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127←אנרגיהמיחזורהגברת1±
q127←האנרגיהמיחזורהקטנת
110←תכליתי-רבמתג2
207←מחווניםצג3
DIRECTבוררידית4 SELECT←136
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←43
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Cכוסותמחזיק

D8212←והצלילהקולעוצמתוסתשלכיבוי/הפעלה
Üהמולטימדיהמערכתשלכיבוי/הפעלהMBUX←212

Ez214←הניווטטעינת

F|214←המדיהאוהרדיופתיחת
G%214←הטלפוןטעינת
Hß214←מועדפיםטעינת
Iy214←הרכבפונקציותטעינת
Jc198←הפעילהחניהעזר
KמתגDYNAMIC SELECT←135
L214←מגעמצע
MהמולטימדיהמערכתהפעלהקבוצתMBUX←208
N92←ההגהשלמכניכוונון
Oý92←ההגהגלגלחימוםשלכיבוי/הפעלה
Pהפעלהקבוצת:

208←רכבמחשב
TEMPOMAT166←משתנהמהירותמגבילאו
IמרחקשמירתעזרDISTRONIC170←אקטיבי

Q29←אבחוןשקע
R254←המנועמכסהפתיחת
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שמשמגני1

2p111←השמאליתהקריאהמנורתשלכיבוי/הדלקה
111←אוטומטיתפניםתאורתשלכיבוי/הפעלה|3
4c111←הקדמיתהפנימיתהתאורהשלכיבוי/הדלקה
5u111←האחוריתהפנימיתהתאורהשלכיבוי/הדלקה
6p111←הימניתהקריאהמנורתשלכיבוי/הדלקה

me←236לחצן;7
8GלחצןSOS←236
79←נפתחפנורמישמשגגסגירה/פתיחה93

79←הגלילהסוכךשלסגירה/פתיחה3
A117←פנימיתמראה
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5W76←השמאליהאחוריהחלוןשלסגירהפתיחה
6W76←השמאליהצדחלוןשלסגירה/פתיחה
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G87←המושבמשענתנטייתכוונון
H87←המושבגובהכוונון
I87←המושבכריתנטייתכוונון
J87←המושבשלהאורכיהכיווןכוונון
K87←המושבכריתעומקכוונון

17המושבוכוונונידלתהפעלתיחידת–בקצרה
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:עםBהעמוד1
32←חילוץכרטיסעבורQRקוד
264←זוהריםאפודים2
265←כיבוימטף3
me←236לחצן;4

GלחצןSOS←236
111←חירוםאיתותמערכת5£
295←תפעולחומרישלומילויבדיקה6
125←גבוהלמתחהניתוקבהתקןהשתמש7

273←גרירה8
266←בגלגלתקלה9
Aעםהתקעמכסה:

282←בצמיגיםהאווירלחץעלמידעשלט
32←חילוץכרטיסעבורQRקוד
B273←גרירה
CערכתTIREFIT←267
D264←אזהרהמשולש
E265←ראשונהעזרהערכת

19ותקלותחירוםמקרה–בקצרה



הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספרהעלאתהעלאת
:מולטימדיהמערכת
הפעלההוראות2הגדרות2©1

שלוהתפעולהתפקודיםאופןאתמתארהדיגיטליהרכבספר
:המולטימדיהמערכתושלהרכב
:שלהלןהתפריטמפריטיאחדבחרהדיגיטליהרכבבספר0
Rלמצואכדי,מפתחמילותלפילחפשתוכלכאן:חיפוש

.הרכבלתפעולהנוגעותלשאלותתשובותבמהירות
Rהצעדיםאתלמצואתוכלכאן:מהירההתחלה

.שלךהנהגמושבולהתאמתלארגוןהראשונים
Rיומיומייםמצביםעלמידעלקבלתוכלכאן:עצות

.שלךברכבמסוימים

Rבקשרבאנימציותלצפותיכולאתהכאן:אנימציות
.הרכבלפונקציות

Rבצגההודעותלגבינוסףמידעלקבלתוכלכאן:הודעות
.המכשיריםלוח
Rהשמורותלסימניותגישהלקבלתוכלכאן:סימניות

.שלךהפרטיות
Rהרכבלספרהשפהאתלהגדירתוכלכאן:שפה

.הדיגיטלי

חזרה1
סימניההוספת2
תמונה3
התוכןאזור4

התוכןאזורכיווני5
תפריט6

,אזהרההערותלמשלכמו,הדיגיטליהרכבבספרחלקים
.ולסגירהלפתיחהניתנים

:הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספרלהעלאתלהעלאתנוספותנוספותאפשריותאפשריות
הדיגיטליהרכבבספרהמתאיםהתוכןפתיחת:ישירהישירהכניסהכניסה

מערכתשלהרשומותבשורתערךעלארוכהלחיצהבאמצעות
:המולטימדיה

הודעותלגביתמציתימידעשלהעלאה:המכשיריםהמכשיריםלוחלוחצגצג
המחווניםבמכללהצג

LINGUATRONIC:ההפעלהמערכתדרךהעלאה
הקולית

דיגיטליותהפעלההוראות20



מטעמיפעילאינוהדיגיטליהרכבספרהנהיגהבמהלך
.בטיחות

21דיגיטליותהפעלההוראות



הסביבההסביבהעלעלשמירהשמירה

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
הנהיגהואופןהנסיעהתנאיעקב

מנתעל,לסביבהידידותיבאופןהרכבאתלהפעיליש
להמלצותכךלשםלבשים.הסביבהעללשמירהלתרום
.האישיהנהיגהואופןהרכבהפעלתבנושאהבאות
ברכבברכבהשימושהשימושתנאיתנאי
.תקיןבצמיגיםהאווירשלחץודא0
גגלמטעןמנשא(ברכבמיותרמשקלתסיעאל0

).צורךעודבושאין
.האנרגיהצריכתעלפקח0
.הדרושיםבמרווחיםברכבלטפלהקפד0

.הסביבהעלשומרתהרכבשלסדירהתחזוקה
.בלבדמורשהבמוסךהטיפוליםלביצועדאג0

:האישיהאישיהנהיגההנהיגהסגנוןסגנון
.מספיקמרחקשמור,חכםבאופןסע0
.תכופותחזקותומבלימותחזקותמהאצותהימנע0
נהיגהלסגנוןבנוגע.לאנרגיהחיסכוניתבצורהסע0

.ECOלתצוגתלבשים,בדלקחסכוני

הסביבהזיהוםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
המתחמצברשללסביבהידידותישאינוסילוקעקב

הגבוה

.לסביבהרעיליםחומריםמכילהגבוההמתחמצבר
.מורשהבמוסךלסלקישפגוםגבוהמתחמצבר0

שימוששימושמכללמכללשיצאשיצארכברכבהחזרתהחזרת

:האירופיהאירופיהאיחודהאיחודלמדינותלמדינותרקרק
Mercedes-Benzמכללשיצאהישןרכבךאתבחזרהתיקח

הרכביםלתקנותבהתאםלסביבהידידותיסילוקלצורךשימוש
.שימושמכללשיצאו
פירוקומוסכיהחזרהנקודותשלרשתעומדתלרשותך
למסורתוכלאלהבנקודות.שלךהישןהרכבאתממךשיקבלו

לסגירתחשובהתרומהתורםאתהבכך.עלותללארכבךאת
.הסביבהמשאביעלולהגנההמיחזורמעגל
חוזרלשימוש,ישניםרכביםלמיחזורבנוגענוסףמידע

שלהאינטרנטבאתרתמצאההחזרהולתנאיבחלקים
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benzשלשלמקורייםמקורייםחלקיםחלקים

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
ממוחזריםבמכלוליםשימושאיעקב

Mercedes‑Benzחברת AGמכלוליםמציעה
לחלקיםזההבאיכותמחודשיםחילוףוחלקיממוחזרים
לפגמיםהאחריותאותהתקפהאלהחלקיםעל.חדשים
.חדשיםבחלקיםכמו
חילוףובחלקיממוחזריםבמכלוליםהשתמש0

Mercedes‑Benzחברתשלמחודשים AG.

עקבהריסוןמערכותשלהפעולהשיבושהערההערה*
ריתוךעבודותאותיקונים,אביזריםהתקנת

,אווירכריותשמותקניםייתכןברכבהבאיםבאזורים
מערכותעבורוחיישניםבקרהיחידותוכןחגורותמתחני
:הריסון
Rדלתות
Rדלתעמודי
Rדלתספי
Rמושבים
Rפיקוחמרכז

כלליותהערות22



Rמחווניםמכלל
Rמרכזיתקונסולה
Rצדדיתגגמסגרת

לדוגמה,אלהבאזוריםאביזריםלהתקיןאין0
.שמעמערכת

.ריתוךאותיקוןעבודותלבצעאין0
אביזריםלהתקיןכדימורשהלמוסךהרכבאתהבא0

.ברכבנוספים

הקשוריםבאביזריםאובגלגלים,בצמיגים,בחלקיםשימוש
עלולMercedes-Benzידיעלאושרוושלאלבטיחות
מערכותשלהתפקוד.ברכבהנסיעהבבטיחותלפגוע

.להיפגעעלול,הבלימהמערכתכגון,לבטיחותהקשורות
אוMercedes-Benzשלמקורייםבחלקיםורקאךהשתמש
גלגלים,בצמיגיםרקהשתמש.ערךשוותבאיכותבחלקים
.שלךהרכבלדגםשאושרוואביזרים

Mercedes-Benzואתהמקורייםהחלקיםאתבודקת
לוודאכדי,שלךהרכבלדגםשאושרווהתוספותהאביזרים

פיעלאף.לרכבומתאימיםבטוחים,אמיניםשהם
אינההיא,השוקאחרברציפותעוקבתMercedes-Benz-ש

ישנושבהםמסוימיםבמקריםגם.אחריםחלקיםלבדוקיכול
,ממשלתימשרדשלאישוראובדיקהמכוןשלאישור

Mercedes-Benzשימוששלבמקרהבאחריותתישאלא
.Mercedes-Benzשלברכבזהבחלק
זהאםרקברכבמסוימיםחלקיםלשנותאולהתקיןמותר
שלהמקורייםהחלקיםכל.בחוקהנדרשאתתואם

Mercedes-Benzללאחלקים.הרישויבדרישותעומדים
.הרכברישיוןאתלבטלעשוייםאישור
:הבאיםבמצביםהמקרהזהו
Rהשתנההרכבברישיוןהמצויןהרכבסוג.
Rהדרךלמשתמשיסיכוןצפוי.
Rגרועהנהייתהרעשהתנהגות.

לצייןישMercedes-Benzשלמקורייםחלקיםהזמנתבעת
.)294עמודVIN()3(הרכבזיהוימספראתתמיד

הרכבהרכבספרספר
הסטנדרטיםוהאבזוריםהדגמיםכלמתואריםזהרכבבספר

זוחוברתשליחתבעתזמיניםשהיורכבךשלוהמיוחדים
שרכבךייתכןכילבשים.המדינותביןהבדליםייתכנו.לדפוס
גםנכוןזה.כאןהמתוארותהפונקציותכלאתיכלוללא

רכבךשלשהאבזורייתכןלכן.בטיחותולפונקציותלמערכות
.כאןבאיוריםוהמוצגמהמוסברשונהיהיה

המערכותכלמפורטותרכבךשלהמקורייםהרכישהבמסמכי
.ברכבהמצויות

למרכזלפנותתוכלוהתפעולהאבזורבנושאשאלותלךישאם
.Mercedes-Benzשלשירות
וישחשוביםמסמכיםאלההטיפוליםוחוברתהרכבספר

.תמידברכבאותםלשמור

בטוחבטוחשימוששימוש

במערכותכשליםאותקלותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:במערכתתקלותאובתפקודתקלותלמנועכדי
אתלבצעכדימורשהלמוסךרקרכבךאתהבא0

אתגםכמוהדרושותוהתחזוקההתיקוןעבודות
.הנחוציםהתיקונים

לאשינוייםעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
חשמלייםברכיביםמקצועיים

עשויובחיווטשלהםבתוכנה,חשמלייםברכיביםשינוי
אחריםרכיביםשלאו/ושלםהתפקודאתלשבש

.לבטיחותהקשורותמערכותשלאואליהםהמקושרים
.הרכבשלהפעולהבטיחותאתלסכןעלולהדבר
אלקטרונייםברכיביםאובחיווטשינוייםלבצעאין0

.שלהםבתוכנהגםכמו

23כלליותהערות



עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךורקאךפנה0
.ואלקטרונייםחשמלייםבהתקנים

רישיון,הרכבשלהאלקטרונייםבהרכיביםשינוייםתבצעאם
.יפקעהרכב
בפרק"הרכבשלהאלקטרונייםהרכיבים"לסעיףלבשים
".טכנייםנתונים"

מכותועקבמדימהירהנהיגהעקבלרכבנזקהערההערה*
המתליםמערכתובחלקיבגחון

:הבאיםבמקריםבמיוחדלהינזקעלולהרכב
Rעלאוגבוההשפהאבןעללדוגמה,יושבהרכב

.סלולותלאדרכים
Rאבןלדוגמה,מכשולפניעלמדימהרנוהגהרכב

.בכבישבוראוהאטהפס,שפה
Rמערכתבחלקיאוהרכבבגחוןמכהכבדעצם

.המתלים

אוהגלגלים,המתליםמערכתחלקי,הגחון,המרכב
להינזקעלוליםהגבוההמתחמצברוחלקיהצמיגים
אלהשרכיביםלאחר.סמויבאופןגםכאלהבמקרים
בעומסיםלעמודלאאולתפקדלהפסיקעלולהםניזוקו

.זאתלעשותאמוריםשהיוכפיבתאונההנוצרים

הרכבאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
.ולתקנו

או
עצור,הדרךבהמשךנפגעתהנסיעהבטיחותאם0

התנועהאתמסכןשאינובאופןבהקדםהרכבאת
.מורשהלמוסךוהודע

שלהחשמלאספקת.חשמלימנועלהםישחשמלייםרכבים
.גבוההבמתחמערכתי"ענעשיתהחשמליהמנוע

גבוהמתחברכיבימגעבעקבותחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומים

שלבחלקיםנגיעה.מתחתחתנמצאתהגבוההמתחרשת
יכוליםאלהבחלקיםשינוייםאוהגבוההמתחרשת
.להתחשמלותלגרום
להינזקעשוייםהגבוההמתחרשתשלחלקיםתאונהבעת
.סמויבאופן
.הגבוההמתחברשתשינוייםלערוךאיןלעולם0
המתחרשתשלנזוקיםברכיביםתגעאללעולם0

.הגבוה
.תאונהאחריגבוהמתחברכיבילגעתאין0

עלמהמקוםהרכבאתלפנותישתאונהלאחר0
.גררמשאית

במוסךהרכבשלהגבוההמתחרשתאתלבדוקיש0
.מורשה

מדבקותבאמצעותמסומניםהגבוההמתחרשתשלהרכיבים
.כתומיםהגבוההמתחרשתשלהכבלים.צהובותאזהרה

נסיעהרעשיפחותהרבהמפיקיםחשמלימנועעלרכבים
שבמצביםייתכןלכן.פנימיבעירהמנועבעלירכביםמאשר

בתוךהרכבאתישמעולאאחריםדרךמשתמשימסוימים
איןכאשרלחנייהכניסהבעתלמשללקרותיכולזה.התנועה
שעליךמאחר,במיוחדמודעבאופןלנהוגעליךלכן.עיןקשר
באופןלפעולעשוייםאחריםדרךשמשתמשיבחשבוןלקחת
.שגוי
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תאימותתאימותהצהרתהצהרת
אלקטרומגנטיתאלקטרומגנטיתתאימותתאימות

ואושרהנבדקההרכברכיבישלהאלקטרומגנטיתהתאימות
UNלתקנהבהתאם R10,התקףבנוסח.

רדיורדיומבוססימבוססיברכבברכברכיביםרכיבים

:EFTAולמדינותולמדינותהאירופיהאירופיהאיחודהאיחודלמדינותלמדינותרקרק
באמצעותהפועליםברכבהרכיביםלכלתקפההבאהההערה

:ברכבוהתקשורתהמידעולמערכתרדיוגלי
המותקניםהרדיורכיביכלכימבטיחיםהרדיורכיבייצרני
שלהמלאהטקסט.EU/2014/53בתקןעומדיםברכב

בכתובתזמיןהאירופיהאיחודשלהתאימותהצהרות
/https://moba.i.daimler.com:הבאההאינטרנט

markets/ece-row/baix/cars/certificates-of-
conformity/de_DE/index.html

.Mercedes-Benzשלשירותבמרכזתקבלנוסףמידע

:לברזיללברזילרקרק
:ברכבהרדיולמערכותהערות

ואינןמזיקותהפרעותמפנילהגנהכפופותאינןאלהמערכות
.כראוישאושרובמערכותלהפרעהלגרוםעשויות

:ניגריהניגריהעבורעבור
ידיעלאושרזהברכבבוושימושהרדיותקשורתציודחיבור
.הניגריאניתהתקשורתועידת

:בלבדבלבדאוקראינהאוקראינהעבורעבור
עלעוניםהרדיומבוססיהרכברכיביכיבזאתמצהירהיצרן
במרכזתקבלנוסףמידע.רדיולציודהטכניותהתקנותדרישות
.Mercedes-Benzשלשירות

ברכבברכבהאלחוטייםהאלחוטייםהיישומיםהיישומיםסוגסוג
רכבי,ניידתלתקשורתהאופיינייםלתדריםבנוסף

Mercedes-Benzהבאיםהאלחוטייםביישומיםמשתמשים:

ברכבברכבהאלחוטייםהאלחוטייםהיישומיםהיישומיםסוגסוג

מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחוםטכנולוגיהטכנולוגיה

20נוחהנעילהמערכת kHz (9 - 90 kHz)≤ 72 dBμA/mמ10-ב'

105אלחוטינתוניםשידור kHz (90 - 119 kHz)≤ 42 dBμA/mמ10-ב'

120נוחהנעילהמערכת kHz (119 - 135 kHz)≤ 42 dBμA/mמ10-ב'

127אלחוטינתוניםשידור kHz (119 - 135 kHz)≤ 66 dBµA/mבחוזקירידהבעתמטר10שלבמרחק
119מעללאוקטבה3dBשלהמגנטיהשדה kHz
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מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחוםטכנולוגיהטכנולוגיה

NFC(13.553(אפסטווחתקשורת – 13.567 MHz≤ 42 dBμA/mמ10-ב'

בקרת,פנימיחניוןדלתפתיחתמערכת,נוחהנעילהמערכת
בצמיגיםאווירלחץ

433 MHz (433.05 – 434.79 MHz)≤ 10 mW ERP

868חניהשעריפותח,משליםחימוםרחוקשלט MHz (868.0 – 868.6 MHz)≤ 25 mW ERP

869חניהשעריפותח,משליםחימוםרחוקשלט MHz (868.7 – 869.2 MHz)≤ 25 mW ERP

Bluetooth®, Kleer, RLAN,אוזניות,רחוקיםשלטים
חוטיות-אל

2.4 GHz ISM-Band (2400 – 2483.5 MHz)≤ 100 mW EIRP

RLAN5.1 GHz UNII-1 (5150 - 5250 MHz)≤ 25 mW EIRP

RLAN5.8,הרכבפניםלהגנתחיישן GHz UNII-3 (5725 – 5875 MHz)≤ 25 mW EIRP

7,25נוחהנעילהמערכת GHz UWB (6,0 - 8,5 GHz)≤ -41,3 dBm/MHz EIRP mean ≤ 0 dBm/MHz
EIRP Peak

76 GHz Radar76 – 77 GHz≤ 55 dBm Peak EIRP

:CarsharingNFCמודול
13.553 – 13.567 MHz

Bluetooth®:
2402 – 2480 MHz

NFC:
≤ 42 dBμA/mמ10-ב'
Bluetooth®:
≤ + 4 dBm)2הספקדירוג(
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הספיציביהספיציביהקליטההקליטהלשיעורלשיעורבנוגעבנוגענתוניםנתונים
:צרפתעבוררק

לתקנהבהתאםונבדקונקבעוהערכים
Décret n° הקליטהשיעורלנתוןביחס2019-1186

.רדיומבוססיברכברכיביםשל)SAR(הספיציבי

הספיציביהספיציביהקליטההקליטהלשיעורלשיעורבנוגעבנוגענתוניםנתונים

EUלפילפישםשם(ברכבברכברכיביםרכיבים DoC(ערךערךSARבב-W/kgישיםישיםמגבלהמגבלהערךערך

0,24טלפוןלמערכתרדיונתוני W/kg2 W/kg

Hermes 2.1< 0,4 W/kg2 W/kg

Compensator ECE DE003 & ECE
DE004

< 0,2 W/kg2 W/kg

DAI RSE1,8 W/kg2 W/kg

Tablet PC SM-T230NZ0,7 W/kg4 W/kg

NRCS2P0,003 W/kg2 W/kg

NTG7RSU0,07 W/kg2 W/kg

NTG70,08 W/kg2 W/kg

RAMSES1.01.10,036-ו W/kg2 W/kg
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מגבהמגבה

:המקוריתהתאימותהצהרתשלותרגוםהעתקה
ECתאימותתאימותהצהרתהצהרת

1.
שלכנציג,החתום
:יצרן

BRANO a.s.
74741Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,
כיה'צ
64-387-5933:זיהוי'מס
CZ64-387-5933:מ"מע'מס

:שהמוצרהבלעדיתבאחריותנומצהיר
)א.2
:שם

מגבה
:מספר,סוג
A)א 164 580 02 18,A 166 580 01 18
A)ב 240 580 00 18
A)ג 639 580 02 18
A)ד 639 580 03 18

A)ה 910 580 00 00
A)ו 247 580 00 00, A 293 580 00 00

2020:ייצורשנת
הרלוונטיותהדרישותבכלעומד
EC/2006/42'מסתקנה
)ב

:השימושוייעודתיאור
בהתאםהמצויןהרכבשללהרמהורקאךמיועדהמגבה
.השימושולהוראותהמגבהעלהמודבקתלמדבקה

3.
המתאימיםהמפרטיםאוהתקניםשלייחוסנתוני

ISO 4063, EN ISO 14341-A, AS 2693, DBL
8230.10, DBL 7382.20, DBL 7392.10, DBL

8451.15, MBN 10435,
הכוחמיופה.היצרןבמפעלשמורהמוצרשלהטכניהתיעוד
שלהטכניתהמחלקהמנהל:הטכנייםהמסמכיםהכנתעבור

Brano a.s.
4.

Hradec nad Moravicí
יישוב

5.

05.10.2020
תאריך

Ing. Petr Petr
]חתימה[

Director of division ZZ

TIREFITערכתערכת
:המקוריתהתאימותהצהרתשלותרגוםהעתקה
CEהאירופיהאירופיהאיחודהאיחודשלשלתאימותתאימותהצהרתהצהרת
,אנחנו

Aircom Automotive Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Fabryczna 20B

55-080 Pietrzykowice
Poland (1)

שהמוצרבזאתמצהירים
)2(חשמליתאווירמשאבת
(דגמים :3(
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5N0 012
615C

5N0 012
615F

9P1 012
615A

9P1 012
615B

1EA 012
615

8P0 012
615A

8P0 012
615E

7P0 012
617A

4L0 012
615
760012
615

A000583
5001

6898012

3220901
2

8888002
695

(הסמוכותבהנחיותהבסיסיותהדרישותבכלעומד :4(
2006/42/EC)השללמכונותהתקנה-EC(
2014/30/EC)תקנתEC-EMC(
2000/14/EC)השלהרעשפליטות-EC(

שלVIIAלנספחבהתאםטכנייםמסמכיםלהכנתהמורשה
:EC/2006/42התקנה

Aircom Automotive Sp. z o.o. Sp.k.
Dominik Gschwender (5)

ul. Fabryczna 20B
55-080 Pietrzykowice

Poland
(הישימיםהמאוחדיםהתקנים :6(

DIN EN 12100:2012 / DIN EN ISO 3744:1995
DIN EN 60204-1:2006 / DIN EN ISO

2151:2009
DIN EN 60335-1:2012 / DIN EN ISO

4871:2009
DIN EN 1012-1:2011 / DIN EN

ISO13732-1:2008
DIN EN 55012:2010 / DIN EN 61000-6-3:2011

DIN EN 61000-6-1: 2016
:ישימיםאחריםטכנייםומפרטיםתקנים
)7(אין

Pietrzykowice,23.04.2019בתאריך
.Dחתימה[ Gschwender[

Dominik Gschwender,מנהל
טכנייםשינוייםנעשיםאםתוקפהאתתאבדזוהצהרה:הנחיה
.היצרןהסכמתללאתפעולייםאו

אבחוןאבחוןשקעשקע
למשלבהמשתמשים.ברכבטכניממשקהואהאבחוןשקע

נתונילקריאתאושירותיםעבודותאותיקוניםעבודותבמהלך

עלרקאבחוןמכשירילחברישלכן.מורשהמוסךידיעלרכב
.מורשהמוסךידי

בשקעמכשיריםחיבורעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האבחון

עלול,הרכבשלהאבחוןלשקעהתקניםמחברכשאתה
שלהתפעולובטיחותהרכבמערכותתפקודלהיפגע
.הרכב
רקולחברלהשתמשממליציםאנובטיחותמטעמי0

שלהשירותמרכזידיעלשאושרוהמוצריםאת
Mercedes-Benzשלך.

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב
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להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

בהתקניםשימושעקבהמצברריקוןהערההערה*
האבחוןלשקעהמחוברים

עלעומסיוצרהאבחוןלשקעהמחובריםבהתקניםשימוש
.המצבר

.המצברשלהטעינהמצבאתבדוק0
,המצבראתלטעוןישנמוכההטעינהרמתכאשר0

.ארוכהנסיעהבאמצעותלדוגמה

להיותיכולותהאבחוןבשקעאחרבמכשירולשימושלחיבור
:הבאותהשלכות
Rהרכבבמערכותתפקודתקלות
Rהרכבלרכיביקבוענזק

.זהבהקשרהאחריותלתנאילבשים

מורשהמורשהמוסךמוסך
וההכשרההעבודהכלי,הידיעותישנםמורשהלמוסך

הדבר.ברכבהדרושותהעבודותשלמקצועילביצועהנחוצים
.לבטיחותהקשורותלעבודותמיוחדבאופןתקף
:מורשהבמוסךרקהבאותהעבודותלביצועדאג
Rלבטיחותהקשורותעבודות
Rותחזוקה‑טיפוליםעבודות
Rתיקונים
Rותוספות‑הרכבותוגם,שינויים
Rאלקטרונייםברכיביםעבודות

Mercedes‑Benzשלשירותמרכזעלממליצה
Mercedes‑Benz.

הרכבהרכברישוםרישום
מרכזיאתתנחהMercedes-Benzשבהםמקריםייתכנו
בדיקות.מסוימיםברכביםטכניותבדיקותלבצעשלההשירות
.הרכבשלהבטיחותאוהאיכותאתמשפרותאלה
,שלךהרישוםנתוניMercedes-Benzבידיישנםכאשררק

שהרכבמבדקיםבדבראותךליידעMercedes-Benzתוכל
.לעבורצריך
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:שמךעלרשוםאינועדייןשרכבךייתכןהבאיםבמקרים
Rמורשהבסוכנותרכבךאתרכשתלאאם.
RשירותבמרכזנבדקלאעדייןרכבךאםMercedes-

Benz.

.Mercedes-Benzשירותבמרכזהרכבאתלרשוםמומלץ
שינויעלהאפשרבהקדםMercedes-Benz-להודע

זאתלעשותתוכל.הרכבשלבעליםהחלפתאובכתובתך
.Mercedes-Benzשירותבמרכזלדוגמה

לייעודלייעודבהתאםבהתאםברכבברכבשימוששימוש
לאאחריםאנשיםאושאתהייתכן,אזהרהמדבקותתסיראם
.במקומןהאזהרהמדבקותאתהשאר.לסכנותמודעיםיהיו
:הבאלמידעבמיוחדלבשיםברכבהשימושבעת
Rמתאמותנוספותוחוברותזההרכבבספרבטיחותהנחיות
Rהרכבשלטכנייםנתונים
Rהתעבורהותקנות‑התנועהחוקי
Rבטיחותותקניממונערכבחוקי

REACHתקנתתקנתעלעלמידעמידע
:EFTAולמדינותולמדינותהאירופיהאירופיהאיחודהאיחודלמדינותלמדינותרקרק

)33סעיף,1907/2006'מס)EC(תקנה(REACHתקנת
).SVHC(במיוחדמדאיגיםלחומריםמידעחובתמספקת
Mercedes‑Benzחברת AGעלידיעתהמיטבלפיפועלת
,אלהSVHCבמיוחדמדאיגיםבחומריםשימושלמנועמנת
.בטוחבאופןאלהחומריםעםלהתמודדללקוחלאפשרוכדי
שלהפנימיהמוצרומידעהספקנתונילפי

Mercedes‑Benz AGבמיוחדמדאיגיםחומריםידועים
SVHC,במוצריםהמשקלמאחוז0,1-מביותרשנמצאים
.הזההרכבשלבודדים
:הבאותבכתובותנוסףמידעלקבלניתן
Rhttps://reach.daimler.com/de/home/
Rhttps://reach.daimler.com/en/home/

אלקטרונייםאלקטרונייםרפואייםרפואייםעזרעזרמכשירימכשיריעםעםלאנשיםלאנשיםהנחיותהנחיות
Mercedes‑Benzחברת AGהפיתוחלמרותיכולהלא
ומכשיריהרכבמערכותשלהדדיתהשפעהלשלולהקפדני
.מוחלטבאופן,לבקוצבימהלדוג,אלקטרונייםרפואייםעזר

ליצורשיכוליםברכביםשמותקניםרכיביםישנם,לכךבנוסף
למצבקשרללאקבועמגנטשלבמובןמגנטייםשדות

באזורלמשללהיותיכוליםאלהשדות.הרכבשלהפעולה
גםהרכבאבזורלפיאוהסאונדומערכתהמולטימדיהמערכת
.המושביםבאזור

,המשומשיםהעזרלמכשיריובהתאםמסוימיםבמקרים,לכן
:הבאותההשפעותלהתרחשעלולים
Rהעזרמכשירישלשיבושים
Rשליליותבריאותיותהשפעות

העזרמכשירייצרןשלוההתראותלההנחיותלבלשיםיש
חברת.ספקשלבמקרהשלךלרופאאו/וליצרןופנה

Mercedes‑Benz AGמערכותבמעטלהשתמשממליצה
תקלותלגבימתמשכתוודאותאישלבמקרהחשמליותרכב

מסוייםמרחקעללשמוראו/והעזרבמכשיראפשריות
.מהריכבים

המתחמצברטעינתבעתידאורךשללפחותמרחקעלשמור
:הבאיםהרכיביםלביןהרפואיהעזרמכשירביןהגבוה
Rהחשמלאספקתאמצעי

קופסהשלבצורההטעינהתחנותאתלמשלכולליםאלה
.ציבוריטעינהעמודאוהקירעל
Rחשמלמזרימירכברכיבי

הבקרהקופסתואתהטעינהכבלאתלמשלכולליםאלה
.הטעינהשל

לרכיביםבסמוךוהתחזוקההתיקוןעבודותאתלבצעיש
:מוסמךמורשהמוסךידיעלורקאךהבאים
Rחשמלמזרימירכברכיבי
Rהעברהאנטנות
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Rהסאונדומערכתהמולטימדיהמערכת

.מורשהלמוסךפנהבירוריםאושאלותלךישאם

לפגמיםלפגמיםאחריותאחריות

ההנחיותשלהפרותעקבלרכבנזקיםהערההערה*
אלההפעלהבהוראות

לגרוםעשויהאלההפעלהבהוראותההנחיותשלהפרה
.לרכבךנזקים
באחריותאולפגמיםבאחריותמכוסיםאינםאלהנזקים
.Mercedes-Benzשלמשומשאוחדשלרכב
הנוגעותאלההפעלהבהוראותההנחיותלבשים0

.לרכבאפשרייםולנזקיםברכבתקיןלשימוש

חירוםחירוםכרטיסיכרטיסיעבורעבורQRקודיקודי
.QRקודיהודבקוBבקורתהמנוגדובצדהשקעמכסהעל
QR-הקודבעזרתההצלהצוותייכוליםתאונהמתרחשתאם

החירוםכרטיס.רכבךשלהחירוםכרטיסאתבמהירותלקרוא
בצורהרכבךעלביותרהחשובהמידעאתמכילהעדכני

.החשמלקוויפריסתאתלדוגמה,קומפקטית

-https://www.mercedes-benz.de/qrתמצאנוסףמידע
code.

נתוניםנתוניםאחסוןאחסון
ברכבברכבניתוניםניתוניםעיבודעיבוד

אלקטרונייםאלקטרונייםבקרהבקרהמכשירימכשירי
בקרהיחידןת.אלקטרונייםבקרהמכשירימותקניםברכבך
,הרכבמחיישנימקבלללמששאתה,ניתוניםמעבדות
בקרהיחידותכמה.עצמםביןמחליפיםאומייצרשבעצמך
בעתבךתומכותאחרות,רכבךשלבטוחלתפקודנדרשות
מאפשרותאחרות,נהיגהעזרמערכותללמשל,נסיעה

.ובידורמידעאונוחותפונקציות
,נוסףמידע.ברכבנתוניםעיבודעלכללימידעתמצאלהלן
ברכבךונשמריםנאספיםמטרהלאילוספיציפייםנתוניםאיזה

ההנחיותעםהמיידיבהקשרתמצא,שלישילצדומועברים
גםאלה.המתאיםהרכבבספרהבאיםהתפקודלמאפייני
.דיגיטליבאופןגםהאבזורובהתאםבמקווןזמינים

אישיתאישיתבהתייחסותבהתייחסות
ניתןלמדינהבהתאם.יחודירכבזיהויבמספרמסומנתרכבכל
ידיעללמשל,זהרכבזיהוימספרדרךהבעלזהותלקבועגם

נתוניםאחרלהתחקותאחרותאפשריותגםיש.הרשויות
לוחיתעללמשל,לנהגאוהרכבלבעלמהרכבשנאספו
.הרישוי

יכוליםהבקרהיחידותידיעלמעובדיםאושנוצריםהניתונים
בהתאם.אישייםמסויימיםבתנאיםאואישייםלהיותלפיכך
בקשרלמשלהצורךבעתהמסקנותיהיו,הזמיניםהרכבלנתוני

אושלךהמסלול,שלךהמיקום,שלךהנהיגהלהתנהגות
.אפשריותשלךהשימושהתנהגות

נתוניםנתוניםלגילוילגילוימשפטיותמשפטיותדרישותדרישות
כללבדרךמחויביםהיצרנים,משפטיותתקנותקיימותאם

עלהנדרשתבמידההיצרןידיעלהמאוחסניםנתוניםלשחרר
בעתללמשלהיותיכולזה.מסוימיםבמקריםהממשלהידי

.פשעחקירת
לקרואגםהחלהחוקפיעלמורשותממשלתיותרשויות
מאלדוגלקרואאפשרכך.מהרכבנתוניםמסויימיםבמקרים
,תאונהשלבמצבהאווירכריתשלהבקרהמיחידתניתונים
.זאתלהבהירלעזורשיכולים

ברכבברכבהפעלההפעלהניתוניניתוני
.ניתוניםהבקרהיחידותמעבדותהרכבלהפעלת

:הבאיםהניתוניםללמשכולליםאלה
Rאורכיתהאצה,המהירותללמש,הרכבמצבעלמידע,

החגורותתצוגת,הגלגלסיבובימספר,רוחביתהאצה
הסגורות
Rחיישן,גשםחיישן,טמפרטורהללמש,סביבהתנאי

)מרחק
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זמןמעברנשמריםולאנדיפיםאלההניתוניםכללבדרך
מכילותהבקרהיחידות.עצמוברכברקומעובדיםההפעלה
כדימשומשיםאלה.הרכבמפתחללמש,נתוניםזיכרוןלרוב
,ברכיביםשימוש,הרכבמצבעבורמידעלתעדאפשרישיהיה
אוזמניבאופןטכנייםושגיאותאירועיםאותחזוקהדרישות
.קבוע

:הטכנילציודבהתאםנשמריםהבאיםהנתונים
Rאווירלחץ,נוזליםמפלסיללמש,מערכתרכיבישלמצבם

מצברוסטטוסבצמיגים
Rתאורהללמשחשוביםמערכתברכיביופגמיםתקלות,

בלמים
Rלהתנפחותלמש,מסוימיםנסיעהבמצביהמערכותתגובות

יציבותבקרתמערכותשלהתערבותאואווירכרית
Rלרכבנזקיםשלאירועיםעלמידע
Rהמוערךהטווח,הגבוההמתחמצברשלהטעינהרמת

שלמעשהנתוניםלשמור,דרוששיהיהיתכןמיוחדיםבמקרים
הרכבכאשר,המצבשיהיהללמשיכולזה.תנודתייםרקיהיו
.לקויתפקודמזהה
עבודות,תיקוניםשירותילמשל,שירותיםרוצהאתהאם

ההפעלהנתוניאתלקרואניתן-הצורךבמידת,תחזוקה
הקריאה.הרכבזיהוימספרעםיחדבהםולהשתמשהשמורים
,סדנאותלמשל,השירותרשתעובדיידיעללהתבצעיכולה

הדבר.מהרכבתקלותשירותילמשל,שלישיצדאויצרנים
.איכותאבטחתואמצעיאחריותמקרילגביגםנכון

המוגדרהשקעבאמצעותכללבדרךמתבצעתהנתוניםקריאת
ההפעלהנתוני.לרכבאבחוןמכשיריחיבורלצורךבחוק

רכיביםאוהרכבשלהטכנייםהתנאיםאתמתעדיםשנקראו
בהתחייביותעמידה,תקלותבאבחוןמסייעים,בודדים
עלמידעבמיוחד,אלהנתונים.האיכותושיפורהאחריות
ושגיאותשגוייםשימושים,טכנייםאירועים,ברכיביםשימוש
במידתהרכבזיהוימספרעםיחדליצרןמועברים,אחרות
כךלשםגם.המוצרלאחריותכפוףהיצרןלכךמעבר.הצורך

פעולותללמש,מהרכביםהפעלהבניתוניהיצרןמשתמש
טענותאתלבדוקגםאלהבניתוניםלהשתמשניתן.ריקול
.האחריותבהקשרהלקוח
במסגרתברכבהתקלותזיכרוןאתלאפסיכולהשירותמרכז

.שירותפעולתי"עבקשתךלפיאותחזוקהאותיקוןעבודות

ומידעומידעןבידורןבידורהנוחותהנוחותפונקציותפונקציות
ברכבאישיותוהתאמותנוחותהגדרותלשמורבאפשרותך
.עתבכלאותןלאפסאוולשנות
ההגדרותללמש,כוללותאלההגדרות,הרכבלאבזורבהתאם
:הבאות
Rההגהוהגדרותהמושביםמיקומי
Rהאקליםבקרתוהגדרותהשלדההתאמות
Rפנימיתתאורהלמשל,אינדיבידואליזציות

נתוניםלהזיןבעצמךתוכלשבחרתהאבזוררמתבמסגרת
.הרכבשלוהבידורהמידעלפונקציות
הניתוניםללמש,כוללותאלההגדרות,הרכבלאבזורבהתאם
:הבאים
Rלהצגהתמונותאוסרטים,מוזיקהכגון,מולטימדיהנתוני

הרכבשלהמולטימדיהבמערכת
Rשלהדיבוריתעםבשילובלשימושכתובותספרנתוני

הרכבשלהניווטמערכתעםאוהרכב
Rשהזנתניווטיעדי
Rאינטרנטבשירותישימושבעקבותנתונים

להישמרעשוייםובידורומידעהנוחותלפונקציותאלהנתונים
משלללרכבהמחוברבהתקןלהימצאאוברכבמקומית
אתהכאשר.MP3נגניאוUSBהתקני,חכמיםטלפונים

.עתבכלאלהלכבותיכולאתה,בעצמךנתוניםמזין
חלזה.בקשתךלפירקלרכבמחוץאלהניתוניםהעברת
להגדרותבהתאםמקווניםבשירותיםהשימושבעתבמיוחד
.שבחרת

Androidלמשללמשל(סמארטפוןסמארטפוןשילובשילוב AutoאואוApple
CarPlay®(

הטלפוןאתאליולחברתוכל,בהתאםמאובזרהרכבאם
התקןאתלתפעלתוכלאז.אחרניידקצההתקןאוהחכם
.ברכבךהמובניםהבקרהרכיביבאמצעותהסמרטפוןאוהקצה
מהסמרטפוןוצלילתמונהשלוהשמעההצגהמאפשרזה
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פריטימשודריםבעתבה.הרכבשלהמולטימדיהבמערכת
השילובלסוגבהתאםשייכיםלזה.שלךלסמרטפוןמידע
ככלייםרכבומצבילילה\יוםמצב,מיקוםניתוניללמש
.ובידורמידעמערכת\הרכבמספרמידעקבלאנא.אחרים
מהטלפוןנבחריםביישומוניםלהשתמשמאפשרהשילוב
נוספתאינטראקציה.מוזיקההשמעתאוניווטדוגמהל,החכם
,הרכבלנתוניםפעילהגישהובמיוחד,לרכבהסמרטפוןבין
היצרןידיעלנקבעהנוסףהנתוניםעיבודאופן.קיימתאינה
תלויותזהבנושאלקבועשעליךההגדרות.אפליקציהכלשל

.שלךהסמרטפוןשלההפעלהובמערכתבאפליקציה

מקווניםמקווניםשירותיםשירותים

סלולריסלולריחיבורחיבור
חילופימתאפשרים,סלולריתלרשתחיבורכוללהטלפוןאם

סלולריתרשתחיבור.נוספותלמערכותרכבךביןנתונים
התקןידיעלאוברכבוקליטהשידורהתקןידיעלמתאפשר

זהסלולריחיבור.סמארטפוןלמשל,שהתקנתניידסופי
שירותיםכוללותאלה.מקוונותבפונקציותשימושמאפשר

שלישיצדאוהיצרןידיעלהמסופקים,מקווניםואפליקציות
.אחר

היצרןהיצרןשלשלשירותיםשירותים
הפונקציותאתמתארהיצרן,היצרןשלהמקווניםבשירותים
אתר,הרכבספרלמשל,לכךהמתאיםבמקוםהשונות

בנושאהרלוונטיהמידעאתומספקהיצרןשלהאינטרנט

שימושייתכןמקווניםשירותיםשלממימושלצורך.פרטיות
מתבצעתזולמטרההנתוניםתקשורת.אישייםבנתונים
המחשובמערכותעםלדוגמה,מאובטחחיבורבאמצעות
מעברנתוניםשלושימושעריכהאיסוף.היצרןשלהייעודיות
עללאישורבהתאםורקאךיתבצעולשימושהשירותיםלהכנת

הנדרשתחירוםשיחותמערכתשלבמקרהלמשלזה.חוקפי
.המקרההסכמתבסיסעלאוחוזיהסכם,כחוק
,והפונקציותהשירותיםאתלהשביתאולהפעיליכולאתה
שירותיםאופונקציותכוללאינוזהכלל.בתשלוםחלקם

.חירוםשיחתמערכתלמשל,בחוקהמתחייבים

שלישישלישיצדצדשלשלשירותיםשירותים
צד(אחריםספקיםשלמקווניםבשירותיםמשתמשאתהאם

הגנתולתנאילאחריותכפופיםאלהשירותיםיהיו),שלישי
באופןהשפעהאיןליצרן.ספקאותושלוהפרטיותהנתונים
.אלהשירותיםבמסגרתהמועבריםהתכניםעלקבוע
,האופןמהוהחיצוניהספקאצללבדוקלךממליציםאנולכן

בהםוהשימושהפרטייםהנתוניםאיסוףשלוהמטרהההיקף
.חיצוניספקאותושלהשירותיםבמסגרת

הנתוניםהנתוניםהגנתהגנתזכויותזכויות

כמושלךהרכבשךוהתפקודהאבזורהיקף,למדינהבהתאם
זכויותלךקיימותהמשומשיםהשירותוהצעותהשירותיםכן

הגנתוזכויותנתוניםהגנתבנושאנוסףמידע.הניתוניםהגנת

שאתהאוהיצרןשלהאינטרנטבאתרתמצאשלךהניתונים
השירותוההצעותמהשירותיםכחלקזהמידעמקבל

שלהקשראישפרטיאתגםלמצואתוכלשם.המתאימות
.שלוהניתוניםהגנתעלוהאחראיהיצרן

עםרקלקרואתוכל,ברכבמקומיבאופןרקהנשמריםהנתונים
.בתשלום,צורךישאם,שירותבמרכזלמשל,מומחיתתמיכה

יוצריםיוצריםזכויותזכויות
פתוחקודותוכנותחינמיותתוכנותשלרישיונותעלמידע

נרתיקשלהאחסוןבהתקןתמצאשלךברכבהמשמשות
:תחתבאינטרנטשלהםועדכוניםהרכבמסמכי

https://www.mercedes-benz.com/opensource
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ריסוןריסוןמערכתמערכת
הריסוןהריסוןמערכתמערכתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאל

:הבאיםהרכיביםאתכוללתהריסוןמערכת
Rבטיחותחגורותמערכת
Rאווירכריות
Rלילדיםריסוןמערכת
Rלילדיםבטיחותמושביעיגוני

נגיעהלמנוע,תאונהבעתלעזוריכולההריסוןמערכת
בנוסף.הרכבפניםשלבחלקיםברכבהנוסעיםשלאפשרית

הלחציםאתתאונהבעתלהפחיתיכולההריסוןמערכתלכך
.הנוסעיםעלהפועלים

אתלממשיכולהנכונהבצורהשחגורהבטיחותחגורתרק
מתחנימסוימיםנסיעהבמצבי.שלהההגנהפוטנציאל
הבטוחותחגורותאתמשלימיםהאווירכריותאו/והחגורות
או/והחגורותמתחנייופעלותאונהבכללא.נכוןהחגורות
.האווירכריותיתנפחו

שמערכתכדיהבאותלהנחיותלצייתחייבברכבנוסעכל
:שלהההגנהפוטנציאלמלואאתלממשתוכלהריסון
Rהבטיחותחגורתאתלחגור.
Rהגבכאשר,לגמריכמעטזקופהבתנוחהבמושבלשבת

.המושבמשענתעלנשען

Rהרכברצפתעלמונחותיהיוהרגלייםשכפותכךלשבת.
Rלהיותצריכים'מ1.50-מנמוךשגובהםאנשים

שללרכביםהמתאימה,נוספתריסוןבמערכתמאובטחים
Mercedes-Benz.

למנועמסוגלתאינהבשוקכיוםשקיימתמערכתאף,זאתעם
חגורותכלליבאופן.תאונהבכלמוותמקריאופציעותלגמרי

עצמיםמפניהגנהמספקותאינןהאווירוכריותהבטיחות
לגמרילשלוללבטלאפשראיכןכמו.לרכבמבחוץהחודרים
.שהתנפחהאווירמכריתפציעות

הריסוןהריסוןמערכתמערכתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאלהגבלתהגבלת

שינוייםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןבמערכת

לכךלגרוםעלולזההריסוןבמערכתשינוייםעקב
כפיהנוסעיםעלעודלהגןתוכללאהריסוןשמערכת
.אמורהשהיא
.הריסוןבמערכתחלקאףלשנותאיןלעולם0
ברכיביםגםכמובחיווטשינוייםלערוךאין0

.שלהםבתוכנהאואלקטרוניים

,גופניותמוגבלויותבעלילאנשיםהרכבאתלהתאיםעליךאם
.מורשהלמוסךפנה

Mercedes-Benzנהיגהבעזרילהשתמשממליצה
.שלךהרכבעבוראישרהMercedes-Benz-ש

הריסוןהריסוןמערכתמערכתשלשללפעולהלפעולהמוכנותמוכנות

מערכתשלהאזהרהנוריתתידלקמופעלתההצתהכאשר
שניותהמאוחרלכל.העצמיתהבדיקהבזמן6הריסון
המערכתרכיבי.נכביתהיאהמנועהתנעתלאחרספרות
.לפעולהאזמוכנים

הריסוןהריסוןמערכתמערכתבתפקודבתפקודתקלהתקלה

:הריסוןמערכתשלבתפקודתקלהישנההבאיםבמקרים
Rנדלקתאינה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית

.מופעלתההצתהכאשר
Rברציפותמאירה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךושובשובנדלקתאו

הריסוןבמערכתתקלותעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

להיכנסעלוליםלילדיםהריסוןמערכתשלרכיבים
במקרהאמוריםשהםכפילפעוללאאובשוגגלפעולה

המתחרשתאתלנתקיתאפשרשלאייתכן.תאונהשל
.כמתוכנןהרכבשלהגבוה
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יכולהברכבהגבוההמתחברשתשניזוקוברכיביםנגיעה
.להתחשמלותלגרום
מערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

.ולתקנההריסון
.תאונהלאחרההצתהאתמידכבה0

תאונהתאונהבעתבעתהריסוןהריסוןמערכתמערכתתפקודתפקוד

עוצמתידיעלנקבעהריסוןמערכתשלהפעולהאופן
:המערכתידיעלמזוהותשהןכפיהתאונהוסוגההתנגשות
Rחזיתיתהתנגשות
Rאחוריתהתנגשות
Rצדיתהתנגשות
Rהתהפכות

עלמבוססהריסוןמערכתשלהרכביםעבורההפעלהסףזיהוי
זההליך.ברכבשונותבנקודותהנמדדיםחיישניםערכיניתוח
להיכנסחייביםהריסוןמערכתרכיבי.מטבעוחיזוייהליךהוא

.ההתנגשותבראשיתהנכוןבזמןלפעולה
רקלמדודשניתןאוההתנגשותלאחררקשמתגליםגורמים
.האווירכריתהתנפחותעלמשפעיםאינםההתנגשותלאחר
.לכךאינדיקציהאינםגםהם

.תתנפחהאווירשכריתבלימשמעותיתלהתעוותעשויהרכב
יחסיתבקלותהמתעוותיםחלקיםרקכאשרקורההדבר
ייתכןשנימצד.מאודגבוההאינההרכבוהאטתנפגעים
כאשר.נמוךהרכבשעיוותפיעלאףתתנפחהאווירשכרית
,נפגעים,האורךקורתכגון,מאודקשיחיםרכבחלקילדוגמה
.להספיקעשויההרכבהאטת
בזהזהתלויבלתיבאופןלפעוליכוליםהריסוןמערכתרכיבי
:המערכתידיעלמזוההשהואכפילמצבבהתאם
Rאחוריתהתנגשות,חזיתיתהתנגשות:חגורהמתחן,

התהפכות,צדיתהתנגשות
Rהקדמיהנוסעשלאווירכרית,הנהגשלאווירכרית:

חזיתיתהתנגשות
Rחזיתיתהתנגשות:לברכייםאווירכרית
Rצדיתהתנגשות:צדיתאווירכרית
Rהתנגשות,התהפכות,צדיתהתנגשות:לחלוןאווירכרית

חזיתית

PASSENGERהחיווינוריתכאשררק AIR BAG OFF
כאשר.להתנפחהקדמיהנוסעשלהאווירכריתתוכלכבויה
וגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושב

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)43עמוד3(

האווירכריתשלחמיםמחלקיםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

כריתחלקיכלמסוימתאווירכריתהתנפחותלאחר
.מאודחמיםיהיוהאוויר

.האווירכריתבחלקילגעתאין0
מידלפנותישהתנפחהכלשהיאווירכריתאם0

.להחליפהכדימורשהלמוסך

Mercedes-Benzמורשהלמוסךהרכבאתלגרורממליצה
אוהחגורהמתחןאםבמיוחדכךעללהקפידיש.תאונהלאחר
.לפעולהנכנסוהאווירכרית
מתנפחתהאווירכריתאולפעולהנכנסהחגורהמתחןכאשר
:בחלללהתפזרעשויהואבקהפיצוץצלילנשמע
Rכללבדרךבשמיעהפוגעאינוהפיצוץרעש.
Rבדרךלבריאותמסוכנתאינהבחללשמתפזרתהאבקה

נשימהמקשייאומאסתמההסובליםלאנשיםאולם,כלל
.קצרלזמןנשימהלכובדלגרוםעשויההיא
החלוןאתלפתוחאומידהרכבאתלעזוביש,אפשריאם
.הנשימהכובדאתלמנועכדי
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בטיחותבטיחותחגורותחגורות
הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאל

תחילתלפנינכונהבצורההבטיחותחגורתאתתמידלחגוריש
יכולהנכונהבצורהשחגורהבטיחותחגורתרק.הנסיעה
.שלהההגנהפוטנציאלאתלממש

חגורתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
.נכונהלאבצורהחגורההבטיחות

לאהיאנכונהבצורהמונחתאינההבטיחותחגורתכאשר
.לספקאמורהשהיאההגנהאתלספקתוכל
פציעותלגרוםאףעלולהכהלכהמונחתשאינהחגורה
.חדהיגויאוחזקהבלימה,תאונהבעת
ויושביםכהלכהחגוריםהנוסעיםשכלתמידודא0

.נכונהבצורה

הנהגשלנכונהישיבהלתנוחתבנוגעלהנחיותתמידלבשים
.)85עמוד3(המושביםולכוונון

שחגורתכדיהבאותההנחיותעללהקפידחייבברכבנוסעכל
במלואלהגןותוכלנוחהבצורהחגורהתהיההבטיחות
:שלהההגנהפוטנציאל
Rולאלגוףצמודה,מתוחהלהיותחייבתהבטיחותחגורת

.מפותלת

Rונמוךהכתףמרכזפניעללעבורחייבתהבטיחותחגורת
.האגןעלהאפשרככל
Rלהעבירואסורבצווארלגעתאמורהאינההכתףחגורת

.הגבמאחוריאולזרועמתחתאותה
Rחורףמעילכגון,עביםבגדיםללבושאין.
Rהאגןעלהאפשרככלנמוךהאגןחגורתאתלדחוףיש

איןאופןבשום.הכתףחגורתבאמצעותאותהולהדק
.התחתוןהגוףפלגאוהבטןעלהאגןחגורתאתלנתב
.זהבנושאלהקפידחייבותבהיריוןנשיםגם
Rחפציםפניעלהבטיחותחגורתאתלנתבאיןלעולם

.שביריםחפציםפניעלאומחוספסיםאומחודדים,חדים
Rבשום.בטיחותחגורתבכלבלבדאחדנוסעלחגורמותר

.אחרנוסעשלבחיקוילדאותינוקלהסיעאיןאופן
Rעיגוןלפני.אנשיםעםביחדחפציםלחגוראיןלעולם

להנחיותלבשיםמטעןאוומזוודותתיקים,חפצים
.)95עמוד3(הרכבשלההעמסה

לדוגמה,למושבהנוסעביןחפציםאיןאופןשבשוםודא
.כריות

ולהנחיותלהערותלצייתלהקפידישברכבילדמסיעיםכאשר
.)48עמוד3("ברכבילדים"בפרקהבטיחות

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאלהגבלתהגבלת

מיקוםבגללחייםסכנתאו‑פציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכוןלאמושב

מציעהלא,קרוףכמעטבמצבנמצאתלאהגבמשענתאם
.המתאימההריסוןהגנתאתהבטיחותחגורת
הבטיחותלחגותמתחתלהחליקבמיוחדעלולאתה

.כךעקבולהיפתע
.הנסיעההתחלתלפניהמושבאתתכוונןאל0
וכיזקוףכמעטבמצבהמושבשמשענתתמידוודא0

.הכתףאמצעמעלעוברתהכתפייםחגורת

ללאבנסיעהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נמוכיםלאנשיםנוספתריסוןמערכת

חגורתאתלחגוריכוליםאינם'מ1.50-מנמוכיםאנשים
נוספתריסוןמערכתללאנכונהבצורההבטיחות
.מתאימה

במערכתרק'מ1.50-מנמוכיםאנשיםלאבטחיש0
.מתאימהנוספתריסון
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אושינוייםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הבטיחותבחגורותנזקים

:להגןיוכלולאהבטיחותחגורותהבאיםבמצביםבמיוחד
Rמאודמלוכלכת,פגומההבטיחותחגורתכאשר,

.נצבעהאוהולבנה
Rמאודמלוכלךאופגוםהחגורהאבזםכאשר.
Rהחגורהעיגון,החגורהבמתחןשינוייםבוצעוכאשר

.החגורהבגוללאו

באופןגםתאונהבעתלהינזקעשויותהבטיחותחגורות
.זכוכיתמשברילדוגמה,סמוי

עלולותשניזוקואושינוייםבהןשנערכובטיחותחגורות
.תאונהבעתלדוגמה,לפעוללאאולהיקרע
להיכנסיכוליםשינוייםבהםשנערכוחגורהמתחני
.כמתוכנןכלללתפקדלאאובשוגגלפעולה

חגורותבמערכתשינוייםלערוךאיןלעולם0
,החגורהאבזם,הבטיחותחגורתלמשל,הבטיחות
.החגורהוגולליהחגורהעיגוני,החגורהמתחן

בלויותאינן,פגומותאינןהבטיחותשחגורותודא0
.נקיותושהן

כדימורשהלמוסךמידלפנותישתאונהלאחר0
.הבטיחותחגורותאתלבדוק

Mercedes-Benzבטיחותבחגורותלהשתמשממליצה
.שלךהרכבעבוראישרהMercedes-Benz-ש

המנגנוןכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מוזנקהחגורהמתחןשלהפירוטכני

יוכלולאפירוטכניבאופןהוזנקושכברחגורהמתחני
שהםההגנהאתלספקיוכלולאולכןשובלתפקד
.אמורים

לפנותישפירוטכניבאופןהוזנקחגורהמתחןאם0
.להחליפוכדימורשהלמוסךמיד

Mercedes-Benzמורשהלמוסךהרכבאתלגרורממליצה
.תאונהלאחר

הבטיחותחגורתהיתפסותעקבנזקהערההערה*

פנימהגלולהאינהבשימוששאינהבטיחותחגורתכאשר
.המושבבמנגנוןאובדלתלהיתפסעשויההיא,הסוףעד
נגללובשימוששאינןבטיחותשחגורותתמידודא0

.הסוףעדפנימה

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתחגירתחגירת

תגרוםהבטיחותחגורתשלהחוצהחדהאומהירהמשיכה
להמשיךאפשראיזהבמצב.הקפיציהחגורהגולללחסימת
.החגורהרצועתאתהחוצהולמשוך

באבזם2הבטיחותחגורתלשוניתאתתמידנעל0
.1הישיבהלמקוםהשייךהחגורה
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לממשיכולהנכונהבצורהשחגורהבטיחותחגורתרק%
בנוגעלהנחיותלבשים.שלהההגנהפוטנציאלאת

.)37עמוד3(הבטיחותחגורתלחגירת

חגורתי"עהריסוןמערכתרכיביהפעלתהערההערה*
תפוסאינוהקדמיהנוסעמושבכאשרנעולהבטיחות

מנעולולשוניתתפוסאינוהקדמיבנוסעמושבכאשר
שלרכיביםעלולים,נעולההבטיחותחגורתשלהחגורה
לפעולתאונהבזמןהקדמיהנוסעבצדהריסוןמערכת
.החגורהמתחןללמש,צורךללא
.כמתוכנןרקהבטיחותבחגורתהשתמש0

הבטיחותלחגורתנכונהלחגירהבנוגעלהנחיותלבשים%
.)95עמוד3(האחסוןולאפשריות)37עמוד3(

ילדולקחתלילדיםריסוןמערכתהתקנתעבורמידע
.)51עמוד3(“הרכבילדים„בסעיףתמצאברכב

החגורההחגורההתאמתהתאמתפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

חגורתחגירתלאחר:®PRE-SAFEמערכתמערכתעםעםרכביםרכבים
באופןחגורההתאמתשתתרחשלהיותיכולקדמיתבטיחות
בחגורתלאחוזאין.מסויםמתיחהכוחידיעלאוטומטי
.זהבמצבהבטיחות

באמצעותזופונקציהאתלבטלאולהפעילבאפשרותך
.)39עמוד3(המולטימדיהמערכת

מערכתמערכתבאמצעותבאמצעותהחגורההחגורהכוונוןכוונוןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.בטיחותחגורתהתאמתאתכבהאוהפעל0

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתהסרתהסרת

חגורתאתוהולךהחגורהבאבזםהשחרורלחצןעללחץ0
.החגורהלשוניתעםידניתהבטיחות

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעושלושלהנהגהנהגשלשלחגורהחגורהאזהרתאזהרתתפקודתפקוד

בלוחהצגעלüהבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
חייביםהנוסעיםשכללכךלבךתשומתאתמפנההמחוונים
.נכונהבצורהחגוריםלהיות
.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
.חגוריםהקדמיוהנוסעשהנהגברגענכביתהחגורהאזהרת

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלהמצבהמצבתצוגתתצוגתתפקודתפקוד

זמינההאחורייםבמושביםהבטיחותחגורותשלהמצבתצוגת
.מסוימותבמדינותרק

חגורותשלהמצבתצוגתמציגהמופעלתההצתהכאשר
בטיחותחגורתאיזומסויםלזמןמציגהמאחורהבטיחות
.מהודקתאינההאחורייםבמושבים
חגורותשלהמצבתצוגתאתמידלהסתירבאפשרותך
בגלגלשמאלבצדחזרההלחצןבאמצעותמאחורהבטיחות
.)208עמוד3(ההגה
חגורתאתמשחררהאחוריבמושבהנוסעיםאחדאם

הבטיחותחגורתשלהמצבחיווי,נסיעהבמהלךהבטיחות
.שוביופיעהאחורית
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אפשראיזהבמקרה.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
האחוריתהבטיחותחגורתשלהמצבחיוויאתלהסתיר
.ההגהגלגלשלשמאלבצדאחורהלחצןעלבלחיצה

אוויראווירכריותכריות
האווירהאווירכריותכריותסקירתסקירת

לברכייםאווירכרית1
לנהגאווירכרית2
הקדמילנוסעאווירכרית3
לחלוןאווירכרית4
צדיתאווירכרית5

הכיתובלפיהאווירכריתשלההתקנהמקוםאתלזהותניתן
AIRBAG.

פוטנציאלאתלהגדיליכולההיאמופעלתהאווירכריתכאשר
.לנוסעיםההגנה

:אווירכריתכלשלההגנהפוטנציאל
Rושוקברך,ירך:לברכייםאווירכרית
Rוביתראש:הקדמילנוסעאווירכרית,לנהגאווירכרית

חזה
Rראש:לחלוןאווירכרית
Rואגןחזהבית:צדיתאווירכרית

כריתכאשרחייםסכנתאו‑פגיעהסכנתאזהרהאזהרה&
מופעלתהקדמיהנוסעשלהאוויר

אפשר,מופעלתהקדמיהנוסעשלהאווירכריתכאשר
מכריתתאונהבעתיפגעהקדמיהנוסעמושבעלשילד
.הקדמיהנוסעשלהאוויר
לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
שים.)61עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים
הפונותלילדיםריסוןלמערכתבנוגעלהנחיותבמיוחדגםלב

הקדמיהנוסעמושבעלומותקנותאחורהאוקדימה
.)60עמוד3(

האוטומטיהאוטומטיהאווירהאווירכריתכריתלנטרוללנטרולבנוגעבנוגעמידעמידע
PASSENGERהחיווינוריתכאשררק AIR BAG OFF

כאשר.להתנפחהקדמיהנוסעשלהאווירכריתתוכלכבויה
וגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושב

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)43עמוד3(

מושבכאשרהריסוןמערכתרכיביהפעלתהערההערה*
תפוסאינוהקדמיהנוסע

הריסוןמערכתרכיביהבאיםבמצביםעשוייםתאונהבעת
:לצורךשלאלפעולהלהיכנסהקדמיהנוסעבצד
Rהקדמיהנוסעמושבעלכבדיםחפציםישנם.
Rהחגורהבאבזםנעולההבטיחותחגורתלשונית

.מאוישאינוהקדמיהנוסעמושבכאשר
.מתאיםבמקוםחפציםאחסן0
.בטיחותחגורתבכלבלבדאחדנוסעלחגורמותר0

החלוןשלהאווירשכריתאפשר,שזוהההתאונהבמצבתלוי
מושבהאםבכךתלויהההפעלה.תופעלהקדמיהנוסעבצד

.ריקאותפוסהקדמיהנוסע
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האווירהאווירכריותכריותשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאל

פוטנציאלאתלהגביר,התאונהבסוגתלוי,יכולההאווירכרית
.כהלכהשחגורהבטיחותחגורתשלההגנה

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

לאהאווירשכריתייתכןנכונהבתנוחהיושבאינךכאשר
.אמורהשהיאכפיעליךלהגןתוכל
:הבאיםהנושאיםעללהקפידחייבברכבנוסעכל
Rשחגורתבמיוחדלבשים.הבטיחותחגורתאתלחגור

מעלבהיריוןנשיםאצלתעבורלאפעםאףהאגן
.התחתיתהבטןאוהבטן
Rמרבימרחקעלןלשמורנכוןישיבהבמצבלשבת

האווירמכריות
Rהבאותלההנחיותלבשים.
.לנוסעהאווירכריתביןחפציםשאיןתמידודא0

למנועכדיהבאותלהנחיותבמיוחדלצייתחייבברכבנוסעכל
:האווירכריתשבהתנפחותהסכנותאת
Rאתדחף,הנסיעהתחילתלפנינכוןהמושביםאתכוונן

.האפשרככלאחורההקדמיהנוסעושלהנהגשלהמושב

הנהגשלנכונהישיבהלתנוחתהנוגעלמידעלבשים
.)85עמוד3(
Rכריתתוכלכך.ההגהבטבעת,מבחוץרקבהגהאחוז

.הפרעהללאלהתנפחהאוויר
Rתתכופףאל.הנסיעהכלבמשךהגבמשענתעלהישען

אתהאחרת.הצדחלוןעלאוהדלתעלתישעןועלקדימה
.האווירכריתשלההתנפחותלאזורנכנס
Rאל.תמידהרצפהעללהימצאצריכותהרגלייםכפות

רגליךזהבמקרה.המכשיריםלוחעלהרגליםאתתניח
.האווירכריתשלההתנפחותבאזוריימצאו
Rלהנחיותלבלשיםישברכבילדיםמסיעיםכאשר

.)48עמוד3(הנוספות
Rובטוחהמסודרתבצורהחפציםאחסן.

שלהתקיןהתפקודאתלשבשעשוייםהרכבבפניםחפצים
אתבמיוחדתמידלוודאחייבברכבנוסעכל.האווירכריות

:הבאיםהנושאים
Rהנוסעביןנמצאאינוחפץאוחייםבעל,נוסףאדםאף

.האווירלכרית
Rהדלתלעמודאולדלתהמושבביןחפץאףלהניחאין

).Bקורה(
Rהאחיזהידיותעלקולביםכגוןקשיםחפציםתלוייםלא

.הוויםאו

Rניווטמכשיריכגוןנוספיםאביזריםחלקילחבראין,
שלההתנפחותבאזורמשקאותמחזיקיאוניידיםטלפונים
אוהצדלחלון,לדלת,הנהגתאעללדוגמה,האווירכרית

.הצדלחיפוי
רצועת,חיבורכבללקשוראולהעביראסורלכךבנוסף
.אווירלכריתההתנפחותבאזורקשירהחגורתאומשיכה
האביזריםיצרןשלההתקנהלספרתמידלבשים

.הנכוןההתקנהלמקוםההערותאתגםבמיוחד,הנוספים
Rשלבכיסיםשביריםאוחדים,כבדיםחפציםלאחסוןאין

.בטוחבמקוםאלהמעיןחפציםאחסן.לבושפרטי

האווירהאווירכריותכריותשלשלההגנהההגנהבפוטנציאלבפוטנציאלהגבלותהגבלות

אווירכריתבכיסוישינוייםעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

לכיסויחפציםחיבוראוהאווירכריתבכיסוישינויכל
שכריתלכךלגרוםעלולים,מדביקותאפילו,האווירכרית

.ליעודהבהתאםתתפקדלאהאוויר
ואיןהאווירכריתכיסויאתלשנותאיןלעולם0

.כלשהםחפציםאליולחבר

הכיתובלפיהאווירכריתשלההתקנהמקוםאתלזהותניתן
AIRBAG)340עמוד(.
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מושבכיסוייעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מתאימיםלא

האווירכריותיוכלולאמתאימיםלאמושבכיסוייעקב
.אמורותשהןכפיהנוסעיםעלעודלהגן
הנטרולפונקצייתאתלשבשעשוייםהםלכךבנוסף

.הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטי
ידיעלשאושרומושבבכיסויירקהשתמש0

Mercedes-Benzזהמושבעבור.

שלבתפקודתקלותעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
בדלתהחיישנים

אובדלתותמקצועיותלאעבודותאושינוייםביצוע
עלולים,לדלתותשנגרמיםנזקיםאוהדלתותבחיפויי
.ליעודםבהתאםיתפקדולאהאווירשכריותלכךלגרום
אובדלתותכלשהםשינוייםלבצעאיןלעולם0

.שלהןבחלקים
אובדלתותעבודותלבצעכדימורשהלמוסךפנה0

.הדלתותבחיפויי

התנפחהשכבראווירמכריתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.עודמגנהאינההתנפחהשכבראווירכרית

לגרורישהתנפחהשכבראווירכריתלהחליףכדי0
.מורשהלמוסךהרכבאת

.שהתנפחותאווירכריותמידהחלף

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתמצבמצב

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתנטרולנטרולפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד
האוטטומטיתהאוטטומטית

מושבשלהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקציית
לילדיםריסוןמערכתאםלזהותמסוגלתהקדמיהנוסע

האווירכריתלכךבהתאם.אדםבויושבאולמושבמחוברת
.תנותקאותופעלהקדמיהנוסעשל

מחפציםכתוצאהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הקדמיהנוסעלמושבמתחת

עלוליםהקדמיהנוסעלמושבמתחתשנתפסוחפצים
כריתשלהאוטומטיהנטרולפונקצייתתפקודאתלשבש
.למערכתנזקלגרוםאוהקדמילנוסעהאוויר

.הקדמיהנוסעלמושבמתחתחפציםלאחסןאין0
שאיןלוודאישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר0

.הקדמיהנוסעלמושבמתחתנתפסיםחפצים

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
שים.)61עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים
הפונותלילדיםריסוןלמערכתבנוגעלהנחיותבמיוחדגםלב

הקדמיהנוסעמושבעלומותקנותאחורהאוקדימה
.)60עמוד3(

חפציםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןלמערכתהמושבמשטחביןהנמצאים
לילדים

לביןהמושבשלהישיבהמשטחביןהנמצאיםחפצים
שלהתקיןלתפקודלהפריעיכוליםלילדיםהריסוןמערכת

לנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקציית
.הקדמי
המושבשלהישיבהמשטחביןחפציםלהניחאין0

.לילדיםהריסוןמערכתלבין
לילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחשמלואודא0

הנוסעמושבשלהישיבהמשטחעלצמודמונח
.הקדמי

מערכתמשענתשלהאפשרככלגדולששטחודא0
למשענתצמודהקדימההפונהלילדיםהריסון
.הקדמיהנוסעמושב

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת
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:הבאותלהנחיותלצייתחייבהקדמיהנוסעבמושבשיושבמי
R37עמוד3(הבטיחותחגורתאתלחגור(.
Rהגבכאשר,לגמריכמעטזקופהבתנוחהבמושבלשבת

.המושבמשענתעלנשען
Rהרכברצפתעלמונחותיהיוהרגלייםשכפותכךלשבת.

למצבבשוגגלעבורעשויההקדמילנוסעהאווירכריתאחרת
:לדוגמההבאיםבמקרים,מנותק
Rאתמסיטוכךברכבהידמשענתעלנשעןהקדמיהנוסע

.מהמושבמשקלו
Rהמושבממשטחעומסשמקטיןבאופןיושבהקדמיהנוסע

כריתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מושבתתהקדמיהנוסעשלהאוויר

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFFמושבתתהקדמילנסועהאווירכרית,דולקת.

עלולהקדמיהנוסעבמושבשיושבמימכךכתוצאה
יושבהואאםבמיוחד,הרכבבפניםבחלקיםלהתנגש
.המכשיריםללוחמדיקרוב

עללהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר
:הבאיםהנושאים
Rהנוסעמושבעלהאדםאתנכונהמזהההמערכת

כבויהאופעילההקדמילנוסעהאווירוכרית,הקדמי
.לכךבהתאם
Rשאפשרכמהעדלאחורדחוףהקדמיהנוסעמושב.
Rבמושבנכוןיושבהאדם.
האווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסע

העצמיתהבדיקהלאחראז,מאוישהקדמיהנוסעמושבאם
לנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקצייתשל

ישירותיושבהקדמיהנוסעבמושבאםהערכהתבוצעהקדמי
החיווינוריות.לילדיםבטיחותמושבעליומותקןאואדם

PASSENGER AIR BAGתהליךמצבאתמציגות
.הטעינה
החיווינוריותשללתפקודבנוגעלהנחיותלבשים

PASSENGER AIR BAG)343עמוד(.

PASSENGERהחיוויהחיווינוריתנוריתתפקודתפקוד AIR BAG

הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולללאברכבים
הקדמיהנוסעבצדהמכשיריםלוחבצדמיוחדתמדבקהישנה

.)60עמוד3(
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כריתכריתשלשלהאוטומטיהאוטומטיהנטרולהנטרולפונקצייתפונקצייתשלשלעצמיתעצמיתבדיקתבדיקת
הקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאוויר
החיווינוריותשתימאירותמופעלתההצתהכאשר

PASSENGER AIR BAG ONו-OFFהבדיקהבמהלך
.העצמית
לנוסעהאווירכריתשלהסטטוסיוצגהעצמיתהבדיקהלאחר
PASSENGERהחיווינוריותבאמצעותהקדמי AIR
BAG:
RONלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאווירכרית:דלוקהדלוקה

.תאונהבעת
.נכביתהחיווינוריתשניות60-ככעבור
RONווOFFעשויההקדמילנוסעהאווירכרית:כבויותכבויות

.תאונהבעתלהתנפח
ROFFלאהיא.כבויההקדמילנוסעהאווירכרית:דלוקהדלוקה

.תאונהבעתתתנפח

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG ON
PASSENGERהחיווינוריתרק,כבויה AIR BAG OFF
החיווינורית.הקדמילנוסעהאווירכריתמצבאתמציגה

PASSENGER AIR BAG OFFברציפותלהאיריכולה
.כבויהלהיותאו

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG OFF
,זמניתבומאירות6הריסוןמערכתשלהאזהרהונורית
זהבמקרה.הקדמיבנוסעבמושבלהשתמשאחדלאףאסור

הנוסעמושבעלילדיםלריסוןמערכתלהתקיןאסוראף
אתולתקןלבדוקכדימורשהלמוסךדיחויללאפנה.הקדמי
.הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרול

מצבמצבתצוגתתצוגת
הנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר
במצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגם

.לסיטואציהבהתאםהנכון
מושבמושבעלעללאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנתלאחרלאחר
PASSENGERהנורית:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסע AIR BAG OFF
.ברציפותלהאירחייבת

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כריתכאשראחורהמופניתלילדיםריסוןבמערכת
מופעלתהקדמילנוסעהאוויר

הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמושיבאתהכאשר
החיוויונוריתהקדמיהנוסעמושבעללאחור

PASSENGER AIR BAG OFFכרית,כבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר
.בילדלפגועעשויההאווירכרית
.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירשכריתתמידודא0

PASSENGERהחיווינורית AIR BAG
OFFלדלוקחייבת.

הפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם0
,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבעללאחור
קשורלפציעותאולמוותלהובילעלולזהשכן
.לילד

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
.)60עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים
PASSENGERהחיווינורית AIR BAG OFFעשויה

ובמאפייניםלילדיםהריסוןבמערכתתלוי,כבויהלהישאר
מערכתאתלהתקיןאסורזהבמקרה.הילדשלהגופניים
.הקדמיהנוסעמושבעללאחורהפונהלילדיםהריסון
הפונהלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןישזאתבמקום
.מתאיםאחורימושבעללאחור
מושבמושבעלעלקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנתלאחרלאחר
PASSENGERהחיווינורית:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסע AIR BAG
OFFבמערכתתלוי,כבויהלהיותאוברציפותלהאירעשויה
תמידציית.הילדשלהגופנייםובמאפייניםלילדיםהריסון
.הבאותלהנחיות
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שגוימיקוםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
.קדימההפונהלילדיםהריסוןמערכתשל
הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמאבטחיםכאשר
הקדמיהנוסעומושב,הקדמיהנוסעמושבעלקדימה
בעתעשויהילד,המכשיריםללוחמדיקרובממוקם
:תאונה
Rהחיווינוריתאםהרכבבפניםבחלקיםלהתנגש

PASSENGER AIR BAG OFFדולקת.
Rהחיווינוריתאםהאווירמכריתלהיפגע

PASSENGER AIR BAG OFFכבויה

ככלאחורההקדמיהנוסעמושבאתלכוונןיש0
המושבכריתאתהסוףעדפנימהולדחוףהאפשר
שלהכתףשרצועתתמידלבשים.האורכיבכיוון
יציאתמחריץנכוןמנותבתהבטיחותחגורת
במערכתהכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורה
מחריץלעבורצריכההכתףרצועת.לילדיםהריסון
הצורךבמקרה.למטהואזקדימההחגורהיציאת
.בהתאםהקדמיהנוסעמושבאתכוונן

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
.)60עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים

החיווינורית:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעבמושבבמושביושביושבמישהומישהו
PASSENGER AIR BAG OFFברציפותלהאירעשויה

.האדםשלהגופנייםבמאפייניםתלוי,כבויהלהיותאו
להנחיותתמידלצייתחייבהקדמיהנוסעבמושבשיושבמי

:הבאות
Rבעלאדםאומבוגראדםיושבהקדמיהנוסעבמושבאם

PASSENGERהחיווינורית,דומהגוףמבנה AIR
BAG OFFכךעלמצביעזה.כבויהלהיותצריכה

.מופעלתהקדמיהנוסעשלהאווירשכרית
PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFFבעלאדםולאףמבוגרלאףאסורברציפותמאירה
.הקדמיהנוסעבמושבלשבתדומהגוףמבנה
.אחוריבמושבלהשתמשישזאתבמקום
Rלדוגמה(יותרקטןאדםיושבהקדמיהנוסעבמושבאם

החיווינורית):נמוךמבוגראועשרה-בן
PASSENGER AIR BAG OFFאוברציפותתאיר

.המערכתשלהזיהוילתוצאותבהתאםתכבה
PASSENGERהחיווינורית- AIR BAG OFF

אושניתןכמהעדלאחורהמושבאתדחף:כבויה
במושבלשבתצריךיותרקטןגוףמבנהבעלאדם

.האחורי
PASSENGERהחיווינורית- AIR BAG OFF

אסורקטןגוףמבנהבעללאדם:ברציפותמאירה
.הקדמיהנוסעבמושבלשבת

נוריתכאשרמוותסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
PASSENGERהחיווי AIR BAG OFFדולקת

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFFכרית,העצמיתהבדיקהלאחרדולקתנשארת
.מושבתתהקדמילנסועהאוויר
:תפוסהקדמיהנוסעמושבכאשרתמידודא
Rלהיותחייבהקדמיהנוסעבמושבהאדםשלהסיווג

הקדמיהנוסעשלהאווירכריתאתלכבותוישנכון
במושבשיושבלאדםבהתאםאותהלהפעילאו

.הקדמיהנוסע
Rכראויוחגורנכונהבצורהיושבהאדם.
Rשאפשרכמהאחורהממוקםהקדמיהנוסעמושב.

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
Rהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכת

)60עמוד3(
R51עמוד3(לילדיםריסוןלמערכתמתאיםמיקום(

45הנוסעיםבטיחות



®PRE-SAFEמערכתמערכת

)מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת(®PRE-SAFEשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
PRE-SAFE®קריטייםנסיעהמצבילזהותמסוגלת

.הנוסעיםעללהגנהמנעבאמצעיולנקוטמסוימים
PRE-SAFE®זהתלותללאהבאיםבאמצעיםלנקוטיכולה

:בזה
Rהנהגבמושבהבטיחותחגורותשלמקדימהמתיחה

.הקדמיהנוסעובמושב
Rהצדחלונותסגירת.
Rהשמשגגסגירת:נפתחנפתחשמששמשגגגגעםעםרכביםרכבים.
Rלתנוחההנהגמושבהבאת:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתעםעםרכביםרכבים

.יותרמתאימה
RPRE-SAFE® Sound:מנגנוןאתלהפעיליכולה

כאשרקצררעשבאמצעותהאוזןשלהטבעיההגנה
.פועלתהמולטימדיהמערכת

מאחוריאוהרגלייםבאזורחפציםעקבנזקהערההערה*
המושב

החפץאו/והמושבמצבשלהאוטומטיהכוונוןבעקבות
.להינזקיכולים
.מתאיםבמקוםחפציםאחסן0

®PRE-SAFEמערכתמערכתשנקטהשנקטההאמצעיםהאמצעיםביטולביטול

שננקטוהזמנייםהאמצעים,לתאונההתפתחלאהמצבאם
.יבוטלו
.בעצמךלבצעתצטרךמההגדרותחלק
משענתאתדחף,פוחתתאינההחגורהמתיחותאם0

.לאחורמעטהמושב
.תשתחררהחגורהמתיחות

®PRE-SAFEשלשלהתפקודהתפקוד PLUS)מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת
)פלוספלוס

PRE-SAFE® PLUSהתנגשותמצבילזהותמסוגלת
אמצעיולנקוט,מאחורלהתנגשותסכנהבמיוחד,מסוימים

אתלמנועיכוליםאינםאלהאמצעים.הנוסעיםעללהגנהמנע
.ההתנגשות

PRE-SAFE® PLUSללאהבאיםבאמצעיםלנקוטיכולה
:בזהזהתלות
Rהנהגבמושבהבטיחותחגורותשלמקדימהמתיחה

.הקדמיהנוסעובמושב
Rמהירבהבהובמאחורהחירוםאיתותמערכתהפעלת.
Rזובלימה.במקוםעומדהרכבכאשרהבלימהלחץהגבלת

.הנסיעהחידושעםאוטומטיתתבוטל

שננקטוהזמנייםהאמצעים,לתאונההתפתחלאהמצבאם
.יבוטלו

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:כלשהםבאמצעיםתנקוטלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rלאחורבנסיעה

או
Rאחוריתלהתנגשותסכנהכשישנהגרורעםבנסיעה

:תבלוםלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rהנסיעהבמהלך

או
Rהחנייהעזרבעזרתמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת

האקטיבי

תאונהתאונהלאחרלאחראוטומטייםאוטומטייםאמצעיםאמצעים
,הרכבאבזורולפיהתאונהשלולחומרהלאופיבהתאם
:הבאיםהצעדיםלמשללהינקטיכולים
Rהתנגשויותרבבלם(אוטומטיבלימה(
Rהחירוםאיתותמערכתהפעלת
R243עמוד3(אוטומטיתחירוםקריאתהפעלת(
Rהגבוההמתחמערכתואתההנעהמערכתאתכבה
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Rהרכבדלתותנעילתשחרר
Rצדחלונותהורד
Rהמולטימדיהמערכתצגעלחירוםעזרתהצג
Rפניםתאורתהפעל

התנגשויותהתנגשויותהרבהרבהבלםהבלםתפקודתפקוד
להפחיתיכולהתנגשויותהרבהבלם,התאונהלמצבבהתאם

.הבאהההתנגשותחומרתאתלמנועאפילואו
בלימהליזוםיכולהתנגשויותהרבהבלם,תאונהתזוההכאשר

החנייהבלםיינעל,מוחלטתעצירהעוצרכשהרכב.אוטומטית
.אוטומטיבאופן
ביצועידיעלהאוטומטיתהבלימהאתלבטליכולהנהג

:הבאותהפעולות
Rהאוטומטיתהבלימהמאשריותרחזקהבלימה.
Rההאצהדוושתעלחזקהלחיצה.

בטוחהבטוחהבצורהבצורהברכבברכבילדיםילדיםהסעתהסעת
הבאיםהבאיםלנושאיםלנושאיםלבלבלשיםלשיםישישברכבברכבילדיםילדיםנוסעיםנוסעיםכאשרכאשר

הספציפיותהבטיחותלהנחיותגםמיוחדבאופןלבשים%
כשגםוסכנותסיכוניםולמנועלזהותתוכלכך.למצב
.)48עמוד3(ברכבנוסעיםילדים

עקביעקביהיההיה
לילדיםריסוןבמערכתהילדיםבאבטחתהקפדהאיכיזכור
אתואבטחתמידעקביהיה.קשותלתוצאותלהובילעשוי
.נסיעהכללפניבקפידההילד

Mercedes-Benzילדיםעליותרטובלהגןכדיממליצה
לבלשים'מ1.50-מנמוכיםאושניםעשרשנימגילצעירים
:הבאותלהנחיות
Rהמתאימהלילדיםריסוןבמערכתתמידהילדאתאבטח

.שלךMercedes-Benz-ל
Rלמשקלו,לגילולהתאיםחייבתלילדיםהריסוןמערכת

.הילדשללגובהווכן
Rמערכתלהתקנתלהתאיםחייבברכבהישיבהמקום

.)51עמוד3(שלךלילדיםהריסון

עלהמאובטחיםשילדיםאותנומלמדתהתאונותסטטיסטיקת
מאלהיותרעקרוניבאופןמוגניםהאחורייםהמושבים

-Mercedesממליצהלכן.הקדמייםבמושביםהמאובטחים
Benzעללילדיםריסוןמערכותולהתקיןלהעדיףבמפורש

.האחורייםהמושבים

לילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכותלמערכותמבואמבוא
ריסוןמערכתבמונחמשתמשיםאנואלההפעלהבהוראות
:לדוגמההיאלילדיםריסוןמערכת.לילדים
Rסלקל

Rלאחורהפונהלילדיםבטיחותמושב
Rקדימההפונהלילדיםבטיחותמושב
Rלחגורתומוליכיםמשענתעם)בוסטר(מושבהגבהת

הבטיחות
Mercedes-Benzמושבבהגבהתלהשתמשממליצה

.המושבמשענתעם

וכןלמשקלו,לגילולהתאיםחייבתלילדיםהריסוןמערכת
.הילדשללגובהו

ולחוקיםולחוקיםלתקנותלתקנותלבלבשיםשים
ריסוןבמערכתלשימושבנוגעהחוקלתקנותתמידלבשים

.ברכבלילדים
לבדיקותבהתאםאושרהלילדיםהריסוןשמערכתודא

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע.התקפותולתקנות
Mercedes‑Benzשירותמרכזעלממליצה
Mercedes‑Benz.

מאושרותמאושרותלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכותבמערכותרקרקלהשתמשלהשתמש
העומדותילדיםריסוןבמערכותרקברכבלהשתמשמותר
:הבאיםUNECEבתקני
RUN-R44
RUN-R129)בתקןלילדיםריסוןמערכותi-Size(
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ועללילדיםהריסוןמערכתשלהאישורקטגוריותעלמידע
הריסוןמערכתשלהאישורתוויתעלהמצויניםהנתונים
.)51עמוד3(לילדים

סכנותסכנותמניעותמניעות,סיכוניםסיכוניםזיהויזיהוי

ברכבברכבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעבורעבורעיגוןעיגוןמערכתמערכת
מערכותבאמצעותרקלילדיםהריסוןמערכותאתלעגןמותר
:הבאותהעיגון
RבשיטתההידוקחבקיISOFIXאוi-Size
Rהרכבשלהבטיחותחגורת
RרצועתחיבוריTop Tether

-iאוISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתלהתקיןמומלץ
Size.
אתלהפחיתיכולברכבהמותקנותלטבעותפשוטחיבור
.לילדיםהריסוןמערכתשלשגויהלהתקנההסיכון
במושבהמובניתהבטיחותחגורתבאמצעותמאבטחהילדאם

ISOFIXאוi-Size,הכולללמשקלבמיוחדלבלשיםיש
לילדיםהריסוןמערכתעםביחדהילדשלהמותר

.)54עמוד3(

אחורהאחורההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתיתרוןיתרון
לילדיםריסוןבמערכתופעוטותתינוקותלהסיעמומלץ
כיווןנגדיושבהילדזהבמקרה.לאחורהפונה,מתאימה
.לאחורומביטהנסיעה
ביחסחלשיםעדייןופעוטותתינוקותשלהצווארשרירי
הפונהלילדיםריסוןמערכת.שלהםהראשולמשקללגובה
הצוואריהשדרהבעמודלפציעותהסיכוןאתמפחיתהלאחור
.תאונהבעת

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתללתמידתמידנכוןנכוןעיגוןעיגון

התקנהעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםהריסוןמערכתשלשגויה

.לושנקבעכמובמקוםויוחזקיוגןלאאזהילד
הריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראותלבשים0

.לשימושהמותרלתחוםוכןלילדים
הריסוןמערכתשלהבסיסשטחשמלואודא0

.המושבשלהישיבהלמשטחצמודלילדים
מערכתמאחוריאומתחתחפציםלהניחאיןלעולם0

.כריתלדוגמה,לילדיםהריסון
כיסויעםרקלילדיםריסוןבמערכותהשתמש0

.המקוריהמושב
.מקורייםבכיסוייםרקפגומיםמושבכיסוייהחלף0

ילדיםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםריסוןבמערכתברכבמאובטחיםשאינם

לאאושגויבאופןמותקנתהריסוןלילדיםמערכתאם
.להשתחררעלולה,מאובטחת
ולפגועבחלללהיזרקעשויהלילדיםהריסוןמערכת
.בנוסעים

ישבשימוששאינןלילדיםריסוןמערכותגם0
.נכונהבצורהולעגןלהקפיד

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת

Rמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידציית
להנחיותוכןמשתמשאתהשבהלילדיםהריסון

:לרכבהספציפיות
-iאוISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתהתקנת-

Size54עמוד3(האחוריהמושבעל(.
האחורילמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-

.)59עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות
הקדמיהנוסעבמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-

שים.)61עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות
לילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלב

.)60עמוד3(קדימהאואחורההפונות
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לפנילהקפידישמאוישהנלווההנוסעמושבכאשר
הנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגםהנסיעה
למיקוםבהתאםהנכוןבמצבנמצאתהנלווה

.)43עמוד3(
Rהריסוןובמערכתהרכבבפניםהאזהרהלשלטילבשים

.לילדים
Rברצועתהשתמש,קיימתאםTop Tether.

לילדיםלילדיםהריסוןהריסוןמערכותמערכותאתאתלשנותלשנותלאלא

הריסוןבמערכתשינוייםעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדים

סכנת.כראוילתפקדלאעלולהלילדיםריסוןמערכת
!מוגברתפציעה
.לילדיםריסוןמערכתפעםאףתשנהאל0
הריסוןמערכתשיצרןאביזריםרקאליהחבר0

לילדיםריסוןמערכתעבורבמפורשאישרלילדים
.זו

Mercedes‑Benzהריסוןמערכותאתלנקותממליצה
באמצעותMercedes-Benzידיעלהמומלצותלילדים
.Mercedes-Benzשלטיפוחחומרי

התקינותהתקינותלילדיםלילדיםהריסוןהריסוןמערכותמערכותבברקרקלהשתמשלהשתמש

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פגומותלילדיםריסוןבמערכות

ניזוקושלההעיגוןמערכתאולילדיםהריסוןמערכתאם
כפיהילדעללהגןעודתוכללאהיא,בתאונהנפגעואו

.אמורהשהיא
.במקוםיוחזקלאאוליהילד
בתאונהשנפגעואושניזוקולילדיםריסוןמערכות0

.מידלהחליףיש
מערכותאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

שתתקיןלפנילילדיםהריסוןמערכותשלהעיגון
.לילדיםריסוןמערכתשוב

ישירהישירהשמששמשקרינתקרינתמנעמנע

עלישירהשמשקרינתעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםהבטיחותמושב

שמשלקרינתנחשפתלילדיםהריסוןמערכתכאשר
.להתלהטעשוייםשלהחלקים,ישירה
הריסוןמערכתשלאלהמחלקיםלהיכוותעלוליםהילדים
.מתכתייםמחלקיםובמיוחד,לילדים

חשופהאינהלילדיםהריסוןשמערכתתמידודא0
.ישירהשמשלקרינת

באמצעותלדוגמה,לילדיםהריסוןמערכתעלהגן0
.שמיכה

שמשלקרינתנחשפהלילדיםהריסוןמערכתאם0
אתבהשתושיבלפנילהתקררלהאפשר,ישירה
.הילד

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

בעצירהבעצירהאואובחנייהבחנייהלבלבשיםשים

השארתשלבמקרהופציעהתאונה–סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד
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:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rההילוכיםמצבלהחליף.
Rהרכבאתלהתניע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

הקורהשפעתאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
עלוליםהם,קשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות
!למותואפילומכךלהיפצע

ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0
.מקרהבשוםהשגחה

מומלצותמומלצותלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותללסקירהסקירה

תקבלנכונהלילדיםריסוןמערכותבנושאנוסףמידע%
מרכזעלממליצהMercedes‑Benz.מורשהבמוסך
.Mercedes‑Benzשירות

ISOFIXבאמצעותבאמצעותעיגוןעיגון
)חודשיםחודשים15-ככועדועדגג"קק13עדעד(+0משקלמשקלקבוצתקבוצת
1BABYסוגסוג SAFE plus

Eגובהקבוצת

E1אישור 04 301 146

2B6קטלוגימספר 6 86 8224
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

)שניםשנים4עדעדחודשיםחודשים9-ומכומכגג"קק18עדעדI)9משקלמשקלקבוצתקבוצת
1DUOסוגסוג plus

B1גובהקבוצת

E1אישור 04 301 133

1DUOסוגסוג plus

2Aקטלוגימספר 000 970 43 02
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

ברכבברכבהישיבההישיבהמקוםמקוםשלשלהבטיחותהבטיחותחגורתחגורתבאמצעותבאמצעותעיגוןעיגון

קבוצתקבוצתוו)חודשיםחודשים6בערךבערךועדועדגג"קק10עדעד(0משקלמשקלקבוצתקבוצת
(0משקלמשקל )חודשיםחודשים15בערךבערךועדועדגג"קק13עדעד+
1BABYסוגסוג SAFE plus II

E1אישור 04 301 146

2Aקטלוגימספר 000 970 38 02
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

)שניםשנים4עדעדחודשיםחודשים9-ומכומכגג"קק18עדעדI)9משקלמשקלקבוצתקבוצת
1DUOסוגסוג plus

E1אישור 04 301 133

2Aקטלוגימספר 000 970 43 02
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95
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)שניםשנים12עדעד3ומכומכגג"קק36עדעדII/III)15משקלמשקלקבוצתקבוצת
1KIDFIXסוגסוג XP

E1אישור 04 301 304

2Aקטלוגימספר 000 970 49 02

1AMGסוגסוג KIDFIX XP

E1אישור 04 301 304

2Aקטלוגימספר 000 970 33 02
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

ריסוןריסוןמערכתמערכתלהתקנתלהתקנתמתאימיםמתאימיםישיבהישיבהמקומותמקומותסקירתסקירת
לילדיםלילדים

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב
:מומלצתלילדיםריסוןמערכת
ISOFIXלילדיםבטיחותמושבהידוק®

)53עמוד3(
או
i-Sizeלילדיםבטיחותמושבעיגון°

)54עמוד3(

Topברצועתהשתמש,קיימתאם¯ Tether
.)56עמוד3(

:חלופיתעיגוןמערכת
ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת7

)57עמוד3(

הנלווההנלווההנוסעהנוסעמושבמושב
:עיגוןמערכת
ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת7

)57עמוד3(

:מיוחדבאופןלבשים
Rלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר

הנלווההנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגםהנסיעה
.)43עמוד3(למיקוםבהתאםהנכוןבמצבנמצאת
Rלנוסעהאווירכריתשלהאוטומטילנטרולבנוגעהנחיות

.)42עמוד3(הקדמי

אמצעיאמצעיאחוריאחורימושבמושב
:עיגוןמערכת
ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת7

)57עמוד3(

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותעבורעבוראישוריםאישוריםקטגוריותקטגוריות

מאושרותמאושרותלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכותבמערכותורקורקאךאךהשתמשהשתמש
העומדותילדיםריסוןבמערכותרקברכבלהשתמשמותר
:הבאיםUNECEבתקני
RUN-R44
RUN-R129)בתקןלילדיםריסוןמערכותi-Size(

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעלעלסימוןסימון
למשלתמצאלילדיםריסוןמערכותשעלהאישורתוויתעל

ומספרמשקלקבוצת,האישורלקטיגוריתבנוגענתונים
.אישור
למצואאפשרלילדיםריסוןמערכותאישורלקטגוריתבהתאם
.ISOFIXתקןשלגובהקבוצתלדוגמה,נוספיםנתונים
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UN-R44תקןתקןלפילפיאישוראישורקטגוריותקטגוריות

אישורלתוויתדוגמה

RUniversal:בקטגוריהלילדיםריסוןמערכות
להשתמשאפשר.ברכבלהתקנהמאושרות“אוניברסלי„

שלההתאמהלסקירותבהתאםלילדיםריסוןבמערכות
מקומותעללילדיםריסוןמערכותלעיגוןהרכבמושבי
,U-בהמסומניםישיבה UFאוIUF.

תקןשללילדיםריסוןלמערכותמתייחסIUFהסימון
ISOFIXלילדיםריסוןמערכות“.אוניברסלי„בקטגוריה

Topבאמצעותגםאותןלעגןצריךאלה Tetherאו
.רגליתבאמצעות

Rחצי„בקטגוריהלילדיםריסוןמערכות:אוניברסליאוניברסליחציחצי
ומקוםהרכבכאשררקבהםלהשתמשמותר“אוניברסלי
יצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםברכבהישיבה
.לילדיםהריסוןמערכת
Rבקטגוריהלילדיםריסוןמערכות:הרכבהרכבעבורעבורספציפיספציפי

כאשררקבהםלהשתמשמותר“הרכבעבורספציפי„
הרכבדגמיברשימתמופיעיםברכבהישיבהומקוםהרכב
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשל

UN-R129תקןתקןלפילפיאישוראישורקטגוריתקטגורית

אישורלתוויתדוגמה

Ri‑Size:בקטגוריהלילדיםריסוןמערכות
„i‑Size“ההידוקחבקיעםברכביםלהתקנהמאושרות

i‑Size.בהתאםלילדיםריסוןבמערכותלהשתמשאפשר
ריסוןמערכותלעיגוןהרכבמושבישלההתאמהלסקירות
.i‑U-בהמסומניםישיבהמקומותעללילדים
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תקןשללילדיםריסוןלמערכותמתייחסi‑Uהסימון
i‑Sizeלילדיםריסוןמערכות“.אוניברסלי„בקטגוריה
Topבאמצעותגםאותןלעגןצריךאלה Tetherאו

.רגליתבאמצעות

הרכבהרכבמושבימושבישלשללההתאמהלההתאמהלבלבשיםשים
הפונותלילדיםריסוןמערכותישהאישוריםלקטגוריתבהתאם
השימוש.אחורההפונותלילדיםריסוןמערכותאו/וקדימה
:מסויימיםרכבמושביעבורמוגבללהיותעשוי
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבהמקומותהתאמת

)53עמודISOFIX)3בתקן
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבהמקומותהתאמת

)54עמודi‑Size)3בתקן
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןישיבהמקומותהתאמת

)57עמוד3(חגּורות

למושבלמושבiSizeאואוISOFIXעםעםלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
אחוריאחורי

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןהישיבההישיבהמקומותמקומותהתאמתהתאמתסקירתסקירת
ISOFIXבתקןבתקן

ISOFIXילדיםריסוןלמערכותתקניתהידוקמערכתהיא
.מיוחדות
מערכתלעיגוןמתאימיםישיבהמקומותמצייןהסמל®

UN-R44לפיISOFIXבתקןלילדיםריסון
.)51עמוד3(
UN-R44לפילילדיםריסוןמערכותרקלעגןיש

.ISOFIXלטבלאותבהתאםשאושרוהבאות

סלקלסלקל

–מידהמידהקבוצתקבוצת
התקןהתקן

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

F– ISO/L1X

G– ISO/L2X
XבתקןלילדיםריסוןמערכתעבורמתאיםלאISOFIXאו/וזומשקלבקבוצת

.זאתמידהבדירוג

(0משקלמשקלקבוצתקבוצת )חודשיםחודשים6-ככועדועדגג"קק10עדעד:
–מידהמידהקבוצתקבוצת
התקןהתקן

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

E– ISO/R1IL
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

דגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסון

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכב

)חודשיםחודשים15-ככועדועדגג"קק13עדעד(+0משקלמשקלקבוצתקבוצת
–מידהמידהקבוצתקבוצת
התקןהתקן

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

E– ISO/R1IL

D– ISO/R2,
ISO/R2X

IL
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–מידהמידהקבוצתקבוצת
התקןהתקן

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

C– ISO/R3IL)1(
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

דגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסון

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכב

אתלהעביריש)ISO/R3(מידהמקבוצתלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת1

אינההקדמיהמושבשלהגבשמשענתודא.ביותרהעליונהלעמדההקדמיהמושב

.לילדיםהריסוןלמערכתצמודה

)שניםשנים4עדעדחודשיםחודשים9-וכוכגג"קקI)9–18משקלמשקלקבוצתקבוצת
–מידהמידהקבוצתקבוצת
התקןהתקן

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

D– ISO/R2,
ISO/R2X

IL

C– ISO/R3IL)1(

B– ISO/F2IUF

B1 – ISO/F2XIUF

–מידהמידהקבוצתקבוצת
התקןהתקן

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

A– ISO/F3IUF
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

דגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסון

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכב

IUFבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXבקטגוריהקדימהשפונות

.זומשקלבקבוצת"אוניברסלי"

אתלהעביריש)ISO/R3(מידהמקבוצתלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת1

אינההקדמיהמושבשלהגבשמשענתודא.ביותרהעליונהלעמדההקדמיהמושב

.לילדיםהריסוןלמערכתצמודה

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןהישיבההישיבהמקומותמקומותהתאמתהתאמתסקירתסקירת
i‑Sizeבתקןבתקן
ילדיםחיגורלמערכותתקניותעיגוןמערכותהן‑iמושבי

.מיוחדות
מערכתלעיגוןמתאימיםישיבהמקומותמצייןהסמל°

UN-R129לפיi‑Sizeבתקןלילדיםריסון
.)51עמוד3(

תקןלפישאושרולילדיםריסוןמערכותלעגןמותר
UN-R44לטבלאותבהתאםISOFIX

בהתאםUN-R129תקןלפיאו)53עמוד3(
.הבאהi‑Sizeלטבלת

/i‑Size)ISO/R2,ISOבתקןבתקןלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכות
F2X,ISO/B2,ISO/B3(
ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושבהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

Xi-U
Xלילדיםריסוןלמערכתמתאיםלא

".אוניברסלי"בקטגוריהi-Sizeבתקן
i-Uלילדיםריסוןלמערכותמתאים

בקטגוריה,לאחורהפונותi-Sizeבתקן

".אוניברסלי"

עלעלi‑SizeאואוISOFIXבתקןבתקןלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנת
האחוריהאחוריהמושבהמושב

משבים,האחוריהספסלכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומםתפוסיםאינםהמושביםומשענותהאחוריים

המושבומשענתאחורימושב,האחוריהמושביםספסל
.הנהיגהבעתגם,קדימהלקפלניתן
Rבגרותבחוזקההרכבנוסעינלחציםמכךכתוצאה

שהיאכפילהגןתוכללאהבטיחותחגורת.הבטיחות
.ייפצעווהנוסעים,אמורה
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Rהמאוחסניםחפציםלעצורתוכללאהמושבמשענת
.המטעןבתא

המושב,האחורישהספסלנסיעהכללפניודא0
.במקומםתפוסיםהמושבומשענותהאחורי

חיווי,במקומהתפוסהאינההאחוריהמושבמשענתאם
.גלוייהיההאדוםהנעילה

מחריגהכתוצאהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןומערכתהילדשלהמותרהכוללמהמשקל
לילדים

אוISOFIXחיבוריעללפעולעשוימדירבעומס
i‑Size,עודיוכלולאהםלדוגמהתאונהשבעתכך
.במקוםהילדאתלהחזיק

יותרשוקליםיחדלילדיםהריסוןומערכתהילדאם0
ריסוןבמערכתורקאךלהשתמשיש,ג"ק33-מ

הילדשבהi‑SizeאוISOFIXבתקןלילדים
.הרכבשלהבטיחותחגורתבאמצעותמאובטח

לילדיםהריסוןמערכתאתלאבטחישלכךבנוסף0
Topרצועתבאמצעותגם Tether,קיימתאם.

הריסוןמערכתשלהמידותבנושאלהערותתמידלבשים
:לילדים
Rהריסוןמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהבהוראות

לילדים
Rקיימתאם,לילדיםהריסוןבמערכתהתוויתעל

הילדשלהכוללמהמשקלחריגהחלהשלאסדירבאופןבדוק
.לילדיםהריסוןמערכתעםביחד
לנושאיםתמידלבלשיםישלילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת

:הבאים
Oמקומותהתאמתואתהשימושתחוםאתתמידבדוק

.לילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבה
ISOFIXבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון

)53עמוד3(
או

i‑Sizeבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון
)54עמוד3(

Oיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידלבשים
.לילדיםהריסוןמערכת

Oבמקרה.הקדמיבמושבנוגעותאינןהילדשרגליודא
.הקדמיהמושבאתקדימהמעטהזזהצורך

ישISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתבהתקנת®
:הבאיםלנושאיםגםלבלשים

Oובמערכתובמערכת+0/0המשקלהמשקלבקבוצתבקבוצתבסלקלבסלקלשימוששימושבעתבעת
מושבמושבעלעלIהמשקלהמשקלבקבוצתבקבוצתלאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסון
במערכתיגעשלאכךהנהגמושבאתכוונן:אחוריאחורי
.לילדיםהריסון

Oבקבוצתבקבוצתקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
.אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש:Iהמשקלהמשקל
מערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטחלכךבנוסף
.הרכבמושבלמשענתלהיצמדצריךלילדיםהריסון
אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד

.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת
Oמושבשלהראשמשענתאתלהוציאיהיהניתןלאאם

מובילזהדבר,ברכבמותקןכשהואלחלוטיןהילדים
ריסוןלמערכותהמקסימליתהגודלהגדרתשללהגבלה
.IIIאוIIהמשקלבקבוצותלילדים
כלפילחלוטיןמוצאתהראשמשענתכאשרהגגעםמגע
.בשימושכלשהילהגבלהמביאאינוונעולהחוץ

Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
אם.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

.בהתאםהמושבכריתנטייתאתכוונון,אפשר
Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור

.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים
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לשיםישi‑Sizeבתקןלילדיםריסוןמערכתבהתקנת°
:הבאיםלנושאיםגםלב

Oאתכוונן:לאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
הריסוןבמערכתייגעלאשהואכךהקדמיהמושב
.לילדים

Oיש:קדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
שטחלכךבנוסף.אפשראםהראשמשענתאתלהסיר
לילדיםהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדול
.הרכבמושבלמשענתלהיצמדצריך
אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד

.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת

ISOFIXעיגוןטבעת1
i‑Sizeעיגוןטבעת2

ISOFIXבתקןלילדיםהריסוןשמערכתנסיעהכללפניודא
לשתינכוןמחוברותi‑Sizeבתקןלילדיםהריסוןמערכתאו

.ברכבהעיגוןטבעות

המושבשלהבטיחותלחגורתנזקסכנתהערההערה*
לילדיםריסוןמערכתהתקנתבעתהמרכזי

.נתפסתאינההבטיחותשחגורותודא0

אוISOFIXבתקןלילדיםהריסוןמערכתאתחבר0
i‑Sizeברכבהעיגוןטבעותלשתי.

Topהידוקהידוק Tether

משענותכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לאחרנעולותאינןהאחורייםהמושביםשלהגב

Topחגורותהתקנת Tether
להתקפלעלולותהאחורייםהמושביםשלהגבמשענות
.הנסיעהבמהלךקדימה
להגןעודיוכלולאלילדיםהריסוןמערכותזאתבעקבות

עלוליםהרכבנוסעיבנוסף.אמורותשהןכפיהילדעל
.מכךכתוצאהלהיפצע

האחורייםהמושביםמשענותאתתמידלנעולדאג0
Topרצועתחיבורלאחר Tether.

.הנעילהלחיוויבמיוחדלבשים0

חיווי,במקומהתפוסהאינההאחוריהמושבמשענתאם
.גלוייהיההאדוםהנעילה
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Topברצועתמצוידתלילדיםהריסוןמערכתאם¯
Tether:
Topרצועת Tetherסיכוןאתלהפחיתיכולה
Topרצועת.הפציעה Tetherנוסףחיבורמאפשרת

באמצעותהמעוגנתלילדיםהריסוןמערכתבין
ISOFIXאוi‑Sizeהרכבלבין.

:מתכווננותמתכווננותראשראשתמיכותתמיכותבעליבעלירכביםרכבים
הראשתמיכתאתמעלהלדחוףישהצורךבמקרה0

.)89עמוד3(
Topרצועתאתהעבר0 Tether3לתמיכתמתחת

.הראשתמיכתמוטותשניביןהראש

:מתכווננותמתכווננותראשראשתמיכותתמיכותללאללארכביםרכבים
0Top Tetherרצועתאתהולך:אחתמרצועההמורכבת

Top Tether3הראשתמיכתמרכזמעל.
או
0Top Tetherרצועתהעבר:רצועותמשתיהמורכבת

Top Tether3שלימיןמצדואחתשמאלמצדאחת
.הראשתמיכת

:הרכביםהרכביםכלכל

אוISOFIXמסוגלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0
i‑SizeרצועתעםTop Tether.כךתוךלבשים
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראות

Topוואתחבר0 Tether2שלהעיגוןלנקודתTop
Tether1הרצועהאתלפתלבלי.

Topרצועתאתמתח0 Tether3.כךתוךלבשים
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראות

:מתכווננותמתכווננותראשראשתמיכותתמיכותבעליבעלירכביםרכבים
הראשתמיכתאתמטהלדחוףישהצורךבמקרה0

לרצועתמפריעאינודברששוםודא.)89עמוד3(
Top Tether3.

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתבאמצעותבאמצעותלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעיגוןעיגון

ריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןישיבהישיבהמקומותמקומותלהתאמתלהתאמתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
הרכבהרכבשלשלהבטיחותהבטיחותחגורותחגורותבאמצעותבאמצעותהמעוגנותהמעוגנותלילדיםלילדים

אחורייםאחורייםמושביםמושבים

גג"קק10עדעד:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

U,Lימני/שמאליאחורימושב

1U,Lאמצעיאחורימושב
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גג"קק13עדעד+:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

U,Lימני/שמאליאחורימושב

1U,Lאמצעיאחורימושב

גג"קק18עדעדI:9משקלמשקלקבוצתקבוצת

U,Lימני/שמאליאחורימושב

1U,Lאמצעיאחורימושב

גג"קק25עדעדII:15משקלמשקלקבוצתקבוצת

U,Lימני/שמאליאחורימושב

1U,Lאמצעיאחורימושב

גג"קק36עדעדIII:22משקלמשקלקבוצתקבוצת

U,Lימני/שמאליאחורימושב

1U,Lאמצעיאחורימושב
ישיבהלמקוםמתאימותאינןרגליתבעלותלילדיםריסוןמערכות1

.זה

Uהקטגוריהשללילדיםריסוןלמערכותמתאים

„Universal“זוהמשקלבקבוצת

Lלטבלהבהתאםאוניברסליות-חצילילדיםריסוןלמערכותמתאים

ומקוםהרכבכאשראו",מומלצותלילדיםריסוןמערכות"בפרק

הריסוןמערכתיצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםהישיבה

.לילדים

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעללילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכותלמערכותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
Rלילדיםריסוןמערכתלהתקיןאותךמחייבותהנסיבותאם

בנושאלהנחיותבמיוחדלבשים,הקדמיהנוסעמושבעל
הקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכות

.)61עמוד3(
Rלילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלבשים

הקדמיהנוסעמושבכאשר.קדימהאואחורההפונות
שכריתבמהלכהוגםהנסיעהלפנילהקפידישמאויש
בהתאםהנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאוויר

.)43עמוד3(לסיטואציה

הנלווההנלווההנוסעהנוסעמושבמושב

גג"קק10עדעד:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

1Xפעילההקדמילנוסעהאווירכרית

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית

גג"קק13עדעד+:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

1Xפעילההקדמילנוסעהאווירכרית

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית

גג"קק18עדעדI:9משקלמשקלקבוצתקבוצת

,1UFפעילההקדמילנוסעהאווירכרית
L

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית

גג"קק25עדעדII:15משקלמשקלקבוצתקבוצת

,1UFפעילההקדמילנוסעהאווירכרית
L

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית

גג"קק36עדעדIII:22משקלמשקלקבוצתקבוצת

,1UFפעילההקדמילנוסעהאווירכרית
L

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית
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המושבכריתשלהקדמישהקצהכךהמושבכריתנטייתאתכוונן1

.ביותרהתחתונהבעמדההאחוריוהקצהביותרהגבוההבעמדהיהיה

לנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולבפונקצייתמצוידהרכב2

PASSENGERהחיווינורית:הקדמי AIR BAG OFFחייבת

.לדלוק

Xזומשקלבקבוצתלילדיםמתאיםלא.

Uהקטגוריהשללילדיםריסוןלמערכותמתאים

„Universal“זוהמשקלבקבוצת

Lלטבלהבהתאםאוניברסליות-חצילילדיםריסוןלמערכותמתאים

ומקוםהרכבכאשראו",מומלצותלילדיםריסוןמערכות"בפרק

הריסוןמערכתיצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםהישיבה

.לילדים

Uהקטגוריהשלקדימהפונותלילדיםריסוןלמערכותמתאים

„Universal“זוהמשקלבקבוצת

חגורתחגורתבאמצעותבאמצעותהאחוריהאחורילמושבלמושבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
הבטיחותהבטיחות

משבים,האחוריהספסלכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומםתפוסיםאינםהמושביםומשענותהאחוריים

המושבומשענתאחורימושב,האחוריהמושביםספסל
.הנהיגהבעתגם,קדימהלקפלניתן
Rבגרותבחוזקההרכבנוסעינלחציםמכךכתוצאה

שהיאכפילהגןתוכללאהבטיחותחגורת.הבטיחות
.ייפצעווהנוסעים,אמורה
Rהמאוחסניםחפציםלעצורתוכללאהמושבמשענת

.המטעןבתא
המושב,האחורישהספסלנסיעהכללפניודא0

.במקומםתפוסיםהמושבומשענותהאחורי

חיווי,במקומהתפוסהאינההאחוריהמושבמשענתאם
.גלוייהיההאדוםהנעילה

לבלבלשיםלשיםישישחגּורהחגּורהלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנתבעתבעת
:הבאיםהבאיםלנושאיםלנושאים

Oיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידלבשים
.שבשימושלילדיםהריסוןמערכת

Oבקטגוריהלילדיםריסוןמערכתכשמתקינים
אכןשהיאלוודאיש"אוניברסליחצי"או"אוניברסלי"

.ברכבהמסויםהישיבהלמקוםמתאימה
הישיבהמקומותהתאמת"בפרקלהנחיותלבשים

.)57עמוד3("חגּורותלילדיםריסוןמערכותלעיגון
O0/0המשקלהמשקלקבוצותקבוצותעבורעבורבסלקלבסלקלשימוששימושבעתבעת+

קבוצתקבוצתעבורעבורלאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןובמערכתובמערכת
כךהנהגמושבאתכוונן:אחוריאחורימושבמושבעלעלIהמשקלהמשקל
.לילדיםהריסוןבמערכתיגעשלא

Oעבורעבורקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
אםהראשמשענתאתלהסיריש:Iהמשקלהמשקלקבוצתקבוצת
.אפשר
אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד

.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת
Oהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח

המושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.האחורי

Oמושבשלהראשמשענתאתלהוציאיהיהניתןלאאם
מובילזהדבר,ברכבמותקןכשהואלחלוטיןהילדים
ריסוןלמערכותהמרביתהגודלהגדרתשללהגבלה
.IIIאוIIהמשקלבקבוצותלילדים
כלפילחלוטיןמוצאתהראשמשענתכאשרהגגעםמגע
.בשימושכלשהילהגבלהמביאאינוונעולהחוץ
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Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
אם.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

.בהתאםהמושבכריתנטייתאתכוונון,אפשר
Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור

.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים
Oבמקרה.הקדמיבמושבנוגעותאינןהילדשרגליודא

.הקדמיהמושבאתקדימהמעטהזזהצורך
.לילדיםריסוןמערכתאתהתקן0

להיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא
.האחוריהמושבשלהישיבהמשטחעלמונח

מנותבתהבטיחותחגורתשלהכתףשרצועתתמידהקפד0
הכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורהיציאתמחריץנכון

.לילדיםהריסוןבמערכת
.קדימההחגורהיציאתמחריץלעבורצריכההכתףרצועת

האווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרולללאללארכביםרכביםבנושאבנושאהנחיותהנחיות
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשל

פתוחהכשהדלתגלויהמדבקה

הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולללאברכבים
.הקדמיהנוסעבצדהמכשיריםלוחבצדמיוחדתמדבקהישנה
:הבאותלהנחיותמיוחדבאופןלבשים
Rהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתלהתקיןאיןלעולם

.לאחורפונהכשהיאהקדמי

Rעלתמידאחורהמופניתלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן
.מתאיםאחורימושב

לילדיםריסוןמערכותלעיגוןישיבהמקומותהתאמת-
)57עמוד3(חגּורות

האחורילמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-
.)59עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות

Rאוקדימההפונהלילדיםריסוןלמערכתבנוגעהנחיות
)60עמוד3(הקדמיהנוסעמושבעלאחורה

אחורהאחורהאואוקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכתלמערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעל

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כריתכאשראחורהמופניתלילדיםריסוןבמערכת
מופעלתהקדמילנוסעהאוויר

הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמושיבאתהכאשר
החיוויונוריתהקדמיהנוסעמושבעללאחור

PASSENGER AIR BAG OFFכרית,כבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר
.בילדלפגועעשויההאווירכרית
.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירשכריתתמידודא0

PASSENGERהחיווינורית AIR BAG
OFFלדלוקחייבת.
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הפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם0
,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבעללאחור
קשורלפציעותאולמוותלהובילעלולזהשכן
.לילד

הפונותלילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלבשים
.)61עמוד3(קדימהאואחורה

הקדמיהנוסעשלהשמשמגןעלאזהרה

PASSENGERהחיוויבנוריתתמידלבשים AIR BAG
OFFהקדמילנוסעהאווירכריתלמצב:
Rהריסוןמערכתאתלהתקיןאותךמחייבותהנסיבותאם

מיוחדבאופןלבשים,הקדמיהנוסעמושבעללילדים
שלהאווירכריתשלהאוטומטילנטרולהנוגעתלהנחיות
.)42עמוד3(הקדמיהנוסע

Rעלאחורההפונהלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת
שלהאווירשכריתלהקפידחובההקדמיהנוסעמושב
רקמנוטרלתהאווירכרית.מנוטרלתתהיההקדמיהנוסע
PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFF43עמוד3(ברציפותמאירה(.
RהחיווינוריתכאשרPASSENGER AIR BAG

OFFכרית.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכריתכבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר

באמצעותבאמצעותהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעבמושבבמושבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
.הבטיחותהבטיחותחגורתחגורת

חגורתבאמצעותהמעוגנתלילדיםריסוןמערכתבהתקנת
לבלשיםישהקדמיהנוסעמושבאלהרכבשלהבטיחות
:הבאיםלנושאים

Oאוקדימההפונהלילדיםריסוןלמערכתבנוגעהנחיות
.)60עמוד3(הקדמיהנוסעמושבעלאחורה

Oמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותלבשים
.לילדיםהריסון

Oבקטגוריהלילדיםריסוןמערכתכשמתקינים
אכןשהיאלוודאיש"אוניברסליחצי"או"אוניברסלי"

.ברכבהמסויםהישיבהלמקוםמתאימה
הישיבהמקומותהתאמת"בפרקלהנחיותלבשים

.)57עמוד3("חגּורותלילדיםריסוןמערכותלעיגון

Oמקבוצהקדימההפונהלילדיםריסוןבמערכתבשימוש
I:אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש.

אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד
.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת

Oהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח
מושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.הקדמיהנוסע

Oמושבשלהראשמשענתאתלהוציאיהיהניתןלאאם
מובילזהדבר,ברכבמותקןכשהואלחלוטיןהילדים
ריסוןלמערכותהמקסימליתהגודלהגדרתשללהגבלה
.IIIאוIIהמשקלבקבוצותלילדים
כלפילחלוטיןמוצאתהראשמשענתכאשרהגגעםמגע
.בשימושכלשהילהגבלהמביאאינוונעולהחוץ

Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור
.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים

Oמערכתמאחוריאומתחתחפציםלהניחאיןלעולם
.לילדיםריסון

וכוונןשאפשרכמהלאחורהקדמיהנוסעמושבאתכוונן0
.ביותרהגבוההבעמדההאפשרככלהמושבאת
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כריתשלהקדמישהקצהכךהמושבכריתנטייתאתכוונן0
האחוריוהקצהביותרהגבוההבעמדהיהיההמושב
.ביותרהתחתונהבעמדה

.האפשרככלזקופהלזוויתהמושבמשענתאתכוונן0
.לילדיםריסוןמערכתאתהתקן0

להיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא
.הקדמיהנוסעמושבשלהישיבהמשטחעלמונח

מנותבתהבטיחותחגורתשלהכתףשרצועתתמידהקפד0
הכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורהיציאתמחריץנכון

.לילדיםהריסוןבמערכת
קדימההחגורהיציאתמחריץלעבורצריכההכתףרצועת
.למטהואז

.בהתאםהקדמיהנוסעמושבאתכוונןהצורךבמקרה0

ילדיםילדיםבפניבפניבטיחותבטיחותנעילתנעילת

האחוריותהאחוריותבדלתותבדלתותילדיםילדיםבטיחותבטיחותנעילתנעילתשחרורשחרוראואונעילהנעילה

השארתשלבמקרהופציעהתאונה–סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rההילוכיםמצבלהחליף.
Rהרכבאתלהתניע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

הקורהשפעתאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
עלוליםהם,קשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות
!למותואפילומכךלהיפצע

ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0
.מקרהבשוםהשגחה

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

:במיוחדיכוליםהםנוסעיםילדיםכאשר
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד
ההוריםבקרותאתתמידהפעל,נוסעיםילדיםאם0

.המסופקות
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
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המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

הבטיחותלהנחיותלבשים:לבריטניההמיועדיםרכבים
".הדלתותשלנוספתלאבטחההנחיות"בפרקהחשובות
וחלונותהאחוריותהדלתותעבורקיימתילדיםבטיחותנעילת
.האחורייםהצד
דלתכלנועלתהאחוריותבדלתותהילדיםבטיחותנעילת
.מבפניםהאלההדלתותאתלפתוחאפשראי.בנפרד

2או)אבטחה(1החץבכיווןהידיתאתדחף0
).שחרור(
כלשלהילדיםבטיחותנעילתתפקודאתבדוקמכןלאחר0

.דלת

הצדהצדבחלונותבחלונותילדיםילדיםבטיחותבטיחותנעילתנעילתשלשלשחרורשחרוראואונעילהנעילה
האחורייםהאחוריים

.2הלחצןעללחץ:שחרורשחרור/נעילהנעילה0
הצדחלוןאתלסגוראולפתוחאפשרהבאיםבמצבים
:האחורי
Rבדלתהמתגיםבאמצעות:דולקת1הבקרהנורית

.הנהג
Rבדלתותהמתגיםבאמצעות:כבויה1הבקרהנורית

.הנהגבדלתאוהאחוריות

ברכבברכבמחמדמחמדלחיותלחיותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

בעליהשארתבעתפציעהאותאונהסכנתאזהרהאזהרה&
ברכבפיקוחללאאומאובטחיםלאחיים

לאאופיקוחללאברכבחייםבעלימשאיראתהאם
אולחצניםעלללחוץלמשליכוליםהם,מאובטחים
.כפתורים

:למשל,החייםבעליעלוליםכךבשל
Rלהיתפסולמשלהרכבאבזוריאתלהפעיל.
Rמשתמשיאתיסכנוובכךמערכותלכבותאולהפעיל

.האחריםהדרך

ברכבלעוףיכוליםמאובטחיםלאחייםבעלי,בנוסף
,פתאומייםובלימההיגוילתמרוניאותאונהשלבמקרה
.הרכבבנוסעילפגועובכך
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בתוךפיקוחללאחייםבעלילהשאיראיןלעולם0
.הרכב

,נהיגהבזמןחייםבעליכראוילאבטחתמידיש0
.חייםלבעלימתאיםהובלהארגזבאמצעותלמשל
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מפתחמפתח
המפתחהמפתחתפקודתפקודשלשלסקירהסקירה

השארתשלבמקרהופציעהתאונה–סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rההילוכיםמצבלהחליף.
Rהרכבאתלהתניע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מגנטייםמשדותלמפתחנזקהערההערה*

.חזקיםמגנטייםמשדותהמפתחאתהרחק0

הרכבמפתח
נעילה1
בקרהנורית2
נעילהשחרור3
המטעןתאדלתשלסגירה/פתיחה4

הלחצןעלבלחיצהנדלקתאינה2הבקרהנוריתאם%
Üאוß,אתהחליפו.ריקהאוחלשההסוללה
.הראשונהבהזדמנותהסוללה

.)67עמוד3(המפתחסוללתהחלף

:הבאיםהרכיביםאתמשחרר/נועלהמפתח
Rדלתות
Rהשקעמכסה
Rהמטעןתאדלת

שחרורמרגעשניות40-כבתוךייפתחולאהדלתותאם
.תופעלגניבהמפניההגנה.יינעלהרכב,הנעילה

אלקטרונייםלמכשיריםבצמודהרכבמפתחאתלהחזיקאין
.המפתחפעולתאתלשבשעלולהדבר.מתכתייםלחפציםאו

הנעילההנעילהלאישורלאישורהקוליהקוליהחיוויהחיווישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.קוליסגירהאישוראתכבהאוהפעל0
:לבלבשיםשים%
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הנעילהלאישורהקוליהחיוויעבורשנבחרהההגדרה
במדינות.הרלוונטיותהתעבורהלתקנותבהתאםתהייה

הקוליבחיוויהשימוש,בגרמניהגםהיתרבין,מסוימות
בגרמניה(התעבורהתקנותפיעלאסורהנעילהלאישור

סעיף30סעיףגםכמו1משנהסעיף16סעיףפיעל
לתקנותהציות).StVO-התעבורהלתקנות1משנה
בתכונההשימושבהןבמדינות.הרכבנהגבאחריותהוא
אסורוהפעלתהברכבמופעלתאינהזותכונה,אסורזו
.חוקפיעל

הנעילההנעילהשחרורשחרורהגדרותהגדרותשינוישינוי

:המפתחשלאפשריותנעילהשחרורפונקציות
Rמרכזינעילהשחרור
Rהשקעומכסההנהגדלתשלנעילהשחרור

עלשניותכששבמשךלחץ:ההגדרותההגדרותביןביןהחלפההחלפה0
החיווישנוריתעד,זמניתבוß-וÜהלחצנים
.פעמייםמהבהבת
דלתשלנעילהשחרורפונקצייתנבחרהכאשראפשרויות

:השקעומכסההנהג
Rהלחצןעלפעמייםלחץ:ברכבברכבמרכזיתמרכזיתנעילהנעילהשחרורשחרור

Ü.

RעםעםרכביםרכביםKEYLESS-GO:במשטחתיגעאם
ומכסההנהגדלתשלהנעילה,הנהגדלתידיתשלהפנימי
.תשתחררבלבדהשקע

המפתחהמפתחפעולתפעולתהשבתתהשבתת

תפקודשלהשבתה:KEYLESS-GOבעליבעלירכביםרכבים
-KEYLESSהפונקציהשללהשבתהגםתגרוםהמפתח
GO.באמצעותנסיעהאולרכבכניסההרשאתזהבמצב

KEYLESS-GOיש.עודאפשריתאינההמפתחעם
זמינותיהיוהפונקציותשכלמנתעלהמפתחאתלהפעיל

.כרגילהמפתחבאמצעות
אתלהקטיןכדיהמפתחתפקודאתלהשביתניתן,בנוסף
אוברכבמשתמשאינךכאשרהמפתחשלהמתחצריכת
.ארוךזמן-לפרקבמפתח

לחצןעלרצופותקצרותלחיצותשתילחצו:השבתההשבתה0
ßבמפתח.
ופעםקצרלזמןפעמייםתידלקהמפתחשלהבקרהנורית
.ארוךלזמןאחת

.במפתחכלשהולחצןעללחץ:הפעלההפעלה0
בתאהנמצאמפתחבאמצעותהרכבהתנעתבעת%

באופןתופעלנההמפתחפונקציות,המרכזיתבקונסולה
.)129עמוד3(אוטומטי

החירוםהחירוםמפתחמפתחוהכנסתוהכנסתהוצאתהוצאת

החירוםהחירוםמפתחמפתחאתאתשלוףשלוף

.1הנעילהשחרורלחצןעללחץ0
.החוצהמעטיידחף2החירוםמפתח

ננעלשהואעד2החירוםהמפתחאתהחוצהמשוך0
.הבינייםבעמדת

אתומשוך1הנעילהשחרורכפתורעלשובלחץ0
.הסוףעדהחוצה2החירוםמפתח

החירוםהחירוםמפתחמפתחהכנסתהכנסת
.1הנעילהשחרורלחצןעללחץ0
דחוףאוהבינייםעמדתאל2החירוםמפתחאתדחוף0

.ננעלשהואעדלגמריפנימהאותו
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להשתמשניתן,מפתחותלצרורהמפתחאתלחברכדי%
.2החירוםמפתחשלהבינייםבעמדת

במפתחבמפתחסוללהסוללההחלפתהחלפת

סוללותבליעתשלבמקרהחייםסכנתסכנהסכנה&

בליעת.וצורביםרעיליםחומריםמכילותהסוללות
בתוךקשותפנימיותלכוויותלגרוםעלולהסוללות
.כשעתיים
!חייםסכנתקיימת
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהסוללותאתשמור0
,היטבנסגריםאינםהסוללותתאאו/והמכסהאם0

ידםמהישגאותווהרחקבמפתחיותרתשתמשאל
.ילדיםשל

לעזרהמידלפנותיש,סוללותבלעמישהואם0
.רפואית

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
סוללותשלתקיןלאסילוקעקב

חוקפיעל.מזהמיםחומריםמכילותסוללות
.הביתיתלפסולתאותןלהשליךאסור
0

ידידותיבאופןסוללותלסלקיש
מורשהמוסךלהחזירישריקותסוללות.לסביבה

.סוללותאיסוףבנקודתלמסוראו

דרישותדרישות
Rמסוגוולט3כפתורלסוללתזקוקאתהCR 2032.

Mercedes-Benzלצורךמורשהלמוסךלפנותממליצה
.הסוללההחלפת

.)66עמוד3(החירוםמפתחאתהוצא0

ודחף2הנעילהשחרורכפתוראתהסוףעדמטהלחץ0
.החץבכיוון1המכסהאת

.אותווהסרהחץבכיוון1המכסהאתפתח0
הסוללהאתוהוצא3הסוללהתאאתהחוצהמשוך0

.הריקה
לבשים.3הסוללהלתאהחדשההסוללהאתהכנס0

.עצמהובסוללההסוללהבתאהחיוביהקוטבלסימון
.3הסוללהתאאתפנימהדחף0
נסגרשהואעדאותוודחף1המכסהאתמחדשחבר0

.וננעל
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המפתחהמפתחעםעםתקלותתקלותפתרוןפתרון

.הרכבהרכבשלשלהנעילההנעילהאתאתלשחררלשחרראואולנעוללנעולעודעודיכוליכולאינךאינך
:האפשריותהסיבות
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.
.)65עמוד3(החיווינוריתבעזרתהסוללהאתבדוק0
.)67עמוד3(המפתחסוללתאתהחלף,הצורךבמידת0
.החלופיבמפתחהשתמש0
נעילהולשחרורלנעילההחירוםבמפתחהשתמש0

.)70עמוד3(
.מורשהבמוסךלבדיקההמפתחאתהבא0

.חזקחזקרדיורדיואותותאותותממקורממקורהפרעההפרעה
:המפתחבתפקודלפגיעהאפשריותסיבות
Rגבוהמתחקווי
Rניידיםטלפונים
Rלוחמחשבי,ניידיםמחשבים(אלקטרונייםמכשירים(
Rדלתותעבורמגעלולאתאומתכתייםחפציםעקבסיכוך

חנייהושערי

ההפרעהלמקורהמפתחביןמספיקמרווחעלהקפד0
.האפשרי

.מפתחמפתחאיבדתאיבדת
.המפתחאתשיחסמוכדימורשהלמוסךפנה0
.המכניתהנעילהאתלהחליףמומלץ0

דלתותדלתות
לדלתלדלתהנוספתהנוספתלאבטחהלאבטחההנחיותהנחיות

.בבריטניהרכביםעבוררקזמינהלדלתהנוספתהאבטחה

בתוךשנמצאיםאנשיםשלפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשרהרכב

עודניתןלא,פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשר
.מבפניםהדלתותאתלפתוח
ברכבילדיםובמיוחד,אנשיםלהשאיראיןלעולם0

.השגחהללא
כאשרלדלתהנוספתהאבטחהאתלהפעילאין0

.אנשיםברכבישנם

:הבאיםבמקריםאוטומטיתתופעללדלתהנוספתהאבטחה
Rהמפתחבאמצעותננעלהרכב.
RבאמצעותננעלהרכבKEYLESS-GO.

Mercedesבאמצעותננעלהרכבאם me connect,
.פעילהאינהלדלתהנוספתהאבטחה
אתלפתוחניתןלא,פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשר

.מבפניםהדלתות
.הצופרבאמצעותלסמןאפשרהנעילהלאחר%

:הבאבאופןלדלתהנוספתהאבטחהשלהפעלהלמנועאפשר
הרכבפניםאבטחתאתכבההרכבנעילתלפני
.)84עמוד3(

מבפניםמבפניםהדלתותהדלתותשלשלופתיחהופתיחהנעילהנעילהשחרורשחרור

לאבטחהבנוגעלהנחיותלבשם:בריטניהבריטניהעבורעבוררקרק0
.)68עמוד3(דלתהנוספת

.1הדלתידיתאתמשוך0
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מבפניםמבפניםהרכבהרכבשלשלמרכזייםמרכזייםנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

.1לחצןעללחץ:נעילהנעילהשחרורשחרור0
.2לחצןעללחץ:נעילהנעילה0

2בלחצןהאדומההבקרהנורית,נעולהרכבכאשר
.דולקת

ניתן,ברכבמפתחמזוההאם.וישתחרריינעלהשקעמכסהגם
.השקעמכסהאתלפתוחזאתבכל

:תשתחררלאהרכבנעילת
Rהמפתחבאמצעותהרכבאתנעלתםאם.
RבאמצעותהרכבאתנעלתםאםKEYLESS-GO.

KEYLESS-GOעםעםרכברכבשלשלנעילהנעילהשחרורשחרור/נעילהנעילה

דרישותדרישות
Rלרכבמחוץנמצאהמפתח.
Rמ1עלעולהאינולרכבהמפתחביןהמרחק'.
Rסגורותשימושנעשהשלהבידיתאשרוהדלתהנהגדלת.

שלבכוונהשלאפתיחהעקבלרכבנזקיםהערההערה*
האחוריהמכסה

Rשטיפהבמתקןבשימוש
Rגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת

.המפתחתפקודאתהשבתאלובמקרים0
או
.מהרכב'מ3לפחותמרוחקשהמפתחהקפד0

:להוראותלבשים
R257עמוד3(שטיפהבמתקןרכבלשטיפת(
R258עמוד3(גבוהבלחץניקויבמתקןלשימוש(

.הדלתידיתשלהפנימיבשטחגע:הרכבהרכבנעילתנעילתשחרורשחרור0
.2או1החיישןבשטחגע:הרכבהרכבנעילתנעילת0
שלהמשוקעבשטחממושכתנגיעהגע:נוחהנוחהסגירהסגירה0

.הסגירהתהליךלהשלמתעד2החיישן
.)78עמוד3(הנוחההסגירהעלנוסףמידע%

שלההנעילה,מבחוץההטענהדלתאתפותחיםכאשר
.אוטומטיתמשתחררת
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KEYLESS-GOבמערכתבמערכתתקלותתקלותפתרוןפתרון

באמצעותבאמצעותהרכבהרכבנעילתנעילתאתאתולשחררולשחררלנעוללנעולעודעודניתןניתןלאלא
KEYLESS-GO.

:האפשריותהסיבות
Rהושבתהמפתחתפקוד.
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.
.)66עמוד3(המפתחתפקודהפעלת0
.)65עמוד3(הבקרהנוריתבעזרתהסוללהאתבדוק0
.)67עמוד3(המפתחסוללתאתהחלף,הצורךבמידת0
.החלופיבמפתחהשתמש0
הנעילהולשחרורלנעילההחירוםבמפתחהשתמש0

.)70עמוד3(
.מורשהבמוסךלבדיקהוהמפתחהרכבאתהבא0

.חזקחזקרדיורדיואותותאותותממקורממקורהפרעההפרעה
:KEYLESS-GO-הבתפקודלפגיעההאפשריותהסיבות
Rגבוהמתחקווי
Rניידיםטלפונים
Rלוחמחשבי,ניידיםמחשבים(אלקטרונימכשור(
Rדלתותעבורמגעלולאתאומתכתייםחפציםעקבסיכוך

חנייהושערי

ההפרעהלמקורהמפתחביןמספיקמרווחעלהקפד0
.אפשרי

האוטומטיתהאוטומטיתהנעילההנעילהשלשלוהשבהוהשבההפעלההפעלה

יותרמהרמסתובביםוהגלגליםמופעלתההצתהכאשר
.אוטומטיתיינעלהרכב,הליכהממהירות

עדשניותכחמש2לחוץהלחצןאתהחזק:הפעלההפעלה0
.האותשנשמע

עדשניותכחמשלחוץהלחצןאתהחזק:השבתההשבתה01
.האותשנשמע

.מאירה2בלחצןהאדומההבקרהנורית,נעולהרכבכאשר
במצביםנעילהסכנתקיימתזאתפעולהמופעלתכאשר
:הבאים
Rהרכבשלדחיפהאוגרירהבזמן.
Rגליליםדינמומטרעלנמצאהרכבכאשר.

החירוםהחירוםמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבשלשלנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

החירוםהחירוםמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהנהגהנהגדלתדלתשלשלנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה
,החירוםמפתחבאמצעותהרכבכלאתלנעולברצונךאם%

הנעילהלחצןעלפתוחההנהגכשדלתראשיתלחץ
מפתחבאמצעותהנהגדלתאתנעלמכןלאחר.מבפנים
.החירום
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.)66עמוד3(החירוםמפתחאתהוצא0
עדההגנהבמכסה1לפתחהחירוםמפתחאתדחף0

.הסוף
.משוכהאותהוהחזיקוהדלתידיתאתמעטמשכו0
הרחקהחירוםמפתחבאזורההגנהמכסהאתמשוך0

שהמכסהעד,שאפשרכמהעדישרבקו,מהרכב
.משתחרר

.הדלתידיתאתשחרר0

לעמדהשמאלההחירוםמפתחאתסובב:נעילהנעילהשחרורשחרור0
1.

.1לעמדהימינההחירוםמפתחאתסובב:נעילהנעילה0
שהואעדהמנעולעלבזהירותההגנהמכסהאתדחף0

.יציבויושבנתפס

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעודלתודלתהנהגהנהגדלתדלתנעילתנעילת

1לחריץ,החירוםמפתחכגון,מתאיםחפץהכנס0
.הדלתבמנעול

החירוםמפתחאתסובבו:הרכבהרכבשלשלהשמאליהשמאליהצדהצדנעילתנעילת0
.שמאלההסוףעד

עדהחירוםמפתחאתסובבו:הרכבהרכבשלשלהימניהימניהצדהצדנעילתנעילת0
.ימינההסוף
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לפתוחעודניתןלא,מכןלאחרנסגרתהנעולההדלתאם
.מבחוץאותה

מטעןמטעןתאתא
המטעןהמטעןתאתאדלתדלתפתיחתפתיחת

מעלמכשוליםעקבהמטעןתאלדלתנזקהערההערה*
לרכב

.ולמעלהלאחורנפתחתהמטעןתאדלת
תאלדלתומעלמאחורימקוםמספיקשישנוודא0

.המטען

.הכוכבשלהעליוןהחלקעללחץ0
HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים0 ACCESS:בעט

.)74עמוד3(לפגושמתחתברגלך

EASY-PACKמסדרתמסדרתמטעןמטעןתאתאדלתדלתעםעםרכביםרכבים

.המטעןתאדלתשלמרוחקתלפתיחה1בלחצןמשוך0
.במפתחpהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
עללחץ,משוחררתהמטעןתאדלתשלהנעילהכאשר0

.הכוכבשלהעליוןהחלק
שחרר.הבינייםבמצבשנעצרההאחוריתהדלתאתהרם0

.להיפתחמתחילהשהיאברגעאותה

הפתיחהבמהלךהאחוריתהדלתאתעוצרמכשולאם
גילוי.האחוריתהדלתאתעוצרהחסימהגילוי,האוטומטית
להחליףנועדלאהוא.בלבדעזרכליהואהאוטומטיהחסימה

.שלךהלבתשומתאת

המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלסגירהסגירה

ברכבמאובטחיםלאמחפציםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

שאינםמטעןפריטיאוותיקיםמזוודות,חפצים
להיזרקאולהתהפך,להחליקעלוליםמספיקמאובטחים

.אותםולפצועבנוסעיםלפגוע,הרכבבחלל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאתאבטח0

.יתהפכואויחליקושלאכךהנסיעהלפניהמטען

.הרכבלהעמסתלהנחיותלבשים
בזיהוימצוידהרכב:המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלהסגירההסגירהלגבילגביהנחיותהנחיות
מפתחיזוההאםתינעללאהמטעןתאדלת.אוטומטימפתח
.לרכבהמשויך

וסגירהפתיחה72



:תינעללאהמטעןתאדלתהבאיםהמצביםשבקיוםלבשים
Rמפתחכאשרהמטעןתאדלתאתוסגרתהרכבאתנעלת

.ברכבנמצאלרכבהמשויך
וכן
Rלרכבהמשויךשנימפתחלרכבמחוץזוההלא.

תחליףולא,עזראמצעירקהואהאוטומטיהמפתחזיהוי
.לבכםלתשומת

הרכבשלהמפתחותמןאחדשלפחותודא,הנעילהלפני0
בידכםנמצא

תאדלתאתמטהכלפימשוך:המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלסגירהסגירה0
.המנעוללתוךליפוללהוהנח,המטען

EASY-PACKמסדרתמסדרתמטעןמטעןתאתאדלתדלתעםעםרכביםרכבים

שלאוטומטיתסגירהבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
המטעןתאדלת

להימצאעשוייםאנשים.להימחץעלוליםגוףאברי
.הסגירהבתחום

.הסגירהבתחוםנמצאאינושאישודא0

באחתהשתמשהסגירהתהליךאתלעצורכדי
:הבאותמהאפשרויות
Rהלחצןעללחץpבמפתח.
Rמשוךאוהנהגבדלתמרחוקהתפעוללחצןעללחץ

.אותו
Rהמטעןתאבדלתהנעילהאוהסגירהלחצןעללחץ.
Rהמטעןתאבדלתהכוכבשלהעליוןבחלקלחץ.

HANDS-FREEבעליבעלירכביםרכבים ACCESS:לעצוראפשר
לפגושמתחתבעיטהתנועתבאמצעותגםהסגירהתהליךאת

.האחורי
תאדלתאתלמטהמעטמשוך:המטעןהמטעןתאתאדלתדלתסגירתסגירת0

.להיסגרמתחילשהואברגעשחרר.המטען

.ההצתהאוהמתחאספקתאתהפעל0
תאדלתעבור1מרחוקההפעלהלחצןעללחץ0

.המטען
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.המטעןתאבדלת1הסגירהלחצןעללחץ0

KEYLESS-GOבעליבעלירכביםרכבים
.המטעןתאבדלת2הנעילהלחצןעללחץ0

תיסגרהמטעןתאדלת,לרכבמחוץמפתחמזוההאם
.יינעלוהרכב

המפתח.המפתחpלחצןעלממושכתלחיצהלחצו0
.הרכבבקרבתלהימצאצריך

HANDS-FREEבעליבעלירכביםרכבים ACCESS
.)74עמוד3(לפגושמתחתבעיטהתנועתבצע0

המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלאוטומטיאוטומטיכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקציותפונקציות
פונקצייתעםאוטומטיחסימהבזיהוימצוידתהמטעןתאדלת
הסגירהבתהליךהמטעןתאדלתאתעוצרמכשולאם.היפוך

החסימהגילוי.אוטומטיתשובקצתנפתחתהיא,האוטומטי
נועדולאבלבדעזרכליהואההיפוךפונקצייתעםהאוטומטי
.לבךתשומתאתלהחליף

.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

היפוךפונקצייתלמרותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיוון

:מגיבהאינההכיווןהיפוךפונקציית
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים
Rהסגירהתהליךסוףלקראת

תוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתכאלהבמצביםבמיוחד
.מעיכהלמנוע
.הסגירהבתחוםגוףאברישאיןודא0
:הבאותמהפעולותאחתבצענלכדמישהואם
Rהלחצןעללחץpבמפתח.

Rמשוךאוהנהגבדלתמרחוקהתפעוללחצןעללחץ
.אותו
Rהמטעןתאבדלתהנעילהאוהסגירהלחצןעללחץ.
Rהמטעןתאבדלתהכוכבשלהעליוןבחלקלחץ.

HANDS-FREEהפונקציההפונקציה ACCESS
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HANDS-FREE ACCESSלסגור,לפתוחלךמאפשרת
רגלבעיטתתנועתבאמצעותהמטעןתאדלתאתולהחזיק
.לפגושמתחת
.לסירוגיןסגירהאופתיחהתהליךמפעילההבעיטהתנועת
ובסגירה)72עמוד3(בפתיחהלהערותלבשים
.המטעןתאדלתשל)72עמוד3(
יושמעוהמטעןתאדלתשלהסגירהאוהפתיחהבמהלך%

.התראהצלילישני

שלבכוונהשלאפתיחהעקבלרכבנזקיםהערההערה*
האחוריהמכסה

Rשטיפהבמתקןבשימוש
Rגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת

.המפתחתפקודאתהשבתאלובמקרים0
או
.מהרכב'מ3לפחותמרוחקשהמפתחהקפד0

עםהבעיטהתנועתביצועבעתבטוחבאופןלעמודהקפידו
למשל,המשקלשיוויאתלאבדעלוליםאתםאחרת.הרגל
.בקרחמכוסההכבישכאשר
:הבאותלהערותלבשימו
Rהרכבמאחורינמצאהמפתח.

Rמ"ס30לפחותשלבמרחקלעמודישהבעיטהבזמן
.מהרכב
Rהרגלעםבפגושלפגועאין.
Rמדיאיטיתמבעיטהלהימנעיש.
Rבחזרהואזהרכבלכיווןלהתחילצריכההבעיטהתנועת

.אחורה

החיישניםשלהכיסויאזור1

עשרהמתינו,הצליחולאזואחרבזובעיטהתנועותכמהאם
.שניות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
במקריםכלללפעוללאאוכהלכהלפעוללאעשויההמערכת
:הבאים
Rאוהפשרהממלחיכתוצאהלדוגמה,מלוכלכיםהחיישנים

.שנערםמשלג
Rתותבתרגלעםמתבצעתהבעיטהתנועת.

להיסגראולהיפתחעשויההמטעןתאדלתהבאיםבמצבים
:בשוגג
Rשלהכיסויבאזוררגלייםאוידייםמזיזיםאנשיםכאשר

הרמתאוהרכבשלפולישביצועבזמןלמשל,החיישנים
.חפצים
Rמאחורהרכבלרוחבחפציםשלהעמדהאוהובלה,

.מטעןפריטיאומטעןחגורותלדוגמה
Rאחריםכיסוייםאויריעות,קשירהרצועותשלמשיכה

.לפגושמעבר
Rהמטעןתאלסףמעברחורגשאורכוהגנהבמצעשימוש

.החיישניםשלהכיסויאזורלתוךמטהכלפי
Rכראוימחובראינהההגנהשטיחון.
Rמנשאיםאוגרוריםעל,הגרירההתקןעלעבודהמתבצעת

.לאופניים

תפקודאתהשבתואחריםאלובמצבים
.כללמפתחתישאאלאו)66עמוד3(המפתח
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המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלהפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלת

הפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלתהפעלתהפעלת
במחציתהמטעןתאמכסהשלהפתיחהזוויתאתלהגבילניתן

.הסופיהמיקוםלפניהפתיחהשלהעליונה
במיקוםהמטעןתאדלתשלהפתיחהתהליךאתעצור0

.המבוקש
עדהמטעןתאבדלתהסגירהלחצןעלברציפותלחץ0

.אישורצלילשומעשאתה
תיפתחהמטעןתאדלת.מופעלתהפתיחהזוויתהגבלת

.תיעצרואזהשמורלמיקוםעד

העצירהלאחר,המטעןתאדלתאתלגמרילפתוחכדי
תאבדלתהכוכבשלהעליוןבחלקשובמשוךהאוטומטית

.המטען

הפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלתביטולביטול
עדהמטעןתאבדלתהסגירהלחצןעלברציפותלחץ0

.קצריםאישורצלילישנישנשמעים

מפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהמטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהשלשלהנעילההנעילהשחרורשחרור
החירוםהחירום

דרישותדרישות
Rקדימהמקופלתהאחוריהמושבמשענת.

Rהוסרהמטעןתאכיסוי.

.)66עמוד3(החירוםמפתחאתהוצא0
ודחףבחיפוי1לפתח2החירוםמפתחאתהכנס0

.פנימהאותו
.תשתחררהמטעןתאמכסהנעילת

צדצדחלונותחלונות
הצדהצד-חלונותחלונותשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

צדחלוןפתיחתבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

אולהיתפסגוףאבריעשוייםהצדחלונותפתיחתבעת
.החלוןלמסגרתהצד-חלוןביןלהיתפס

.הצדבחלוןנוגעאינושאישהפתיחהבעתודא0
משוךאו,הלחצןאתמידשחררנתפסמישהואם0

.הצדחלוןאתבחזרהלסגורכדיהלחצןאת

צדחלוןסגירתבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

בטווחלהיתפסגוףאבריעשוייםהצד-חלוןסגירתבעת
.הסגירה

באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0
.הסגירה

לחץאו,הלחצןאתמידשחררנתפסמישהואם0
.הצדחלוןאתבחזרהלפתוחכדיהלחצןעל

אתמפעיליםכשילדיםהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הצדחלונות

עלוליםהםהצד-חלוןאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאהםכאשרבמיוחד,להיתפס

וסגירהפתיחה76



עבורילדיםבפניהבטיחותנעילתאתהפעל0
.האחורייםהמושביםשלהצדחלונות

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

דרישותדרישות
Rמופעלותההצתהאוהמתחאספקת.

סגירה1
פתיחה2

.יותרגבוההעדיפותהנהגבדלתללחצנים
הלחצןאתמשוךאולחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועההפעלתהפעלת0

Wושחררהלחץלנקודתמעבראל.
Wהלחצןעלשובלחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועהקטיעתקטיעת0

.אותומשוךאו

.מודמםהרכבכאשרגםהצדחלונותאתלתפעללהמשיךניתן
דלתלפתיחתעדאודקותכארבעלמשךזמינההפעולה
.קדמית

הצדהצד-חלונותחלונותשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
חלון,הצדחלוןשלהסגירהלתנועתהמפריעמכשולישנואם
הכיווןהיפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהצד

לתשומתתחליףואינהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית
.לבך
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

פונקצייתלמרותהצדבחלוןהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיווןהיפוך

:מגיבהאינההכיווןהיפוךפונקציית
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים
Rכיולבזמן

למנועתוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתכאלהבמצבים
.המעיכהאת
באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

.הסגירה
כדיWהלחצןעללחץ,נתפסמישהואם0

.הצדחלוןאתבחזרהלפתוח
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הצדהצדחלונותחלונותשלשלאוטומטיתאוטומטיתפעולהפעולה

הרכבכאשראוטומטיתייסגרוהצדחלונותהבאיםבמקרים
:חונה
Rגשםלרדתמתחילכאשר

.הגשםאתמזהההקדמיתבשמשהגשםחיישן
Rקיצוניותבטמפרטורות
Rברכבהחשמללמתחבהתאם(מסויםזמןלאחר(
Rהמתחבאספקתהפרעותכשישנן

.אוורורלעמדתעדייסגרוהצדחלונות
לגמריייסגרוהצד-חלונות:נפתחנפתחפנורמיפנורמישמששמשגגגגבעליבעלירכביםרכבים
.פתוחהשמשגגכאשר
אותו,אוטומטיתסגירהבמהלךנחסםהצדמחלונותאחדאם

האוטומטיתהפעולהמכןלאחר.בחזרהמעטייפתחהחלון
.תבוטלהצד-וחלונותהנפתחהשמשגגשל

)הנסיעההנסיעהתחילתתחילתלפנילפניהרכבהרכבאוורוראוורור(נוחהנוחהפתיחהפתיחה

צדחלוןפתיחתבאמצעותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

אולהיתפסגוףאבריעשוייםהצדחלונותפתיחתבעת
.החלוןלמסגרתהצד-חלוןביןלהיתפס

בחלוןנוגעאינושאישלוודאישהפתיחהבעת0
.הצד

.הלחצןאתמידשחרר,נמחץמישהואם0

.במפתחÜהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
:יבוצעוהבאותהפונקציות
Rתשוחררהרכבנעילת.
Rייפתחוהצדחלונות.
Rייפתחהנפתחהפנורמיהשמשגג.
Rיופעלהנהגמושבאוורור.
ראשית,סגורהפנורמיהשמשגגשלהגלילהסוכךאם%

.הגלילהסוכךייפתח
.Üהלחצןאתשחרר:הנוחההנוחההפתיחההפתיחהביטולביטול0
Üהלחצןעלשובלחץ:הנוחההנוחההפתיחההפתיחההמשךהמשך0

.לחץאותווהחזק

)מבחוץמבחוץהרכבהרכבסגירתסגירת(נוחהנוחהסגירהסגירה

זהירהלאנוחהסגירהבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

בטווחהנמצאיםגוףאבריעשוייםנוחהסגירהבעת
.להיתפסהנפתחהשמשגגושלהצד-חלוןשלהסגירה

,כולוהסגירהתהליךעללפקחישנוחותבסגירת0
.הסגירהבתחוםגוףאברישאיןולוודא

.במפתחßהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
:יבוצעוהבאותהפונקציות
Rיינעלהרכב.
Rייסגרוהצדחלונות.
Rייסגרהנפתחהפנורמיהשמשגג.

.ßהלחצןאתשחרר:הנוחההנוחההסגירההסגירהביטולביטול0
ßהלחצןעלשובלחץ:הנוחההנוחההסגירההסגירההמשךהמשך0

.לחץאותווהחזק
KEYLESS-GOבאמצעותגםעובדתהנוחההסגירה%

.)69עמוד3(

הצדהצדבחלונותבחלונותבעיותבעיותפתרוןפתרון

פונקצייתכאשרמוותאוהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
פעילהאינההכיווןהיפוך

,חסימהלאחרמידהצד-חלוןשלמחדשסגירהבעת
במצב.מקסימליבכוחאומוגברבכוחייסגרהצד-חלון
גוףואברי,פעילהאינההכיווןהיפוךפונקצייתזה

.להימחץעלולים
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.הסגירהבטווחנמצאאינוגוףאיברשאףודא0
,הלחצןאתשחררהסגירהתהליךאתלעצורכדי0

אתמחדשלפתוחכדיהלחצןעלשובלחץאו
.הצדחלון

.לךלךברורהברורהלאלאוהסיבהוהסיבה,הצדהצד-חלוןחלוןאתאתלסגורלסגורניתןניתןלאלא
.החלוןבמסילותעצמיםישנםאםבדוק0
.הצד-חלונותאתכייל0

הצדהצד-חלונותחלונותכיולכיול
:מידנפתחואזהסגירהבמהלךנחסםצד-חלוןאם
הלחצןאתברציפותשובמשוך,החסימהלאחרמיד0

משוךהלחצןאתוהשאר,ייסגרהצדשחלוןעדהמתאים
).מחדשכיול(נוספתלשנייה
.האוטומטיתהכיווןהיפוךפונקצייתללאייסגרהצדחלון

:מידנפתחואזשובנחסםהצד-חלוןאם
הלחצןאתברציפותשובמשוך,החסימהלאחרמיד0

משוךהלחצןאתוהשאר,ייסגרהצדשחלוןעדהמתאים
).מחדשכיול(נוספתלשנייה
.האוטומטיתהכיווןהיפוךפונקצייתללאייסגרהצדחלון

פתיחהפתיחהבמצבבמצבהצדהצדחלונותחלונותאתאתלסגורלסגוראואולפתוחלפתוחאפשראפשראיאי
.נוחהנוחה
:אפשריותסיבות
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.
.)65עמוד3(הבקרהנוריתבעזרתהסוללהאתבדוק0
.)67עמוד3(המפתחסוללתאתהחלף,צריךאם0

נפתחנפתחשמששמשגגגג
השמשהשמשגגגגשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

הפנורמילגגגםמתייחס"נפתחשמשגג"המושג%
.הנפתח

גגשלובסגירהבפתיחההיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמש

.התנועהבתחוםלהימחץעלוליםגוףאברי
גוףאיברשאףלוודאישוהסגירההפתיחהבעת0

.התנועהבטווחנמצאאינו
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או

הלחצןעלקצרהלחיצהאוטומטיבמצבלחץ0
.כלשהובכיוון

.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

גגאתמפעיליםילדיםכאשרהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמש

עלוליםהםהנפתחהשמשגגאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאהםכאשרבמיוחד,להיתפס

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

סוכךשלובסגירהבפתיחההיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הגלילה

אולמסגרתהגלילהסוכךביןלהימחץעלוליםגוףאברי
.השמשלגג
גוףשאברילוודאישהסגירהאוהפתיחהבעת0

.הגלילהסוכךשלהתנועהבטווחנמצאיםאינם
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
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הלחצןעלקצרהלחיצהאוטומטיבמצבלחץ0
.כלשהובכיוון

.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

קרחאושלגעקבתקלההערההערה*

השמשגגשלבתפקודלתקלותלגרוםיכוליםוקרחשלג
.הנפתח

פנויהואכאשררקהנפתחהשמשגגאתפתח0
.ומקרחמשלג

בולטיםחפציםעקבנזקהערההערה*

בפסילפגועעשוייםהנפתחהשמשמגגהבולטיםחפצים
.האיטום

.הנפתחהשמשמגגלבלוטחפץלאףלאפשראין0

שלאגגמנשאעקבהפנורמיהשמשלגגנזקיםהערההערה*
אושר

עליומותקןכאשרהנפתחהפנורמיהגגאתפותחיםאם
הוא,Mercedes-Benzידיעלאושרשלאגגמנשא
.הגגממנשאלהינזקעשוי

כאשרורקאךהנפתחהפנורמיהגגאתלפתוחיש0
-Mercedesידיעלשאושרגגמנשאעליומותקן
Benz.

הפנורמיהגגאתלהריםאפשרהרכבפניםאתלאווררכדי
.הנפתח

הרמה1
פתיחה2
הנמכה/סגירה3

סוכךואתהנפתחהפנורמיהגגאתמפעיל3הלחצן
.השמש
סוכךכאשררקהנפתחהפנורמיהשמשגגאתלהפעילניתן

.פתוחהקדמיהשמש
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יכולהנפתחהשמשגגאםבדוק,גגמנשאמותקןכאשר0
.להיפתחאולהתרומם

הלחצןאתמשוךאולחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועההפעלתהפעלת0
.ושחררהלחץלנקודתמעבראל3

הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועהביטולביטול0
.כלשהובכיוון3
.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלהאוטומטיהאוטומטיהכיווןהכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
השמשגגשלהסגירהלתנועתמפריעכלשהומכשולאם

היפוךפונקציית.אוטומטיבאופןחזרהייפתחהגג,הנפתח
תחליףואינהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטיתהכיוון

.לבךלתשומת
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

הכיווןהיפוךכשפונקצייתגםהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
פעילה

אינההכיווןהיפוךפונקצייתהבאיםבמצביםבמיוחד
:מגיבה
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים
Rהסגירהתהליךסוףלקראת
Rכיולבזמן

באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0
.הסגירה

.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
הלחצןעלקצרהלחיצהאוטומטיבמצבלחץ0

.כלשהובכיוון
.ייעצרהסגירהתהליך

השמשהשמשסוכךסוכךשלשלהאוטומטיהאוטומטיהכיווןהכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
,השמשסוכךשלהסגירהלתנועתמפריעכלשהומכשולאם
הכיווןהיפוךפונקציית.אוטומטיבאופןחזרהייפתחהוא

לתשומתתחליףואינהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית
.לבך
אינםגוףשאברילוודאישהשמשסוכךסגירתבעת0

.התנועהבטווחנמצאים

היפוךפונקצייתלמרותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיוון

רכיםלעצמיםבעיקרתגיבלאהכיווןהיפוךפונקציית
.קטנותאצבעותכגון,וצרים
גוףשאברילוודאישהגלילהסוכךסגירתבעת0

.התנועהבטווחנמצאיםאינם
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0

או
עלקצרהלחיצההאוטומטיתהסגירהבמהלךלחץ0

.כלשהולכיווןהלחצן
.ייעצרהסגירהתהליך

הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלהאוטומטיותהאוטומטיותהפונקציותהפונקציות

הפנורמילגגגםמתייחס"נפתחשמשגג"המושג%
.הנפתח
הרכבכאשראוטומטיתייסגרהנפתחהגגהבאיםבמצבים
:במקוםעומד
Rגשםלרדתמתחילכאשר

.הגשםאתמזהההקדמיתבשמשהגשםחיישן
Rקיצוניותבטמפרטורות
Rברכבהחשמללמתחבהתאם(מסויםזמןלאחר(
Rהמתחבאספקתהפרעותכשישנן

הנפתחהשמשגג,הרכבפניםאתולאווררלהמשיךכדי
.מאחורמכןלאחריתרומם
הגג,אוטומטיתסגירהבמהלךנחסםהנפתחהשמשגגכאשר
גגשלהאוטומטיתהפעולהמכןלאחר.בחזרהמעטייפתח
.תבוטלהצדוחלונותהנפתחהשמש
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נסיעהנסיעהבמהלךבמהלךבגשםבגשםסגירהסגירהפונקצייתפונקציית
יונמךהואמורםהשמשגגאם:נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגגבעליבעלירכביםרכבים

.הנסיעהבמהלךגשםלרדתמתחילכאשראוטומטית

אוטומטיתאוטומטיתהנמכההנמכה
מורםהנפתחהשמשגגאם:נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגגבעליבעלירכביםרכבים
.גבוהותנסיעהבמהירויותאוטומטיתמעטיונמךהוא,מאחור

.אוטומטיבאופןבחזרהיתרומםהואנמוכהבמהירות

האוטומטיתההנמכהעקבהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמשגגשל

באופןמאחורמעטיונמךהואמורםהנפתחהשמשגגאם
.גבוהותבמהירויותאוטומטי

לטווחידייםשולחאינואישהנסיעהשבמהלךודא0
.הנפתחהשמשגגשלהתנועה

גגלחצןעלקצרהלחיצהלחץ,נתפסמישהואם0
.אחורהאוקדימההנפתחהשמש

אתלבטלאפשר3הלחצןשלבמשיכהאובלחיצה%
"הנסיעהבמהלךבגשםסגירה"האוטומטיותהפעולות

".אוטומטיתהנמכה"ו

הנפתחהנפתחהשמשהשמשבגגבגגתקלותתקלותפתרוןפתרון

סגירהבעקבותחייםסכנתאוהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמשגגשלחוזרת

השמשגג,כוונוןאוחסימהלאחרמידמחדשסגירהבעת
.מוגברתבעוצמהייסגרהנפתח

.הסגירהבטווחנמצאאינוגוףאיברשאףודא0
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
עלקצרהלחיצההאוטומטיתהסגירהבמהלךלחץ0

.כלשהולכיווןהלחצן
.ייעצרהסגירהתהליך

אינהאינהלכךלכךוהסיבהוהסיבה,הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגאתאתלסגורלסגוראפשראפשראיאי
.ברורהברורה
הפנורמילגגגםמתייחס"נפתחשמשגג"המושג%

.הנפתח
:מעטנפתחואזהסגירהבמהלךנחסםהנפתחהשמשגגאם
אתמטהשובמשוךהאוטומטיהכיווןהיפוךלאחרמיד0

שגגעדתשחררואלההתנגדותלנקודתעד3הלחצן
.סגורהנפתחהשמש

.מוגברתבעוצמהייסגרהנפתחהשמשגג

:מעטנפתחואזשובנחסםהנפתחהשמשגגאם
.הקודםהשלבעלחזור0

.מוגברתבעוצמהשובייסגרהנפתחהשמשגג
סוכךסוכךאואוהנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגג:נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגגבעליבעלירכביםרכבים
.מקרטעמקרטעהגלילההגלילה

.הגלילהוסוכךהנפתחהשמשגגאתישר0

הגלילההגלילהוסוכךוסוכךהנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגיישוריישור
הנפתחהשמששגגעדבשלבים3הלחצןאתמשוך0

.לגמריסגור
הגלילהשסוכךעדבשלבים3הלחצןאתמשוך0

.לגמריסגור
התנועהבאמצעותלגמריהנפתחהשמשגגאתפתח0

.אותוסגורמכןולאחרהאוטומטית

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
האימובילייזרהאימובילייזרתפקודתפקוד

.מתאיםמפתחללאהרכבשלהתנעהמונעהאימובילייזר
ויבוטל,ההצתהכיבויעםאוטומטיתיופעלהאימובילייזר
.ההצתההפעלתעםאוטומטית
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)EDW(גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת
גניבהגניבהנגדנגדהאזעקההאזעקהמערכתמערכתתפקודתפקוד
חזותיתאזעקהתפעילהיאמופעלתהאזעקהמערכתכאשר

:הבאיםבמצביםואקוסטית
Rדלתפתיחתבעת
Rהמטעןתאדלתפתיחתבעת
Rהמנועתאמכסהפתיחתבעת
R84עמוד3(מוזנקתהרכבפניםאבטחתכאשר(
R83עמוד3(מוזנקתגרירהמפניההגנהכאשר(

אוטומטיתתופעלגניבהנגדהאזעקהמערכתהבאיםבמקרים
:שניותכעשרכעבור
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO

1החיווינוריתמופעלתגניבהנגדהאזעקהמערכתכאשר
.מהבהבת
:אוטומטיתתכבהגניבהנגדהאזעקהמערכתהבאיםבמצבים
Rהמפתחבאמצעותנעילהשחרורלאחר
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
Rהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחיצהלאחר

)129עמוד3(האחסוןבתאנמצא

Mercedes‑Benzשלהחירוםקריאתמערכתכאשר%
שניות30-מיותרבמשךמופקתוהאזעקהפעילה

שירותלמרכזאוטומטיתהודעהתישלח,ברציפות
.)243עמוד3(הלקוחות

גניבהגניבהנגדנגדהאזעקההאזעקהמערכתמערכתסגירתסגירת
.במפתחpאוÜ,ßהלחצןעללחץ0
או
בתאנמצאהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחץ0

.)129עמוד3(האחסון

:KEYLESS-GOבאמצעותבאמצעותאזעקהאזעקהביטולביטול
מחוץנמצאהמפתחכאשרהחיצוניתהדלתבידיתאחוז0

.לרכב

גרירהגרירהמפנימפניההגנהההגנהתפקודתפקוד

גרירהמפניההגנהכאשרהרכבבנטייתשינויזוההאם
.וקוליתחזותיתאזעקהתופעל,מופעלת
כעבורתופעלגרירהמפניההגנההבאיםבמצבים

:שניות60-כ
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO
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:סגוריםהבאיםהרכיביםכאשררקתופעלגרירהמפניההגנה
Rדלתות
Rההטענהדלת

:אוטומטיתתושבתגרירהמפניההגנההבאיםבמצבים
RהלחצןעללחיצהלאחרÜאוpבמפתח
Rהמפתחכאשרהדממה-התנעהכפתורעללחיצהלאחר

)129עמוד3(האחסוןבתא
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
RבאמצעותהפעלהבעקבותHANDS-FREE

ACCESS

.)157עמוד3(חונהברכבהתנגשותזיהויעלמידע

גרירהגרירהמפנימפניההגנהההגנהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.גרירהמפניהגנהאתכבהאוהפעל0
:מחדשתופעלגרירהמפניההגנההבאיםבמקרים
Rשובמשוחררתהרכבנעילת.
Rדלתפותחים.
Rמחדשננעלהרכב.

אולהפעילאפשר,זמינהאינההמהירההגישהאם%
המשנהתפריטבאמצעותגרירהמפניההגנהאתלכבות
.הגדרותהראשיבתפריטרכב

הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחתתפקודתפקוד

בתוךתנועהמזוההפעילההרכבפניםאבטחתכאשראם
.ואקוסטיתחזותיתאזעקהתופק,הרכב

כעבוראוטומטיתתופעלהרכבפניםאבטחתהבאיםבמצבים
:שניותכעשר
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO

:סגוריםהבאיםהרכביםכאשררקתופעלהרכבפניםאבטחת
Rדלתות
Rמטעןתאדלת

:אוטומטיתתושבתהרכבפניםאבטחתהבאיםבמצבים
RהלחצןעללחיצהלאחרÜאוpבמפתח
Rהמפתחכאשרהדממה-התנעהכפתורעללחיצהלאחר

)129עמוד3(האחסוןבתא
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
RבאמצעותהפעלהבעקבותHANDS-FREE

ACCESS

:שגויהאזעקהשתופקייתכןהבאיםבמצבים
Rהרכבבתוךתליוניםלדוגמה,נעיםחפציםעקב
Rפתוחהצדמחלונותאחדכאשר
Rפתוחהנפתחהפנורמיהשמשגגכאשר

הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.הרכבפניםאבטחתאתכבהאוהפעל0
:מחדשתופעלהרכבפניםאבטחתהבאיםבמקרים
Rשובמשוחררתהרכבנעילת.
Rדלתפותחים.
Rמחדשננעלהרכב.
לכבותאולהפעילאפשרזמינהאינההמהירההגישהאם%

.הגדרותתחתרכבבתפריטהרכבפניםאבטחתאת
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הנהגהנהגשלשלנכונהנכונהישיבהישיבהלתנוחתלתנוחתהנחיותהנחיות

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
,הנהגמושבאתכוונן:ההינעמערכתהתנעתלפני0

אתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראשמשענת
.הבטיחותחגורת

חגורת,1ההגהגלגלכוונוןבעתהבאיםהנושאיםעלהקפד
:3הנהגומושב2הבטיחות
Rהנהגשלהאווירמכריתהאפשרככלרחוקלשבתיש,

.בהמשךלנאמרלהישמעוהקפד
Rזקוףיושבאתה.
Rשלךבירכייםקלותתומכתהמושבכרית.
Rעללדרוךמסוגלואתה,לגמרימתוחותאינןרגליך

.הסוףעדבקלותהדוושות

Rמשענתידיעלהעינייםבגובהבמרכזונתמךהעורף
.הראש
Rמעטמכופפותבידייםההגהלגלגללהגיעמסוגלאתה.
Rבחופשיותהרגלייםאתלהניעמסוגלאתה.
Rבמכלולשמוצגמהכלאתהיטבלראותיכולאתה

.המחוונים
Rבדרךהנעשהאתהיטברואהאתה.
Rהכתףמרכזפניעלועוברתלגוףצמודההבטיחותחגורת

.האגןעלהירךובאזור

מושביםמושבים
)למושבלמושבנוחותנוחותחבילתחבילתללאללא(המושבהמושבשלשלידניידניכוונוןכוונון

ידיעלהמושביםכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
ילדים

עלוליםהםהמושביםאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה
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המושבכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

אחריםאנשיםאואתה,המושבאתמכוונניםכאשר
.המושבשלהכוונוןבמסילתלמשל,להיתפסעשויים

התנועהבטווחהנמצאגוףחלקשאיןלוודאחשוב0
.שלוהכוונוןבמהלךהמושבשל

ילדים"ו"אווירכריות"בנושאיםהבטיחותלהנחיותלבשים
".ברכב

שאינונהגמושבשלבמקרהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מקובע

.הנסיעהבמהלךצפויבלתיבאופןלזוזעלולהנהגמושב
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהזאתבעקבות

התנעתלפניבמקומונעולהנהגשמושבלוודאיש0
.הרכב

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה

Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
,הנהגמושבאתכוונן:ההינעמערכתהתנעתלפני0

אתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראשמשענת
.הבטיחותחגורת

המושבגובהכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
לבתשומתבחוסר

נוסעיםאואתהאחרת,המושבגובהכוונוןבעתזהירהיה
.ולהיפצעלהיתפסעלוליםאחרים
הלחצניםאתבמכוונןשלאלתפעלעשוייםילדיםבמיוחד

.להיתפסזאתובעקבותהמושבכוונוןשל
אחריםגוףאבריאוידייםייכנסושלאהקפד0

שאתהבזמןהמושבכוונוןידיתלמנגנוןמתחת
.המושבאתמזיז

אינןהראשמשענותכאשרפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכוןלאמותקנותאומותקנות

נכוןלאמותקנותאומותקנותאינןהראשמשענותכאשר
בעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלתסכנהקיימת
!חזקהבלימהאותאונה

מהלךבכלמחוברותהראששמשענותודא0
.הנסיעה

שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0
.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

הקדמייםהמושביםשלהראשמשענותביןלהחליףאין
שלוהנטייההגובהאתלכוונןתוכללאאחרת.והאחוריים
.הנכוןלמצבהראשמשענות
שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה

מיקוםבגללחייםסכנתאו‑פציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכוןלאמושב

מציעהלא,קרוףכמעטבמצבנמצאתלאהגבמשענתאם
.המתאימההריסוןהגנתאתהבטיחותחגורת
הבטיחותלחגותמתחתלהחליקבמיוחדעלולאתה

.כךעקבולהיפתע
.הנסיעההתחלתלפניהמושבאתתכוונןאל0
וכיזקוףכמעטבמצבהמושבשמשענתתמידוודא0

.הכתףאמצעמעלעוברתהכתפייםחגורת
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ידיותעליתרמעומסכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
האחיזה

האחיזהידיתעלגופךמשקלכלאתמעמיסאתהכאשר
להתנתקאולהינזקעלולההידית,בחוזקהאותהמושךאו

.שלהמהעיגון
תנוחתאתלייצבכדירקהאחיזהבידיותהשתמש0

.וביציאהבכניסהכתמיכהאוהישיבה

מחפציםכתוצאהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הקדמיהנוסעלמושבמתחת

עלוליםהקדמיהנוסעלמושבמתחתשנתפסוחפצים
כריתשלהאוטומטיהנטרולפונקצייתתפקודאתלשבש
.למערכתנזקלגרוםאוהקדמילנוסעהאוויר

.הקדמיהנוסעלמושבמתחתחפציםלאחסןאין0
שאיןלוודאישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר0

.הקדמיהנוסעלמושבמתחתנתפסיםחפצים

המושבהמושבשלשלהאורכיהאורכיהכיווןהכיווןכוונוןכוונון

למיקוםהמושבאתודחף,1הידיתאתמעטהרם0
.המבוקש

.במקומוננעלשהמושבודא0
עד2הידיתאתדחףאומשוך:המושבהמושבגובהגובהכוונוןכוונון0

.המבוקשלמצבלהגעה
אתואחורהקדימהסובב:המושבהמושבמשענתמשענתנטייתנטייתכוונוןכוונון0

.המבוקשלמצבלהגעהעד3הידניתהכוונוןגלגלת

)למושבלמושבנוחותנוחותחבילתחבילתעםעם(המושבהמושבשלשלידניידניכוונוןכוונון

המושבהמושבשלשלהאורכיהאורכיהכיווןהכיווןכוונוןכוונון

למיקוםהמושבאתודחף,2הידיתאתמעטהרם0
.המבוקש

.במקומוננעלשהמושבודא0
הרם):הנהגהנהגבמושבבמושברקרק(המושבהמושבכריתכריתאורךאורךשלשלכוונוןכוונון0

החלקאתאחורהאוקדימהודחף,1הידיתאתמעט
.המושבכריתשלהקדמי
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אתואחורהקדימהסובב:המושבהמושבכריתכריתנטייתנטייתכוונוןכוונון0
.המבוקשלמצבלהגעהעד3הידניתהכוונוןגלגלת

עד4הידיתאתדחףאומשוך:המושבהמושבגובהגובהכוונוןכוונון0
.המבוקשלמצבלהגעה

אתואחורהקדימהסובב:המושבהמושבמשענתמשענתנטייתנטייתכוונוןכוונון0
.המבוקשלמצבלהגעהעד5הידניתהכוונוןגלגלת

הקדמיהקדמיהמושבהמושבשלשלחשמליחשמליכוונוןכוונון

המושבמשענתנטיית1
המושבגובה2
מושבכריתנטיית3
המושבאורךכיוון4

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותהכוונוניםאתשמור0
.)94עמוד3(

הגבהגבלקמירותלקמירותכיווניתכיוונית-ארבעארבעתמיכהתמיכהכוונוןכוונון

יותרגבוה1
יותרחלש2
יותרעמוק3
יותרחזק4

קימוראתכוונן,4עד1הלחצניםבאמצעות0
.המשענת
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ראשראשמשענותמשענות

הקדמייםהקדמייםהמושביםהמושביםשלשלהראשהראשמשענותמשענותשלשלמכנימכניכוונוןכוונון

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
,הנהגמושבאתכוונן:ההינעמערכתהתנעתלפני0

אתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראשמשענת
.הבטיחותחגורת

אינןהראשמשענותכאשרפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכוןלאמותקנותאומותקנות

נכוןלאמותקנותאומותקנותאינןהראשמשענותכאשר
בעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלתסכנהקיימת
!חזקהבלימהאותאונה
מהלךבכלמחוברותהראששמשענותודא0

.הנסיעה
שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0

.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

הקדמייםהמושביםשלהראשמשענותביןלהחליףאין
שלוהנטייההגובהאתלכוונןתוכללאאחרת.והאחוריים
.הנכוןלמצבהראשמשענות
שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה

.הראשתמיכתאתמעלהמשוך:הגבהההגבהה0
ודחף,החץבכיוון1השחרורכפתוראתלחץ:הנמכההנמכה0

.הראשמשענתאתמטה

עללחץ:הנהגהנהגשלשלהראשהראשמשענתמשענתשלשלקדימהקדימההטיההטיה0
משענתאתקדימהומשוך2הנעילהשחרורכפתור
.הראש

עללחץ:הנהגהנהגשלשלהראשהראשמשענתמשענתשלשלאחורהאחורההטיההטיה0
.הראשמשענתאתאחורהודחף2השחרורכפתור

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהראשהראשמשענותמשענותשלשלמכנימכניכוונוןכוונון

.הראשתמיכתאתמעלהמשוך:הגבהההגבהה0
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ודחף,החץבכיוון1השחרורכפתוראתלחץ:הנמכההנמכה0
.הראשתמיכתאתמטה

המושביםהמושביםבשורתבשורתהאמצעיהאמצעיבמושבבמושביושביושבאינואינואישאישאםאם0
.הראשתמיכתאתהסוףעדלמטהדחף:השנייההשנייה

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהראשהראשמשענותמשענותשלשלהתקנההתקנהאואוהסרההסרה

הסרההסרה

אותןוקפלהאחורייםהמושביםמשענותנעילתאתשחרר0
.)97עמוד3(קדימהמעט

.הסוףעדמעלההראשמשענתאתמשוך0
ומשוך,החץבכיוון1הנעילהשחרורלחצןעללחץ0

.הראשמשענתאתהחוצה

התקנההתקנה
יפנובמוטותשהחריציםכךהראשמשענתאתהכנס0

.הנסיעהלכיווןבמבט,שמאלה
.ננעלתשהיאעדהראשמשענתאתמטהדחף0
.ננעלתשהיאעדהאחוריהמושבמשענתאתבחזרההרם0

המושבהמושבהתקנותהתקנותעיצובעיצוב

:מולטימדיהמערכת
ישיבהנוחות2נוחות2©1

קימורקימור(המותנייםהמותנייםבאזורבאזורהמשענתהמשענתשלשלהגבהגבקימורקימורכוונוןכוונון
)מותנימותני
.מותנייםבחר0
.המבוקשהמושבשלZההגדרותאתבחר0
.המתנפחותהכריותהגדרת0

המשענתהמשענתשלשלהצדהצדכריותכריותכוונוןכוונון
.המשענתשלצדתמיכתבחר0
.המבוקשהמושבעבורהמתנפחותהכריותאתכוונן0

הקדמייםהקדמייםהמושביםהמושביםעבורעבורעיסויעיסויתוכניתתוכניתבחירתבחירת

:מולטימדיהמערכת
עיסוי2נוחות2©1

.לסירוגיןעיסויאוגליעיסויבחר0
.;המבוקשהמושבעבורהתוכניתאתהפעל0
.גבוההעוצמהכבהאוהפעל:העיסויהעיסויעוצמתעוצמתהגדרתהגדרת0

המושבהמושבכוונוניכוונוניאיפוסאיפוס

:מולטימדיהמערכת
ישיבהנוחות2נוחות2©1

.המבוקשהמושבעבורßאתבחר0
.השאלהאתאשר0
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המושבהמושבחימוםחימוםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

שלחוזרתמהפעלהכתוצאהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
מושביםחימום

המושבכרית,ושבשובהמושבחימוםאתתפעילאם
.מאודלהתחמםעשוייםהמושבמשענתוריפוד
אומוגבלתטמפרטורהתחושתבעליאנשיםבפרט

עשויים,גבוההלטמפרטורהמוגבלתתגובהאפשרות
.מכךלהיכוותאולהיפגע

.שובהמושבחימוםאתלהפעילאין0

חימוםאתזמניתלהשביתניתן,יתרהתחממותמפנילהגנה
.ונשניתחוזרתהפעלהלאחרהמושב

כאשרהמושבעלחפציםעקבלמושבנזקהערההערה*
מופעלהמושבחימום

עלהמונחיםשעצמיםייתכןמופעלהמושבחימוםכאשר
לילדיםבטיחותמושביאומושבכריותכגון,המושבים

להיגרםעשויכךעקב.מדירבהחוםלהצטברותיגרמו
.המושבלמשטחנזק
עלחפציםאיןמופעלהמושבחימוםשכאשרודא0

.המושב

תנאיםתנאים
Rמופעלתהמתחאספקת.

דרגתלבחירתעד1הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ0
.המבוקשתהחימום
.החימוםבדרגתתלוי,ידלקושלושעדאחתחיווינורית
.כבויהמושבחימוםאזכבויותהחיווינוריותכלכאשר

8,10כעבוראוטומטיתדרגותמורידהמושבחימום%
.מלאלכיבויעדדקות20-ו

המושבהמושבאוורוראוורורשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rמופעלתהמתחאספקת.

דרגתלבחירתעד1הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ0
.המבוקשתהמפוח
.המפוחבדרגתתלוי,ידלקושלושעדאחתחיווינורית
.כבויהמושבאוורוראזכבויותהחיווינוריותכלכאשר
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הגההגה
ההגהההגהשלשלמכנימכניכוונוןכוונון

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
,הנהגמושבאתכוונן:ההינעמערכתהתנעתלפני0

אתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראשמשענת
.הבטיחותחגורת

גלגלכוונוןבעתלילדיםהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
ההגה

.להיתפסעשוייםההגהגלגלאתשמכוונניםילדים
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל

שחרורידיתאתהסוףעדמטהמשוך:נעילהנעילהשחרורשחרור0
.1הנעילה

.ההגהלגלגל3והמרחק2הגובהאתכוונן0

נעילהנעילה
.1הנעילהשחרורידיתאתהסוףעדמעלההרם0
.נעולההגהשמוטולוודאלבדוקכדיההגהגלגלאתהזז0

ההגהההגהגלגלגלגלחימוםחימוםכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

דרישותדרישות
Rפועלההצתהמתג.

.2או1לעמדההמתגאתלחץ0
.מופעלההגהגלגלחימום,מאירה3הבקרהנוריתאם

.ההגהגלגלחימוםיכבהההצתהאתתכבהאם
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וביציאהוביציאהבכניסהבכניסהסיועסיוע
והיציאהוהיציאההכניסההכניסהעזרעזרפעולתפעולת

הכוונוןבזמןלדרךיציאהעקבתאנהסכנתאזהרהאזהרה&
והיציאההכניסהעזרשל

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
שתהליךעדלהמתיןישהנסיעהתחילתלפני0

.מסתייםהכוונון

שלההתכווננותהמהלךהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
וביציאהבכניסההסיועפונקציית

.להילכדעלוליםהאחריםהנוסעיםאואתה
תחוםאתגופושלחלקמכניסאינונוסעשאףוודא0

.המושבשלהתנועה

:הנהגמושבידיעלהיתפסותסכנתישנהאם
.המושבכוונוןמתגעללחץ0

.מופסקההגהגלגלשלהמהלך

מיקוםלחצןעללחיצהידיעלהכוונוןתהליךאתלעצורניתן
.הזיכרוןפונקצייתשלהשמירה

אתמפעיליםילדיםכאשרלכידהסכנתאזהרהאזהרה&
והיציאההכניסה‑מסייע

הם,והיציאה‑הכניסהמסייעאתמפעיליםילדיםאם
.השגחהללאנותריםהםאםבמיוחד,להילכדעלולים

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

ינועהנהיגמושב,פעילוביציאהבכניסההסיועכאשר
:יותרזקוףתתכוונןהמושבומשענתאחורההבאיםבמקרים
Rפתוחההנהגדלתכאשרההצתההפעלת.
Rמושבתתההצתהכאשרהנהגדלתפתיחת.
בעמדהנמצאאינוהואאםרקאחורהינועהנהגמושב%

.ביותרהאחורית
כברנמצאתאינההיאאם,קדימהנעההמושבמשענת
.ביותרהקדמיתבעמדה

הנסיעהלעמדתבחזרהינועהנהגמושבהבאיםבמקרים
:אחרונה
Rסגורההנהגכשדלתההצתהאתהפעלתם.
Rפועלתההצתהכאשרהנהגדלתאתסגרת.

:הבאיםבמקריםיישמרהאחרוןהנסיעהמצב
Rההצתהאתכיבית.
Rפונקצייתבאמצעותהמושבכוונוניאתטועןאתה

.הזיכרון
Rפונקצייתבאמצעותהמושבכוונוןאתשומראתה

.הזיכרון

וביציאהוביציאהבכניסהבכניסההסיועהסיועכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1
וביציאהבכניסהסיוע2אוטומטימושבכוונון2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקציית
זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

הזיכרוןבפונקצייתשימושעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
נסיעהבמהלך

במהלךהנהגבצדהזיכרוןבפונקצייתתשתמשאם
אתלאבדלךלגרוםעלולותהכוונוןתנועות,הנסיעה
.ברכבהשליטה
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כאשררקהנהגבצדהזיכרוןבפונקצייתהשתמש0
.במקוםעומדהרכב

באמצעותהמושבכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הזיכרוןפונקציית

אתההמושבאתמכווננתהזיכרוןפונקצייתכאשר
.להימחץעשויים–ילדיםובמיוחד–אחריםונוסעים

עליךהזיכרוןפונקצייתשלהכוונוןתהליךבמהלך0
נמצאיםאינםגוףאיברואףאדםשאףלוודא
.המושבשלהתנועהבטווח

מלחצניאחדעלמידלחץ,נמחץמישהואם0
.משובכוונוןלחצןעלאוהשמוריםהכוונונים

אתמפעיליםילדיםכאשרהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
.הזיכרוןפונקציית

עלוליםהםהזיכרוןפונקצייתאתמפעיליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

.כבויהההצתהכאשרהזיכרוןבפונקצייתלהשתמשיכולאתה

כוונונילטעוןואזלשמוראפשרהזיכרוןפונקצייתבאמצעות
.אנשיםשלושהעדעבורמושב

:הבאותהמערכותשלהגדרותלשמורבאפשרותך
Rמושב
Rהמושבמתאר
Rצדמראות
Rעיליתתצוגה

זיכרוןזיכרוןבפונקצייתבפונקצייתשימוששימוש

שמירהשמירה

.המערכותלכלהרצויהמצבאתהגדר0
שלושבתוך,מכןולאחר,Vהזיכרוןלחצןעללחץ0

אוT,4השמירהמלחצניאחדעללחץשניות
U.
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אוT,4השמירהמלחצניאחדעללחץ:אחזוראחזור0
Uקצרהלתקופהלחוץאותוהחזקאו.
אוטומטיבאופןעוברותהמערכותכלהלחצןשחרורעם

.בזיכרוןהשמורלמיקום

אחסוןאחסוןאפשרויותאפשרויות
הרכבהרכבהעמסתהעמסתבנושאבנושאהערותהערות

ברכבמאובטחיםלאמחפציםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

שאינםמטעןפריטיאוותיקיםמזוודות,חפצים
להיזרקאולהתהפך,להחליקעלוליםמספיקמאובטחים

.אותםולפצועבנוסעיםלפגוע,הרכבבחלל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאתאבטח0

.יתהפכואויחליקושלאכךהנסיעהלפניהמטען

חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

עלוליםהרכבבפניםנכונהלאבצורהשמאוחסניםחפצים
.הנוסעיםאתלפצועוכךהרכבבחלללהיזרקאולהחליק
אחסוןתאי,הכוסותמחזיקתאונהבעת,לכךבנוסף

אתלהחזיקיוכלולאניידיםלטלפוניםועריסותפתוחים
.בהםשנמצאיםהחפצים
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0

לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים
.המטעןבתאתמידולקשור

שלהרגלייםבאזורחפציםדרךתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הקדמיוהנוסעהנהג

עלוליםהקדמיוהנוסעהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
לאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועתאתלהגביל
.שנלחצה
שלבדרכיםובטיחות‑ההפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
.הרכב

בצורהלאחסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0
שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הקדמיוהנוסעהנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

הנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתשלשלהאוטומטיהאוטומטינטרולנטרולעםעםרכביםרכבים
עלוליםהקדמיהנוסעלמושבמתחתשנלכדוחפצים:הקדמיהקדמי
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלהאוטומטילנטרוללהפריע

לתפקודבנוגעלהערותלבשים,לכן.למערכתנזקלגרוםאו
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרול

.)42עמוד3(

במחזיקשימושבעתופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
נסיעהבמהלךהכוסות

.הנסיעהבמהלךמכליםלהחזיקיכולאינוהכוסותמחזיק
המכל,נסיעהבמהלךהכוסותבמחזיקמשתמשיםאם

יישפכוונוזליםהכוסותלמחזיקמחוץלהיזרקעשוי
חמיםונוזלים,לנוסעיםלהגיעעשוייםהנוזלים.ברכב
אתלהסיטעשויאףהדבר.לכוויותלגרוםעלולים
אתלאבדלךולגרוםבדרךמהנעשהלבךתשומת
.ברכבהשליטה
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עומדהרכבכאשררקהכוסותבמחזיקהשתמש0
.במקום

.הכוסותלמחזיקמתאימיםשתייהמכלירקהכנס0
מכילהואאםובמיוחד,השתייהמכלאתסגור0

.חמיםנוזלים

הכוסותלמחזיקנזקהערההערה*

אתבחזרהכשמקפליםלהינזקעשויהכוסותמחזיק
.האחוריהמושבשלהידמשענת

רקהאחוריהמושבשלהידמשנתאתבחזרהקפל0
.סגורהכוסותמחזיקכאשר

משקלעקבהאחוריתהידלמשענתנזקיםהערההערה*
הגוף

במושביםהידלמשענתנזקלגרוםיכולהגוףמשקל
.פתוחהכשהיאהאחוריים

שלהידמשענתעללהישעןאולשבתאין0
.האחורייםהמושבים

המטעןתארצפתפתיחתבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

עשויההנסיעהבמהלךפתוחההמטעןאתרצפתהשארת
.בנוסעיםויפגעוהרכבבתוךייזרקושחפציםלכךלהוביל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
תחילתלפניהמטעןתארצפתאתלסגורהקפד0

.הנסיעה

חםכשהמציתופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

נגיעהאוחםהואכאשרהמציתשלהחימוםבגוףנגיעה
.לכוויותלגרוםעלולותהחמהבמעטפת
במקריםלהידלקעשוייםדליקיםחומריםלכךבנוסף
:הבאים
Rנופלהלוהטהמציתכאשר.
Rהלוהטהמציתאתמצמידיםלדוגמהילדיםכאשר

.לחפצים
.מהידיתרקהמציתאתלאחוזיש0
.למציתגישהאיןשלילדיםתמידלוודאיש0
.השגחהללאברכבילדיםלהשאיראיןלעולם0

לכן.העומסבחלוקתתלויהשלךהרכבךשלהכבישהתנהגות
:ההעמסהבעתהבאותלהנחיותלבשים
Rהאנשיםמשקלכולל,הרכבעלהמועמסהמטען

הכוללהמשקלבתחוםלהיותחייב,ברכבשנמצאים
.הרכבשלהמותריםהסרניםעומסיאוהמותר
הרכבנתונילוחיתעלשנמצאיםבנתוניםעיין
.)294עמוד3(
Rמשענותשלהעליוןלקצהמעברפריטיםלהעמיסאין

.המושבים
Rברשתתמידתשתמשהמטעןבתאחפציםהובלתבעת

.המחיצה
Rאינושאישמושביםמאחוריהמטעןאתהובל,אפשראם

.בהםיושב
Rהעומסאתוחלקהקשירהלטבעותהמטעןאתקשור

.אחידהבצורה

הגגעלמטעןעםלנסיעההנחיות
Rוהנח,הגגעלוהעומסהמטעןאתאחידהבצורהחלק

לבשים,כךבמסגרת.התחתוןבאזורכבדיםעצמים
.)95עמוד3(הרכבהעמסתלהנחיות
Rוהיגויבלימה,נסיעהמהתחלתוהימנע,בזהירותסע

.מהירותפניותאופתאומיים
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Rמועמסהרכבכאשרוכןהגגעלמטעןהובלתשלבמקרה
.Aאו;התוכניתאתבחר,במלואומאוישאו

.)134עמוד3(היציבותעלדגשמושםאלובתוכניות
תמצאאחסוןואפשרויותאחסוןתאיעלנוסףמידע%

.הדיגיטליותההפעלהבהוראות

הרכבהרכבבפניםבפניםאחסוןאחסוןתאיתאי

הקדמייםהקדמייםהאחסוןהאחסוןתאיתאיסקירתסקירת

בדלתותאחסון1
וחיבורמולטימדיהחיבורעםהידבמשענתאחסוןתא2

USB

USBחיבורעםמלפניםהמרכזיתבקונסולהאחסוןתא3
כפפותתא4

-EASY(האחוריהאחוריבספסלבספסלהרכבהרכבאורךאורךלכללכללהעמסהלהעמסהאפשרותאפשרות
PACK Quickfold(

אחוריאחורימושבמושבמשענתמשענתשלשלקדימהקדימהקיפולקיפול

המושביםכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

אחריםנוסעיםאואתהכלשהומושבמכוונןאתהכאשר
.להימחץעלולים

נמצאאינוגוףאיבראףהמושבכוונוןשבעתודא0
.המושבשלהתנועהבטווח

משבים,האחוריהספסלכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומםתפוסיםאינםהמושביםומשענותהאחוריים

המושבומשענתאחורימושב,האחוריהמושביםספסל
.הנהיגהבעתגם,קדימהלקפלניתן
Rבגרותבחוזקההרכבנוסעינלחציםמכךכתוצאה

שהיאכפילהגןתוכללאהבטיחותחגורת.הבטיחות
.ייפצעווהנוסעים,אמורה
Rהמאוחסניםחפציםלעצורתוכללאהמושבמשענת

.המטעןבתא

המושב,האחורישהספסלנסיעהכללפניודא0
.במקומםתפוסיםהמושבומשענותהאחורי

יהיההנעילהחיווי,וננעלוהשתלבולאהמושבמשענותאם
.אדום
יש.נכוןויושביםנכונהבצורהחגוריםהנוסעיםשכלודא
.ילדיםאצלבמיוחדלכךלבלשים
,טעינהכמשטחהמקופלתהמושבלמשענתעודזקוקאינךאם
.בחזרהאותההרם

דרישותדרישות
Rפנוי,מקופלתהמושבמשענתשבוהאזור.
Rהגבמשענת:האמצעיהמושבשלהגבמשענתלקיפול

.נעולהאינההאמצעיהמושבשל
Rבחזרהמקופלתהשנייההמושביםבשורתהידמשענת

.ריקיםהכוסותומחזיקילמקום

והימניתוהימניתהשמאליתהשמאליתהמושבהמושבמשענתמשענתשלשלקדימהקדימהקיפולקיפול
.והחיצוניהאמצעיהמושבמשענותאתקדימהלקפלאפשר
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מושבאוהנהגמושבאתקדימההזזהצורךבמקרה0
.הנלווההנוסע

הראשמשענותאתהצורךבמקרהפנימהדחף0
.)89עמוד3(
.1הנעילהשחרורבידיתמשוך0

האמצעיהאמצעיהמושבהמושבמשענתמשענתאתאתקדימהקדימהקפלקפל

2המושבמשענתשל3השחרורידיתאתמשוך0
קדימה

.המבוקשתהמושבמשענתאתקדימהקפל0

האחוריהאחוריהמושבהמושבמשענתמשענתשלשלבחזרהבחזרההקיפולהקיפול

המושביםכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

אחריםנוסעיםאואתהכלשהומושבמכוונןאתהכאשר
.להימחץעלולים

נמצאאינוגוףאיבראףהמושבכוונוןשבעתודא0
.המושבשלהתנועהבטווח

בעתהבטיחותחגורתהיתפסותעקבנזקהערההערה*
המושבמשענתשלבחזרההרמה

הבטיחותחגורתהמושבמשענתשלבחזרההרמהבעת
.כךעקבולהינזקלהילכדעשויה
מריםכשאתהנלכדתאינההבטיחותשחגורתודא0

.המושבמשענתאתבחזרה

מושבאוהנהגמושבאתקדימההזזהצורךבמקרה0
.הנלווההנוסע
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עד,1המבוקשתהמושבמשענתאתאחורההטה0
.משתלבתשהיא

משענתאם:והאמצעיתוהאמצעיתהשמאליתהשמאליתהמושבהמושבמשענותמשענות
2האדוםהנעילהחיווי,וננעלתמשתלבתאינההמושב
.גלוייהיה

אינההמושבמשענתאם:האמצעיתהאמצעיתהמושבהמושבמשענתמשענת
.גלוייהיה3האדוםהנעילהחיווי,ונתפסתמשתלבת

האחוריהאחוריהמושבהמושבמשענתמשענתשלשלהנעילההנעילהשחרורשחרורלחצןלחצןחסימתחסימת
האמצעיתהאמצעית

דרישותדרישות
Rונעולהמשולבתוהאמצעיהשמאליהמושבמשענת.

אותהלקפלאפשר.האמצעיהמושבמשענתאתלחסוםאפשר
.השמאליהמושבמשענתעםביחדרקקדימה

.והשמאליהאמצעיהמושבמשענותשלקדימהקיפול0

אומעלהכלפי1הבריחאתדחף:שחרורשחרוראואונעילהנעילה0
.מטה

מטעןמטעןתאתאכיסויכיסוי

המטעןהמטעןתאתאכיסויכיסוישלשלוהתקנהוהתקנההסרההסרה

אינםחפציםכאשרחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
טובמאובטחים

לאבטחאולעצוריכולאינועצמוהמטעןתאכיסוי
כבדיםמטעןפריטיאומזוודותאותיקים,כבדיםחפצים
.אחרים
מטעןפריטיתאונהאוחזקהבלימה,חדהיגויבעתבפרט
.בךלפגועעלוליםמאובטחיםלא
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
לאבטחישמותקןהמטעןתאכיסויאםגם0

והמזוודותהתיקים,החפציםאת)לקשורלדוגמה(
.יתהפכואויחליקושלכךהמטעןפריטיאו

תנאים
Rג"ק2.5הואהמטעןתאכיסויעלהמותרהמרביהעומס.
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מעלהכלפייידחףלאהמטעןתאשכיסויכילבשים%
.פתוחההמטעןתאדלתכאשר

1לטבעתמחוץאלמעלה3התליאתדחף:הסרההסרה0
.אותווהסרהמטעןתאבדלת

החוצהאותוומשוךהמטעןתאכיסויאתמטההורד0
.ושמאלימיןבצדאחידבאופן4החץבכיוון

.ומימיןמשמאלהמטעןתאכיסויאתהנח:התקנההתקנה0

בצורההמטעןתאכיסויאתדחףהידייםשתיבעזרת0
.ננעלשהואעד,ושמאלהימינהקדימהאחידה

דרך3התליאתוחברהמטעןתאכיסויאתהרם0
.2הטבעת

בטבעתנתפסשהווכך,מטהכלפי3התליאתמשוך0
1.

ההפרדהההפרדהרשתרשתשלשלהסרההסרהאואוהתקנההתקנה

אינםחפציםכאשרחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
טובמאובטחים

לאבטחאולעצוריכולהאינהעצמהההפרדהרשת
כבדיםמטעןפריטיאומזוודותאותיקים,כבדיםחפצים
.אחרים
מטעןפריטיתאונהאוחזקהבלימה,חדהיגויבעתבפרט
.בךלפגועעלוליםמאובטחיםלא
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
לדוגמה(לאבטחישמותקנתההפרדהרשתאםגם0

פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאת)לקשור
.יתהפכואויחליקושלכךהמטען

כאשרההפרדהברשתתמידלהשתמשישבטיחותמטעמי
.מטעןפריטימובילים
וישתפקידןאתלמלאעודיכולותאינןשניזוקוהפרדהרשתות
.מורשהלמוסךכךלשםפנה.להחליפן

חיבורחיבור

מטעןתאהרחבתללאהפרדהרשת
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מטעןתאהרחבתעםהפרדהרשת

ומימיןמשאל2למחזיקים1ההפרדהרשתאתחבר0
.התקרהבחיפוי

לטבעות3הוויםאתחבר:מטעןתאהרחבתללא0
.אחורהיפנו3שהוויםכךומימיןמשמאל4הקשירה

לטבעות3הוויםאתחבר:מטעןתאהרחבתעם0
.לדלתיפנו3שהוויםכךומימיןמשמאל4הקשירה

אתלמתוחכדיהרצועותשלהמשוחרריםבקצוותמשוך0
1ההפרדהרשתשלהעליוןוהקצה1ההפרדהרשת
.אופקיבמצב

הסרההסרה

.6החץבכיווןהרצועהשלהאבזםאתסובב0
5החץבכיווןהרצועהשלהמשוחררהקצהאתדחף0

.נרפיתשהרצועהעד,האבזםאל

ובצדשמאלבצד4הקשירהמטבעת3הוואתנתק0
.ימין

משמאל2מהמחזיקים1ההפרדהרשתאתנתק0
.התקרהבחיפויומימין

הקשירההקשירהטבעותטבעותסקירתסקירת

.)95עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
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אורךלכללהעמסהאפשרותבעלירכבים(קשירהטבעות1
)האחוריבספסלהרכב

התלייההתלייהוויוויסקירתסקירת

עםהתלייהבוויבשימושפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כבדיםחפצים

.כבדיםתיקיםאוחפציםלהחזיקיכולאינוהתלייהוו

ולפגועבחלללהיזרקעלוליםמטעןפריטיאוחפצים
.בנוסעים

.התלייהוויעלבלבדקליםחפציםלתלותיש0
בעליחפציםהתלייהוויעללתלותאיןלעולם0

.שביריםחפציםאוחדיםקצוות

.)95עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
לעגןואיןג"ק3הואהתלייהוויעלהמותרהמרביהעומס
.מטעןאליהם

תלייהוו1

המטעןהמטעןתאתאבדלתבדלתבגדיםבגדיםוויוויסקירתסקירת

.)95עמוד3(הרכבהעמסתלהנחיותלבשים
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בגדיםווי1

כיוון,כבדיםחפציםלתלייתמתאימיםאינםהבגדיםווי
.המטעןתאדלתאתלמטהלמשוךעשויכבדשמשקל
'לדוג,קליםחפציםשלתלייהלצורךרקהבגדיםבוויהשתמש
.מעילים

לגגלגגמטעןמטעןמנשאמנשאחיבורחיבור

המרביהגגמעומסבחריגהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

הרגילההכבישהתנהגותגםכמוהרכבשלהכובדמרכז
.משתניםלהםרגילשאתהוהבלימהההיגויומאפייני
באופןתפגעהגגעלהמותרהמרבימהעומסחריגה

בהיגויגםכמוהרכבשלהנסיעהבמאפיינימשמעותי
.הבלימהובאיכות

אתוהתאם,המרביהגגמעומסלחרוגשלהקפד0
.הגגשעללמטעןהנהיגהאופן

".טכנייםנתונים"בפרקמצויןהמרביהגגעומס

שלאגגמנשאעקבהפנורמיהשמשלגגנזקיםהערההערה*
אושר

עליומותקןכאשרהנפתחהפנורמיהגגאתפותחיםאם
הוא,Mercedes-Benzידיעלאושרשלאגגמנשא
.הגגממנשאלהינזקעשוי
כאשרורקאךהנפתחהפנורמיהגגאתלפתוחיש0

-Mercedesידיעלשאושרגגמנשאעליומותקן
Benz.

הפנורמיהגגאתלהריםאפשרהרכבפניםאתלאווררכדי
.הנפתח

הגגעלמטעןעםלנסיעההנחיות
Rוהנח,הגגעלוהעומסהמטעןאתאחידהבצורהחלק

לבשים,כךבמסגרת.התחתוןבאזורכבדיםעצמים
.)95עמוד3(הרכבהעמסתלהנחיות
Rוהיגויבלימה,נסיעהמהתחלתוהימנע,בזהירותסע

.מהירותפניותאופתאומיים
Rמועמסהרכבכאשרוכןהגגעלמטעןהובלתשלבמקרה

.Aאו;התוכניתאתבחר,במלואומאוישאו
.)134עמוד3(היציבותעלדגשמושםאלובתוכניות

.הגגלמסילותהגגמנשאאתחבר0
.היצרןשלההתקנהלהוראותלבשים0

חשמלייםחשמלייםשקעיםשקעים
וולטוולט12בשקעבשקעשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rאמפר15(ואט180עדשלבהספקהתקניםמותרים.(

12שקעיאתכוללשהואייתכןהרכבאבזורלמפרטבהתאם
:הבאיםהוולט
Rמלפניםהמרכזיתבקונסולההאחסוןבתא
Rהמטעןבתא
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)דוגמה(מלפניםהמרכזיתבקונסולההאחסוןבתאוולט12שקע
.החשמליהשקעשל1המכסהאתפתח0
.המכשירתקעאתהכנס0

התקןמחובראם:גלילהגלילהמכסהמכסהעםעםאחסוןאחסוןבתאבתאוולטוולט12שקעשקע
.פתוחהאחסוןתאמכסהאתהשאר,וולט12-הלשקע

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורוולטוולט115-ההבשקעבשקעשימוששימוש

השקעאוהחיבורכבלכאשרחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומיםהחשמלי

החיפוימתוךנמשךוולט115‑השקעאוהכבלכאשר
עלולאתה,רטובאופגוםהואכאשראו,מותקןהואשבו

.להתחשמל

.לגמריותקיןיבשחיבורבכבלורקאךהשתמש0
וולט115‑הששקעודאכבויהההצתהכאשר0

.יבש
פנהניזוקאומהחיפוינמשךוולט115‑השקעאם0

אוהשקעאתלבדוקכדימורשהלמוסךמיד
.להחליפו

115לשקעהחיבורכבלאתלהכניסאיןלעולם0
.שניזוקאומהחיפוישנמשךוולט

בשקעיםנכוןלאשימושעקבחייםסכנתסכנהסכנה&
חשמליים

:אםבפרטלהתחשמלעלולאתה
Rהחשמללשקעאצבעותתכניס.
Rלשקעמתאימיםלאחפציםאוהתקניםתחבר

.החשמל
.השקעאלאצבעותלהכניסאין0
.החשמללשקעמתאימיםהתקניםרקחבר0

.וולט115-הלשקענוזליםשלחדירהלמנועהקפד
מכסהאתהשאר,וולט115-הבשקעמשתמשאינךאם

.סגורהשקע

דרישותדרישות
Rבתקניםהעומד,מתאיםתקעלכלולחייבההתקן

.המקומיים
Rואט‑150עדהואשבשימושההתקןשלהמרביההספק

).אמפר1.3(
Rמפצלבשקעלהשתמשאסור.

.3השקעמכסהאתפתח0
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.1וולט115-הלשקעההתקןתקעאתהכנס0
2הביקורתנורית,מספיקברכבהחשמליהמתחכאשר
.תידלק

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורוולטוולט230-ההבשקעבשקעשימוששימוש

אוהחיבורבכבלמנזקכתוצאהחייםסכנתסכנהסכנה&
בשקע

מתוךנמשךוולט230‑השקעאוהחיבורכבלכאשר
,רטובאופגוםהואכאשראו,מותקןהואשבוהחיפוי
.להתחשמלעלולאתה
.לגמריותקיןיבשחיבורבכבלורקאךהשתמש0
וולט230‑הששקעודאכבויהההצתהכאשר0

.יבש
פנהניזוקאומהחיפוינמשךוולט230‑השקעאם0

אוהשקעאתלבדוקכדימורשהלמוסךמיד
.להחליפו

לשקעהחיבורכבלאתלהכניסאיןלעולם0
.שניזוקאומהחיפוישנמשךוולט230

בשקעיםנכוןלאשימושעקבחייםסכנתסכנהסכנה&
חשמליים

:אםבפרטלהתחשמלעלולאתה
Rהחשמללשקעאצבעותתכניס.
Rלשקעמתאימיםלאחפציםאוהתקניםתחבר

.החשמל
.השקעאלאצבעותלהכניסאין0
.החשמללשקעמתאימיםהתקניםרקחבר0

.וולט230-הלשקענוזליםשלחדירהמנע
מכסהאתהשאר,וולט230-הבשקעשימושנעשהלאכאשר
.סגורהשקע

דרישותדרישות
Rבתקניםהעומד,מתאיםתקעלכלולחייבההתקן

.המקומיים
Rואט150עדהואשבשימושההתקןשלהמרביההספק

).אמפר0.65(
Rמפצלבשקעלהשתמשאסור.

.3השקעמכסהאתפתח0
.1וולט230-הלשקעההתקןתקעאתהכנס0

2הביקורתנורית,מספיקברכבהחשמליהמתחכאשר
.תידלק
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האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורUSBחיבורחיבור

ומספרהאחסוןתאשלהצורה,הרכבלאבזורבהתאם%
האחוריבחלקהמרכזיתבקונסולהUSB-היציאות
.להשתנותיכולים

לטעוןUSB-החיבוריבאמצעותניתןמופעלתההצתהכאשר
.ניידטלפוןכגון,מתאיםטעינהכבלבעלUSBהתקן

האנטנההאנטנהעםעםוצימודוצימודהניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
החיצוניתהחיצונית
הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתלטעינהלטעינהבנוגעבנוגעהערותהערות

חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

עלוליםהרכבבפניםנכונהלאבצורהשמאוחסניםחפצים
.הנוסעיםאתלפצועוכךהרכבבחלללהיזרקאולהחליק
אחסוןתאי,הכוסותמחזיקתאונהבעת,לכךבנוסף
אתלהחזיקיוכלולאניידיםלטלפוניםועריסותפתוחים
.בהםשנמצאיםהחפצים
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0

לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים
.המטעןבתאתמידולקשור

.הרכבלהעמסתלהנחיותלבשים

בתאחפציםשלהנחהעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
ניידיםלטלפונים

,הניידהטלפוןשלבתאאחריםחפציםמניחיםכאשר
.לשרפההסיכוןאתלהגדילעלולהדבר
שלבתאחפץאףלהניחאסורניידטלפוןמלבד0

.מתכתייםחפציםלאובמיוחד,הניידהטלפון

לטלפוניםבתאהנחתםעקבלחפציםנזקסכנתהערההערה*
ניידים

להםלגרוםעלולהניידיםלטלפוניםבתאחפציםהנחת
.אלקטרומגנטייםשדותעקבנזק

,אשראיכרטיסיהניידהטלפוןבתאלהניחאין0
אחריםחפציםאוזיכרוןמדיות,סקיכרטיסי
.אלקטרומגנטיתלקרינההרגישים

מנוזליםהניידהטלפוןלתאנזקהערההערה*

לולגרוםעלוליםהניידהטלפוןלתאשחודריםנוזלים
.נזק
הטלפוןלתאנוזליםיחדרושלאלהקפידישלכן0

.הנייד

שלאלחוטיתלטעינההבאותההערותאתלקייםהקפד
:הניידהטלפון
Rהרכבלאנטנתהניידהטלפוןיחוברהרכבלאבזורבהתאם

.הטעינהמודולדרךהחיצונית
Rוהצימודהטעינהפונקצייתמופעלתההצתהכאשררק

החיצוניתהרכבלאנטנתהניידהטלפוןשלהאלחוטי
.זמינים
Rלאקטניםניידיםשטלפוניםייתכןמסוימיםבמקרים

.הניידהטלפוןבמגשנקודהבכליטענו
Rלמגשנכנסיםשאינםגדוליםניידיםוטלפוניםייתכן

הרכבלאנטנתיתחברולאאוייטענולאהניידהטלפון
.החיצונית
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Rעשויזה.הטעינהבמהלךלהתחמםעשויהניידהטלפון
.ברקעכרגעהפתוחיםביישומיםגםתלוילהיות
Rלאנטנתהניידהטלפוןולהצמדתהטעינהאתלייעלכדי

מהטלפוןהמגןכיסויאתלהסירישהחיצוניתהרכב
.אלחוטיתלטעינההנדרשיםמגןלכיסוייפרט.הנייד

ניידניידטלפוןטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה

דרישותדרישות
Rאלחוטיתלטעינהמיועדהניידהטלפון.

//:https-:בתמצאQiתואמיטלפוניםרשימת
www.mercedes-benz-mobile.com.

,שניתןכמהעד1המדףבמרכזהניידהטלפוןאתהנח0
.מעלהכלפיפונהכשהצג,המסומןהאזורעל
הניידהטלפון,המולטימדיהבמערכתהערהמוצגתאם
.נטען
.המדיהבצגיוצגובטעינהתקלות

במיםלדוגמה,ניקוילצורךהמדףמצעאתלהוציאאפשר%
.נקייםפושרים

גלילהגלילהללאללאאחסוןאחסוןתאתא
נפילהלמנועכדי,מאובטחושהטלפוןתקיןשהמצעודא

.נסיעהבזמןהטלפוןשלהחוצה

.2הידיתאתהחוצההטה:הניידהניידהטלפוןהטלפוןאבטחתאבטחת0

ברזילברזילעבורעבוררדיורדיורישוירישוימספרימספרי
מפניהגנהלואיןכלומר,משניבמצבפועלזהמכשיר
לוואסור,הסוגמאותותחנותשללאגם,מזיקותהפרעות
.ראשוניבמצבהעובדותלמערכותלהפרעותלגרום
ANATELהברזילאיתהבזקסוכנותידיעלאושרזהמוצר

תואםוהוא242/2000בתקנההקבועלתהליךבהתאם
.הטכניותבדרישות
.ANATELשלהאינטרנטבאתרלמצואניתןנוסףמידע

www.anatel.gov.br
מבוססירכברכיבישלהתאימותהצהרתעלנוסףמידע0

.רדיוגלי

הרכבהרכבשטיחשטיחשלשלוהסרהוהסרההתקנההתקנה

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג
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להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

באזורהשטיחאתוהנח,המושבאתלאחורדחף:התקנההתקנה0
.הרגליים

.2למחזיקים1הכפתוריםאתלחץ0

.המושבאתכוונן0
הרכבשטיחאתונתקאחורההמושבאתדחף:פירוקפירוק0

.2מהמחזיקים
.הרכבשטיחאתהוצא0
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חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
לל"לחולחובנסיעהבנסיעההפנסיםהפנסיםכוונוןכוונוןבנושאבנושאהנחיההנחיה
לדרישותגםעוניםהם.הפנסיםשלמחדשבכוונוןצורךאין

.הכביששלהשניבצדנוסעיםשבהןבמדינותהחוק

שלךשלךולאחריותולאחריותהתאורההתאורהלמערכתלמערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

.בלבדעזראמצעיהןהרכבשלהשונותהתאורהמערכות
,והראותהאורלתנאיבהתאםנכונהרכבתאורתעלהאחריות
.הנהגעלמוטלתהתנועהולמצבהחוקלדרישות

אורותאורותמתגמתג

האורותהאורותבמתגבמתגשימוששימוש

1Wשמאליצדדיחניהאור
2Xימניצדדיחניהאור
3Tרישוילוחיתותאורתאחורי/קדמיחניהאור
4Ãלמתגהמומלץהמצב(אוטומטינהיגהאור

)האורות

5Lדרךאור/מעבראור
6Rהאחוריהערפלפנסשלכיבויאוהפעלה

החניהאורשלהבקרהנוריתתכבההמעבראורהדלקתעם
המעבראורשלהבקרהבנוריתותוחלףTאחורי/הקדמי
L.
בהתאם,מספיקומוארבטוחבאופןהרכבאתתמידהחנה0

.החוקלתקנות

דולקהחנייהכשאורמצברריקוןהערההערה*

אתמרוקןהוארבותשעותדולקהחנייהאורכאשר
.המצבר

הימניהצדיהחנייהאואתהדלקאפשראם0
XהשמאליאוW.

,מטרשישהמעלשאורכםאומטרשנימעלשרוחבםברכבים
זהבמקרה.מורשהאינוהצדדיהחניהאוראחדותבמדינות

.צדדיחניהאורבמצבגםיופעלאחורי/הקדמיהחניהאור
אוראואחורי/הקדמיהחניהאורמאודמתרוקןהמצברכאשר
הבאהההתנעהאתלאפשרכדיאוטומטיתיכבוהצדדיהחניה
.ההינעמערכתשל
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תכבההחיצוניתהתאורה,הנהגדלתאתתפתחכאשר
החניהואוראחורי/הקדמיהחניהאורמלבד(אוטומטית

).הצדדי
Rהסביבתיתלתאורהבנוגעלהנחיותלבשים

.)111עמוד3(

האוטומטיהאוטומטיהנהיגההנהיגהאוראורתפקודתפקוד
יכובו/יודלקוביוםהנסיעהותאורתהמעבראור,החניהאור

.הסביבהולתאורתההצתהמתגלמצבבהתאםאוטומטית

והראותכבויהנמוךהאורכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
טובהאינה

לאהנמוךהאורÃבעמדהנמצאהאורותמתגכאשר
שבהםאחריםובמצביםבשלג,בערפלאוטומטיתיידלק
.מוגבליםהראותתנאי
לעמדההאורותמתגאתלסובבישכאלהבמצבים0

L.

תאורת.בלבדעזראמצעיהיאהאוטומטיתהנסיעהתאורת
.באחריותךנמצאתהרכב

האחוריהאחוריהערפלהערפלאוראורשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
RבעמדהנמצאהאורותמתגLאוÃ.

.Rהלחצןעללחץ0

באורלשימושהנוגעותבמדינתךהספציפיותלתקנותלבשים
.האחוריהערפל

תכליתיתכליתי-הרבהרבהאורותהאורותבמתגבמתגשימוששימוש

דרךאור1
ימניאיתותאור2

אורמהבהב3
שמאליאיתותאור4

המתגבאמצעותהדרושההפונקציהאתהפעל0
.תכליתי-הרב

דרךדרךאוראורהדלקתהדלקת
.ÃאוLלעמדההאורותמתגאתסובב0
.1החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתלחץ0

המעבראורבקרתנוריתתכבההדרךהאורהפעלתבעת
LהדרךאורבקרתבנוריתותוחלףK.

הדרךהדרךאוראורכיבויכיבוי
אותומשוךאו1החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאת0

.3החץבכיוון

דרךדרךאוראורמהבהבמהבהב
.3החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתמשוך0

הבהובהבהובאוראור
בכיווןקצרותתכליתי-הרבהמתגאתלחץ:קצרקצרהבהובהבהוב0

.ההתנגדותלנקודתעד4או2החץ
.פעמיםשלושיהבהבהמתאיםההבהובאור

החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתדחף:רציףרציףהבהובהבהוב0
.ההתנגדותלנקודתמעבר4או2
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החירוםהחירוםמאותתימאותתישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.1הלחצןעללחץ0
:אוטומטיתיופעלוהחירוםמאותתיהבאיםבמצבים
Rהופעלההאווירכרית.
Rעדש"קמ70-משגבוההממהירות,בעוצמהנבלםהרכב

.לעמידה

אוטומטיתתכבההחירוםאיתותמערכתהנסיעהחידושלאחר
איתותמערכתאתלכבותתוכל.ש"קמ10-כשלבמהירות
.1הלחץבאמצעותגםהחירום

החיצוניתהחיצוניתהתאורההתאורההמשךהמשךזמןזמןהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
RבעמדהנמצאהאורותמתגÃ.

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
חיצוניתתאורההמשך2
.תאורההמשךזמןהגדרת0

הזמןלמשךתופעלהחיצוניתהתאורההרכבכיבוילאחר
.שהוגדר

ההיקפיתההיקפיתהתאורההתאורהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
היקפיתתאורה2
שלהחיצוניתהתאורה,מופעלהיקפיתתאורהמצבכאשר
שלהנעילהשחרורלאחרשניות40למשךתופעלהרכב

ותאורתתכבההחיצוניתהתאורההרכבהתנעתלאחר.הרכב
.תופעלהאוטומטיתהנסיעה

.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

פנימיתפנימיתתאורהתאורה
הפנימיתהפנימיתהתאורההתאורהכוונוןכוונון

קדמיתקדמיתעיליתעיליתהפעלההפעלהיחידתיחידת

1pשמאליתקדמיתקריאהמנורת
הפניםחלללתאורתאוטומטיתבקרה|2
3cקדמיתפנימיתתאורה
4uאחוריתפנימיתתאורה
5pימניתקדמיתקריאהמנורת
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.5–1המתאיםהלחצןעללחץ:כיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0

האחיזההאחיזהבידיתבידיתהפעלההפעלהיחידתיחידת

1pהאחורייםהמושביםבאזורקריאהמנורת

.1הלחצןעללחץ:כיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0

הסביבההסביבהתאורתתאורתכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
אופףאור2נוחות2©1

הצבעהצבעהגדרתהגדרת
.צבעבחר0
.המבוקשהצבעאתכוונן0

הבהירותהבהירותכוונוןכוונון
.בהירותבחר0
.הבהירותאתכוונן0

אזוריםאזוריםעבורעבורבהירותבהירותהפעלתהפעלת
.בהירותבחר0
.בהירותאזוריבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0
או
.המבוקשיםהאזוריםעבורהבהירותאתכוונן0

צבעוניתצבעוניתתאורהתאורההפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.צבעיםכמהבחר0
.צבעיםשילובבחר0

צבעוניתצבעוניתהנפשההנפשההפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.דינמייםגווניםבחר0

.מראשקבועבקצבמשתנההמתקןהצבעיםשילוב

בברכהבברכהמקדמתמקדמתתאורהתאורההפעלתהפעלת
.צבעבחר0

.הבאברוךבחר0
שלמיוחדמופעפניךאתיקבלהרכבאתתפתחכאשר
.הסביבהתאורת

הטעינההטעינהמופעמופעשלשלהפעלההפעלה
.צבעבחר0
.הטעינהמופעבחירת0

הטעינהלמצביחזותימשובנותנתהסביבהתאורת
אומחובריםהטעינהותחנתהרכבכאשר,השונים
.מנותקים

המזגןהמזגןבכוונוניבכוונוניהתלותהתלותהפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.אקליםבחר0

תאורתצבע,ברכבהטמפרטורהכוונוןשינויבעת
.קצרלזמןישתנההסביבה
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הפנימיתהפנימיתהתאורההתאורההמשךהמשךזמןזמןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
אחוריתתאורההמשך2
.התאורההמשךזמןאתכבהאוהפעל0

קצרלזמןתידלקהפניםתאורת,פעילהזופונקציהכאשר
.הרכבנעילתלאחר

השמשותהשמשותשטיפתשטיפתומערכתומערכתמגביםמגבים
הקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהמגבימגבישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

1gהשמשהמגביהשבתת
2Äרגילאוטומטיניגוב
3Åתכוףאוטומטיניגוב
אטירציףניגוב4°
מהיררציףניגוב¯5

.1-5המתאיםלמיתוגתכליתי-הרבהמתגאתסובב0
עללחץ,תכליתי-הרבבמתג:שטיפהשטיפה/פעמיפעמי-חדחדניגובניגוב0

.1החץבכיווןהלחצן
Ríפעמי-חדניגוב
Rîשטיפהמיעםניגוב
במכונתהרכבשללשטיפהבנוגעלהערותלבשים%

)257עמוד3(אוטומטיתשטיפה
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האחוריתהאחוריתהשמשההשמשהמגבמגבשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

1ôשטיפה/פעמי-חדניגוב
2èלסירוגיןניגוב

לנקודתעד1הלחצןאתלחץ:פעמיפעמי-חדחדניגובניגוב0
.ההתנגדות

לנקודתמעבר1הלחצןאתלחץ:שטיפהשטיפהמימיעםעםניגובניגוב0
.ההתנגדות

הלחצןאתלחץ:לסירוגיןלסירוגיןהניגובהניגובשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0
2.

במכלולמוצגמופעלהאחוריתהשמשהמגבכאשר
.èהסמלהמחוונים

קדמיתקדמיתבשמשהבשמשההמגביםהמגביםלהבילהביהחלפתהחלפת

מגבלהבישלהחלפהבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
מופעליםהמגביםכאשר

אתמחליףשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.אבריםלמחוץעשויותהמגביםזרועות,המגביםלהבי
אתולכבותלהקפידישהמגביםלהביהחלפתלפני0

.וההצתההמגבים

החלפההחלפהלעמדתלעמדתהמגביםהמגביםזרועותזרועותהעברתהעברת
.מידאותהכבהואזההצתהאתהפעל0
במתגîהלחצןעללחץ,שניות15-כבתוך0

ברציפותשניותכשלושלמשךתכליתי-הרב
.)113עמוד3(

.החלפהלמצביעברוהמגבים

המגביםהמגביםלהבילהביפירוקפירוק
.קדמיתמהשמשההמגביםזרועותאתהרם0

סובבהשנייהביד.אחתבידהמגבזרועאתיציבהחזק0
.המגבמזרועלעצירהעד1החץבכיווןהמגבלהבאת

נתפסשהואעד3החץבכיוון2הרכיבאתדחף0
.הפירוקבעמדת

.4החץבכיווןהמגבמזרועהמגבלהבאתוהסרמשוך0
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מגביםמגביםלהבילהביהתקנתהתקנת

.1החץבכיווןהמגבלזרועהחדשהמגבלהבאתחבר0
שהואעד3החץבכיוון2המחליקהרכיבאתדחף0

.הנעולהבעמדתנתפס
.יציביושבהמגבשלהבודא0
.הקדמיתלשמשהבחזרההמגביםזרועותאתקפל0
.ההצתהאתהפעל0

תכליתי-הרבבמתגîהלחצןעללחץ0
.)113עמוד3(

.המוצאלעמדתבחזרהינועוהמגעזרועות
.ההצתהאתכבה0
אותםוהחלף,המגביםלהבימצבאתשוטףבאופןבדוק%

.קבועיםניגובסימניאוגלוייםנזקיםשלבמקרה

תחזוקהתחזוקההודעתהודעת

מקצההתחזוקההודעתשל1ההגנהמדבקתאתהסר0
.שהורכבהחדשהמגבלהב

להחליףיש,לצהובמשחורמתחלפתהתחזוקההודעתכאשר
.המגביםלהביאת
.השימושבתנאיתלויהצבעלהתחלפותעדהזמן%

האחוריתהאחוריתבשמשהבשמשהמגבמגבלהבלהבהחלפתהחלפת

מגבלהבישלהחלפהבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
מופעליםהמגביםכאשר

אתמחליףשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.אבריםלמחוץעשויותהמגביםזרועות,המגביםלהבי
אתולכבותלהקפידישהמגביםלהביהחלפתלפני0

.וההצתההמגבים

המגבהמגבלהבלהבפירוקפירוק
.ההצתהאתכבה0
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שהואעד,האחוריתמהשמשה2המגבזרועאתהרם0
.ההחלפהבעמדתנתפס

אותווהסר,2המגבמזרוע1המגבלהבאתנתק0
.3החץבכיוון

המגבהמגבלהבלהבהתקנתהתקנת

נכנסות3הלשוניותכששתי1המגבלהבאתחבר0
.המגבבזרוע2לתושבת

נתפסשהואעד4החץבכיוון1המגבלהבאתדחף0
.2בתושבת

.יציביושב1המגבשלהבודא0
לשמשהבחזרהההחלפהמעמדתהמגבזרועאתהנמך0

.האחורית

מראותמראות
החיצוניותהחיצוניותהמראותהמראותהפעלתהפעלת

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
,הנהגמושבאתכוונן:ההינעמערכתהתנעתלפני0

אתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראשמשענת
.הבטיחותחגורת

עקבהצדבמראתבשימושתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מרחקיםשלשגויההערכה

.בהקטנההאובייקטיםאתמציגותהצדמראות
.שנדמהממהקרובנמצאיםבמראההנראיםהאובייקטים

להעריךכדילכתףמעברתמידלהביטישלכן0
.האחריםהדרךלמשתמשיהמרחקאתנכונה
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.2הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ:פתיחהפתיחהאואוקיפולקיפול0
המראהאת3או1הלחצניםבאמצעותבחר:כוונוןכוונון0

.לכווןשתרצההחיצונית
.4הלחצןבאמצעותבמראההזכוכיתמיקוםאתכוונן0

עליךהתרוקןשהמצברלאחראוהמצברניתוקלאחר%
קיפוליפעלאזרק.החיצוניותהמראותאתלכייל

.האוטומטיהמראות
.2הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ:כיולכיול0

אותהלשלבאפשרשלהמהמקוםחרגהחיצוניתמראהאם
:הבאבאופןחזרה
דחף:חשמליתחשמליתהמתקפלתהמתקפלתחיצוניתחיצוניתמראהמראהללאללארכביםרכבים0

.המבוקשלמיקוםהחיצוניתהמראהאתידנית
לחץ:חשמליתמתקפלתחיצוניתמראהבעלירכביםרכבים0

.2הלחצןעלממושכתלחיצה
למיקוםתחזורהחיצוניתהמראה.נקישהצליליישמע
.הנכון

במראהבמראההאוטומטיהאוטומטיהעמעוםהעמעוםתפקודתפקוד

האלקטרוליטימהנוזלוהרעלהצריבהסכנתאזהרהאזהרה&
סנוורהמונעתהמראהשל

,נשברתאוטומטיעמעוםבעלתמראהשלזכוכיתכאשר
.לדלוףעלולאלקטרוליטינוזל
אסור.לגירוייםוגורםלבריאותמזיקהאלקטרוליטיהנוזל

אוהנשימהאברי,העיניים,העורלביןבינומגעשייווצר
.אותולבלועואסורבגדים
לנושאיםלבלשיםישאלקטרוליטיבנוזלמגעבעת0

:הבאים
Rלשטוףישבעורנגעהאלקטרוליטיהנוזלאם

לסיועדיחויללאולפנותבמיםהמקוםאתמיד
.רפואי

Rלשטוףישלעינייםהגיעאלקטרוליטינוזלאם
דיחויללאולפנותנקייםבמיםביסודיותמיד

.רפואילסיוע
Rמידשטוף,האלקטרוליטיהנוזלאתבלעתאם

פנה.להקאהלגרוםאין.יסודיבאופןהפהאת
.רפואילסיועמיד
Rאלקטרוליטיבנוזלשזוהמובגדיםלהחליףיש.
Rלרופאמידפנה,אלרגיותתגובותמתגלותאם.

באופןמתעמעמותהנהגשלהצדומראתהפנימיתהמראה
.הפנימיתבמראהבחיישןפוגעפנסשלאורכאשראוטומטי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:תעמעםלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rכבויהההנעהמערכת.
Rמשולבאחוריהילוך.
Rדולקתהפנימיתהתאורה.

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהצדהצדמראתמראתשלשלהחנייההחנייהמצבמצבתפקודתפקוד

.לחנייהבכניסהלךמסייעהחנייהמצב
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,למטהתנועהקדמיהנוסעבצדהמראההבאיםבמצבים
:הקדמיהנוסעבצדהאחוריהגלגללכיוון
R118עמוד3(נשמרהחנייהמצב(.
Rנבחרההקדמיהנוסעמראת.
Rמשולבאחוריהילוך.

לעמדהתחזורהקדמיהנוסעשלהצדמראתהבאיםבמצבים
:הרגילה
Rאחרלהילוךההילוכיםתיבתאתמעביראתה.
Rש"קמ15-ממהרנוסעאתה.
Rהנהגבצדהצדמראתשלהלחצןעללוחץאתה.

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהצדהצדמראתמראתשלשלהחנייההחנייהמצבמצבשמירתשמירת
אחוריאחוריהילוךהילוךבאמצעותבאמצעות

שמירהשמירה

באמצעותהקדמיהנוסעשלהחיצוניתהמראהאתבחר0
.1הלחצן

.אחורילהילוךשלב0
החנייהלמצבהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתהעבר0

.2הלחצןבאמצעותהמבוקש

טעינהטעינה
באמצעותהקדמיהנוסעשלהחיצוניתהמראהאתבחר0

.1הלחצן
.אחורילהילוךשלב0

.השמורהחנייהלמצבתנועהקדמיהנוסעשלהצדמראת

האוטומטיהאוטומטיהמראותהמראותקיפולקיפולשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.אוטומטימראותקיפולאתכבהאוהפעל0
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האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכותמערכותסקירתסקירת
האקליםהאקליםבקרתבקרתלגבילגביהנחיותהנחיות

שבקרתלהבטיחכדיהפניםחללבמסנןלהשתמשתמידיש
ודא.כראוייתפקדוהאווירוסינוןהמזהמיםניטור,האקלים
שהומלצובמסנניםלהשתמשיש.כהלכהמותקןשהמסנן
הטיפוליםאתלבצעיש.Mercedes-Benzידיעלואושרו
.מורשיםבמוסכיםרקברכב

THERMATICשלשלההפעלהההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת
,Ã,¬,¤,gבלחצניםהחיווינוריות
.פעילותשהפונקציותמסמנות&-ו,¿

1wהטמפרטורהכוונון
2Aהאקליםבקרתתפריטטעינת
3Hהאקליםבקרתכיבויאוהאווירכמותכוונון
4Ãהאקליםבקרתשלאוטומטיויסות
הקדמיתהשמשההפשרת¬5
האדיםמפשירשלכיבויאוהפעלה6¤
7gאווירסחרורמצבשלכיבויאוהפעלה
A/Cשלכיבויאוהפעלה¿8
"המיידיהמקדיםהמיזוג"שלכיבויאוהפעלה&9

)123עמוד3(
A_האווירחלוקתקביעת

THERMOTRONICשלשלההפעלהההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת
,Ã,¬,¤,gבלחצניםהחיווינוריות
.פעילותשהפונקציותמסמנות&-ו,¿

1wהנהגבצדהטמפרטורהכוונון
2Aהאקליםבקרתתפריטטעינת
3Hהאקליםבקרתכיבויאוהאווירכמותכוונון
4Ãהאקליםבקרתשלאוטומטיויסות

)120עמוד3(
הקדמיתהשמשההפשרת¬5
האדיםמפשירשלכיבויאוהפעלה6¤
7gאווירסחרורמצבשלכיבויאוהפעלה

)121עמוד3(
)120עמודA/C)3שלכיבויאוהפעלה¿8
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"המיידיהמקדיםהמיזוג"שלכיבויאוהפעלה&9
)123עמוד3(
Awהקדמיהנוסעבצדהטמפרטורהכוונון

האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכותמערכותתפעולתפעול
האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

לדרגהאו1לדרגההאווירכמותאתכוונן:הפעלההפעלה0
.Hהלחצןבאמצעותיותרגבוהה

באמצעות0לדרגההאווירכמותאתכוונן:כיבויכיבוי0
.Hהלחצן

בקרתפונקציות,ECOהנהיגהתוכניתמופעלתכאשר%
הדבר.הנסיעהטווחשלהגדלהלטובתמוגבלותהאקלים
פניםשלהקירוראוהחימוםמאפייניעללהשפיעעשוי
עשויותהשמשות,ECOהנהיגהבתוכנית.הרכב

חימוםבמצביותרמהרבאדיםלהתכסות
.)134עמוד3(
להתכסותעשויותהשמשותכבויההאקליםבקרתכאשר%

קצרלזמןהאקליםבקרתאתלכבותיש.יותרמהרבאדים
.בלבד

בקרתבקרתיחידתיחידתבאמצעותבאמצעותהאווירהאווירמיזוגמיזוגשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה
האקליםהאקלים

.הרכבפניםבחללהאוויראתומייבשתממזגתA/Cפונקציית
.¿הלחצןעללחץ0

אחרת,בלבדקצרלזמןA/C-הפונקצייתאתלכבותיש
.יותרמהרבאדיםיתכסוהשמשות
זהו.הרכבמגחוןלנזולעשוייםעיבוימי,הקירורבהפעלת

.לתקלהסימןאינו

האקליםהאקליםבקרתבקרתתפריטתפריטטעינתטעינת

.המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתדרךדרךהאקליםהאקליםבקרתבקרתתפריטתפריטאתאתפתחפתח
צגשלהתחתוןבקצההטמפרטורהתצוגתאתבחר0

.המדיה

הפעלתהפעלתביחידתביחידתהלחצןהלחצןבאמצעותבאמצעותהמיזוגהמיזוגתפריטתפריטפתיחתפתיחת
האקליםהאקלים

.האקליםהפעלתביחידתAהלחצןעללחץ0

המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותA/Cשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.הרכבבפניםהאוויראתומייבשתממזגתA/Cפונקציית
.)120עמוד3(המיזוגתפריטאתפתח0

.ראשונהמושביםשורתבחר0
.(A/C)בחר0

האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלאוטומטיאוטומטיויסותויסות

הזרמתבאמצעותמווסתתהטמפרטורהאוטומטיבמצב
.קבועהברמהונשמרתהאוויר

.Ãהלחצןעללחץ0
.Ãאו_הלחצןעללחץ:ידניידנילמצבלמצבמעברמעבר0

ביןלבחורHהלחצןבאמצעותאפשראוטומטיבמצב
.פעילנותרהאוטומטיהמצב.שונותאווירכמויותחמש

האווירהאווירחלוקתחלוקתקביעתקביעת

.)120עמוד3(המיזוגתפריטאתפתח0
.OאוP,¯בחרבחר:האווירהאווירפיזורפיזורכוונוןכוונון0
.האווירכמותאתקבע0
השמשהלמזוגלמשל,אווירחלוקותכמהלבחורניתן%

.הרגלייםלחללוגםהקדמית
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האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלהסנכרוןהסנכרוןפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

.מרכזיבאופןהאקליםבבקרתשולטתהסנכרוןפונקציית
האווירוחלוקתאווירכמות,טמפרטורהעבורהרכבהגדרות
.אקליםאזורכלעבוראוטומטיתמוחלות

.)120עמוד3(האקליםבקרתתפריטאתפתח0
.ראשונהמושביםשורתבחר0
.באפשרותבחר0

מהשמשותמהשמשותאדיםאדיםהסרתהסרת

מבפניםמבפניםאדיםאדיםמכוסותמכוסותשמשותשמשות
.Ãהלחצןעללחץ0
הלחצןעללחץ:אדיםמכוסותעדייןהשמשותאם0

¬.

מבחוץמבחוץאדיםאדיםמכוסותמכוסותשמשותשמשות
.המגביםאתהפעל0
.Ãהלחצןעללחץ0

אוויראווירסחרורסחרורמצבמצבשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.gהלחצןעללחץ0
.יסוחררהרכבבפניםהאוויר

למצבמהזמןכעבוראוטומטיתמתחלףאווירסחרורמצב
.צחאוויר
עשויותהשמשותמופעלהאווריסחרורמצבכאשר%

סחרורמצבאתהפעל.יותרמהרבאדיםלהתכסות
.בלבדקצרלזמןהאוויר

המפתחהמפתחבאמצעותבאמצעותמקדיםמקדיםמיזוגמיזוג

מפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגפונקצייתפונקציית
אוהנהגמושבשלהאזוראתקצרלזמןלקרראולחמםאפשר
.לרכבהכניסהלפניעודכולוהרכבפניםשל
:הצורךלפיהבאותהפונקציותיופעלוהמקדיםהקירורעבור
Rאוטומטיתאקליםבקרת
Rמפוח
Rמושבאוורור

:הצורךלפיהבאותהפונקציותיופעלוהמקדיםהחימוםעבור
Rאוטומטיתאקליםבקרת
Rמפוח

Rמושבחימום
Rההגהחימום
Rמראותחימום
Rאדיםמפשיר

המפתחהמפתחבאמצעותבאמצעותהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגכוונוןכוונון
.האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.מקדיםמיזוגבחר0

כיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.Zבחר0
.מפתחבאמצעותמקדיםמיזוגבחר0

המפתחהמפתחבאמצעותבאמצעותהאקליםהאקליםבקרתבקרתקדםקדםשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה

דרישותדרישות
Rהצורךדיטעוןהגבוההמתחמצבר.
Rהמולטימדיהבמערכתמופעלתהפונקציה.
.הרכבנעילתאתשחרר:הפעלההפעלה0

דקותחמשעדשללמשךיופעלוהאקליםבקרתפונקציות
.המקדיםוהקירורהמקדיםהחימוםעבור

פעמיםמשלושיותרהמקדיםהמיזוגאתלהפעילאפשראי
.כבויהרכבכאשרהמפתחבאמצעות
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.למטהאולמעלה&הלחצןעללחץ:כיבויכיבוי0
:הרכבהתנעתלאחרגםלפעולממשיכותהבאותהפונקציות
Rמושבחימום
Rמושבאוורור

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןמקדיםמקדיםמיזוגמיזוג

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגתפקודתפקוד

הקורהשפעתאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
עלוליםהם,קשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות
!למותואפילומכךלהיפצע

ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0
.מקרהבשוםהשגחה

.מכובההרכבכאשרהרכבפניםאתלמזגאפשר
לטעינתקדימותתהיה,חשמלאספקתלציודמחוברהרכבאם

.מוגדרתמינימוםלרמתעדהגבוההמתחמצבר
המקדיםהמיזוגשלהפעולהשזמןייתכןהבאיםבתנאים
:יתקצר
Rחשמלאספקתלציודמחובראינוהרכב.

Rהצורךדיטעוןאינוהגבוההמתחמצבר.

מצברשלהטעינהשרמתייתכןפעילהמקדיםהמיזוגכאשר
מחוברהטעינהכבלתקעכאשרגםתפחתהגבוההמתח
.לשקע
:הצורךלפיהבאותהפונקציותיופעלוהקירורעבור
Rאוטומטיתאקליםבקרת
Rמפוח
Rמושבאוורור

:הצורךלפיהבאותהפונקציותיופעלוהחימוםעבור
Rאוטומטיתאקליםבקרת
Rמפוח
Rמושבחימום
Rההגהחימום
Rמראותחימום
Rאדיםמפשיר

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגכוונוןכוונון
.האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.מקדיםמיזוגבחר0

פעמיתפעמית-חדחדנסיעהנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתקביעתקביעת
.פעמיחדבחר0
.הנסיעההתחלתשעתאתקבע0

הפעילההפעילההיציאההיציאהשעתשעתעריכתעריכת
.המוצגתהיציאהשעתלידהעיפרוןבסמלבחר0
.הנסיעההתחלתשעתאתקבע0

שבועישבועיפרופילפרופילהגדרתהגדרת
.שבועיפרופילבחר0
,השבועיבפרופילהמבוקשיםהיציאהזמניאתקבע0

.08:00בשעהיוםכללדוגמה

אזוראזורבחירתבחירת
.Zבחר0
).בלבדהנהגמושב(בחר0

הנהגמושב(ההגדרהכאשר
.הרכבכלעליחולהמקדיםהמיזוג,מבוטלת)בלבד

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rהצורךדיטעוןהגבוההמתחמצבר.
Rהמולטימדיהבמערכתפעיללמצבנקבעההפונקציה.
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.)122עמוד3(היציאהזמןאתקבע:הפעלההפעלה0
זמןלפנידקות55היותרלכלמופעלהמקדיםהמיזוג
המיזוג,מתעכבתלדרךהיציאהאם.שנבחרלדרךהיציאה
.נוספותדקותעשרלפעולימשיך

.למטהאולמעלה&הלחצןעללחץ:כיבויכיבוי0
:הרכבהתנעתלאחרגםלפעולממשיכותהבאותהפונקציות
Rמושבחימום
Rמושבאוורור

אפליקצייתדרךגםהפונקציהאתלהפעילניתן%
Mercedes me.

מידיתמידיתאקליםאקליםבקרתבקרתקדםקדםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

הקורהשפעתאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
עלוליםהם,קשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות
!למותואפילומכךלהיפצע

ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0
.מקרהבשוםהשגחה

הפסקהבעתלדוגמה,הרכבפניםלמזגלהמשיךאפשר
.דקות30עדלמשך,בנסיעה

:&בלחצןהבקרהנוריתשלהצבעיםמשמעויות
Rמופעלהקירור:כחולכחול.
Rמופעלהחימום:אדוםאדום.
Rלדרךליציאהזמןנקודתנבחרה:צהובצהוב.
באמצעותהמבוקשתהטמפרטורהאתכוונן0

.wהלחצן
.&הלחצןעללחץ0

תידלק&בלחצןהכחולהאוהאדומההבקרהנורית
.תכבהאו
אפליקצייתדרךגםהפונקציהאתלהפעילניתן%

Mercedes me.

אוורוראוורורפתחיפתחי

מלפניםמלפניםהאוורורהאוורורנחירינחירישלשלכוונוןכוונון

מדיקטןמרווחעקבוקפיאהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
האוורורמפתחי

קראומאודחםאווירלפלוטעשוייםהאוורורפתחי
.מאוד
במרחקנמצאיםברכבהנוסעיםשכלתמידודא0

.האוורורמפתחימספיק

אחרלאזורהאווירזרםאתנתבהצורךבמקרה0
.הרכבבתוך

,האוורורנחירידרךהרכבלתוךצחאווירהזרמתלהבטיחכדי
:הבאותלהערותלבשים
Rהרכבבתוךהאוורורוסבכתהאוורורנחיריעלשמור

.תמידחופשיים
Rממשקעיםחופשיתהאווירכניסתעלשמור

.)257עמוד3(

וסובב1האוורורנחירבמרכזאחוז:סגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
.לנקישהעד)סגור(ימינהאו)פתוח(שמאלהאותו
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נחירבמרכזאחוז:האווירהאווירזרימתזרימתכיווןכיווןכוונוןכוונון0
אושמאלהלמטה,למעלהאותווהטה1האוורור
.ימינה

מאחורמאחורהאוורורהאוורורנחירינחיריכוונוןכוונון

וסובב1האוורורפתחבמרכזאחוז:וסגירהוסגירהפתיחהפתיחה0
.לנקישהעדימינהאושמאלהאותו

פתחבמרכזאחוז:האווירהאווירזרימתזרימתכיווןכיווןקביעתקביעת0
אושמאלהלמטה,למעלהאותווהטה1האוורור
.ימינה
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נהיגהנהיגה
:חשמליתחשמליתלנסיעהלנסיעההנחיותהנחיות

גבוהמתחממצברוהרעלהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פגום

אלקטרוליטינוזל,ניזוקהגבוההמתחמצברגוףכאשר
.החוצהלדלוףעלוליםוגזים
.בבגדיםאובעיניים,בעורמגעמנע0
אתמידשטוףאלקטרוליטינוזלעליךניתזאם0

עזרהלקבלתדיחויללאופנהבמיםהמקום
.רפואית

הפנימימהלחץחריגהבעתפיצוץסכנתסכנהסכנה&
הגבוההמתחבמצבר

.ולהתלקחלהימלטדליקגזעלולרכבבשריפת
סימניאועשן,חריגריחהתהוותשלבמקרה0

.הטעינהפעולתאתמיידלבטלישצריבה
אזוראתלאבטחצריך.הסכנהמאזורמידהתרחק0

.מספקבמרחקהסכנה
.אשלמכביהודיע0

ולמערכתהנהיגהרעשיבנושאהבאותלההנחיותלבשים
:הסביבתיתהאקוסטיתהרכבשלהאזהרה
Rרעשומפתחתגרידאחשמליתהפעלהמערכתברכביש

מנועעםרכבמאשרמשמעותיבאופןביותרנמוךנהיגה
.בעירה
אקוסטיתאזהרהכמערכתקולבגנרטורמצוידהרכב,לכן
).AVAS(לרכב
Rרעשיש"קמ30-כעדשלבמהירותמייצרהקולגנרטור

.לאחורהאולקדימההנסיעהבעתבמהירותתלוייםנהיגה
ונוסעירגלהולכיובמיוחד,אחריםדרךמשתמשי
טובהבצורהבמקוםהרכבאתלזהותכךיכולים,אופניים
.יותר
Rהאזהרהמערכתתופסקש"קמ20שלממהירותהחל

.לרכבהאקוסטית
Rי"עברכבקוליתלהבחיןלאאפשרמסוימיםבתנאים

התאם.הקוליהגנרטורלמרותהאחריםהתנועהמשתמשי
.למצבשלךהנהיגהסגנוןאת
Rהרכבעצירתבעתכבויהקולגנרטור.

גבוהגבוהבמתחבמתחהחשמלהחשמלמערכתמערכתשלשלידניידניכיבויכיבוי

גבוהמתחברכיבימגעבעקבותחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומים

שלבחלקיםנגיעה.מתחתחתנמצאתהגבוההמתחרשת
יכוליםאלהבחלקיםשינוייםאוהגבוההמתחרשת
.להתחשמלותלגרום
להינזקעשוייםהגבוההמתחרשתשלחלקיםתאונהבעת
.סמויבאופן
.הגבוההמתחברשתשינוייםלערוךאיןלעולם0
המתחרשתשלנזוקיםברכיביםתגעאללעולם0

.הגבוה
.תאונהאחריגבוהמתחברכיבילגעתאין0
עלמהמקוםהרכבאתלפנותישתאונהלאחר0

.גררמשאית
במוסךהרכבשלהגבוההמתחרשתאתלבדוקיש0

.מורשה

דרישותדרישות
:ההינעמערכתאתידניתלכבותמותרהבאיםבמצביםרק
Rבמכלולמוארת6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית

.תאונהלאחרלדוגמה,המחוונים
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Rהופעלולאהריסוןבמערכתוחלקיםלרכבכבדנזקנגרם
.תאונהלאחרלדוגמה,מחדש

גבוהגבוהלמתחלמתחהניתוקהניתוקבהתקןבהתקןהשתמשהשתמש
.לעילשצויןבמצברקההינעמערכתאתידניתלכבותמותר
.ההצתהאתכבה0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתשלב0
.החשמליהחניהבלםאתהפעל0
.הידרדרותכנגדהרכבאתאבטח0
.המנועמכסהאתפתח0

אותהומשוךהחץבכיוון1השחרורלשוניתאתדחף0
.החוצה

עדהחץבכיוון2גבוהלמתחהניתוקמתקןאתמשוך0
.שיינעל
.כבויהההינעמערכת

–ידניכיבוילאחרגם–ההינעבמערכתהעבודותכלאת
.מורשהבמוסךורקאךלבצעמותר

האנרגיההאנרגיהזרימתזרימתצגצגהעלאתהעלאת

:מולטימדיהמערכת
1©2

.אנרגיהזרימתבחר0
.ברכבהאנרגיהזרימתשלההדמיהתוצג

שלהנוכחיהטעינהמצבכןגםיוצגהאנרגיהלזרימתבנוסף
.הגבוההמתחמצבר

האנרגיההאנרגיהזרימתזרימתתצוגתתצוגתפונקציותפונקציות

הגבוההמתחמצברשלהטעינהרמת1
)ההנעהמערכת(חשמלייםמנועים2
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אנרגיהזרימת3
גבוהמתחמצבר4

ההנעהמערכתשלהפעיליםהרכיביםיוצגוהאנרגיהבתצוגת
מוצגתהשוניםהרכיביםביןהאנרגיהזרימת.בהירבגוון

.בצבעים
:הפעולהבמצבתלוי,שוניםצבעיםיהיוהאנרגיהלזרימת
Rאפקט(חזקההאצה:לבןלבןBoost(
Rמתונההאצהאוקבועהבמהירותנהיגה:נחושתנחושתצבעצבע
Rגלישהאו)הגבוההמתחמצברטעינת(מיחזור:כחולכחול

אנרגיהאנרגיהחידושחידושעםעםבלימהבלימהמערכתמערכת

:אנרגיהאנרגיהחידושחידושתוךתוךהבלימההבלימהמערכתמערכתפונקצייתפונקציית
חשמלייםמנועיםהנבחרתהאנרגיהחידושלדרגתבהתאם
מצבראתלהטעיןכדיכגנרטורובבלימהתנופהתוךמופעלים
מדוושתהרגלהורדתעם.הנסיעהבמהלךהגבוההמתח
.לפעולהנכנסתנופהתוךהחידוש,ההאצה
הרכבבלימתכך,יותרגבוהההאנרגיהחידוששרמתככל
תוזרםחשמליתאנרגיהויותריותרחזקהתהיהגלישהבעת

.הגבוההמתחלמצבר
:בחידושהבלימהמערכתשלהמאפייניםלהלן
Rמווסתבלימהכוחהגברתבאמצעותבבלימהסיוע

חשמלית

Rחשמליתלאנרגיההרכבשלהתנועהאנרגייתהמרת

זהמצב.המכניהבלםבנוסףמופעלחזקהבלימהבעת%
ככל.החידושאנרגייתשלחוזרמרביניצולמאפשראינו

כך,ההתפתחויותהלמראשצפייהתוךותבלוםשתנהג
.החידושאנרגייתאתיותרטובלנצלתוכל

המערכתהמערכתגבולותגבולות
החשמליהמנועשלהבלימההשפעת,תנופהתוךבחידוש
:כללקיימתלאאובלבדמופחתתהבאיםבמצבים
Rעולההגבוההמתחמצברשלהטעינהשרמתככל
Rלטמפרטורתעדייןהגיעלאהגבוההמתחמצברכאשר

הפעולה
Rעצירהלמצבהקרובהבמהירותבנסיעה
Rבמצבההילוכיםידיתכאשרi
Rויסותולאחרבמהלך®ESP.

מערכתבאמצעותהרצויהההשהיהמתבצעתאלהבמקרים
באמצעותגםבנוסףלבלוםישהצורךבמקרה.הבלמיםבקרת
.השירותבלם

האנרגיההאנרגיהחידושחידושהשהייתהשהייתשלשלידניידניכוונוןכוונון
תנופהבפעולתהאנרגיהחידושעוצמתאתלהתאיםניתן

.בהגההניווטמתגיבעזרתידניבאופן

האנרגיהחידושדרגתנקבעתמחדשהרכבהתנעתלאחר%
:הבאה
RhÃ:אםhÃבעברנבחרה.
Rh:האנרגיהחידושדרגתאםhÃמזושונה

.בעברשנבחרה
:הבאותהאנרגיהחידושדרגותמביןלבחורניתן
RhÃעזרעםלעתידבמבטחכםאנרגיהחידוש

ECO)3132עמוד(
Rhqוגולשמשייטהרכב:אנרגיהחידושללא

בחופשיות
Rhרגילאנרגיהחידוש
R±hשליותרגדולההאטה:מוגבראנרגיהחידוש

תנופהבפעולתהרכב
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R±±hמרביתרכבהאטת:מרביאנרגיהחידוש
תנופהבפעולת

מתגשלקצרהמשיכהבצע:האנרגיההאנרגיהחידושחידושהגדלתהגדלת0
.1הניווט

מתגשלקצרהמשיכהבצע:האנרגיההאנרגיהחידושחידושהקטנתהקטנת0
.2הניווט

הניווטמתגשלארוכהמשיכהבצע:hÃאתבחר0
.2או1

ההצתהההצתהאואוהמתחהמתחאספקתאספקתהפעלתהפעלת

השארתשלבמקרהופציעהתאונה–סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rההילוכיםמצבלהחליף.
Rהרכבאתלהתניע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

דרישותדרישות
Rיזוההוהואברכבנמצאהמפתח.
Rלחוצהאינההבלםדוושת.

.1הלחצןעלאחתפעםלחץ:המתחהמתחאספקתאספקתהפעלתהפעלת0
.השמשותמגביאתלהפעיללמשלתוכלכעת

:שובתכבההמתחאספקתמתמלאיםהבאיםהתנאיםכאשר
Rהנהגדלתאתפותחאתה.
R1הלחצןעלפעמייםעודלוחץאתה.
.1הלחצןעלפעמייםלחץ:ההצתהההצתההפעלתהפעלת0

.המחווניםבמכללובקרהאזהרהנוריותנדלקות
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:שובתכבהההצתה,מתמלאהבאיםהתנאיםאחדכאשר
Rותיבתדקות15במשךהרכבאתמפעיללאאתה

.מופעלהחשמליהחניהבלםאוjבמצבההילוכים
R1הלחצןעלאחתפעםלוחץאתה.

הרכבהרכבהתנעתהתנעת

הדממההדממה-התנעההתנעהלחצןלחצןבעלבעלרכברכבהתנעתהתנעת

דרישותדרישות
Rיזוההוהואברכבנמצאהמפתח.
.iאוjלעמדהההילוכיםתיבתאתהעבר0
עלאחתפעםלחץמכןולאחרהבלםדוושתעללחץ0

.1הלחצן
Rמותנעתההנעהמערכת.
Rהצגõמוכןהרכב:תכליתירבבצגמציג

.לנסיעה
חיונייםלאחשמלצרכניכבה:מתניעאינוהרכבאם0

.1הלחצןעלאחתפעםולחץ
מוצגתתכליתי-הרבהצגועלמתניעאינועדייןהרכבאם0

ראההמסומןבמקוםהמפתחאתהנחהצגהודעת
שנמצאהמפתחבאמצעותהרכבאתהתנע:הרכבספר
.)129עמוד3()חירוםבמצב(האחסוןתא

.הנהיגהכדיתוךההנעהמערכתאתלדמםיכולאתה%
או1הלחצןעלשניותכשלושלמשךלחץ,כךלשם
תיבת.פעמיםשלושה1הלחצןעלשניותשלושתוך

.iסרקלהילוךאוטומטיבאופןעוברתההילוכים
ההנעהמערכת,1הלחצןעלמחדשלוחץכשאתה
הנהיגההילוךאתלשלביכולואתהפעםעודמתחילה

hבפרקהבטיחותלהערתזהבנושאלבשים.פעםעוד
.)130עמוד3("נהיגההנחיות"
הצגולהודעותהאזהרהלנוריותבנוגעלמידעלבשים

.תכליתי-הרבבצגלהופיעשיכולות

)חירוםחירוםמצבמצב(האחסוןהאחסוןבתאבתאמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבהתנעתהתנעת
הודעתמופיעהתכליתי-הרבהצגועלמתניעאינוהרכבאם
,הרכבספרראההמסומןבמקוםהמפתחאתהנחהצג
.חירוםבמצבהרכבאתלהתניעיכולאתה

)גלילהכיסויללאכוסותמחזיקעםלדוגמה(אחסוןתא
האחסוןתאשלהגלילהכיסויאתפתחהצורךבמידת0

2.
.ריק2האחסוןשתאודא0
.המפתחותמצרור1המפתחאתהסר0
.3הסמלעל2האחסוןבתא1המפתחאתהנח0

.קצרזמןכעבוריתניעהרכב
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,2האחסוןמתא1המפתחאתמוציאאתהכאשר
נוספותהתנעותלצורךאולם.לנסיעהמוכןעודנוהרכב
בתא3הסמלעללהימצאצריך1המפתחהרכבשל

.הנהיגהכלבמהלך2האחסון
.מורשהבמוסךלבדיקה1המפתחאתהבא0

:מתניעמתניעאינואינוהרכבהרכבאםאם
.2האחסוןבתא1המפתחאתהשאר0
לחצןבאמצעותהרכבאתוהתנעהבלםדוושתעללחץ0

.הדממה-ההתנעה
ההצתהאתאוהמתחאספקתאתלהפעילגםאפשר%

.הדממה-ההתנעהלחצןבאמצעות
הצגולהודעותהאזהרהלנוריותבנוגעלמידעלבשים

.תכליתי-הרבבצגלהופיעשיכולות

להרצהלהרצההנחיותהנחיות

Rומערכותהנהיגהממערכותבחלקהחיישניםמערכת
נהיגהלאחראוטומטיתמתאפסותהנהיגהבטיחות
ביצועלאחראוהרכבקבלתמרגעמסויםלמרחק
לסיוםעדמלאהביעילותפועלתאינההמערכת.תיקונים
.זהלימודתהליך
Rאוחדשיםוצמיגיםבלמיםדיסקות,בלמיםרפידות

שלהםהאחיזהאוהבלימהכושרלמלואמגיעיםמוחלפים

יעילותעלהתגבר.קילומטריםמאותכמהלאחררק
דוושתעליותרגדולכוחהפעלתידיעלזונמוכהבלימה
.הבלם

לנהיגהלנהיגההנחיותהנחיות

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

מתאימהלאהנעלהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:למשלהיאמתאימהלאהנעלה
Rעבותסוליותעםנעליים
Rגבוהיםעקביםעםנעליים
Rביתנעלי

!תאונהסכנת
יש,בטוחבאופןהדוושותאתלהפעילכדי0

.מתאימהבהנעלהתמידלהשתמש

במהלךההצתהכיבויבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנסיעה

מערכות,נהיגהכדיתוךההצתהמתגאתתסגוראם
.מוגבלתבצורהיפעלואוכלליפעלולאהבטיחות
ועלהכוחהגהמערכתעללדוגמהלהשפיעעלולהדבר
.הבלםמגבריעילות
לסובבכדייותרגדולבכוחלמשללהשתמשעליךיהיה
.לבלוםוכדיההגהגלגלאת
.הנסיעהבמהלךההצתהאתלכבותאין0
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מערכתשליתרהתחממותבגללתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הבלמים

לחץמפעילאתהכאשרלהתחמםעלולההבלמיםמערכת
.הנהיגהבמהלךהבלםדוושתעלקבוע
לכשללגרוםעלולואףהבלימהמרחקאתיגדילהדבר
.הבלמיםמערכת

כמשענתהבלמיםבדוושתלהשתמשאיןלעולם0
.לרגל

דוושתועלהבלמיםדוושתעלבמקבילללחוץאין0
.נהיגהכדיתוךההאצה

במלואובמלואוטעוןטעוןרכברכבאואונגררנגרר,גגגגמטעןמטעןעםעםנהיגהנהיגהעלעלהערותהערות
טעוןרכבעםכןכמוטעוןנגרראוטעוןגגמנשאעםבנסיעות
וההיגויהנהיגההתנהגותתשתנה,לחלוטיןעמוסאובמלואו

.הרכבשל
:הבאותלהנחיותלבשיםלכן
Rגםלבשים.המותרהנגררומטעןהגגממטעןלחרוגלא

.המודפסהרכבבספרהטכנייםלנתונים
Rוהנח,הגגעלוהעומסהמטעןאתאחידהבצורהחלק

לבשים,כךבמסגרת.התחתוןבאזורכבדיםעצמים
.)95עמוד3(הרכבהעמסתלהנחיות

Rוהיגויבלימה,נסיעהמהתחלתוהימנע,בזהירותסע
.מהירותפניותאופתאומיים

במלחבמלחמפוזריםמפוזריםבכבישיםבכבישיםלנהיגהלנהיגההנחיותהנחיות
.במלחמפוזריםבכבישיםמוגבלהבלמיםאפקט
:הבאותלהנחיותלבשיםלכן
Rורפידותהבלמיםדיסקותעלמלחשכבתישנהכאשר

אומשמעותיתלהתארךעשויהבלימהמרחקהבלמים
.בלבדאחדבצדיבלוםשהרכב
Rשלפניךמהרכביותרהרבהגדולמרחקעלשמור.

:כדלקמןהמלחשכבתאתהסר
Rהתנועהבמצבהתחשבותתוךפעםמדיבלום.
Rובתחילתהנהיגהבסוףהבלמיםדוושתעלבזהירותלחץ

.הבאההנהיגה

Aquaplaningלציפהלציפהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
עלולהרכב,מסויםבעומקהכבישעלמצטבריםמיםכאשר
.ציפהלמצבלהגיע
במקריםאוכבדגשםשלבמקרההבאותלהנחיותלבשים

:ציפהלמצבלהגיעעלולהרכבשבהם
Rהרכבמהירותאתהאט.
Rבכביששקועיםמתלמיםהימנע.
Rפתאומיותהיגויתנועותמביצועהימנע.

Rבזהירותבלום.
גלגליםשלסדירהלבדיקהבנוגעלהנחיותגםלבשים%

.)280עמוד3(וצמיגים

בכבישבכבישמיםמיםשלוליתשלוליתדרךדרךלנסיעהלנסיעההנחיותהנחיות
למערכות,ההנעהלמערכתלהזיקעלוליםלרכבהנכנסיםמים

.ההילוכיםולתיבתהאלקטרוניות
:הבאותלהנחיותלבשים,במיםלנסועעליךאם
Rהסףעדיעלהלאשקטיםמיםשלבמקרההמיםעומק

.הרכבגוףשלהתחתון
Rלרכבמיםיכנסאחרת,רגלהולכיבמהירותמקסימוםסע.
Rיוצריםהנגדימהכיווןהבאיםאולפניךהנעיםרכבכלי

המיםמגובהלחרוגהמיםלגובהלגרוםעלולהדבר,גלים
.המותרהמירבי

הבלמיםשלהבלימהפעולתמיםבשלוליתנסיעהלאחר
בנעשהוהתחשבהרכבבלימתבעתזהירהיה.יותרחלשה
.מלאבאופןלתפקדחוזריםשהבלמיםעד,בדרך

ECO-ההתצוגתתצוגתתפקודתפקוד
מתחילתהחלשלךהנהיגהמאפייניאתמסכמתECOתצוגת
כדי,חסכוניבאופןלנהוגלךומסייעת,לסופהועדהנסיעה
.הנסיעהטווחאתלמקסימוםלהאריך
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:האנרגיהצריכתעללהשפיעתוכלהבאבאופן
R132עמוד3(בחוכמהנהג(
R134עמוד3(;הנסיעהבתוכניתסע(

בהירהחיצוניהקצה,בהירבגווןמאירהמקטעשלהכיתוב
:הבאיםהנהיגהבמאפיינימתמלאוהמקטע
R1אחידהמהירות
R2וגלישההדרגתיתהאטה
R3מתונההאצה

והמקטעכהההחיצוניהקצה,אפורהמקטעשלהכיתוב
:הבאיםהנהיגהבמאפיינימתרוקן
R1במהירותתנודות
R2חזקהבלימה

R3ספורטיביתהאצה

:חסכוניבאופןנסעתהאםלךמציגהECOתצוגת
Rשווהברמהמלאיםהמקטעיםשלושת.
Rמאירהמקטעיםשלושתשלהחיצוניההיקף.

בזכותשהשגתהנוסףהנסיעהטווחמוצג4התצוגהבמרכז
.מאודספורטיביבסגנוןלנהיגהבהשוואהשלךהנהיגהסגנון
.בצריכהמוגדרלחיסכוןשקולאינוזהנסיעהטווח

ECOעזרעזרתפקודתפקוד
לאבזורבהתאם.המדינותבכלזמיןאינוECOעזר%

.הדרךבהמשךשוניםאירועיםלזהותניתן,הרכב
.)127עמודhÃ)3במצברקפעילECOעזר
,הניתוחסמךעל.שלפניךהדרךנתוניאתמעריךECOעזר

הנסיעהמאפיינישלמיטביתבהתאמהלסייעיכולההמערכת
.ושיובהאנרגיהצריכתשלצמצוםתוך,הצפויהדרךלתוואי
.)208עמוד3(עזרמערכותבתפריטמופיעECO-העזר

הנוסערכבלדוגמה(לפניךאירועמזהההמערכתכאשר
בצגמופיעהאירוע,הנסיעהמאפייניאתלמטבוניתן)מלפנים
.תכליתי-הרב

מזוהיםלהיותיכוליםהבאיםהאירועים,הרכבלאבזורבהתאם
:הבאהדרךמקטעעבורבנוסףומוצגים
Rמהירותהגבלת
Rירידות
Rתנועהומעגליצמתים
Rעיקולים

יגיבECOשעזרכדי:עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים
שלהאוטומטיתההחלהאתלהפעיליש,המהירותלמגבלת
נוספיםאירועים.)182עמוד3(מהירותהגבלתפונקציית

עלהמבוססהמהירותויסותכאשררקמזוהיםהמסלולעבור
.)173עמוד3(פעילהדרךתנאי
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לפניךאירוע1
מלפניםלאירועמרחקתצוגת2
"ההאצהמדוושתרגלהורד"המלצה3

עדהמרחקאתמציינים2המרחקתצוגתשלהקטעים
:כדלקמןהדרךבהמשךהאירוע
Rקרובהאירוע:מאיריםמעטיםמקטעים.
Rרחוקשלפניךהאירוע:מאיריםרביםמקטעים.

בתפריטתכליתי-הרבהצגעליוצגפעילECOעזרכאשר
ההילוךתצוגתולצדהעיליתבתצוגה),סיוע(

.3"ההאצהמדוושתרגלהורד"הסמל,הנוכחי
בסיסעלמחשבECOעזרלאירועמתקרבהרכבכאשר
המיטביתהמהירותאתהנסיעהומהירותלאירועהמרחק

מופיעהתכליתי-הרבהצגעל.האנרגיהצריכתלמזעור
.3"ההאצהמדוושתרגלהורד"ההמלצה

המקטעיםשאר,הדלקמדוושתבזמןהרגלאתמורידאתהאם
לאירועלהגעהעד,בירוקזהאחרבזההםגםייצבעובתצוגה
הרכב.מינימליתאנרגיהלצריכתמכוונןההינעקו.המוצג

.הגבוההמתחמצבראתומטעיןעצמאיבאופןמתאושש
.האנרגיהחידושאתידניבאופןלהקטיןאולהגדילניתן%

hÃבהגדרהרקזמיןECOעזראולם
.)127עמוד3(
,3"ההאצהמדוושתרגלהורד"להמלצהמגיבאינךאם

.לבניםנותריםהמקטעים
.חולףשהואלאחרקצרזמןעודמוצגהאירוע
יוצגוהמקטעיםכל",מלפניםנוסערכב"האירועשלבמקרה
"ההאצהמדוושתרגלהורד"לדרישהשתגיבלאחרמידבירוק
3.

סגנוןלהתאמתהמלצהלקבליכולאינוECOעזרכאשר
.אדישההמערכת.דבריוצגלא,הצפוילאירועהנהיגה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
בצורהיפעלECOעזר,פעילהמסלולהכוונתבמהלך
.מציעהשהמערכתהמסלולעלשומריםאםיותרמדויקת

המערכת.מסלולהכוונתללאגםזמינההבסיסיתהפונקציה
.התנועהומצביההנחיותכלאתמראשלצפותיכולהאינה

.הזמיניםהמפהבנתוניתלויההאיכות

מרחקעללשמורהאחריות.בלבדעזראמצעיהואECOעזר
מוטלותבזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחון

בין,תמידבעצמולבלוםמוכןלהיותחייבהנהג.הנהגעל
.שלאוביןפעילהשהמערכת
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

,קיצוניבאופןמשתניםוהצלהאורתנאיכאשר,מספיק
כבדרססבתנאיאובערפל,בשלג,בגשם
Rקרינת,נגדיתתנועהידיעללדוגמה,ִסנוורשלבמקרה

החזרותאוישירהשמש
Rהמצלמהשלבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר

תכליתית-הרב
Rהמצלמהשלהסתרהאונזקים,אדיםשלבמקרה

תכליתית-הרב
Rכתוצאהאנרגיהחידוש,התמרוריםאתלזהותקשהכאשר

.מספיקה-בלתיתאורהאושלג,הסתרה,מלכלוך
Rהדיגיטליתהדרכיםבמפתישןאוחלקימידעשלבמקרה

הניווטמערכתשל
Rבנייהבאתריתמרוריםלדוגמה,משמעי-חדשאינושילוט

סמוכיםבנתיביםאו
Rמכוסיםאומלוכלכיםם"המכחיישניכאשר
Rתלולותעליותאובירידותנסיעהבזמן
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Rאואופנייםכגון,מלפניםהנוסעיםצריםברכבים
אופנועים

DYNAMICמתגמתג SELECT
DYNAMICמתגמתגתפקודתפקוד SELECT

DYNAMICמתגבאמצעות SELECTביןלהחליףתוכל
.)135עמוד3(הבאותהנהיגהתוכניות
הנהיגהלתוכניתבהתאםישתנוהבאיםהרכבמאפייני
:שנבחרה
Rהנעה
Rשלדה
Rהיגוי
RESP®
Rאקליםבקרת

זמינותזמינותנסיעהנסיעהתוכניותתוכניות
=

Rאישיבאופןלהגדירניתןהבאיםהרכבמאפייני:
הנעה-
שלדה-
היגוי-

C

Rהמירביתההספקזמינות
Rמאפייניםבעלאך,יציבותעלדגשעםכוונון

דינמיים,ספורטיביים
Rמסלולונתיביבשהדרך,טוביםכבישלתנאירקמתאים

ברור

A

Rנוחהנהיגההתנהגות
Rויציבותאחיזהשלפשרה
Rהנהיגהמצבילכלוביצועיםיעילותביןביותרטובאיזון
Rדרךתנאילכלמומלץ

;

Rאידיאליתלצריכההרכבפונקציותתיאום
Rויציבותאחיזהשלפשרה
Rדרךתנאילכלמומלץ
Rהטווחלהגדלתאקליםבקרתשלמוגבלביצוע

)120עמוד3(
מהרבאדיםלהתכסותעשויותהשמשותחימוםבמצב
.יותר
Rש"קמ130עלהמירביתהמהירותהגבלת

ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם
.תוסרהמרביתהמהירותהגבלת),קיקדאון(
Rהמסלולאופצייתכאשר

במדהיעדדגל,פעילהלמסלולוההכוונהמופעלת
עלהמומלצתהמקסימליתהמהירותאתמציגהמהירות

האחראיהואבעצמוהנהג.הפעילהטווחניטורידי
הבאההטעינהלתחנתלהגיעכדי,המהירותעללשמירה
.שתוזמנה

הגגהגגעומסעומסתצוגתתצוגתעלעלמידעמידע

אינןמסוימות®ESPוהגדרותמסוימותנסיעהתוכניות
.הגגעלמשאותלהובלתמתאימות
מופיע,נבחרתאומוגדרתאלהנסיעהמתוכניותאחתכאשר
הנסיעהתוכניתמוצגזהסמלכאשר.Wהאזהרהסמל

.הגגעלמשאלהובלתמתאימהאינהשנבחרה
:הבאותהנסיעהלתוכניותנוגעזה
RהנסיעהתוכניתSport
RהנסיעהתוכניתIndividualהגדרתעםSportעבור

®ESP-ה

:הבאיםבמצביםגםיוצגהסמל%
Rנסיעהתוכניתשמורהכאשר,נוסעעולמותבתוך

מתאימה
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.ראה,הנוסעעולמותעלנוסףמידע
Rהנסיעהתוכניתכאשר,השחזורתצוגתבתוך

להובלתמתאימהאינהפעילהשהייתההאחרונה
הגגעלמשא
ראה,השחזורתצוגתעלנוסףמידע

.)135עמוד3(

נהיגהנהיגהתוכניתתוכניתבחירתבחירת

DYNAMICמתגאתלחץ0 SELECT1אוקדימה
.אחורה

.שנבחרההנהיגהתוכניתמופיעהתכליתי-הרבהצגעל

DYNAMICהגדרתהגדרת SELECT)המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(
:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1
2

Iהנסיעההנסיעהתוכניתתוכניתהגדרתהגדרת
.אישיתתצורהבחר0
.אותהוהגדרקטגוריהבחר0

השחזורהשחזורתצוגתתצוגתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.בהפעלהשאלהאתכבהאוהפעל0

אםשאלהתופיעהבאההרכבבהתנעת:מופעלתמופעלתפונקציהפונקציה
.פעילהשהייתההאחרונההנסיעהתוכניתאתלשחזר
שהיוהאחרונותההגדרותכאשררקמוצגתהשאלה%

.המחדלברירתמהגדרותשונותפעילות
.בנפרדמשתמשפרופילכלעבורלהפעילישזופונקציה%

תישמרהנסיעהתוכנית,מופעלתזופונקציהכאשררק
.המתאיםהמשתמשפרופילעבור

הרכבהרכבנתונינתוניהצגתהצגת

:מולטימדיהמערכת
1©2

.רכבבחר0
.יוצגוהרכבנתוני

הצריכההצריכהתצוגתתצוגתהעלאתהעלאת

:מולטימדיהמערכת
1©2

.צריכהבחר0
.הצריכהערכיוממוצענוכחייםצריכהערכייוצגו
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הילוכיםהילוכיםתיבתתיבת
DIRECTהילוכיםהילוכיםבוררבורר SELECT
DIRECTההילוכיםההילוכיםבוררבוררתפקודתפקוד SELECT

השארתשלבמקרהופציעהתאונה–סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rההילוכיםמצבלהחליף.
Rהרכבאתלהתניע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

DIRECTההילוכיםבוררבאמצעות SELECTמשנהאתה
הצגעלמוצגהנוכחיההילוךמיקום.ההילוכיםתיבתמצבאת
.תכליתי-הרב

jחנייהמצב
kלאחורנהיגההילוך
iסרקהילוך
hנהיגהמצב

Rלאחורלאחורנסיעהנסיעההילוךהילוךשילובשילוב
ההילוכיםבורראתודחףהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתמעבר,מעלהכלפי
.הראשונהההתנגדות
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)N(סרקסרקהילוךהילוךשילובשילוב
ההילוכיםבורראתודחףהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתעד,מטהאומעלהכלפי
.הראשונהההתנגדות

,בחופשיותלנועיוכלהרכבהבלםדוושתאתתשחררכעתאם
.גרירהאודחיפהלצורךלדוגמה

לאחרלאחרגםגםNסרקסרקבמצבבמצבתישארתישארההילוכיםההילוכיםשתיבתשתיבתתרצהתרצהאםאם
:ההצתהההצתהכיבויכיבוי
.הרכבאתהתנע0
.iסרקלמצבושלבהבלםדוושתעללחץ0
.הבלםדוושתאתשחרר0
.ההצתהאתכבה0
תיבת,ברכבנותרוהמפתחמהרכבתצאמכןלאחראם%

.iסרקבמצבתישארההילוכים

Pחנייהחנייהלמצבלמצבשילובשילוב
.)152עמוד3(הרכבעללעצורלההערותלבשים0
.מלאהבעצירהנמצאשהרכבעד,הבלםדוושתעללחץ0
.jהלחצןעללחץמוחלטתבעצירההרכבכאשר0

הנהגבצגמוצגתכאשררקמשולביהיההחנייהמצב
מצבתצוגתכאשר.jההילוכיםתיבתמצבתצוגת
הרכבאתתאבטח,מופיעהאיננהjההילוכיםתיבת
.הדרדרותנגד

ישולבjהחנייהמצב,מתמלאהבאיםהתנאיםאחדכאשר
:אוטומטית
Rהילוכיםבמצבהרכבאתדוממתhאוk.
Rאובמקוםעומדהרכבכאשרהנהגדלתאתפתחת

אוhההילוכיםבמצבמאודנמוכהנסיעהבמהירות
k.
בעצירההרכבכאשרפתח,פתוחההנהגודלתלתמרןכדי%

אוhמחדשההילוכיםבורראתושלבהנהגדלתאת
k.
אתהמנועהדממתאוjחניהבמצבבחירהבעת%

אבטח,הנוכחיההילוךשלתצוגהללאההנעהמערכת
.)156עמוד3(הדרדרותנגדהרכבאת

Dנהיגהנהיגהלמצבלמצבשילובשילוב
ההילוכיםבורראתולחץהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתמעבר,מטהכלפי
.הראשונהההתנגדות

4MATICתפקודתפקוד
מערכתשלהגלגליםלכלהגמישההחלוקהבאמצעות

4MATIC,שניביןאידיאליבאופןתמידתחולקההנעה
רקאוהקדמיהסרןשרקלהיותיכול,למצבבהתאם.הסרנים

ביןחלקלקבאופןתחולקההנעהאומונעיהיההאחוריהסרן
.הסרניםשני
יותריעילהבצורההאנרגיהבחידושלהשתמשניתןובכך

.)127עמוד3(הרכבנסיעתטווחוהגדלת
שלבמקרהרכבךאחיזתאתמשפרת4MATICמערכת
מערכתשילובתוךהאחיזהמאיבודכתוצאההגלגליםסבסוב

.4ETS-הומערכת®ESP-ה
לתאונההסיכויאתלהפחיתתוכללא4MATIC-המערכת
סגנוןאתתתאיםלאאםהפיזיקהחוקיעללהתגברולא

הכבשמאפייניאתבחשבוןלקחתניתןלא.שלךהנהיגה
4MATIC-המערכת.התנועהמצבגםכמוהאווירמזגותנאי
מהרכבהמרחקלשמירתהאחריות.בלבדעזרמערכתהינה

נתיבעלולשמירהבמועדלבלימה,הנסיעהלמהירות,מלפנים
.אצלךנמצאתהנסיעה
פועלתהגלגליםלכלהגמישההחלוקההחורףבמהלך%

בוץצמיג(חורףבצמיגישימושבעתרקמרביתביעילות
.שלגבשרשרואתשימושבעתלחלופיןאו),ושלג
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גבוהגבוהמתחמתחמצברמצברטעינתטעינת
הגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברלטעינתלטעינתהערותהערות

מזמניכתוצאההגבוההמתחלמצברנזקהערההערה*
ממושכיםעמידה

.מטבעםעצמיתלפריקהכפופיםיון-ליתיוםמצברי
פעילאינוהרכבאםעמוקהטעינהפריקתצפויה,לכן

למצברנזקלגרוםעלולהדבר.חודשיםמספרבמשך
.הגבוההמתח
ההמלצותאחרעקוב,אפשרינזקלמנועכדי0

.להלןהמובאותהגבוההמתחבמצברלטיפול

הגבוההמתחמצברשלמואצתהזדקנותהערההערה*

הגבוההמתחמצברשלהיסודיותבתכונותמותנה
האחסוןיכולתהמצברשלהשרותחייבהלךומצטצמים
הטווחמצטמצםבכך.האנרגיהכמותשלוההנפקה
ההספקאתולקפח,להשיגשניתןהמרביהחשמלי
.הרכבשלהמרביהחשמלי

המתחמצברהזדקנותאתלהאיץעשוייםהבאיםהגורמים
:הגבוה
R100טעינהמצב(תכופותלעתיםמלאהטעינה(%

ישירותנסיעהללאבמיוחדהגבוההמתחמצברשל
מכןלאחר
Rתכופותלעתיםישרבזרםמהירהטעינה)MODE

4(
Rמושבתהרכבכאשרגבוהותסביבהטמפרטורות

ממושכתלתקופה

ההמלצותעלהקפד,מואצתהזדקנותלמניעת0
.גבוהמתחבמצברלטיפוללהלןהמתוארות

:הגבוההמתחבמצברלטיפולהמלצות
Rהלילהלמשךהרכבאתהחנה,שנהבחציפעם

הטעינהרמתכאשר,10°Cשלסביבהבטמפרטורת
.30%-מנמוכה
Rזרםשלמהירהבטעינההגבוההמתחמצבראתהטען

MODE(ישר .הכרחיהדברכאשררק)4
R80%שללרמהעדהגבוההמתחמצבראתטען

יהיההטעינהזמן,80%שלטעינהמרמתהחל.בממוצע
.משמעותיתארוך
Rכשמצברהרכבאתלהעמידישארוכיםהשבתהבזמני

לחבראין.50%-ל30%שביןלרמהטעוןהגבוההמתח

באופןחשמלאספקתלהתקןהגבוההמתחמצבראת
.קבוע
Rסביבהבטמפרטורותממושכיםהשבתהמזמנילהימנעיש

.האפשרבמידת,גבוהות
Rשישהכלהגבוההמתחמצברטעינתמצבאתבדוק

.שבועות
Rהמתחמצבראתטען,20%-מנמוכההטעינהרמתאם

.הגבוה
Rהשבתהבזמניגם,וולט12-המצבראתלנתקאין

שלהמצבאתלנטריכולאינוהרכב,אחרת.יותרארוכים
.הגבוההמתחמצבר

לתרוםתוכלרכבךשלהאנרגיהצריכתאתלהפחיתכדי
:כדלהלן
R131עמוד3(לעתידבמבטנהיגהסגנון(
Rחשמלבצרכניהשימושהפחתת
Rהרכבשלסדירהתחזוקה

המתחמצברשלהטעינהזמןהמצברשלהשירותחייבמהלך
.להשתנותעשויהגבוה
מאובזריהיההרכבלמדינההייחודילמפרטבהתאם%

.הבאיםהרכבמשקעיבאחד
חילופיןבזרםהןהגבוההמתחמצבראתלהטעיןניתן
)Mode Mode(ישרבזרםוהן)2/3 4.(
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Comboמדגםרכבשקע Comboמדגםרכבשקע1 2

2סוגאו1סוגחילופיןבזרםלטעינהחיבור1
ישרבזרםוטעינההרחבהחיבור2

CCS)Combinedטעינהבכבלהשימושבמסגרת%
Charging System(רכבבשקעישרבזרםלטעינה

שקעשלהחיבוריםבשנישימושנעשה,Comboמסוג
.הטעינהלצורך2-ו1ברכבהטעינה

Mode(הגבוההמתחמצברשלטעינהאפשרויות 2,Mode
Modeאו3 4:(
Rאנרגיהחידושבאמצעותהנסיעהבמהלךטעינה
Rחילופיןבזרםנייחתטעינה:

Mode(חשמלרשתבשקע- 2(
Mode(טעינהבתחנתאוטעינהבעמדת- 3(
Rישרבזרםנייחתטעינה:

Mode(מהירהטעינהבתחנת- 4(

באבזורבתלות,חילופיןבזרםפאזית-חדטעינהגםלבצעניתן
.שלךהרכבשלהטעינהולכבללמדינההייחודי
במקםהשונותהרשתלדרישותתמידלבשים,הטעינהבזמן

בדרישותהעומדיםטעינהבכבלירקהשתמש.שלךהשהיה
קשרצור,הרשתדרישותלגבישאלותלךישאם.אלהרשת
.המקומיתהרשתמפעילעםאומוסמךחשמלאיעם
יותרהטובההטעינהויעילותיותרהגבוההטעינההספקבשל

טעינהבעמדתהגבוההמתחמצבראתלהטעיןמומלץ
)Wallbox(טעינהבתחנתאו.

המערכתהמערכתגבולותגבולות
המתחמצברהספקאתלקפחעשויותהבאותההשפעות
:הגבוה
Rגבוהותאונמוכותחיצוניותטמפרטורות
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Rהפעלהלמשל,ברכבמשנייםחשמלצרכנישלהפעלה
האקליםבקרתמערכתשל
Rטעינהללאממושךהשבתהזמן

עקבלהתארךעשויהגבוההמתחמצברשלהטעינהזמן
:הבאותההשפעות
Rגבוהותאונמוכותחיצוניותטמפרטורות
Rטעינהללאממושךהשבתהזמן
Rהטעינהבהתקןהזמיןהמרביהטעינהזרם
Rהמולטימדיהבמערכתהטעינהתהליךשלהכוונונים

)151עמוד3(

החשמלהחשמלרשתרשתמשקעמשקעהגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברלטעינתלטעינתהערותהערות
)Mode 2(

נכוןמותקניםשאינםרכיביםעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

שלהחיבורלצורךכהלכההותקנושלאבחלקיםשימוש
לשריפהלגרוםעלולהביתיהחשמללשקעהטעינהכבל
.התחשמלותאו
:אשרחשמללשקערקהטעינהכבלאתחבר0
Rכהלכהמותקנת
Rמוסמךחשמלאיידיעלואושרה

השתמש,הביתיהחשמלמשקעהטעינהלצורך0
בכבלשימוששלבמקרה.לרכבהמצורףבכבל
DINשלבדרישותעומדשהכבלודא,אחר IEC

.אמפר8הואשלוהמרביהטעינהושזרם62752
.פגוםטעינהבכבללהשתמשאין0
:להשתמשאין0
Rמאריךבכבל
Rמאריךכבלבתוף
Rשקעיםבמפצל

כבלאתלחברכדימתאםבשקעלהשתמשאין0
הואיחידהכללמןיוצא.החשמללשקעהטעינה
טעינהלצורךהמתאםאתואישרבדקהיצרןכאשר
.החשמליברכבהגבוההמתחמצברשל

ההפעלהבהוראותהבטיחותלהנחיותלצייתהקפד0
.המתאםהשקעיצרןשל

:הבאיםהטעינהבכבלירקלהשתמשמותר
Rלרכבשצורףטעינהכבל
Rהרכבעבורשאושרטעינהכבל

אספקתלהתקןבהתאםלהשתנותעשויהטעינהתהליך
.החשמל

:כדלהלןכללבדרךמושגיםיותרקצריםטעינהזמני
Rטעינהמעמדתבטעינה)Wallbox(
Rטעינהמתחנתבטעינה

.המקומיותלהנחיותזהבנושאלבשים
חופשיתלוילהיותהטעינהכבלשלההפעלהלרכיבתניחאל

.החשמלבשקע
:הבאיםברכיביםההפעלהרכיבאתלמשוךאין
Rהטעינהכבלתקע
Rהחשמלרשתתקע

יתרהתחממותמפניהטעינהכבלשלההפעלהרכיבעלהגן
הליךאחרת.ישירשמשלאורבחשיפהלמשל,הטעינהבזמן

.להיפסקעלולהטעינה
תא/המטעןבתאהמצורףבנרתיקהטעינהכבלאתאחסן

.אותווַקֵּבַעהרכבשלהאחסון
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Wallboxטעינהטעינהבעמדתבעמדתהגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברלטעינתלטעינתהערותהערות
Mode(טעינהטעינהבתחנתבתחנתאואו 3(

נכוןמותקניםשאינםרכיביםעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

שלהחיבורלצורךכהלכההותקנושלאבחלקיםשימוש
אולשריפהלגרוםעלולחשמללקופסתהטעינהכבל

.התחשמלות
שעומדתחשמללקופסתרקהטעינהכבלאתחבר0

:הבאיםבתנאים
Rכהלכהמותקנת
Rמוסמךחשמלאיידיעלאושרה

טעינהבכבלירקלהשתמשישבטיחותמטעמי0
שלהטעינהלצורךהיצרןידיעלואושרושנבדקו
.חשמלייםברכביםהגבוההמתחמצבר

.שניזוקטעינהבכבללהשתמשאין0
.הטעינהלכבלהארכהלהוסיףאין0
.במתאמיםלהשתמשאין0
בהוראותהבטיחותלהנחיותלהישמעהקפד0

.החשמלקופסתיצרןשלההפעלה

מותקןכבלללא)Wallbox(טעינהמעמדתלטעוןכדי
ומיועד,כאפשרותהזמין,הטעינהבכבללהשתמשיש,מראש

Mode(טעינהלתחנתאוטעינהלעמדת הטעינהכבל).3
.המטעןבתאבנרתיקנמצא
ידיעלואושרושנבדקוטעינהבכבליורקאךלהשתמשיש

.החשמלילרכבהגבוההמתחמצברטעינתלצורךהיצרן

פגומיםמחלקיםכתוצאהחייםסכנתסכנהסכנה&

לעמדתהרכבשלחיבורלצורךפגומיםבחלקיםשימוש
.התחשמלותאולשריפה,למשל,לגרוםעלולטעינה
המורכבטעינהכבלהכוללותטעינהבתחנות0

:מראש
Rלזיהויהטעינהתחנתשלחזותיתבדיקהבצע

לכבלאולביתחמוריםנזקיםלמשל,ליקויים
.הטעינה

:מראשהמורכבטעינהכבלללאטעינהבתחנות0
Rטעינהבכבלירקלהשתמשישבטיחותמטעמי

הטעינהלצורךהיצרןידיעלואושרושנבדקו
.חשמלייםברכביםהגבוההמתחמצברשל
Rשניזוקטעינהבכבללהשתמשאין.
Rהטעינהלכבלהארכהלהוסיףאין.
Rבמתאמיםלהשתמשאין.

בתחנתהבטיחותלהנחיותהיטבלהישמעיש0
.הטעינה

,הטעינההתחלתלפניאישורנדרשהטעינהתחנותברוב
לבשים).רדיובתדרזיהוי(RFIDכרטיסבאמצעותלדוגמה
.במקוםהטעינהעמדתמפעיללהנחיותזהבנושא
הטעינהתהליךעבורהטעינהבתחנתהמוצגתהאנרגיהכמות
למעשהשנקלטההאנרגיהמכמותיותרגבוההלהיותעשויה
טעינהמהפסדינובעתזוהשפעה.הגבוההמתחמצברידיעל

טעינההפסדי.טעינהיעילותהמונחתחתהמתואריםשונים
אוהטעינהבמהלךחוםהתפתחותידיעל,לדוגמה,נוצרים
תקבלהטעינהיעילותבנושאנוסףמידע.פעיליםמשנהצרכני
.מורשהבמוסך

מהירהמהירהטעינהטעינהבתחנתבתחנתהגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברלטעינתלטעינתהערותהערות
)Mode 4(

פגומיםמחלקיםכתוצאהחייםסכנתסכנהסכנה&

לעמדתהרכבשלחיבורלצורךפגומיםבחלקיםשימוש
.התחשמלותאולשריפה,למשל,לגרוםעלולטעינה
המורכבטעינהכבלהכוללותטעינהבתחנות0

:מראש
Rלזיהויהטעינהתחנתשלחזותיתבדיקהבצע

לכבלאולביתחמוריםנזקיםלמשל,ליקויים
.הטעינה

:מראשהמורכבטעינהכבלללאטעינהבתחנות0
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Rטעינהבכבלירקלהשתמשישבטיחותמטעמי
הטעינהלצורךהיצרןידיעלואושרושנבדקו

.חשמלייםברכביםהגבוההמתחמצברשל
Rשניזוקטעינהבכבללהשתמשאין.
Rהטעינהלכבלהארכהלהוסיףאין.
Rבמתאמיםלהשתמשאין.

בתחנתהבטיחותלהנחיותהיטבלהישמעיש0
.הטעינה

,הטעינההתחלתלפניאישורנדרשהטעינהתחנותברוב
לבשים).רדיובתדרזיהוי(RFIDכרטיסבאמצעותלדוגמה
.במקוםהטעינהעמדתמפעיללהנחיותזהבנושא
לרכבהטעינהכבלמסוימותבמדינותמשפטיותתקנותבשל
קליטההפרעותלמנועכדי,זאת.'מ30-מארוךיהיהלא

שניתןלבשים.הטעינהתחנתבקרבתאוברכברדיובמכשירי
שלבמקרה.הקרקעלפנימתחתגםהטעינהמכבלחלקלהניח
טעינתלפניהטעינהעמדתמפעילאתשאל,ניתןאם,ספק
.הגבוההמתחמצבר
למהלךהטעינהבתחנתהמוצגתהנמסרתהאנרגיהכמות

שמצברהאנרגיהמכמותיותרגדולהלהיותעשויההטעינה
טעינהמהפסדינובעתזוהשפעה.בפועלקלטהגבוההמתח
טעינההפסדי.טעינהיעילותהמונחתחתהמתואריםשונים
אוהטעינהבמהלךחוםהתפתחותידיעל,לדוגמה,נוצרים

תקבלהטעינהיעילותבנושאנוסףמידע.פעיליםמשנהצרכני
.מורשהבמוסך

החשמלהחשמלרשתרשתבשקעבשקעהמורשההמורשההמרביהמרביהטעינההטעינהזרםזרםכוונוןכוונון

מדיגבוהטעינהזרםעקבסכנההערההערה*

לגרוםאוהנתיךאתלהקפיץיכולמדיגבוהטעינהזרם
.החיצוניתהחשמלרשתשליתרלהתחממות

הטעינהלזרםמתאימההחיצוניתהחשמלרשתודא0
.שהוגדר

אוהמוגדרהטעינהזרםאתהפחתהצורךבמקרה0
.אחרחשמלבשקעהשתמש

השתמש,הביתיהחשמלמשקעהטעינהלצורך0
שאינובכבלשימוששלבמקרה.המצורףבכבל
שלבדרישותעומדשהכבלודא,המצורףהכבל

DIN IEC שלוהמרביהטעינהושזרם62752
.אמפר8הוא

סמךעלהמרביהטעינהזרםשלההגדרהאתבדוק0
.המחווניםבלוחהמוצגהטעינההספק

בשקעלבדוקמוסמךמחשמלאיבקשהטעינהתהליךלפני
זהשקעעבורהמורשההמרביהטעינהזרםאתהחשמלרשת
המסופקהטעינהכבלעבור.המבנהשלהחשמלרשתעבוראו

בזמן.למדינהבהתאםמוגדרהטעינהזרםשלהמרביהערך
גבוהיהיההמרבישהערךייתכןאחרתבמדינההטעינה
לתקנותלבלשיםישל"בחובטעינה.שםהמותרמהערך

זרםהגדרתבנושאשאלותלךישאם.זובמדינההייחודיות
.מורשהלמוסךפנהתפעוליתתקלהישנהאםאוהטעינה

מערכתשלבתפריטהמותרהמרביהטעינהזרםאתהגדר0
.)151עמוד3(המולטימדיה

המרביהטעינהזרםשלהמדויקהערךאתלכוונןאפשראיאם
.יותרהקטןהקרובהזרםאתבחר,המותר
מצברשלמהרגיליותרארוךטעינהלזמןזקוקהרכבאם%

המרביהטעינהזרםכוונוניאתבדוק,הגבוההמתח
.המולטימדיהמערכתבתפריט

הטעינההטעינהכבלכבלשלשלהפעלההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת

שלבפועלהמצבאתמציגההטעינהכבלשלההפעלהיחידת
.הטעינהתהליך
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רשתמתח–POWERחיווי1
טעינהתהליך–CHARGINGחיווי2
הטמפרטורהניטור–TEMPERATUREחיווי3
ובקרההגנההתקן–FAULTחיווי4

POWER
משמעותמשמעותרשתרשתמתחמתחחיוויחיווי11

רשתמתחישבלבןמאיר

CHARGING
משמעותמשמעותהטעינההטעינהתהליךתהליךחיוויחיווי22

נטעןהגבוההמתחמצברבירוקמהבהב

TEMPERATURE
ניטורניטורחיוויחיווי33

הטמפרטורההטמפרטורה
משמעותמשמעות

מהבהבתירוקהא"דפנוריתבאדוםמאיר
טמפרטורה:הזמןבאותו
הטעינההספק–מדיגבוהה
מופחת
אינהירוקהא"דפנורית

טמפרטורה:מהבהבת
תהליך–מדיגבוהה
הסתייםהטעינה

תקעשליתרהתחממותבאדוםמהבהב
הטעינה–החשמלרשת

הסתימה

FAULT
הגנההגנההתקןהתקןחיוויחיווי44

ובקרהובקרה
משמעותמשמעות

אינהטעינה–פנימיתתקלהבאדוםמהבהב
אפשרית

טעינה–בתשתיתתקלהבאדוםמאיר
אפשריתאינה

תהליך,הפרעהאותקלהזרםמזהההתפעולרכיבכאשר
יתחדשהטעינהתהליךהתקלהתיקוןלאחר.יבוטלהטעינה

.אוטומטית

הרכבהרכבבשקעבשקעהבקרההבקרהנוריותנוריותתפקודתפקוד

מאובזריהיההרכבלמדינההייחודילמפרטבהתאם%
.הבאיםהרכבמשקעיבאחד

נעילתעםביחדמרכזיבאופןוננעלמשתחררהשקעמכסה
.כולוהרכב
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Comboמדגםרכבשקע 1
חשמלשקעינורית1
הטעינהתהליךבקרתנורית2
נעילהמצבבקרתנורית3

Comboמדגםרכבשקע 2
חשמלשקעינורית1
הטעינהתהליךבקרתנורית2
נעילהמצבבקרתנורית3

הנעילההנעילהמצבמצבסקירתסקירת

משמעותמשמעותמחווןמחוון33נעילהנעילהמצבמצב

הרכבשקענעילתבלבןמאיר%
הכנס,משוחררת

הטעינהכבלאת
אותוהוצאאו

אובנעילהתקלהבלבןמהבהב%
הנעילהבשחרור

הטעינההטעינהתהליךתהליךמצבמצבסקירתסקירת

תהליךתהליךמצבמצב
22הטעינההטעינה

משמעותמשמעותמחווןמחוון

מתחברבכתוםמהבהב#

האנרגיהזרימתבירוקמהבהב#
פעילה

מושהיתהטעינהבכתוםמאיר#
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תהליךתהליךמצבמצב
22הטעינההטעינה

משמעותמשמעותמחווןמחוון

הטעינהתהליךבירוקמאיר#
הסתיים

באדוםמהבהב#
90-כ(למשך
)שניות

:ברכבתקלה
אינהטעינה

אפשרית

Mode(חילופיןחילופיןבזרםבזרםטעינהטעינהתהליךתהליךהתחלתהתחלת 2/3(

פגוםהשקעכאשרטעינהבעתחייםסכנתסכנהסכנה&

.גבוהבמתחמתרחשהטעינהתהליך
,פגומיםהחשמלשקעאוהרכבשקע,הטעינהכבלכאשר
.התחשמלותסכנתקיימת
.תקיןטעינהבכבלרקהשתמש0
,ממעיכהכתוצאהלמשל,מכנינזקלמנועיש0

.הכבלשלדריסהאוחיתוך
במוסךמידהפגוםהרכבשקעאתלהחליףיש0

.מורשה
רכבלשקעהטעינהכבלאתלחבראיןלעולם0

.פגום

כבלותקעהטעינהשלכבליתרחוםנזקיהערההערה*
הטעינה

במהלךלהתחמםעשוייםהטעינהכבלותקעהטעינהכבל
.מורשיםגבולבערכיהטעינה
:הבאיםמהגורמיםמושפעיםהמורשיםהגבולערכי
Rהטעינהוכבלהחשמלרשתשלהמתחאספקתהתקן

.תקינים
Rאוהטעינהבכבללשימושההערותקיוםהוקפד

הטעינהכבלבתקעהתפעולבפריט

מתחממיםהטעינהכבךתקעאוהטעינהכבלאם0
רשתשלהזרםאספקתהתקןאתבדוק,מדייותר

.החשמל

מכסהכאשרהרכבבשקעלכלוךאונזקהערההערה*
פתוחהשקע

השקעמכסהואתהשקעכיסויאתתמידשמור0
מגניםאלה.מחוברטעינהכבלאיןכאשרסגורים

.ונזקלכלוךמפניהרכבשקעעל
מכסהסגירתלפניהיטבסגורהשקעשכיסויודא0

השקעומכסהנזקיםלהיגרםעלוליםאחרת.השקע
.יותרלהיפתחשלאעשוי

דרישותדרישות
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתj.
Rגדולאינולרכבהמפתחביןהמרחקאונעולאינוהרכב

.'מ1-מ
Rמותנעתאינהההינעמערכת.
Rמתוחאינוהחשמלכבל.
באחדמצוידיהיההרכבלמדינההייחודילמפרטבהתאם%

.הבאיםהרכבמשקעי
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Comboרכבשקע Comboרכבשקע1 2
מכסהאתוהרם1השקעמכסהעלבאמצעמאחורלחץ0

.השקע
.בלבןיוארו3המצבונורית2%הביקורתנורית

מוארתõהתצוגה(מותנעתההינעמערכתכאשר%
.1השקעכיסויאתלפתוחניתןלא)תכליתי-הרבבצג

.5השקעכיסויאתופתחשמאלה7הסוגראתדחף0

אתרקפתח.בלבד8חיבורנדרשהטעינהכבללתקע%
.5הטעינהשקעמכסהשלהעליוןהכיסוי

לשקעהחשמלתקעאתחבר,חשמלרשתבשקעלטעינה0
אתכוונן,צורךישואם,החיצוניהמתחמקורשלהחשמל

.)142עמוד3(המרביהטעינהזרם
בשקע8למחברלנקישהעדהטעינהכבלתקעאתחבר0

הטעינהתחנת)/Wallbox(הטעינהעמדתכאשר.הרכב
הטעינהכבלתקעאתהכנס,חיבורבכבלמאובזרתאינה
הטעינהעמדתשקעלתוךלנקישהעדהרכבשל
)Wallbox/(הטעינהתחנת.

.מתוחאינוהואמחוברהטעינהכבלשכאשרודא
מהבהבות3המצבונורית4#הביקורתנורית
.בירוק,נטעןהגבוההמתחשמצברוברגע,בכתום

,מופעלתהמקיפההתאורהשלהטעינההצגתכאשר%
בהתאמהשניות30-כלמשךנדלקתהמקיפההתאורה
.)112עמוד3(4#הביקורתלנורית

מערכתאתלהתניעאפשראילרכבמחוברהטעינהכבלכאשר
.הרכבאתלהזיזאפשרואיההינע
מצבהמחווניםבמכלוליוצגמתחילהטעינהשתהליךברגע

מצבלהיותיכולההטעינהתחזית.הטעינהתחזיתעםהטעינה
אוהיציאהכשעתשנקבעההזמןבנקודתהצפויהטעינה
.לגמריטעוןיהיההגבוההמתחמצברשבההזמןבנקודת
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ברקסמלהטעינהבמהלךמופיעמופעלתההצתהכאשר%
.המחווניםבמכלולהטעינהמצבתצוגתליד
ומערכתהמאווררקולשנשמעייתכןהטעינהבמהלך%

.בטמפרטורהבתלות–שיופעלוהמצברקירור
שלזמן-פרקיבמהלךהחשמללרשתמחוברהרכבאם%

אוטומטיתנטעןהגבוההמתחמצבר,ממושכתהשבתה
חשמלצרכניברכבמופעליםכאשראוהצורךלפי
).האקליםבקרתקדם,לדוגמה(

Mode(חילופיןחילופיןבזרםבזרםטעינהטעינהתהליךתהליךסיוםסיום 2/3(

דרישותדרישות
Rמ1עלעולהאינולרכבהמפתחביןהמרחק'.

Comboמדגםמדגםרכברכבשקעשקע 1

.3הטעינהביטוללחצןעללחץ0
או
.הרכבנעילתשחרר0

%1הביקורתנורית.מסתייםהטעינהתהליך
.נעולאינוהרכבשקע.בלבןמוארת

,תרפהואלהטעינהכבלבתקע2הלחצןעללחץ0
.הרכבמשקעהטעינהכבלתקעאתושלוף

עלחזור,הטעינהכבלתקעאתלנתקיכולאינךאם%
,חסוםעדייןהטעינהכבלשלהתקעאם.הנעילהפעולת
.מורשהלמוסךפנה

.השקעומכסההשקעכיסויאתסגור0
משקעהטעינהכבלשלהתקעאתנתק,הצורךבמקרה0

הטעינהעמדתמשקעאוהחשמלרשת
)Wallbox/(הטעינהכבלאתואחסןהטעינהתחנת

.ברכבבבטחה
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Comboמדגםמדגםרכברכבשקעשקע 2

.2הטעינהביטוללחצןעללחץ0
או
.הרכבנעילתשחרר0

%1הביקורתנורית.מסתייםהטעינהתהליך
.נעולאינוהרכבשקע.בלבןמוארת

.שניות30בתוךהרכבמשקעהטעינהכבלתקעאתנתק0
.בחזרהיינעלברכבהחשמלשקע,השניות30בתום

עלחזור,הטעינהכבלתקעאתלנתקיכולאינךאם%
,חסוםעדייןהטעינהכבלשלהתקעאם.הנעילהפעולת
.מורשהלמוסךפנה

.השקעומכסההשקעכיסויאתסגור0
משקעהטעינהכבלשלהתקעאתנתק,הצורךבמקרה0

הטעינהעמדתמשקעאוהחשמלרשת
)Wallbox/(הטעינהכבלאתואחסןהטעינהתחנת

.ברכבבבטחה
הביקורתנורית,הטעינהכבלתקעשלהניתוקלאחר%

לזמןתוארברכבהחשמלבשקע%1השמאלית
.תכבהואזמה

Mode(ישרישרבזרםבזרםטעינהטעינהתהליךתהליךשלשלהתחלההתחלה 4(

פגוםהשקעכאשרטעינהבעתחייםסכנתסכנהסכנה&

.גבוהבמתחמתרחשהטעינהתהליך
,פגומיםהחשמלשקעאוהרכבשקע,הטעינהכבלכאשר
.התחשמלותסכנתקיימת
.תקיןטעינהבכבלרקהשתמש0
,ממעיכהכתוצאהלמשל,מכנינזקלמנועיש0

.הכבלשלדריסהאוחיתוך

במוסךמידהפגוםהרכבשקעאתלהחליףיש0
.מורשה

רכבלשקעהטעינהכבלאתלחבראיןלעולם0
.פגום

כבלותקעהטעינהשלכבליתרחוםנזקיהערההערה*
הטעינה

במהלךלהתחמםעשוייםהטעינהכבלותקעהטעינהכבל
.מורשיםגבולבערכיהטעינה
:הבאיםמהגורמיםמושפעיםהמורשיםהגבולערכי
Rהטעינהוכבלהחשמלרשתשלהמתחאספקתהתקן

.תקינים
Rאוהטעינהבכבללשימושההערותקיוםהוקפד

הטעינהכבלבתקעהתפעולבפריט

מתחממיםהטעינהכבךתקעאוהטעינהכבלאם0
רשתשלהזרםאספקתהתקןאתבדוק,מדייותר

.החשמל
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מכסהכאשרהרכבבשקעלכלוךאונזקהערההערה*
פתוחהשקע

השקעמכסהואתהשקעכיסויאתתמידשמור0
מגניםאלה.מחוברטעינהכבלאיןכאשרסגורים

.ונזקלכלוךמפניהרכבשקעעל
מכסהסגירתלפניהיטבסגורהשקעשכיסויודא0

השקעומכסהנזקיםלהיגרםעלוליםאחרת.השקע
.יותרלהיפתחשלאעשוי

דרישותדרישות
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתj.
Rגדולאינולרכבהמפתחביןהמרחקאונעולאינוהרכב

.'מ1-מ
Rמותנעתאינהההינעמערכת.
Rמתוחאינוהחשמלכבל.
באחדמצוידיהיההרכבלמדינההייחודילמפרטבהתאם%

.הבאיםהרכבמשקעי

Comboרכבשקע Comboרכבשקע1 2
מכסהאתוהרם1השקעמכסהעלבאמצעמאחורלחץ0

.השקע
.בלבןיוארו3המצבונורית2%הביקורתנורית

מוארתõהתצוגה(מותנעתההינעמערכתכאשר%
.1השקעכיסויאתלפתוחניתןלא)תכליתי-הרבבצג

.5השקעכיסויאתופתחשמאלה7הסוגראתדחף0
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.8-ו6החיבוריםנדרשיםCCSטעינהכבללתקע%
.5השקעכיסוישלהחלקיםשניאתפתח

עדהרכבלשקעCSSהטעינהכבלתקעאתחבר0
.הנקישה

.מתוחאינוהואמחוברהטעינהכבלשכאשרודא
מהבהבות3המצבותצוגת4#הביקורתנורית
.בירוק,נטעןהגבוההמתחשמצברוברגע,בכתום

,מופעלתהמקיפההתאורהשלהטעינההצגתכאשר%
בהתאמהשניות30-כלמשךנדלקתהמקיפההתאורה
.)112עמוד3(4#הביקורתלנורית

מערכתאתלהתניעאפשראילרכבמחוברהטעינהכבלכאשר
.הרכבאתלהזיזאפשרואיההינע
מצבהמחווניםבמכלוליוצגמתחילהטעינהשתהליךברגע

מצבלהיותיכולההטעינהתחזית.הטעינהתחזיתעםהטעינה
אוהיציאהכשעתשנקבעההזמןבנקודתהצפויהטעינה
.לגמריטעוןיהיההגבוההמתחמצברשבההזמןבנקודת
ברקסמלהטעינהבמהלךמופיעמופעלתההצתהכאשר%

.המחווניםבמכלולהטעינהמצבתצוגתליד
ומערכתהמאווררקולשנשמעייתכןהטעינהבמהלך%

.בטמפרטורהבתלות–שיופעלוהמצברקירור
שלזמן-פרקיבמהלךהחשמללרשתמחוברהרכבאם%

אוטומטיתנטעןהגבוההמתחמצבר,ממושכתהשבתה

חשמלצרכניברכבמופעליםכאשראוהצורךלפי
).האקליםבקרתקדם,לדוגמה(

Mode(ישרישרבזרםבזרםטעינהטעינהתהליךתהליךסיוםסיום 4(

דרישותדרישות
Rמ1עלעולהאינולרכבהמפתחביןהמרחק'.

Comboמדגםמדגםרכברכבשקעשקע 1

.3הטעינהביטוללחצןעללחץ0
%1הביקורתנורית.מסתייםהטעינהתהליך
.נעולאינוהרכבשקע.בלבןמוארת

משוךבעתובה,הטעינהכבלבתקע2הלחצןעללחץ0
.הרכבמשקעהטעינהכבלתקעאתונתק
אתשחרר,הטעינהכבלתקעאתלשלוףיכולאינךאם%

התקעאם.הנעילהשחרורפעולתעלוחזורהרכבנעילת
.מורשהלמוסךפנה,חסוםעדייןהטעינהכבלשל

.השקעומכסההשקעכיסויאתסגור0
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Comboמדגםמדגםרכברכבשקעשקע 2

.2הטעינהביטוללחצןעללחץ0
%1הביקורתנורית.מסתייםהטעינהתהליך
.נעולאינוהרכבשקע.בלבןמוארת

אתשחרר,הטעינהכבלתקעאתלשלוףיכולאינךאם%
התקעאם.הנעילהשחרורפעולתעלוחזורהרכבנעילת
.מורשהלמוסךפנה,חסוםעדייןהטעינהכבלשל

.השקעומכסההשקעכיסויאתסגור0

הביקורתנורית,הטעינהכבלתקעשלהניתוקלאחר%
לזמןתוארברכבהחשמלבשקע%1השמאלית

.תכבהואזמה

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגהטעינההטעינהמצבמצבמחווןמחווןתפקודתפקודאופןאופן

נוכחיטעינהמצב1
מלאהלטעינהזמןנקודת2
מראששנבחרההיציאהבשעתהצפויהטעינהמצב3
בפועלטעינההספק4

מצבמחוון,כבויהוההצתהחשמללרשתמחוברהרכבכאשר
.דקותשתילמשךתכליתי-הרבבצגמוצגהטעינה

שונהלהיותעשוי4בפועלהטעינההספקשלהערך
,ט"קו10שלטעינהמהספקהחל.הטעינהבתחנתמהמוצג
.שלםכמספרומוצגמעוגלהטעינהרמתבמחווןהערך
שללכוונוןבהתאםמשתנה3תחתהמצויןהערך%

אתלמשל,הטעינהצפיאתמציגהוא.הטעינהתהליך
אתאושנבחרההטעינהלרמתלהגעהעדהנותרהזמן
.מראששנבחרההיציאהבשעתהצפויההטעינהרמת

הטעינההטעינהכוונוניכוונוניעיצובעיצוב

:מולטימדיהמערכת
טעינהאפשרויות22©1

נסיעהנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתקביעתקביעת
אקליםבקרתקדםלביצועמשמשותשנקבעוהיציאהשעות
תהליך.שנבחרהזמןוטווחהטעינהרמתולחיזויהרכבשל

.הבאההיציאהלשעתקשרללא,מידתמידמתחילהטעינה
.יציאהשעתאתבחר0

:הבאיםהטעינהזמניאתלכוונןאפשר
Rיציאהשעתללא(כבוי(
Rפעמיחד
Rשבועיפרופיל
.כוונוןבחר0
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פעמיפעמי-חדחדיציאהיציאהמועדמועדכוונוןכוונון
.יציאהשעתבחר0
.פעמיחדאתבחר0
.Zאתבחר0
.יציאהמועדכוונון0

שבועישבועיפרופילפרופילכוונוןכוונון
.יציאהשעתאתבחר0
.שבועיפרופילאתבחר0
.Zאתבחר0
חדשזמןהוסף0
,השבועיבפרופילהמבוקשותהיציאהשעותאתכוונן0

.08:00בשעהיוםכללדוגמה
.aאתבחר0

טעינהטעינהעמדתעמדתחפשחפש
.טעינהעמדותחפשאתבחר0
.טעינהעמדתובחרלחיפושמללהזן0

מרבימרביטעינהטעינהזרםזרםכוונוןכוונון
.רגילאועבודה,הביתאתבחר0
.מקסימליטעינהזרםאתבחר0

.אמפראואמפר,מקסימוםאתבחר0
הטעינהזרם,הגבוההמתחמצברשלהטעינהבזמן
.המכווננתהזרםלעוצמתמוגבל

עםהטעינהבכבלתלויהמרביהטעינהזרםשלהערך%
.המסופקקבועערך
בכבלרקהביתיהחשמלמשקעהטעינהלצורךהשתמש%

שעומד,שקולטעינהבכבלאועצמוהרכבשלהטעינה
DINשלבדרישות IEC המרביהטעינהושזרם62752

.אמפרעלעולהאינושלו

מרביתמרביתטעינהטעינהרמתרמתהגדרתהגדרת
.רגילאועבודה,הביתאתבחר0
.מרביתטעינהרמתאתבחר0
.המבוקשהטעינהאחוזאתקבע0

.שנקבעהאחוזלערךעדייטעןהגבוההמתחמצבר
.10%שלבצעדיםבאחוזיםהערךאתלהגדילאפשר%

מצבי.80%-מנמוכההמומלצתהמרביתהטעינהרמת
שלהשירותחייאתלקצריכוליםיותרגבוהיםטעינה
.)138עמוד3(הגבוההמתחמצבר

בצגהודעהתוצג,המרביתהטעינהלרמתהגעהלאחר%
להמשיךוניתןהושלמהשהטעינההמציינתהמדיה
.בנסיעה

)4אואוMode:2,3(הטעינההטעינהכבלכבלנעילתנעילתאתאתשחררשחרר
הטעינהלרמתמגיעיםכאשר,פעילההפונקציהכאשר

.הטעינהכבלנעילתמשתחררתהמרבית
.עבודהאוהביתאתבחר0
.כבהאוהטעינהכבלנעילתשחרוראתהפעל0

מקומימקומיבסיסבסיסעלעלטעינהטעינהשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה
ביעדישמורותהתואמותוהכתובותפעילההפונקציהאם

לכתובתהגעהעםאוטומטיתמוחלפתהטעינהתוכנית,הניווט
.Pהחניהמצבושילוב

.עבודהאוהביתאתבחר0
.מיקוםבסיסעלבחירהשלוכיבויהפעלה0

חנייהחנייה
הרכבהרכבכיבויכיבוי

לארכבהידרדרותעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מספיקמאובטח

שהרכבאפשר,מספקתאבטחהללאחונההרכבאם
.קטןבשיפועשליטהללאידרדר
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הקדמייםהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות0
במידה,המדרכהלעבריתגלגלשהרכבבצורה
.יתגלגלוהרכב

.החניהבלםאתהפעל0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתתשלב0

השארתשלבמקרהופציעהתאונה–סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rההילוכיםמצבלהחליף.
Rהרכבאתלהתניע.

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מהידרדרותוכתוצאהלרכבנזקהערההערה*

.להידרדריוכלשלאתמידהרכבאתאבטח0

להערותלבשים,ארוךלזמןהרכבאתעוצראתהכאשר%
:הבאות
Rמצבנמוכותחיצוניותבטמפרטורותבמיוחדוודא

תימנעאתהכך.הגבוההמתחלמצברמספיקטעינה
מערכתשלההתנעהבזמןמבעיותהצורךבעת

.ההנעה
Rשמשאורעםחניהממקומות,אפשראםהימנע

.ישיר

הגבוההמתחמצברלטעינתלהנחיותלבשים
.)138עמוד3(

.הבלםדוושתעללחיצהבאמצעותהרכבאתעצור0
בצורההקדמייםהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות0

.יתגלגלוהרכבבמידה,המדרכהלעבריתגלגלשהרכב
.החשמליהחניהבלםאתהפעל0
אתשלבלחוצההבלםודוושתבמקוםעומדהרכבכאשר0

.)137עמודj)3ההילוכיםתיבתמצב
.1הלחצןלחיצתדרךההנעהמערכתאתכבה0
.לאטהשירותבלםאתשחרר0
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.אותוונעלמהרכבצא0
אתולתפעללהמשיךעדייןניתןהרכבכיבוילאחר%

דקותארבעלמשךהפנורמיהשמשוגגהצדחלונות
.סגורההנהגדלתכאשרבערך

חניהחניהשערישעריפותחפותח

חנייהחנייהשערישעריפותחפותחשלשלהלחצניםהלחצניםתכנותתכנות

וסגירהפתיחהבעתלכידהעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שערשל

,משולבחניוןשערפותחןשלתכנותאוהפעלהבעת
שלהתנועהבטווחלהיפצעאולהילכדעלוליםאנשים
.השער
שלהתנועהבטווחנמצאלאאחדשאףתמידודא0

.השער

דרישותדרישות
Rהתנועהלטווחמחוץאוהחנייהלמוסךמחוץחונההרכב

.השערשל
Rכבויהההנעהמערכת.
Rפועלההצתהמתג.

שההצתהזמןכלזמינההחנייהשעריפתיחתפונקציית%
.מופעלת

והחזק3או1,2לתכנותהמיועדהלחצןעללחץ0
.לחוץאותו
.בצהובמהבהבת4החיווינורית

עדלחלוףעשויותבצהובתהבהבהחיווישנוריתעד%
.שניות20

.לכןקודםעליושלחצתהלחצןאתשחרר0
.בצהובלהבהבממשיכה4החיווינורית

מ"ס8עדמ"ס1שלממרחק5רחוק-השלטאתכוון0
.3או1,2ללחצן

לחוץאותווהחזק5רחוק-בשלט6הלחצןעללחץ0
:הבאיםהאותותמןאחדלהופעתעד
Rהתכנות.ברציפותבירוקמאירה4החיווינורית

.הסתיים
Rהצליחהתכנות.בירוקמהבהבת4החיווינורית.

מולהמתחלףהקודאתלסנכרןישלכךבנוסף
.השערמערכת

:בירוקמהבהבתאומאירהאינה4החיווינוריתאם0
.התהליךעלחזור

.הלחצניםכלאתשחרר0
פותחעםביחדמסופקאינוהשערמנועשלרחוק-השלט%

.החנייהשערי

המתחלףהמתחלףהקודהקודסנכרוןסנכרון

דרישותדרישות
Rמתחלףקודעםעובדתהשערמערכת.
Rהחנייהמוסךשערמנועשלהקליטהבטווחנמצאהרכב

.בחצרהחנייהשעראו
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Rהתנועהלטווחמחוץנמצאיםועצמיםאנשיםוכןהרכב
.השערשל

.השערבמנועהתכנותלחצןעללחץ0
בביצועלהתחילשניות30-כלרשותךעומדותכעת
.הבאהשלב

לכןקודםשתכנתתהלחצןעלברציפותפעמיםכמהלחץ0
.נסגרשהשערעד3או1,2
.מסתייםהתכנותתהליךנסגרשהשערלאחר

.השערמנועשלההפעלההוראותאתגםקרא%

רחוקרחוק-השלטהשלטבתכנותבתכנותבעיותבעיותפתרוןפתרון
.נתמך5רחוק-השלטשלהשידורתדראםבדוק0
.5רחוק-בשלטהסוללותאתהחלף0

Mercedes-Benzלצורךמורשהלמוסךלפנותממליצה
.הסוללההחלפת

1שלבמרחקשונותבזוויות5רחוק-השלטאתהחזק0
השלטאתלהחזיקיש.הפנימיתמהמראהמ"ס8עדמ"ס

.לפחותשניות25במשךעמדהבכל
במרחקיםהזוויותבאותן5רחוק-השלטאתהחזק0

בכלהשלטאתלהחזיקיש.הפנימיתהמראהלפנישונים
.לפחותשניות25במשךעמדה

עלשובללחוץישבלבדמוגבללזמןהמשדריםבשלטים0
.השידורזמןתוםלפני5רחוק-בשלט6הלחצן

החניוןשערפותחיחידתשלהאנטנהכבלאתכוון0
.רחוק-לשלט

:לתכנותבנוגענוסףומידעעזרה%
RשלהתמיכהבקוHomeLink®(0)במספר

08000 466 354 49+או65 (0) 6838
907-277

Rבאינטרנטhttps://www.homelink.com

השערהשערשלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה

דרישותדרישות
Rהשערתפעוללצורךתוכנתהלחצן.
עדלחוץאותווהחזק3או1,2הלחצןעללחץ0

.נסגראונפתחשהשער
כעבורבצהובמהבהבת4החיווינוריתאם0

קודםעליושלחצתהלחצןעלשובלחץ:שניות20-כ
.נסגראונפתחשהשערעדלחוץאותווהחזק,לכן

החנייההחנייהשערישעריפותחפותחשלשלהזיכרוןהזיכרוןמחיקתמחיקת
.לחוציםאותםוהחזק3-ו1הלחצניםעללחץ0

.בצהובמאירה4החיווינורית

אתשחרר:בירוקמהבהבת4החיווינוריתכאשר0
.3-ו1הלחצנים

.יימחקובזיכרוןהנתוניםכל

חשמליחשמליחנייהחנייהבלםבלם

)אוטומטיתאוטומטיתנעילהנעילה(החשמליהחשמליהחניההחניהבלםבלםשלשלתפקודתפקוד

השארתשלבמקרהופציעהתאונה–סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rההילוכיםמצבלהחליף.
Rהרכבאתלהתניע.
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בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מהתנאיםמהתנאיםואחדואחדjjבמצבבמצבנמצאתנמצאתההילוכיםההילוכיםתיבתתיבתכאשרכאשר
:יינעליינעלהחשמליהחשמליהחניההחניהבלםבלם,מתמלאמתמלאהבאיםהבאים
Rתכבהההינעמערכת.
Rודלת,הנהגמושבשלבאבזםתקועהאינההאבזםלשונית

.נפתחתהנהג
.החשמליהחניהבלםשלבידיתמשוך:נעילהמניעת%

)156עמוד3(

:כןכןגםגםהחשמליהחשמליהחניההחניהבלםבלםיינעליינעלהבאיםהבאיםבמצביםבמצבים
RפונקצייתHOLDבעצירההרכבאתמחזיקה.
Rהרכבאתעוצרהפעילהחניהעזר.
RהפעילהמרחקשמירתעזרDISTRONICאתבולם

.לעצירהעדהרכב
Rלהתמלאלהתמלאהואהואגםגםחייבחייבהבאיםהבאיםמהתנאיםמהתנאיםאחדאחדלכךלכךבנוסףבנוסף:

.תכבהההינעמערכת-
,הנהגמושבשלבאבזםתקועהאינההאבזםלשונית-

.נפתחתהנהגודלת

.מערכתתקלתקיימת-
.מספיקהאינההמתחאספקת-
.ממושךזמןמושבתהרכב-

המכשיריםבמקבץדולקתנעולהחשמליהחניהבלםכאשר
.!האדומההבקרהנורית

)אוטומטיאוטומטישחרורשחרור(החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםשלשלהתפקודהתפקוד
החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםמתמלאיםמתמלאיםהבאיםהבאיםהתנאיםהתנאיםכאשרכאשר

:ישתחררישתחרר
Rסגורההנהגדלת.
Rמותנעתההנעהמערכת.
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתhאוkעללוחץואתה

ההילוכיםתיבתאתמעביראתהאוההאצהדוושת
.kאוh-לjממצבבמישורבעמידה
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתכאשרk,תאדלת

.סגורלהיותחייבהמטען
Rהנהגמושבשלהחגורהבאבזרםתקועההחגורהלשונית.

החיווינוריתהחשמליהחנייהבלםאתמשחרריםכאשר
.נכביתהמחווניםבמכלול!האדומה

החשמליהחשמליהחנייההחנייההבלםהבלםשלשלשחרורשחרוראואושילובשילוב

נעילהנעילה

.1הידיתעללחץ0
.!האדומההבקרהנוריתדולקתהמחווניםבמכלול

כאשררקבטוחהבצורהנעולהחשמליהחנייהבלם%
.בקביעותדולקת!האדומההחיווינורית
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שחרורשחרור
.ההצתהאתהפעל0
.1הידיתאתמשוך0

.!כבההמחווניםבמכלולהאדומההחיווינורית

חירוםחירוםבלימתבלימת
.לחוצהאותהוהחזק1הידיתעללחץ0

אתשחררההודעהתוצגלנסועממשיךהרכבעודכל
.תהבהב!הבקרהונוריתהחנייהבלם
החנייהבלםיינעלמלאהלעצירהעדנבלםשהרכבלאחר

הבקרהנוריתדולקתהמחווניםבמכלול.החשמלי
.!האדומה

חונהחונהברכבברכבהתנגשותהתנגשותזיהויזיהויעלעלמידעמידע

ברכבהתנגשותזוהתהאם,מופעלתגרירהמפניההגנהכאשר
לאחרהמולטימדיהבמערכתמתאימההודעהתוצג,הנעול
.ההצתההפעלת
:שלהלןהנושאיםעלמידעתקבל
Rנפגעכישייתכןברכבהאזור
Rההתנגשותעוצמת

:נכונהתהיהלאשההודעהייתכןהבאיםבמצבים
Rחנייהבמתקנילדוגמה,מוזזהחונההרכבכאשר

.קומתיים-דו
מפניההגנהאתלכבותיששגויההודעהלמנועכדי%

זיהויגםגרירהמפניההגנהאתכשמכבים.גרירה
גםגרירהמפניההגנהאתכשמכבים.כבהההתנגשות

.כבהההתנגשותזיהוי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:בלבדמוגבלבאופןיפעלשהזיהויייתכןהבאיםבמצבים
Rתלישתלדוגמה,התנגשותללאלרכבנזקיםכשנגרמים

מפתחבאמצעותצבעשריטותאוהחיצוניתהמראה
Rנמוכהבמהירותבהתנגשות
Rנעולאינוהחשמליהחנייהבלםכאשר

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותומערכותומערכותנהיגהנהיגהמערכותמערכות
שלךשלךוהאחריותוהאחריותנסיעהנסיעהמערכותמערכות

בחנייה,בנהיגהלךשיסייעו,נסיעהמערכותכוללרכבך
אינןאלה.בלבדעזרמערכותהןהנסיעהמערכות.ובתמרונים

משחררותואינןלסביבהליבךתשומתאתלהחליףיכולות
הואהנהג.בדרכיםהתעבורהחוקעלמאחריותךאותך

למהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירתתמידהאחראי

לבשים.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועדלבלימה,הנסיעה
לגבולותלבשים.הצורךלפיוהתערבהתנועהלמצבתמיד

.בטוחלשימוש
לתאונההסיכויאתלהפחיתיכולותאינןהנסיעהמערכות
יכולותאינווהןלמצבמותאםשאינונהיגהאופןשלבמקרה
תמידלהתחשביכולותאינןהן.הפיזיקהגבולותאתלפרוץ
.התנועהבמצבגםכמוהאווירמזגובתנאיהכבישבמצב

הרכבהרכבומצלמותומצלמותחיישניחיישניעלעלמידעמידע

מצלמותבאמצעותמנטרותאחדותובטיחותנסיעהמערכות
מאחורי,שלפניהסביבהאתקולייםחיישניםאום"מכוחיישני
.שלךהרכבולצד
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תכליתית-רבמצלמה1
החיצוניתבמראהמצלמות2
קדמים"מכ3
הקדמיתהמצלמה4
פינתייםמים"מכ5
קולייםחיישנים6
לאחורהנסיעהמצלמת7

חיישנישלהזיהוייכולתכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מוגבלתהרכבומצלמות

,מכוסיםהרכבמצלמותאוהרכבחיישניאזוריכאשר
ומערכותהנהיגהממערכותחלק,מלוכלכיםאונזוקים
סכנת.כראוילתפקדעודיכולותאינןהנהיגהבטיחות
!תאונה
ומצלמותהרכבחיישנישלהאזוריםעלשמור0

.נקייםתמידהרכב
נזקיאוהרדיאטורבכיסוי,בפגושיםהנזקאתתקן0

.מורשהבמוסךוהאחוריתהקדמיתבשמשהאבנים

,מלכלוךנקייםוהמצלמותהחיישניםאזוריעלבמיוחדשמור
החיישניםאתלכסותאסור.)260עמוד3(שלגאוקרח

להרכיבאין.שלהםהגילויאזוריאתגםכמו,והמצלמות
סרטים,מדבקות,פרסוםאמצעי,נוספיםרישוילוחיותמחזיקי

החיישניםשלהגילויבאזוראבניםמפניהגנהסרטיאו
.הגילויאזורתוךאלבולטלאמטעןששוםוודא.והמצלמות
לאחראוהרדיאטורלכיסויאולפגושנזקשלבמקרה

שירותבמרכזהחיישניםתפקודאתלבדוקיש,התנגשות
המצלמותבאזוראבניםנזקיאוהנזקיםאתתקן.מורשה
.מורשהבמוסךואחוריתהקדמיתבשמשה

הנסיעההנסיעהובטיחותובטיחותהנסיעההנסיעהמערכותמערכותסקירתסקירת

RABS)Anti-lockbrakingsystem)למניעתמערכת
)159עמוד3())גלגליםנעילת
RBAS)Brake Assist System)עזרמערכת

)159עמוד3())לבלימה
RESP®)Elektronisches Stabilitäts-Programm(

)160עמוד3(
RשלצדרוחעזרESP®)3161עמוד(
Rהשלהגרורייצוב-ESP®)3161עמוד(
REBD)Electronic Brakeforce Distribution(

)161עמוד3(
RהיגויעזרSTEER CONTROL)3161עמוד(
RפונקצייתHOLD)3162עמוד(
R163עמוד3(בעלייהזינוקעזר(
R163עמוד3(אדפטיביבלם-אור(
RATTENTION ASSIST)3163עמוד(
RTEMPOMAT)3164עמוד(
R165עמוד3(מגביל(
R180עמוד3(תמרוריםעזר(
R179עמוד3()במדינהתלוי(מהירותלהגבלתעזר(
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העזרהעזרמערכותמערכותחבילתחבילת
פונקציות.העזרמערכותמחבילתחלקהןהבאותהפונקציות
מסוימותפונקציות.למדינהבהתאםרקזמינותמסוימות
מערכתחבילתללאגם,מוגבלפונקציההיקףעם,זמינות
.העזר
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי

)167עמוד3(
Rבמדינהתלוי(מהירותלהגבלתאקטיביעזר(

)171עמוד3(
Rבמדינהתלוי(הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות(

)172עמוד3(
R175עמוד3(אקטיביבלימהעזר(
R173עמוד3()במדינהתלוי(אקטיביהיגויעזר(
Rבמדינהתלוי(אקטיביחירוםעצירתעזר(

)175עמוד3(
Rיציאהאזהרתעםאקטיבימתשטחועזרמתשטחעזר

)182עמוד3(
R185עמוד3(הנתיבעללשמירהאקטיביעזר(

חנייהחנייהחבילתחבילת
R187עמוד3(לאחורהנסיעהמצלמת(
R189עמוד3(360°מצלמת(
RחנייהעזרPARKTRONIC)3192עמוד(

R197עמוד3(אקטיביחניהעזר(

)גלגליםגלגליםנעילתנעילתלמניעתלמניעתמערכתמערכת(ABS-ההפונקציותפונקציות
ABSקריטייםבמצביםהבלימהלחץאתמווסתת:
Rלאאחיזהאומלאהבלימהבעתכגון,בלימהבעת

.הגלגליםנעילתאתמונעתהיא,הצמיגיםשלמספיקה
Rשלההיגוייכולתעלשמירהמבטיחההיאבלימהבעת

.הרכב

.הבלםבדוושתפעימותלחושניתןמווסתתABSכאשר
הדרךשתנאילכןסימןלשמשיכולותהבלםדוושתפעימות
.יתרהבזהירותלנהוגלךולהזכירמסוכנים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
RABSש"קמ5-כשלממהירותהחלפועלת.
Rה-ABSכלללפעוללאאומוגבלבאופןלפעולעשויה

!ABSהצהובההחיוויונוריתתקלהכשישנה
.המנועהפעלתלאחרברציפותדולקתהמחווניםבמכלול

BASפונקצייתפונקציית

מערכת(BAS-בתקלהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
)לבלימהעזר
עשויהבלימהמרחק,BASבמערכתתקלהישכאשר

.חירוםבבלימותלהתארך
הבלםדוושתעלללחוץישחירוםבלימתבמצבי0

.הגלגליםנעילתאתמונעתABS.העוצמהבמלוא

חירוםבלימתבעתלךמסייעת)BAS(הבלימהעזרמערכת
.הבלימהעוצמתאתיותרעודמגבירהשהיאבכך

מערכתלהפעלתתובילהבלםדוושתעלמהירהלחיצה
BAS:
RBASהבלמיםשלהבלימהלחץאתאוטומטיתמגבירה.
RBASהבלימהמרחקאתלקצריכולה.
RABSהגלגליםנעילתאתזהבמצבמונעת.

.כרגיללפעולהבלמיםיחזרוהבלםדוושתאתכשתשחרר
BASתכבה.
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)אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת(®ESP-ההפונקציותפונקציות

®ESP-הכיבויעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

אתעודתייצבלא®ESP-ה®ESP-האתתכבהאם
.הרכב
.להלןהמתואריםבמצביםרק®ESP-האתכבה0

ולשפרלנטר,הפיזיקלייםהגבולותבמסגרת,יכולה®ESP-ה
:הבאיםבמצביםוהאחיזההנסיעהיציבותאת
Rחלקאורטובכבישעלנסיעהבהתחלת
Rבבלימה

מערכתאותומכווןהנהגשאליומהכיווןסוטההרכבכאשר
:הבאיםבאמצעיםהרכבאתלייצביכולה®ESP-ה
Rיותראואחדגלגלשלממוקדתבלימה.
Rהנוכחילמצבההנעההספקהתאמת.

®ESPהאזהרהנוריתהמחווניםבמכלולכאשר OFFå
:כבויה®ESP-ה,ברציפותדולקת
:הבאיםלנושאיםלבשים,כבויה®ESP-הכאשר
Rהנסיעהיציבותאתזהבמצבתשפרלאהמערכת.
Rלהסתחררעשוייםהמניעיםהגלגלים.

RהאחיזהבקרתETS/4ETSפעילהנותרת.
לךלסייע®ESP-התמשיך,כבויה®ESP-הכאשרגם%

.בבלימה
במכלולמהבהבת÷®ESPהאזהרהנוריתכאשר

לגבולהרכבמגלגלייותראואחדגלגלהגיעאז,המחוונים
:שלהםהאחיזה
Rהאווירומזגהכבישלתנאיהנהיגהאופןאתהתאם

.הנוכחיים
Rהאתתכבהאל-ESP®אופןבשום.
Rבמידהרקנסיעהבתחילתההאצהדוושתעללחץ

.הדרושה

:®ESPמערכתאתלכבותכדאיהבאיםבמצבים
Rהגלגליםעלשלגשרשראותמורכבותכאשר
Rעמוקבשלגבנסיעה
Rחצץאוחולעלבנסיעה

"כרסום"העקבהאחיזהאתמגבירהגלגליםסחרור%
.בקרקעשלהם

ברציפותדולקת÷®ESPהאזהרהנוריתכאשר
.תקלהעקבזמינהאינה®ESP-ה

:הבאהמידעראה
R347עמוד3(ובקרהאזהרהנוריות(
R301עמוד3(הצגעלהודעות(

ETS/4ETS)אלקטרוניתאלקטרוניתאחיזהאחיזהמערכתמערכת(
והיא,®ESPממערכתחלקהיאETS/4ETSהאחיזהבקרת

.חלקכבישעלוהאצהזינוקמאפשרת
ETS/4ETSבאמצעיםהרכבאחיזתאתלשפריכולה

:הבאים
Rלפיבולמתהיאמסתחרריםהמניעיםהגלגליםכאשר

.בודדיםגלגליםהצורך
Rהאחיזהבעלילגלגליםאולגלגלמועבריותררבמומנט.

®ESP-ההעלעלהנסיעההנסיעהתוכניותתוכניותהשפעתהשפעת
מזגלתנאי®ESP-השלהתאמהמתירותהנסיעהתוכניות
בהתאם.המבוקשהנהיגהלאופןוכןשוניםכבישותנאיאוויר

.מתאים®ESPמצבמופעלמובחרתנהיגהלתוכנית
מתגבאמצעותהנסיעהתוכניותאתלהגדירבאפשרותך

DYNAMIC SELECT)3135עמוד(.
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®ESP-ההשלשלהצדהצדרוחרוחעזרעזרתפקודתפקוד

פתאומייםצדרוחמשבימזהה®ESP-השלהצדרוחעזר
:הנסיעהנתיבעללשמורלנהגומסייע
Rהשלהצדרוחעזר-ESP®אוקדימהישרבנסיעהפעיל

.ש"קמ80-מכמעטהחלקליםעיקוליםבעלתבדרך
Rוכךאחדבצדממוקדבאופןהרכבאתבולמתהמערכת

.אותולייצבמסייעת

®ESP-ההשלשלהגרורהגרורייצובייצובפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

גרועיםאווירומזגדרךבתנאיתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

פונקצייתטוביםאינםהאווירומזגהדרךתנאיכאשר
שלהמטוטלתתנועותאתלמנועתוכללאהגרורייצוב
להתהפךעשוייםגבוהכובדמרכזבעליגרורים.הגרור
.זאתתזהה®ESP-שהלפני
ומזגהכבישלתנאיהנהיגהאופןאתתמידהתאם0

.האוויר

הרכבאתלייצביכולה®ESP-השלהגרורייצובפונקציית
:גרורעםנסיעהבעתמטוטלתתנועהמתחילהכאשרשלך
Rהשלהגרורייצובפונקציית-ESP®החלפעילה

.ש"קמ65שלממהירות

Rצדדית-חדבלימהבאמצעותתרוסןקלהמטוטלתתנועת
.המערכתידיעל
Rגםהמערכת,חזקהמטוטלתתנועתכברישנהכאשר

.הגלגליםכלאתותבלוםהמנועהספקאתתפחית

לפעולהבאבמצבעשויה®ESP-השלהגרורייצובפונקציית
:כלללפעוללאאומוגבלבאופן
Rידיעלמזוההאינואותקינהבצורהמחובראינוהגרור

.הרכב

)אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת(®ESP-ההשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1
הגישהבאמצעות®ESP-האתולכבותלהפעילאפשר%

זמינהנוספתאחתפונקציהשלפחותבתנאירקהמהירה
בתפריט®ESP-האתתמצאאחרת.המהירהבגישה

.עזרמערכות
.בחר0
.כבויåאומופעלבחר0

®ESPהאזהרהנוריתהמחווניםבמכלולכאשר OFFå
:כבויה®ESP-ה,ברציפותדולקת

הצגולהודעותהאזהרהלנוריותבנוגעלמידעלבשים
.המחווניםבמכלוללהופיעשיכולות

EBDמערכתמערכתפונקצייתפונקציית
Electronicלמערכתיש Brakeforce Distribution
)EBD(הבאיםהמאפייניםאת:
Rהאחורייםבגלגליםהבלימהלחץשלוויסותניטור.
Rבעיקוליםבמיוחד,בלימהבעתהנסיעהיציבותשיפור.

STEERההיגויההיגויעזרעזרתפקודתפקוד CONTROL
STEERההיגויעזר CONTROLבאמצעותאותךתומך

אתלנווטצריךשבובכיווןההגהעלמורגשכוחהפעלת
.אותולייצבכדיהרכב
:הבאיםבמצביםתופקזוהיגויהמלצת
Rנמצאיםהשמאלייםאוהימנייםהגלגליםשניבלימהבעת

.חלקאורטובכבישעל
Rלסחרורנקלעהרכב.

המערכתהמערכתגבולותגבולות
STEER-שייתכןהבאיםבמצב CONTROLיפעללא
:כלליפעללאאוכשורה
RESP®כבויה.
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Rבתקלהישנה-ESP®.
Rבהיגויתקלהיש.

עדייןהחשמליהכוחהגה,®ESP-בתקלהישנהכאשר
.לפעולימשיך

HOLDפונקצייתפונקציית
HOLDפונקצייתפונקציית
שתצטרךבליבמקוםהרכבאתמחזיקהHOLDפונקציית
.בנסיעההמתנהבזמנילדוגמה,הבלםדוושתעלללחוץ

לגביהאחריות.בלבדעזרמערכתהיאHOLDפונקציית
.הנהגעלמוטלתהרכבשלהבבטוחההעצירה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
והיא,בנהיגהלסייעורקאךנועדהHOLDפונקציית
.הידרדרותכנגדהצורךדיהרכבאתמאבטחתאינהכשלעצמה
R30הואהאפשריהמרביהשיפוע.%

HOLDפונקצייתפונקצייתשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה

HOLDפונקצייתכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הרכבעזיבתבעתפועלת

יכול,HOLDפונקצייתידיעלרקנבלםהרכבכאשר
:הבאיםבמצביםלהתדרדרהרכב
Rהמתחבאספקתאובמערכתתקלהישנה.
RפונקצייתHOLDדוושתעללחיצהידיעלמבוטלת

אחדידיעללדוגמה,הבלםדוושתאוההאצה
.הרכבמנוסעי

כנגדהרכבאתהרכבעזיבתלפניתמידאבטח0
.הידרדרות

דרישותדרישות
Rבמקומועומדהרכב.
Rחגורההנהגבצדהבטיחותחגורתאוסגורההנהגדלת.
Rמותנעתההנעהמערכת.
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICכבוי.
Rבעמדהנמצאההילוכיםתיבתh,kאוi.

HOLDפונקצייתפונקצייתהפעלתהפעלת
עמוקעליהלחץקצרזמןוכעבורהבלםדוושתעללחץ0

בצגëהתצוגהשמופיעהעד,הסוףעדיותר
.תכליתי-הרב

.הבלםדוושתאתשחרר0

HOLDפונקצייתפונקצייתכיבויכיבוי
.ההאצהדוושתעללחץבנסיעהלהתחילכדי0
או
מהצגנעלמתëשהתצוגהעדהבלםדוושתעללחץ0

.תכליתי-הרב
:הבאיםבמצביםתכבהHOLDפונקציית
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICיופעל.
Rלעמדהמועברתההילוכיםתיבתj.
Rהחשמליהחנייהבלםבאמצעותמאובטחהרכב.

jמצבבאמצעותבמקומומאובטחהרכבהבאיםבמקרים
:החשמליהחנייהבלםבאמצעותאו\וההילוכיםתיבתשל
Rנפתחתהנהגודלתמשוחררתהבטיחותחגורת.
Rיכבההרכב.
Rמערכתתקלתקיימת.
Rמספיקהאינההמתחאספקת.
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בעלייהבעלייהלזינוקלזינוקהעזרהעזרפונקצייתפונקציית

במקוםהרכבאתקצרלזמןמחזיקבעלייהלזינוקהעזר
:בעלייהזינוקלצורךהבאיםבתנאים
Rבעמדהנמצאתההילוכיםתיבתhאוk.
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.

לדוושתהבלםמדוושתהרגלאתלהעבירזמןלךישכך
.להידרדרמידיתחילשהרכבבליההאצה

הרכבהידרדרותעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

תפסיקבעלייהלזינוקהעזרמערכת,קצרזמןפרקלאחר
.רכבךאתלבלום
דוושתאלהבלםמדוושתרגלךאתבמהירותהעבר0

נעצרהרכבכאשר,הרכבאתלעזובלא.ההאצה
.בעלייהזינוקעזרבעזרת

האדפטיביהאדפטיביהבלםהבלםאוראורתפקודתפקוד

התנועהאתהאדפטיביהבלםאוריזהירחירוםבלימתבעת
:הבאיםבאמצעיםשמאחוריך
Rהבלםפנסשלהבהובים
Rהחירוםאיתותמערכתהפעלת

פנסי,ש"קמ50-מגבוהממהירותבעוצמהבולםהרכבכאשר
תשומתאתלמשוךנועדזהאמצעי.במהירותיהבהבוהבלם
.מאחוריךהתנועהשלהלב
מערכת,ש"קמ70-מגבוהההמהירותהבלימהבתחילתאם

חידושלאחר.נעצרשהרכבברגעתידלקהחירוםאיתות
שלבמהירותאוטומטיתתכבההחירוםאיתותמערכתהנסיעה

גםהחירוםאיתותמערכתאתלכבותתוכל.ש"קמ10-כ
.החירוםאיתותלחצןבאמצעות

ATTENTION ASSIST
ATTENTION-ההתפקודתפקוד ASSIST
ATTENTIONהערנותעזר ASSISTלנהגמסייע

בדרכיםאומהירותבדרכיםלדוגמה,ארוכותבנסיעות
ATTENTION-הכאשר.עירוניות-בין ASSISTמזהה

מציעהוא,הנהגשלהעירנותבחוסרעלייהאועייפותסימני
.להפסקהלעצור
ATTENTIONמערכת ASSISTבלבדעזרמערכתהיא.

.בזמןהעירנותבחוסרהעלייהאתלזהותיכולהואתמידלא
במהלך.הנהגולריכוזלמנוחהתחליףמהווהאינההמערכת
לצורכי,מראשקבועותהפסקותלתכנןמומלץארוכותנסיעות
.ורענוןמנוחה
:הגדרותשתיביןלבחוראפשר
Rהמערכתשלרגילהרגישות:רגילרגיל

Rמוקדםיוזהרהנהג.המערכתשלמוגברתרגישות:רגישרגיש
Attention(מזההשהמערכתהעירנותומצביותר

Level(זולהגדרהיותאם.

עלתוצג,העירנותבחוסרעלייהאועייפותמזהההמערכתאם
:ההודעההמחווניםלוחצג

לערוךהצורךובמקרהההודעהאתלאשרתוכל.הפסקה
ATTENTION-וההפסקהעורךאינךאם.הפסקה

ASSISTיזהירהוא,העירנותבחוסרעלייהלזהותממשיך
.המאוחרלכלדקות15בתוךשובאותך

להציגאפשרהרכבמחשבשלהעזרמערכותתפריטבאמצעות
ATTENTION-השלהבאיםהמצבפרטיאת ASSIST:
Rהאחרונהמההפסקההנסיעהמשך
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Rהידיעלהמזוהההערנותמצב-ATTENTION
ASSIST:

.יותרגבוהההעירנותכך,יותרמלאשהמעגלככל-
אלהחוץמןומתרוקןהולךהתצוגהבמרכזהמעגל-

.יורדתשהעירנותככלהפנים

ATTENTIONכאשר ASSISTאתלחשביכולאינו
Attention-ה Levelתופיע,אזהרהלהפיקיכולואינו

.פסיביתהמערכתההודעה
המולטימדיהמערכת,אזהרהמוצגתהמחווניםלוחצגעלאם

לבחוריכולאתהכעת.עבורךהתרעננותתחנתלחפשתציע
באפשרותך.אליההניווטאתולהפעילהתרעננותתחנת

.המולטימדיהבמערכתזופונקציהלבטלאולהפעיל
ATTENTION-הכאשר ASSISTהגרפיבחיווייוצגכבוי
,Ûהבאהסמלהמחווניםלוחצגעלהעזרמערכותשל

מערכתשלמחדשהתנעהלאחר.פועלתההנעהמערכתכאשר
ATTENTION-הההנעה ASSISTאוטומטיתפעיל.

.פעילהנותרתשנבחרההאחרונההרגישות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
ATTENTION-ה ASSISTשביןהמהירויותבטווחפעיל
.ש"קמ200-לש"קמ60

ATTENTION-ה ASSISTהבאיםבמצביםבמיוחדעובד
תתבצעלאאובעיכובתתבצעואזהרהבלבדמוגבלבאופן
:בכלל
Rדקות30-מקצרהנסיעהמשךכאשר.
Rבכבישמהמורות(משובשכבישעלבנסיעה(
Rחזקהצדרוחקיימת
Rבעיקוליםגבוההמהירות(ספורטיביאופיבעלתבנהיגה

)חזקותהאצותאו
Rפעילובמצבמופעלהאקטיביההיגויעזרכאשר

)173עמוד3(
Rכהלכהמכוונןאינוהשעון
Rמהירותשינוייאונתיביםבהחלפות,פעילהנהיגהבזמן

תדירים

שביצעוהעירנותהעייפותניתוחהבאיםבמצבים
ATTENTION-ה ASSISTהנסיעהובהמשך,יתאפס

:מחדשיתחיל
Rההנעהמערכתאתמכסהאתה.
Rהנהגדלתאתופתחתהבטיחותחגורתאתשהסרתלאחר

).הפסקהאונהגהחלפתלצורךלדוגמה(

ATTENTIONהגדרתהגדרת ASSIST
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
2

כוונוןכוונוןאפשרויותאפשרויות
.כבויאורגיש,רגילבחר0

התרעננותהתרעננותתחנתתחנתהצעהצע
.התרעננותתחנתהצעבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

ATTENTIONכאשר ASSISTאועייפותמזהה
בתחנותלעצוריציעהוא,וגדלהולךעירנותחוסר

.הקרובהההתרעננות
.שהוצעהההתרעננותתחנתאתבחר0

.שנבחרהההתרעננותלתחנתאותךינווטהרכב

TEMPOMATומגבילומגביל

השיוטהשיוטבקרתבקרתתפקודתפקוד
שהנהגלערךהמהירותאתמווסתתTEMPOMATמערכת
.קבע
השמורההמהירות,עקיפהלצורךלדוגמה,מאיץאתהכאשר
לאחרההאצהמדוושתהרגלאתתורידאם.תימחקלא
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בחזרההרכבמהירותאתיווסתTEMPOMAT-ה,עקיפה
.השמורהלמהירות
למהירותועדש"קמ20-מהחל,מהירותכללהגדירתוכל

עםלנסיעההמהירותמגבלתעדאוהמבנהתלויתהמרבית
שניתנתהמהירות;הנסיעהבתוכנית.חורףצמיגי

.ש"קמ130-למוגבלתלהגדרה
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)157עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגתצוגותתצוגות
Rh)ה):אפור-TEMPOMATטרםאךנבחר

.הופעל
Rh)ה):ירוק-TEMPOMATפעיל.

.hהתצוגהלידמופיעהבזיכרוןהשמורההמהירות
השמורהמהמהירותהמקטעיםמאיריםהמהירותבמד%

להגבלתעדאוהמקטעיםמעגללסוףועדהנוכחית
.חורףצמיגיעבורהמוגדרתהמהירות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עללשמורתוכללאהשיוטובקרתייתכן,בעלייהנסיעהבעת

נעשיתהעלייהכאשר.במערכתהמוגדרתהנסיעהמהירות
.השמורהלמהירותבחזרהתווסתהמערכתיותרמתונה
ההתאוששותאתלהגבירעליך,ותלוליםארוכיםמדרונותעל

העמסתבעתזולהנחיהבמיוחדלבשים.יותרמוקדםבשלב

המנועשלהבלימהבאפקטתשתמשזהבאופן.הרכב
תשחררזופעולה.הגבוההמתחמצבראתותטעיןהחשמלי

התחממותאתותמנעהבלמיםמערכתשעלהעומסאת
.שחיקתםואתהבלמים
:TEMPOMAT-בלהשתמשאיןהבאיםבמצבים
Rתכופיםמהירותשינויידורשהתנועהמצבכאשר,

מרוביבכבישיםאורבהתנועהישכאשרלדוגמה
.עיקולים
Rלאבדעשוייםהמניעיםהגלגליםחלקכבישעלבנסיעה

.יחליקוהרכבהאצהבעתהאחיזהאת
Rגרועההראותכאשרנהיגה.

המגבילהמגבילתפקודתפקוד
לרדתכדי.הרכבשלהנסיעהמהירותאתמגבילהמגביל
.עצמאיתבולםהמגבילהשמורהלמהירות

:הבאיםבאופניםהמהירותאתלהגבילבאפשרותך
Rהנסיעהמהירותשלזמניתהגבלהלצורך:משתנהמשתנה,

בנויבשטחלדוגמה
Rארוךלטווחהנסיעהמהירותהגבלתלצורך:קבועקבוע,

חורףצמיגיעםבנסיעהלדוגמה

למהירותועדש"קמ20-מהחל,מהירותכללהגדירתוכל
עםלנסיעההמהירותמגבלתעדאוהמבנהתלויתהמרבית

גםהערךאתלקבועתוכלהרכבהתנעתלאחר.חורףצמיגי
.במקוםעומדכשהרכב

אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)157עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגתצוגותתצוגות
RÈ)הופעלטרםאךנבחרמשתנהמגביל):אפור.
RÈ)זמניבאופןפסיבימשתנהמגביל):מהבהבאפור.
RÈ)מופעלמשתנהמגביל):ירוק.

במד.Èהתצוגהלידמופיעהבזיכרוןהשמורההמהירות
.השמורהלמהירותעדהמקטעיםמאיריםהמהירות

ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם
בצג.סביללמצביעבורהמשתנההמהירותמגביל),קיקדאון(

והתצוגהפסיביהמגבילההודעהמופיעהתכליתי-הרב
Èמהבהבת.
:הבאיםבמצביםמחדשמופעלהמשתנההמגביל
Rהשמורהמהמהירותנמוכההנסיעהמהירות.
Rנטענתהשמורההמהירות.
Rחדשהמהירותשומראתה.
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המשתנההמשתנההמגבילהמגבילאואוTEMPOMAT-ההתפעולתפעול

שמורהמהירותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

נמוכהאשרבזיכרוןששמורהמהירותאחזורבעת
.יאטהרכב,הרכבשלהנוכחיתהנסיעהממהירות

אתטועןשאתהלפניהתנועהבמצבהתחשב0
.השמורההמהירות

דרישותדרישות
TEMPOMAT

Rה-TEMPOMATנבחר.
RESP®מווסתתאינהאולם,מופעלת.
Rש"קמ20לפחותהיאהנסיעהמהירות.
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתh.

משתנהמגביל
Rנבחרהמשתנההמגביל.

המהירותהמהירותמגבילמגבילאואוTEMPOMAT-ההתפעולתפעול0
בגלגלהבקרהיחידתשלהמתגיםאתדחף:המשתנההמשתנה
.הרצוילמצבמטהאומעלהכלפיההגה

המשתנההמשתנההמהירותהמהירותלמגביללמגבילTEMPOMATביןביןהחלפההחלפה
באמצעותhבחר:TEMPOMAT-ההבחירתבחירת0

.הימניהמתג
באמצעותÈבחר:המשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגבילבחירתבחירת0

.הימניהמתג

:DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרבעלירכבים%
אחרלחצןבאמצעותנבחרהמשתנההמהירותמגביל

.)170עמוד3(
המשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגבילאואוTEMPOMAT-הההעברתהעברת
פעילפעיללמצבלמצב
.NמטהאוMמעלהכלפי1המתגאתדחף0

בהייסעוהרכב,במערכתתישמרהנוכחיתהמהירות
מגביל(אליהיוגבלאו)TEMPOMAT(בקביעות
).משתנהמהירות

או
.השמאליהמתגבאמצעותJבחר0

בהייסעוהרכב,במערכתתישמרהנוכחיתהמהירות
מגביל(אליהיוגבלאו)TEMPOMAT(בקביעות
).משתנהמהירות
תישמר,הזיכרוןמןנמחקהשנשמרההאחרונההמהירות
.הרכבשלהנוכחיתהנסיעהמהירות

.תימחקשנשמרההאחרונההמהירותהרכבכיבוילאחר%
שמירתעזראתאוTEMPOMAT-האתכשמפעילים

האחרונההמהירות,DISTRONICהאקטיביהמרחק
.תימחקהמשתנההמהירותמגבילעבורשנשמרה

השמורההשמורההמהירותהמהירותהפחתתהפחתת/הגדלתהגדלת
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מטהאוMמעלהכלפי1המתגאתדחף:ש"קמ01
Nשלצעדים(והחזקדחףאו,ההתנגדותלנקודתעד

).ש"קמ1
או
אוMמעלהכלפי1המתגאתדחף:ש"קמ010

).ש"קמ10שלצעדים(והחזקדחףאוNמטה
או
1המתגאתודחףהמבוקשתלמהירותהרכבאתהאץ0

.Mמעלהכלפי
שזוהתהשזוהתההמהירותהמהירותהחלתהחלת
המהירותמגבילאוTEMPOMAT-האתהפעל0

.המשתנה
במכלולאותוומציגהתמרורמזהההמערכתאם0

.השמאליהמתגבאמצעותJבחר:המחוונים
תישמרבתמרורהמוצגתהמותרתהמרביתהמהירות
יוגבלאוזובמהירותבקביעותייסעוהרכבבמערכת
.זולמהירות

המשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגבילאואוTEMPOMAT-הההשבתתהשבתת
.השמאליהמתגבאמצעותOבחר0
,מווסתת®ESPאו®ESPאתמכבה,בולםאתהאם%

לאהמשתנההמגביל.יושבתTEMPOMAT-ה
.יושבת

הקבועהקבועהמגבילהמגבילעלעלמידעמידע
תקופהבמשךמסוימתממהירותלחרוגלאאמורהרכבכאשר
זאתלהגדירתוכל)חורףצמיגיעםבנסיעהלדוגמה(ארוכה
.הקבועבמגביל
המהירותאתהמולטימדיהבמערכתלהגבילתוכלכךלשם
.)167עמוד3(ש"קמ240-לש"קמ160שביןלערך
המרביתמהמהירותגדוללערךהמהירותאתתגבילאם

הקבועהמהירותמגביל,הרכבשלהמבנהתלויתאוהאפשרית
.הנסיעהמהירותעלמשפיעאינו
מופיעההיא,המוגדרתלמהירותמגיעשהרכבלפניקצרזמן
שובתוצגלאהיא,ההודעהאתתאשראם.תכליתי-הרבבצג
מחדשהתנעהלאחררקשובתוצגההודעה.הרכבלכיבויעד
.המכווננתהמהירותשינוילאחראו
הקבועהמגבילאתלהעביראפשראיקיקדאוןבאמצעותגם

למהירותמתחתתישארבפועלוהמהירות,סביללמצב
.המוגדרת

חורףחורףצמיגיצמיגיעםעםבנסיעהבנסיעהמהירותמהירותהגבלתהגבלתקביעתקביעת
:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1
חורףלצמיגימהירותהגבלת2
.הפונקציהאתכבהאומהירותבחר0

אקטיביאקטיביDISTRONICמרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפקודתפקוד
פנויהבדרךשומרDISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזר
רכבמזוההכאשר.מראששהוגדרהקבועהמהירותעל

במידת,מראששהוגדרהמרחקעלהמערכתתשמור,מלפנים
הרכבאתתאיץאותאטהמערכת.מלאהלעצירהעדהצורך
.שהוגדרהולמהירותמלפניםהנוסעמהרכבלמרחקבהתאם

באמצעותושומריםקובעים)ש"קמ20-מהחל(המהירותאת
.ההגהגלגל

הגורמיםעקבלהשתנותעשויההמוגדרתהקבועההמהירות
:הבאים
R134עמוד3(;הנבחרתהנהיגהתוכנית(
Rלצמיגימהירותהגבלתלמשל(השמורההמהירותהגבלת

)167עמוד3()חורף

אקטיבימרחקשמירתעזרשלנוספיםמאפיינים
DISTRONIC:

Rחיסכון(שנבחרההנסיעהלתוכניתהנסיעהאופןהתאמת
.)134עמוד3()דינמיות,מוגברתנוחות,באנרגיה
Rפנסאתמפעיליםכאשרהשמורהלמהירותהאצההתחלת

.העקיפהלנתיבלעבורכדיהאיתות
Rעזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים:
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במהירותמזההשהמערכתעומדיםלרכביםתגובה-
).ואופנועיםאופנייםמלבד(עירוניתנסיעה

בדרכיםצדדיים-חדעקיפהבאיסוריהתחשבות-
בשטחמופרדיםנתיביםכמהעםבדרכיםאומהירות
).למדינהבהתאם(בנויהפרדה

עזרכאשר:חנייהחנייהוחבילתוחבילתעזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים
עדהרכבאתמאטDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירת
,בנויהפרדהשטחעםנתיביםמרובתדרךעלמלאהלעצירה
עדשלבטווחאוטומטיתהנסיעהאתלחדשיכולההמערכת

קריטימצבמזוההאם.לפניךהנוסעלרכבבהתאםשניות30
הדורשתואקוסטיתחזותיתאזהרהתופק,הנסיעהחידושבעת

.עצמאיתעודיאיץלאהרכב.הרכבאתבעצמולנהוגמהנהג

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרשלשלתצוגותתצוגות
המחווניםהמחווניםמכלולמכלולבצגבצג

העזריםשלגרפיתתצוגה
ההתרחשותסוג:הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות1

)172עמוד3(בדרך
מלפניםנוסערכב2
מרחקסולם3
המוגדרהמבוקשהמרחק4

האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרשלשלקבועהקבועהמצבמצבתצוגתתצוגת
DISTRONIC

Rk)האקטיביהמרחקשמירתעזר):לבן
DISTRONICמוגדרמבוקשמרחק,נבחר

Rk)המרחקשמירתעזר):ירוקמהירותמד,לבןרכב
,מוגדרמבוקשמרחק,פעילDISTRONICהאקטיבי

מזוההרכבאין
Rk)האקטיביהמרחקשמירתעזר):ירוק

DISTRONICרכבומזוההמוגדרמבוקשמרחק,פעיל
Rr:פעילהדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות

)172עמוד3(

המצבתצוגתלידהמהירותבמדמוצגתהשמורההמהירות
האקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר.הקבועה

DISTRONICבאפורתוצגהמהירות,פעילאינו.
לדרכיםדומותבדרכיםאומהירותבדרכיםבנסיעה%

סמליוצגבנסיעהלהתחילמוכןהרכבכאשרמהירות
.לסירוגיןבירוקçהרכב

שמירתבעזרלהגדרהמעברההאצהדוושתעללחיצה%
המערכתאתתעבירDISTRONICהאקטיביהמרחק
ההודעהמופיעהתכליתי-הרבהצגעל.פסיבילמצב
çפסיבית.

המהירותהמהירותבמדבמדהתצוגההתצוגה
שלהמהירותאם.המהירותבמדמסומנתהשמורההמהירות
בדרךלאירועהמותאמתהמהירותאומלפניםהנוסעהרכב
במדהמקטעיםיידלקו,השמורהמהמהירותקטנהלפניך

עזרשלההשבתהאתמציגתכליתי-הרבהצג.המהירות
המהירותשינויוכןDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירת
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המרביתהמהירותשלאוטומטיתאוידניתהחלהעקב
.המותרת

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןלדוגמההבאיםבמצבים

:כללתפעללא
Rישירהשמשקרינת,סנוור,כבדרסס,ערפל,גשם,בשלג

האורבתנאיקיצונייםשינוייםאו
Rמלוכלכתהמצלמהבאזורהקדמיתהשמשהכאשר,

אחרבאופןמכוסהאופגומה,אדיםמכוסה
Rמכוסיםאומלוכלכיםהמכםחיישניכאשר
Rתלולותבירידותאובעליותאומקוריםבחניונים
Rאואופנייםכגון,מלפניםהנוסעיםצריםברכבים

אופנועים

לגרוםעלולותחלקותדרכיםעלהאצהאובלימה,לכךבנוסף
עלולוהרכבבכבישהאחיזהאתלאבדיותראואחדלגלגל
.להחליק
האקטיביהמרחקשמירתבעזרלהשתמשאיןאלהבמצבים

DISTRONIC.

עזרשלבלימהאוהאצהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירת

,עשויDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
:לבלוםאולהאיץ,הבאיםבמצביםלדוגמה
Rהמרחקשמירתעזרידיעלמבוצעהזינוקכאשר

.DISTRONICהאקטיבי
Rזוומהירות,השמורההמהירותאתטועןאתהכאשר

ממהירותמשמעותיתנמוכהאומשמעותיתגבוהה
.הנוכחיתהנסיעה
Rהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר

DISTRONICמלפניםהנוסערכבמזההאינוכבר
.רלוונטייםלעצמיםמגיבאינואו

.לבלוםמוכןוהיההתנועהלמצבתמידלבשים0
אתטועןשאתהלפניהתנועהבמצבהתחשב0

.השמורההמהירות

מרחקשמירתעזרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
DISTRONICמספיקמאטאינואקטיבי

אתבולםאקטיביDISTRONICמרחקשמירתעזר
ההאטהמעוצמת50%-להשווהבעוצמהרכבך

שמירתעזר,מספיקהאינהזווהאטהבמידה.האפשרית

בעזרתבפניךמתריעאקטיביDISTRONICמרחק
.וקוליתחזותיתאזהרה
.מספיקמרחקעלושמורשלךהמהירותאתהתאם0
.עצמאיבאופןלהתחמקאו/ולבלוםיש0

שלהזיהויבכושרהגבלהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר

מגיבאינוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
:מוגבלבאופןמגיבאו
Rמחליףכשאתהאוהנתיבלגבולותמחוץבנסיעה

נתיב
Rעומדיםרכביםאואופניים,חייםבעלי,רגללהולכי

צפוייםבלתילמכשוליםגםכמו
Rמורכביםתנועהלמצבי
Rחוצהאונגדיתלתנועה

האקטיביהמרחקשמירתעזרהבאיםבמצבים
DISTRONICבאופןלסייעאולהזהיריוכללא

.אקטיבי
והגבהתנועהמצבאחרבעירנותתמידעקוב0

.בהתאם
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DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפעולתפעול
דרישותדרישות
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.
RESP®מווסתתואינהמופעלת.
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתh.
Rסגורההנהגדלת.
Rבהצלחההסתיימההמכםחיישניבדיקת.
RהחנייהעזרPARKTRONICשלבמהלכונמצאאינו

.מחנייהיציאהאולחנייהכניסהתהליך

:DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפעולתפעול0
כלפיההגהבגלגלהבקרהיחידתשלהמתגיםאתדחף
.הרצוילמצבמטהאומעלה
האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתועזרועזרהמהירותהמהירותמגבילמגבילביןביןהחלפההחלפה

DISTRONIC
.Iהלחצןעללחץ0

אואוDISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרהעברתהעברת
פעילפעיללמצבלמצבהמשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגביל

כלפי1המתגאתדחף:שמורהשמורהמהירותמהירותללאללאהפעלההפעלה0
השמאליהמתגובאמצעות,NמטהאוMמעלה
.Jבחר

או
המתגבאמצעותJבחר:שמורהשמורהמהירותמהירותעםעםהפעלההפעלה0

.השמאלי
אתהורד:DISTRONICאקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר0

.ההאצהמדוושתהרגל
בהייסעוהרכב,במערכתתישמרהנוכחיתהמהירות
האקטיביהמרחקשמירתעזר(בקביעות

DISTRONIC(אליהיוגבלאו)המהירותמגביל.(
שזוהתהשזוהתהמהירותמהירותהגבלתהגבלתהחלתהחלת
.DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזראתהפעל0
במכלולאותוומציגהתמרורמזהההמערכתאם0

.השמאליהמתגבאמצעותJבחר:המחוונים
מוחלתבתמרורהמוצגתהמותרתהמרביתהמהירות
מהירותאתיתאיםהרכב.בזיכרוןהשמורהכמהירות
מהריותרלאאולם,מלפניםהנוסעלרכבשלוהנסיעה

.השמורהמהמהירות

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרעםעםזינוקזינוק
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזראתהפעל0

.הבלםמדוושתהרגלאתוהורד
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.השמאליהמתגבאמצעותJבחר0
או
.ההאצהדוושתעלוברורהקצרהלחיצהלחץ0

DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרפונקציות
.לתפקדימשיכו

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרהשבתתהשבתת

המרחקשמירתעזרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מושבעזיבתבעתפעילDISTRONICהאקטיבי

הנהג

המרחקשמירתשעזרלאחרהרכבאתעוזבאתהאם
הרכב,לבדוהרכבאתבלםDISTRONICהאקטיבי

.להידרדרעשוי
תמידהקפדהנהגמושבאתעוזבשאתהלפני0

האקטיביהמרחקשמירתעזראתלכבות
DISTRONICיידרדרשלאהרכבאתולאבטח.

.השמאליהמתגבאמצעותOבחר0

כאשראו®ESP-האתמכבה,בולםאתהכאשר%
האקטיביהמרחקשמירתעזר,מווסתת®ESP-ה

DISTRONICיושבת.
השמורההשמורההמהירותהמהירותהפחתתהפחתת/הגדלתהגדלת

מטהאוMמעלהכלפי1המתגאתדחף:ש"קמ01
Nשלצעדים(והחזקדחףאו,ההתנגדותלנקודתעד

).ש"קמ1
או
אוMמעלהכלפי1המתגאתדחף:ש"קמ010

).ש"קמ10שלצעדים(והחזקדחףאוNמטה
או
1המתגאתודחףהמבוקשתלמהירותהרכבאתהאץ0

.Mמעלהכלפי
מלפניםמלפניםהנוסעהנוסעהרכבהרכבמןמןהמבוקשהמבוקשהמרחקהמרחקשינוישינוי
כלפיהימניהמתגאתדחף:המבוקשהמבוקשהמרחקהמרחקהקטנתהקטנת0

).Ñ(מעלה
מטהכלפיהימניהמתגאתדחף:המבוקשהמבוקשהמרחקהמרחקהגדלתהגדלת0

)Ò.(

האקטיביהאקטיביהמהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרתפקודתפקוד
ש"קמ20-מהחלשונהמהירותהגבלתמזוההכאשר

מהירות,מופעלתמהירויותהגבלותשלהאוטומטיתוהקבלה
.)182עמוד3(שמורהכמהירותאוטומטיבאופןתקובלזו

הגבלתשלטבקוהמאוחרלכלמתחילהנסיעהמהירותויסות
המהירות,עירונישלטחכניסהשלטישלבמקרה.המהירות
תצוגת.עירוניבשטחהמותרתהמהירותפיעלמותאמת
לפיתמידתעודכןהמחווניםמכלולבצגהמהירותהגבלת
.המהירותהגבלתתמרור

דרכיםכגון(מהירותהגבלתללאארוכיםדרךבקטעי
במערכתאוטומטיתתישמרהמומלצתהמהירות),מהירות
בקטעיהשמורהבמהירותתשתמשהמערכת.השיוטכמהירות

המהירותאתתשנהלאאם.מומלצתכמהירותארוכיםדרך
תהיהבהםהמומלצתהמהירות,ארוכיםדרךלקטעיהשמורה

.ש"קמ130
עוברDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר
המערכת,ההאצהדוושתעללחיצהבעקבותסביללמצב

.השמורהמהמהירותגבוהותמהירותבהגבלותרקתתחשב
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)157עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עזרשלהמערכתמגבלותחלותתמרוריםזיהוילצורך

.)180עמוד3(התמרורים
מהמערכתמיושמותאינןש"קמ20-למתחתמהירותהגבלות
תוכללאשהמערכתייתכן.שמורהכמהירותאוטומטיבאופן
לדוגמה(חלקיתמהירותהגבלתמשמעיחדבאופןלזהות
המערכת).מסוימיםאווירמזגבתנאיאומסוימיםבזמנים
.גרורעםבנסיעההמותרתהמרביתהמהירותאתמזההאינה
.אלהבמקריםהמהירותאתלהתאיםיש
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עזרידיעלהמהירותויסותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביהמהירותהגבלת

עשויהמיישםהאקטיביהמהירותהגבלתשעזרהמהירות
:מסוימיםבמקריםשגויהאומדיגבוההלהיות
Rש"קמ20-מנמוכותמהירויותבהגבלות
Rערפלכשישאורטובכבישעל
Rגרורעםבנסיעה

.התעבורהלחוקימתאימההנסיעהשמהירותודא0
התנועהלמצבבפועלהנסיעהמהירותאתהתאם0

.הנוכחייםהאווירמזגולתנאי

הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססהמהירותהמהירותויסותויסותתפקודתפקוד
,מופעלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר
בהתאם.בדרךהצפוייםלאירועיםתותאםהנסיעהמהירות
בדרךהאירועיםדרךייסעהרכב,שנבחרההנסיעהלתוכנית
.דינמיתבנסיעהאומוגברתבנוחות,לצריכהמותאםבאופן
למהירותבחזרהיאיץהרכבעברבדרךשהאירועלאחר

לרכבהמוגדרבמרחקכךתוךמתחשבתהמערכת.השמורה
.בדרךהצפויותהמהירותובהגבלותמלפניםהנוסע
עלהמבוססהמהירותויסותאתולכבותלהפעיליכולאתה
.)173עמוד3(המולטימדיהמערכתבאמצעותהדרךתנאי

:בדרךהבאיםבאירועיםמתחשבתהמערכת
Rעיקולים
RצומתיT,אגרהועמדותתנועהמעגלי
Rמהירותמדרכיםויציאותפניות
Rעםרק(לפניךתנועהפקקיLive Traffic

Information(
האקטיביהמרחקשמירתעזראגרהלעמדתבהגעה%

DISTRONICהאגרהכביששלהמהירותאתיחיל
.השמורהכמהירות

פנסיכאשרתקטןהרכבמהירותהבאיםבמצביםלכךבנוסף
:מופעליםהאיתות
Rצומתאופנייה
Rהאטהבנתיבינסיעה
Rהאטהלנתיבשכןבנתיבנסיעה

מתאימהמהירותלבחירתאחריהנהגעקרוניבאופן
במיוחדתקףזה.אחריםדרךבמשתמשיולהתחשבות

מאחר,בדרךאיתותולמערכותתנועהלמעגלי,לצמתים
הרכבאתיבלוםלאהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותשוויסות

.מלאהלעצירהעד
התאמת,פעילההניווטמערכתשלמסלולהנחייתכאשר

האיתותפנסהפעלת.אוטומטיתתתבצעהראשונההמהירות
.תופעלהנוספתהמהירותוהתאמתהנסיעהמסלולאתמאשרת

:הבאיםבמצביםתסתייםהמהירותהתאמת
Rבדרךהאירועלפנימכובההאיתותפנסכאשר
Rהבלםדוושתאוההאצהדוושתעללוחץהנהגכאשר

התהליךבמהלך

המערכתהמערכתגבולותגבולות
בחוקימתחשבאינוהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסות
התעבורהתקנותעללשמירהאחראיהנהג.קדימהזכותמתן

.הנסיעהמהירותולהתאמת
תבחרשהמערכתשהמהירותייתכןהבאיםבמצביםבמיוחד

:למצבהמתאימההמהירותתהיהלא
Rמבלבלמסלולמהלך
Rכבישיםהיצרות
Rלמשל,בודדיםבנתיביםשונותמותרותמרביותמהירויות

הכבישעלנסיעהאגרתתשלוםבתחנות
Rקרחאושלגמכוסה,רטובכביש
Rגרורעםנסיעה

.להתערבהנהגעלאלהבמצבים
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מבוססמהירותויסותלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
דרךתנאי

במצביםעשויהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסות
:זמניתכלללפעוללאאושגויבאופןלפעולהבאים
Rמראששחושבלמסלולבהתאםנוסעאינוהנהגאם
Rזמיניםאינםאומעודכניםאינםהמפהנתוניכאשר
Rבכבישעבודותשלבאזורים
Rמשובשוהכבישגרועיםהאווירמזגכשתנאי
Rההאצהדוושתעללחיצהבעקבות
Rדיגיטליתהמוצגותמהירותהגבלותכשישנן

.התנועהלמצבהמהירותאתהתאם0

הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססהמהירותהמהירותויסותויסותהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל.
RעזרECOמופעל.

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
הדרךתנאילפימהירות2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

מותאמתהנסיעהמהירות,פעילהזופונקציהכאשר
.הנתיבבהמשךהמתרחשלאירוע

למסלולבהתאםהנסיעהמהירותהתאמתעלנוסףלמידע%
.)172עמוד3(

אקטיביאקטיביתנועהתנועהפקקיפקקיעזרעזרשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.¬בחר0

אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזר

האקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
לךמסייעתהמערכתבהיגוימתונותהתערבויותבאמצעות
לפימתכוונןהאקטיביההיגויעזר.הנתיבבמרכזלהישאר
בהתאם,הנתיביםסימוניולפימלפניםהנוסעיםרכבים

.הנסיעהלמהירות
לפימתכוונןהאקטיביההיגויעזרמהמדינותבחלק%

במקרהכך.נמוכותנסיעהבמהירויותמסביבהתנועה
באמצעותגםלסייעיכולהאקטיביההיגויעזרהצורך

מעברנתיבליצורכדילמשל,הנתיבבמרכזשלאנסיעה
.חירוםלרכבי

,משתבשיםמלפניםהרכביםוזיהויהנתיביםסימוןזיהויכאשר
המערכתזהבמקרה.סביללמצביעבורהאקטיביההיגויעזר
.תסייעלא

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגהאקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלמצבמצבתצוגתתצוגת
RØ)ופאסיבימופעל):אפור
RØ)ואקטיבימופעל):ירוק
RØ)המערכתגבולותאיתור):אדום
RØ)גלגלעלידיים„בקשה):אדומותידיים,לבן

“ההגה
הסמלהסביללמצבהפעילהמצבביןהמעברבשלב%

Øסיימהשהמערכתלאחר.ויהבהבבהגדלהיוצג
הצגעלבאפורØהסמליוצגהסביללמצבלעבור
.תכליתי-הרב
ההיגוישעזרייתכןשנבחרוהרכבלהגדרותבהתאם%

.זמיןיהיהלאהאקטיבי

מגעמגעוזיהויוזיהויהיגויהיגויזיהויזיהוי
כדי,תמידההגהגלגלעלהידייםאתלשמורחייבהנהגלכן

מסלולאתולתקןהרכבאתלנווטרגעבכליוכלשהוא
מצבביןלהחלפהתמידמוכןלהיותחייבהנהג.שלוהנסיעה
.ולהפךסביללמצבפעיל
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ההגהגלגלאתמסובבאינושהנהגמזהההמערכתכאשר
,ההגהמגלגלהידייםאתמורידשהואאוממושךזמןבעצמו
ההגהגלגלאתמסובבאיננועדייןהנהגאם.1החיווייוצג

לאזהרהבנוסףממושךאזהרהצליליישמע,פעילבאופן
.החזותית

שהמערכתייתכן,ממושךזמןמהאזהרהמתעלםהנהגאם
.)175עמוד3(חירוםעצירתתבצע
:תבוטלשאזהרהאואזהרהתופקלא,למערכתמגיבהנהגאם
Rהרכבאתמנווטהנהג.
Rאוההגהבגלגללחצןעללוחץהנהג:במדינהבמדינהתלויתלוי

.המגעבפקדמשתמש

,המערכתלמגבלותהגעהמזהההאקטיביההיגויעזראם
.אזהרהצלילומושמעחזותיתאזהרהמוצגת

אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)157עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

המערכתהמערכתגבולותגבולות
מוגבלהיגוימומנטלהפעילמסוגלהאקטיביההיגויעזר

תספיקלאשלוההיגוישפעולתייתכן.הצדהתנועהלצורך
מדרךירידהנתיבלחצותאובנתיבהרכבאתלשמורכדי

.מהירה
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

,קיצוניבאופןמשתניםוהצלהאורתנאיכאשר,מספיק
רברססכשישנואובערפל,בשלג,בגשם
Rקרינת,נגדיתתנועהידיעללדוגמה,מסונוורהרכבכאשר

אורהחזרותאוישירהשמש
Rמספיקמואראינוהכבישכאשר
Rמכוסה,מלוכלךהקדמיתבשמשההמצלמהאזורכאשר

מדבקהידיעללמשל,מכוסהאופגום,אדים
Rהנתיבמסימוניחלקכאשראונתיבסימוניאיןכאשר

,במהירותמשתניםהנתיבסימוניכאשראוברוריםאינם
בכבישעבודותשלבאזורלדוגמה
Rבשלגאובלכלוךכוסואוהתכהו,דהוהנתיביםסימוני

לדוגמה

Rלאכךועקבמדיקטןשלפניךהרכבאלהמרחקכאשר
הנתיבסימניאתלזהותניתן
Rמפותלאוצרהכביש
Rבולטיםאוהנסיעהבנתיבשנמצאיםמכשוליםכשישנם

תנועהסמניכגון,הנתיבלתוך

:תסייעלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rבפניותאוחדיםבעיקולים
Rצמתיםבחציית
Rאגרהבתחנותאותנועהבמעגלי
Rגרורגרירתבעת
Rבצמיגיםנמוךאווירבלחץ

עזרשלצפוילאביטולעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.הנתיבהחלפת

ייתכןהאקטיביההיגויעזרמערכתלגבולותבהגעה
הרכבעלעודתשמורלאושהיאלפעולתפסיקשהמערכת

.בנתיב
ערניהיה,תמידההגהגלגלעלהידייםאתשמור0

.התנועהלמצבומודע
.התנועהלמצבבהתאםתמידהרכבאתנווט0
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בהיגויצפויהלאהתערבותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביההיגויעזרידיעל

מובילהאשר,הנתיביםסימוניבזיהויתקלהשישנהייתכן
.בהיגוירצויותלאלהתערבויות

.התנועהלמצבבהתאםהרכבאתנווט0

האקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
RESP®מווסתתאינהאך,מופעלת.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל.

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.אקטיביהיגויעזרaבחר0

האקטיביהאקטיביהחירוםהחירוםעצירתעצירתעזרעזרתפקודתפקוד

זמןהרכבאתבעצמומנווטאינושהנהגמזהההמערכתכאשר
מופיעה,ההגהמגלגלהידייםאתמורידשהואאוממושך
מסובבאינועדייןהנהגאם.תכליתי-הרבבצג1התצוגה

,למערכתמשובמספקאינואופעילבאופןההגהגלגלאת
.החזותיתלאזהרהבנוסףאזהרהצליליושמע
הצגעלתופיע,לאזהרהמגיבאינועדייןהנהגאם
הנהגאם.מתבצעתחירוםעצירתההודעהתכליתי-הרב
האקטיביהמרחקשמירתעזר,מגיבאינועדיין

DISTRONICעדבשלביםייבלםהרכב.המהירותאתמאט
.מלאהלעצירה
איתותמערכתש"קמ60-מנמוכהבמהירות,למדינהבהתאם
.אוטומטיתתופעלהחירום

:יבוצעוהבאותהפעולות,נייחבמצבנמצאהרכבכאשר
Rהחשמליהחנייהבלםבאמצעותמאובטחהרכב.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICייסגר.
Rתשוחררהרכבנעילת.
Rשלהחירוםלמרכזתתקשרהמערכתאפשריאם

Mercedes-Benz.

אחתבאמצעותעתבכלההאטהאתלבטליכולהנהג
:הבאותמהפעולות
Rהיגוי
Rהאצהאובלימה
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרכיבויDISTRONIC

אקטיביאקטיביבלימהבלימהעזרעזר

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרפונקציותפונקציות
:הבאותהפונקציותאתכוללהאקטיביהבלימהעזר
Rמרחקלשמירתאזהרהאות
Rאוטונומיתבלימהפונקציית
Rלמצבבהתאםבבלימהסיוע
Rחומקהיגויעזר:עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים

פניהופונקציית
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סכנתאתלמזערלךלסייעיכולהאקטיביהבלימהעזר
אורכבבהולכיאואופנייםברוכבי,ברכביםההתנגשות
.התאונההשלכותאתלהפחית
נשמעהתנגשותסכנתמזהההאקטיביהבלימהעזרכאשר
Lהמחווניםבמכלולהמרחקאזהרתונוריתאזהרהצליל
.נדלקת
מתקיימתלמדינהבהתאם:®PRE-SAFEעםעםרכביםרכבים
.קלותחגורותמתיחותדרךתחושתיתאזהרה
המערכתקריטייםשבמצביםייתכןלאזהרהמגיבאינךאם

.עצמאיתתבלום
לבלוםהאקטיביהבלימהעזריכולקריטייםבמצביםבמיוחד
זהבמקרהיופעלוהאזהרהוצלילהאזהרהנורית.עצמאית
.הבלמיםעםביחד
בעתהבלםעלתלחץאוקריטיבמצבבעצמךתבלוםאם

בהתאםבבלימהסיועתספקהמערכת,אוטונומיבלימהתהליך
עדהבלימהלחץאתתגבירהיאהצורךבמקרה.למצב

.מלאהלבלימה
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)157עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

המותאםבבלימהסיועאואוטונומיתבלימהנעשתהאם
באופןשתמחק,תכליתי-הרבבצג1התצוגהתופיע,למצב

.קצרזמןלאחראוטומתי
המותאםבבלימההסיועאוהאוטונומיתהבלימהפעולת
נוספיםמנעאמצעישלהפעלהאחריהםלגרורעשוייםלמצב
).®PRE-SAFE(הנוסעיםעללהגנה

עזרשלהזיהויכושרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מוגבלהאקטיביהבלימה

בבירורלזהותהאקטיביהבלימהעזריוכלתמידלא
.מורכביםתנועהומצביאובייקטים

:עשויהאקטיביהבלימהעזראלהבמקרים
Rסיבהללאלבלוםאולהזהיר
Rלבלוםלאאולהזהירלא

האחריות.בלבדעזראמצעיהואהאקטיביהבלימהעזר
הדרושההמהירותעללשמור,בטיחותמרחקעללשמור
.הנהגעלמוטלתבזמןולבלום

ורקאךתסמוךואלהתנועהלמצבתמידלבשים0
.האקטיביהבלימהעזרעל

.הצורךלפילחמוקאולבלוםמוכןהיה0

.האקטיביהבלימהעזרשלהמערכתלגבולותגםלבשים

:השוניםהשוניםהמהירותהמהירותבטווחיבטווחיזמינותזמינותהבודדותהבודדותהפונקציותהפונקציות
:הבאיםבמצביםלזהיריכולמרחקלשמירתהאזהרהאות
Rשניותכמהבמשךש"קמ30כמעטשלמהירותכאשר

למהירותביחסמדינמוךמלפניםהנוסעלרכבהמרחק
במכללהמרחקאזהרתשלהאזהרהנוריתנדלקת,הנסיעה

.Lהמחוונים
Rמתקרבש"קמ7כמעטשלממהירותהחלאתהכאשר

תשמע,קריטיבאופןרגלהולךאואופנייםרוכב,לרכב
במכללהמרחקאזהרתשלהאזהרהונוריתאזהרהצליל

.נדלקתLהמחוונים
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מתקיימתלמדינהבהתאם:®PRE-SAFEעםעםרכביםרכבים
.קלותחגורותמתיחותדרךתחושתיתאזהרה

ללאאפשרישהדברבתנאי,מהמכשולחמוקאומידבלום
.זאתמאפשרהתנועהומצבהסתכנות

חבילתחבילתללאללארכביםרכבים(מרחקמרחקלשמירתלשמירתהאזהרההאזהרהפונקצייתפונקציית
)עזרעזרמערכותמערכות

הבאיםבמצביםלךלסייעיכולמרחקלשמירתהאזהרהאות
:אזהרהונוריתמקוטעאזהרהצלילבאמצעות
Rלרכביםבתגובהש"קמ250-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rעוצריםלרכביםבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות,

.לפניךאופנייםורוכביזזיםרגלהולכי
Rאופנייםלרוכביבתגובהש"קמ60-כעדשלבמהירויות

עוברים

חבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים(מרחקמרחקלשמירתלשמירתהאזהרההאזהרהפונקצייתפונקציית
)עזרעזרמערכותמערכות

הבאיםבמצביםלךלסייעיכולמרחקלשמירתהאזהרהאות
:אזהרהונוריתמקוטעאזהרהצלילבאמצעות
Rלרכביםבתגובהש"קמ250-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rלרכביםבתגובהש"קמ100-כעדשלבמהירויות

עוצרים

Rזזיםרגללהולכיבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות
לפניךאופנייםורוכבי
Rרגלהולכיעלבתגובהש"קמ70-כעדשלבמהירויות

וחוציםעומדיםאופנייםורוכביחוציםרכבים,עומדים

)עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתללאללארכביםרכבים(אוטונומיתאוטונומיתבלימהבלימהפונקצייתפונקציית
7-כשלממהירותהחליכולההאוטונומיתהבלימהפונקציית

:הבאיםבמקריםלהתערבש"קמ
Rלרכביםבתגובהש"קמ200-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rלרכביםבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rזזיםרגללהולכיבתגובהש"קמ60-כעדשלבמהירויות

חוציםאופנייםורוכבי
Rעוצריםלרכביםבתגובהש"קמ50-כעדשלבמהירויות

)עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים(אוטונומיתאוטונומיתבלימהבלימהפונקצייתפונקציית
7-כשלממהירותהחליכולההאוטונומיתהבלימהפונקציית

:הבאיםבמקריםלהתערבש"קמ
Rלרכביםבתגובהש"קמ250-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rלרכביםבתגובהש"קמ100-כעדשלבמהירויות

עוצרים

Rלרכביםבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות
לפניךשנוסעים
Rרגלהולכיעלבתגובהש"קמ70-כעדשלבמהירויות

עומדיםאופנייםורוכביחוציםרכבים,וזזיםעומדים
וחוצים

)עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתללאללארכביםרכבים(מצבמצבלפילפיבלימהבלימהתמיכתתמיכת
ממהירותהחליכולהלמצבהמותאםבבלימההסיועפונקציית

:הבאיםבמקריםלהתערבש"קמ7-כשל
Rלרכביםבתגובהש"קמ250-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rעומדיםלרכביםבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעיםורכבים
Rזזיםרגללהולכיבתגובהש"קמ60-כעדשלבמהירויות

חוציםאופנייםורוכבי

)עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים(מצבמצבלפילפיבלימהבלימהתמיכתתמיכת
ממהירותהחליכולהלמצבהמותאםבבלימההסיועפונקציית

:הבאיםבמקריםלהתערבש"קמ7-כשל
Rלרכביםבתגובהש"קמ250-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rלרכביםבתגובהש"קמ100-כעדשלבמהירויות

עוצרים
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Rלרכביםבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות
לפניךשנוסעים
Rרגלהולכיעלבתגובהש"קמ60-כעדשלבמהירויות

עומדיםאופנייםורוכביחוציםרכבים,וזזיםעומדים
וחוצים

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרשלשלבבלימהבבלימהההתערבותההתערבותביטולביטול
עזרשלבבלימהההתערבותאתרגעבכללהפסיקבאפשרותך
:הבאבאופןהאקטיביהבלימה
Rקיקדאוןאוההאצהדוושתעלברורהלחיצה
Rהבלםדוושתשחרור

האקטיביהבלימהעזר,מתמלאהבאיםמהתנאיםאחדאם
:בבלימהההתערבותאתלהפסיקעשוי
Rמהמכשולחומקאתה.
Rהתנגשותסכנתיותראין.
Rבדרךמכשולעודמזההאינההמערכת.

)עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכביםעבורעבוררקרק(חומקחומקהיגויהיגויעזרעזר
:החומקההיגויעזרשלהמאפייניםהםאלה
Rנעיםאועומדיםרגלהולכיזיהוי
Rתמרוןזיהויבעתנוסףהיגויסיועבאמצעותעזרה

התחמקות

Rתמרוןבעתההגהשלמהירהתנועהבאמצעותהפעלה
התחמקות

Rהרכבשלובהתיישרותבהתחמקותסיוע
Rשללמהירותועדש"קמ20-כשלממהירותהחלתגובה

ש"קמ70-כ

בהגהתשתמשאםעתבכלהסיועאתלהפסיקבאפשרותך
.בעצמךאקטיביבאופן

)עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעליברכביםברכביםרקרק(פניהפניהפונקצייתפונקציית
מתקרביםרכביםעםהתנגשותסכנתמזהההמערכתאם

להיותיכל,הנגדיהנתיבעלפניהבעתהנגדימהנתיב
,אוטונומיתבלימהתתבצעש"קמ15-למתחתשבמהיריות

.שלךמהנתיביוצאשאתהלפני

החומקההיגויעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

בבירורלזהותהחומקההיגויעזריוכלתמידלא
.מורכביםתנועהומצביאובייקטים

אינוהחומקההיגויעזרשלבהיגויהסיועזאתמלבד
.התנגשותלמנועכדימספיק
ורקאךתסמוךואלהתנועהלמצבתמידלבשים0

.החומקההיגויעזרעל
.הצורךלפילחמוקאולבלוםמוכןהיה0

אקטיביהיגויבאמצעותהעזרשלהסיועאתהפסק0
.קריטייםלאבמצבים

רכבהולכיישנםכאשרהולמתבמהירותסע0
.הכבישבסביבת

המערכתהמערכתגבולותגבולות
מהזמןעוברנסיעההתחלתלאחראוההצתההפעלתלאחר
.זמיןהמערכתהספקשמלואעד
איננואוכלשהיתקלהעקבלקויהאקטיביהבלימהעזראם

.תכליתי-הרבבצגÄהאזהרהנוריתתופיע,מתפקד
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצביםבמיוחד

:כללתפעללא
Rישירהשמשקרינת,סנוור,כבדרסס,ערפל,גשם,בשלג

יציביםלאראותתנאיאו
Rאופגומים,אדיםמכוסים,מלוכלכיםהחיישניםכאשר

מכוסים
Rלדוגמה,לחיישניםמפריעיםאחריםמכםמקורותכאשר

מקוריםבחניוניםמכםקרנישלחזקההחזרהבעת
Rבצמיגיםאווירלחץאובדןומציגהמזהההמערכתכאשר

הצמיגיםבאחדפגםאו
Rאתמזההאינההיאשבהם,מורכביםתנועהבמצבי

משמעיחדבאופןהאובייקטים
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Rשלהכיסוילאזורבמהירותשנכנסיםרגלהולכיכשישנם
החיישנים

Rאחריםאובייקטיםידיעלשמוסתריםרגלהולכיכשישנם
Rאינםהרגלהולךשלהאופיינייםהמתארקוויכאשר

הרקעפניעלבולטים
Rעקבלדוגמה,ככזהרגלהולךמזההאינההיאכאשר

אחריםאובייקטיםאומיוחדלבוש
Rחגוראינוהנהגכאשר
Rצריםבעיקולים

מכיילתהאקטיביהבלימהעזרשלהחיישניםטכנולוגית%
מסוייםנסיעהמרחקכדיתוךאוטומטיבאופןעצמהאת

הבלימהעזרהזההלימודבתהליך.הרכבמסירתלאחר
.בלבדמוגבלבאופןזמיןאוזמיןאינוהאקטיבי

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיביבלימהעזר2
.המבוקשתההגדרהאתבחר0

שלהבאהההתנעהלאחרגםהמצבבאותונותרתההגדרה
.ההנעהמערכת

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרכיבויכיבוי
.תמידמופעלהאקטיביהבלימהעזראתלהשאירמומלץ%
.כבויבחר0

הבלימהפונקציית,הרחקשמירתאזהרתפונקציית
.יכבוהחומקההיגויועזרהאוטומטית
תיבחר"בינוני"ההגדרההבאההרכבבהתנעת

.אוטומטית
æהסמליוצגכבויהאקטיביהבלימהעזרכאשר%

.תכליתי-הרבהצגשלהסטטוסבאזור

מהירותמהירותלהגבלתלהגבלתעזרעזר

המהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרתפקודתפקוד
המותרתהנסיעהמהירותאתקולטהמהירותהגבלתעזר

במכלולאותהומציגתכליתית-הרבהמצלמהבאמצעות
הגבלותגםמזהההמצלמה.העיליתבתצוגהאוהמחוונים

בכבישלדוגמה(נוסףתמרורידיעלהמפורטתנאיעםמהירות
.עצורשלטיוכן)רטוב
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)157עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

המותרתהמותרתהמרביתהמרביתמהמהירותמהמהירותחריגהחריגהבעתבעתאזהרהאזהרה
בשוגגחורגאתהכאשראותךלהזהיריכולההמערכת

להגדיריכולאתהכךלשם.המותרתהמרביתמהמהירות
המרביתמהמהירותחריגהמאיזוהחלהמולטימדיהבמערכת
תהיההאזהרהאםלקבועבאפשרותך.האזהרהתופקהמותרת
.אקוסטיתגםאובלבדחזותית

המחווניםהמחווניםמכלולמכלולצגצגעלעלחיוויחיווי
צגשלמכשיריםבלוחהמחווניםמכללאתמציגהאיור%

.רחב
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מותרתמהירות1
מגבילתנאיכשישנומותרתמהירות2
)רטובבכבישלדוגמה(הגבלהעםנוסףתמרור3

המהירותאתלקבועיכולאינוהמהירותהגבלתעזראם
התצוגה),תמרורהיעדרבשל,לדוגמה(כעתהמותרתהמרבית
:המחווניםבצגמופיעההבאה

הגבלתעזרשבהבמדינהנמצאהרכבאםקבועהזותצוגה
בכלזמיןאינוהנסיעהמהירותהגבלתעזר.זמיןאינוהמהירות
.המדינות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

,קיצוניבאופןמשתניםוהצלהאורתנאיכאשר,מספיק
כבדרססבתנאיאובערפל,בשלג,בגשם
Rקרינת,נגדיתתנועהידיעללדוגמה,סינוורשלבמקרה

החזרותאוישירהשמש
Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר

פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
אחרבאופןמכוסהאו
Rהםכאשרלדוגמה,התמרוריםאתלזהותקשהכאשר

התאורהכאשראובשלגמכוסים,מוסתרים,מלוכלכים
מספיקהאינה
Rתמרוריםפניעלחולפיםכאשר,חדהפנייהלאחר

המצלמהשלהעיןלטווחמחוץהנמצאים

המהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
מהירותהגבלתעזר2

האזהרההאזהרהסוגסוגהגדרתהגדרת
.ללאאוחזותית,ואקוסטיתחזותיתבחר0

האזהרההאזהרהסףסףהגדרתהגדרת
.אזהרהתופקמהירותחריגתמאיזוהחלקובעזהערך
.אזהרהסףבחר0
.המבוקשתהמהירותאתקבע0
אתלזהותניתן,מופעלתהבאותהמערכותאחתאם%

:המהירותכמגבלתידניבאופןשזוהתההמהירות
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
RTEMPOMAT
Rמשתנהמגביל

.)170עמוד3(נוסףמידע

תמרוריםתמרוריםעזרעזר

התמרוריםהתמרוריםעזרעזרתפקודתפקוד
המצלמהבאמצעותהתמרוריםאתמזהההתמרוריםעזר
שהואבכךלךלסייעתפקידו.)157עמוד3(תכליתית-הרב
ואיסוריהמהירותהגבלותאתהמחווניםבמכלולמציג

.מזההשהואהעקיפה
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)157עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

המאוחסניםבנתוניםגםמשתמשהתמרוריםשעוזרמכיוון
תמרורללאגםהתצוגהאתלעדכןניתן,הניווטבמערכת
.מזוהה
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כיווןנגדמסויםדרךבקטענוסעשאתהמזהההמערכתאם
.אזהרהתפיקהיא,התנועה
ידיעלהמפורטתהגבלהעםתמרוריםגםמזהההמצלמה
אםרקמוצגיםאלה).רטובכבישלדוגמה(נוסףתמרור
אםבבירורלקבועיכולהאינההמערכתאםאוחלהההגבלה
.חלהההגבלה

המותרתהמותרתהמרביתהמרביתמהמהירותמהמהירותחריגהחריגהבעתבעתאזהרהאזהרה
המערכת,המותרתהמרביתמהמהירותבטעותחורגאתהאם

במערכתלהגדיריכולאתהכךלשם.אותךלהזהיריכולה
המותרתהמרביתמהמהירותחריגהמאיזוהחלהמולטימדיה

חזותיתתהיההאזהרהאםלקבועבאפשרותך.האזהרהתופק
.אקוסטיתגםאובלבד

המחווניםהמחווניםמכלולמכלולצגצגעלעלחיוויחיווי

רחבצגשלמכשיריםבלוחהמחווניםצג
מותרתמרביתמהירות1
הגבלהשלבמקרהמותרתמרביתמהירות2
)רטובבכבישלדוגמה(הגבלהעםנוסףתמרור3
ליד+הסימן:סטנדרטיסטנדרטימחווניםמחווניםמכללמכללעםעםרכביםרכבים%

תמרוריםשזוהומסמןהמחווניםבמכללהמוצגהתמרור
המדיהבתצוגתמוצגיםלהיותיכוליםאלה.נוספים
.Head-upהעיליתבתצוגהאופציונליובאופן

המרביתהמהירותאתלקבועיכוללאהתמרוריםעזראם
מופיעההבאההתצוגה),חסרשילוטבגלללמשל(המותרת
:המחווניםבתצוגת

,נתמךאיננוהתמרוריםעזרשבהבמדינהנמצאהרכבאם
בכלזמיןאינותמרוריםעזר.מתמידבאופןתופיעהזוהתצוגה
.המדינות
עזרשלבצגלהודעותהמתייחסלמידעלבשים,כןכמו%

.)301עמוד3(התמרורים

חבילתחבילתעםעםברכביםברכבים(רגלרגלהולכיהולכילמעברלמעברהתקרבותהתקרבותבעתבעתאזהרהאזהרה
)נהיגהנהיגהעזריעזרי

הולכילמעברמתקרבכשאתהאותךלהזהירעשויההמערכת
במכלולתופיערגללהולכילבשים¯ההודעה.רגל

.המחוונים
נתיבסימוניאומתאימיםתמרוריםזוהואםרקניתנתהאזהרה
.הסכנהבאזורנמצאיםרגלוהולכי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצביםבמיוחד

:כללתפעללא
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

,קיצוניבאופןמשתניםוהצלהאורתנאיכאשר,מספיק
רברססבתנאיאובערפל,בשלג,בגשם
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Rאוישירהשמשמקרינת,נגדיתמתנועהלדוגמה,בסנוור
מהחזרות

Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר
פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
אחרבאופןמכוסהאו
Rהםכאשרלדוגמה,התמרוריםאתלזהותקשהכאשר

התאורהכאשראובשלגמכוסים,מוסתרים,מלוכלכים
מספיקהאינה
Rמערכתשלהדיגיטליתהדרכיםבמפתהמידעכאשר

מעודכןאינואושלםאינוהניווט
Rאובנייהבאתריתמרוריםלדוגמה,משמעותירבשילוט

סמוכיםבנתיבים
Rתמרוריםפניעלחולפיםכאשר,חדהפנייהלאחר

המצלמהשלהעיןלטווחמחוץהנמצאים

התמרוריםהתמרוריםעזרעזרהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
Rעזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכביםרקרק

שמירתעזר,מהירותהגבלותשלאוטומטיתהחלהעבור
חייביםECOועזרDISTRONICהאקטיביהמרחק
.מופעליםלהיות

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
תמרוריםעזר2

מהירותמהירותהגבלותהגבלותשלשלאוטומטיתאוטומטיתהחלההחלהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
)עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכביםרקרק(
.הגבלההחלתבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

יחולוהתמרוריםעזרידיעלשזוהומהירותהגבלות
האקטיביהמרחקשמירתבעזראוטומטית

DISTRONIC.
ידניתלהחילניתן,פעילההבאותמהמערכותאחתאם%

:הנוכחיתהמהירותכהגבלתשזוהוהמהירויותאחתאת
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
RTEMPOMAT
Rמשתנהמגביל

האקטיביהמרחקשמירתלעזרבנוגענוסףמידע
DISTRONIC:)3170עמוד(.

המדיההמדיהצגצגעלעלמזוהיםמזוהיםתמרוריםתמרוריםהצגתהצגת
.המרכזיבצגתצוגהבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

האזהרההאזהרהסוגסוגהגדרתהגדרת
.כבויאוחזותית,ואקוסטיתחזותיתבחר0

האזהרההאזהרהסףסףהגדרתהגדרת
.אזהרהתופקמהירותחריגתמאיזוהחלקובעזהערך
.אזהרהסףבחר0
.המבוקשתהמהירותאתקבע0

יציאהיציאהאזהרתאזהרתעםעםאקטיביאקטיבימתמתשטחשטחועזרועזרמתמתשטחשטחעזרעזר

האקטיביהאקטיביוהעזרוהעזרמתמתשטחשטחלזיהוילזיהויהעזרהעזרשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
מהרכבמהרכביציאהיציאההתראתהתראתעםעםמתמתשטחשטחלזיהוילזיהוי
המתהשטחלזיהויהאקטיביוהעזרהמתהשטחלזיהויהעזר
טווח,לאחורהפוניםצדייםמכםחיישנישניבעזרת,מזהים
.שלךהרכבלידמטר3ומאחורימטר40עדשל
מתקרבוהוארכבמזוההש"קמ12-כשלממהירותהחלאם

במראההאזהרהנורית,שלךהרכבלידהכיסוילאזורונכנס
.באדוםתידלקהחיצונית
:המחווניםבמכלולקבועהמצבתצוגת
R¸)מוכנהאיננהאך,מופעלתהמערכת):אפור

.לתפקוד
R¸)לתפקודומוכנהמופעלתהמערכת):ירוק.
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פנסאתמפעילואתהקטןבטיחותבמרחקרכבמזוההכאשר
וצגכפולאזהרהצלילתשמעאתה,הכיווןלאותוהאיתות
נותרהאיתותפנסאם.מהבהבהחיצוניתבמראהאזהרה
נוריתהבהובידיעלרקהמזוהיםהרכביםשאריוצגו,מופעל
.האדומההאזהרה
.אזהרהתופקלארכבשלמהירהבעקיפה

המתחלשטחהעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לרכבשמתקרביםלרכביםמגיבאינוהמתלשטחהעזר
.גדולמהירותבהפרשאותוועוקפיםשלך
.כזהבמצבלהזהיריוכללאהמתהשטחעזרלכן
מרחקעלושמורהתנועהלמצבתמידלבשים0

.שלצדךהרכבוביןבינךביטחון

אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)157עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

מהרכבמהרכביציאהיציאההתראתהתראת
לזיהויעזרשלאופציונליתתכונההיאמהרכבהיציאההתראת
רכביםמפניהרכביושביאתלהזהירותפקידה,המתהשטח

.עומדהרכבמןיציאתםבעתמתקרבים

מהרכבהיציאההתראתלמרותתאונהסנתאזהרהאזהרה&

ולאנייחיםחפציםעלמגיבהלאמהרכבהיציאההתראת
בהפרששמתקרבים,אחריםתנועהמשתתפיאואנשיםעל

.גדולמהירות
.אלהבמצביםלהזהיריכולהלאמהרכבהיציאההתראת

למצבבעירנותתמידלבשיםהדלתותפתיחתעם0
.מספיקמקוםעלושמורהתנועה

אם.הצדבמראותיוצגהדבר,ניטורשטחקייםוברכבבמידה
צליליישמע,המנוטרבצדהדלתאתפותחמהנוסעיםאחד

.החיצוניתבמראהלהבהבתתחילאזהרהונוריתאזהרה
.מופעלהמתהשטחעזרכאשררקזמינהזונוספתפונקצייה
עדמההפעלההחלאותךלהזהיריכולההיציאהאזהרת

הזמינותסוף.ההצתהכיבויאחרידקותשלוששלמקסימום
הבהוביםשלושהידיעלמסומנתמהרכבהיציאההתראתשל
.הצדבמראותההתראהנוריתשל

אינהוהיאבלבדעזרמערכתהיאמהרכבהיציאההתראה
האחריות.הרכבמיושביהנדרשתהלבותשומתאתמחליפה
עלתמידמוטלתמהרכביוצאיםוכאשרהדלתותפתיחתבעת
.הרכביושבי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
יהיההמתלשטחהאקטיביוהעזרהמתלשטחשהעזרייתכן
:הבאיםבמצביםבמיוחדמוגבל
Rמכוסיםאומלוכלכיםהחיישניםכאשר
Rבשלגאוכבדבגשם,בערפללדוגמה,לקויהבראות
Rאופנועיםאואופנייםכגון,צריםרכביםכשישנם
Rצריםאומאודרחביםבנתיבים
Rחדבאופןשלהםהנתיבבצדשנעיםנהיגהבדרכי

לגדרותקרובנהיגהבעתשוואאזהרותלהציגעשויהוא
ודא.נתיביםביןלהפרדהאחריםקשיחיםאמצעיםאוהפרדה
משתמשילביןבינךהרכבבצדמספיקגדולמרווחשישתמיד
.אחריםומכשוליםהדרך

ייתכן,משאיותכגון,ארוכיםרכביםלידממושכתבנסיעה
.תופסקשהאזהרה

יכולאינוהמתלשטחהעזרמשולבאחוריהילוךכאשר
.לפעול
,החשמלחיבורישלנכוןובחיבורהרכבאלגרורחיבורבעת
.לפעולהמוכנותאינןהיציאהואזהרתמתשטחלזיהויהעזר
מוגבלבאופןיפעלמהרכבהיציאההתראהשלשהזיהויייתכן
:בלבד
Rחניהבמקומותסמוכיםרכביםידיעלכבויהחיישןכאשר

צרים
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Rלרכבאנשיםבהתקרבות
Rלאטנעיםאוזזיםשאינםבאובייקטים

לשטחלשטחאקטיביאקטיביעזרעזר(בבלימהבבלימהההתערבותההתערבותשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
)המתהמת
סכנתמזההמתיםשטחיםלזיהויהאקטיביהעזרכאשר

המערכת,החיישניםשלהניטורבטווחצדדיתהתנגשות
זופעולהשלמטרתה.הנסיעהמסלולאתלתקןכדיבולמת
.תאונהלמנועלךלסייעהיא

פועלתהנסיעהמסלולתיקוןלצורךבבלימהההתערבות
.ש"קמ200-וש"קמ30-כשביןהמהירויותבתחום

שלבבלימהההתערבותלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המתהשטחעזר

יכולהאינההנסיעהמסלוללתיקוןהבלמיםהפעלת
.מצבבכלתאונהלמנוע
,ההאצהאוהבלימה,ההיגויאתבעצמךתמידבצע0

מזהירהמתלשטחהאקטיביהעזרכאשרבמיוחד
.בנתיבהרכבאתלשמורכדיבולםאו

.הרכבבצדיביטחוןמרחקעלתמידשמור0

,הנסיעהמסלולאתלתקןכדיבבלימהמתערבתהמערכתאם
ויישמעהחיצוניתבמראההאדומההאזהרהנוריתתהבהב
התצוגהתכליתי-הרבהצגעלתופיעלךבנוסף.אזהרהצליל
.צדיתהתנגשותמפניהמתריעה,1

שלאבבלימהלהתערבעשויההמערכתנדיריםבמקרים
אתלסובבעליךבבלימהכזוהתערבותלבטלכדי.לצורך
.ההאצהדוושתעלללחוץאוההפוךלכיווןההגה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
שטחלזיהויהאקטיביהעזרשלהמערכתלמגבלותגםלבשים
.)182עמוד3(סכנותלזהותתוכללאאחרת,מת

אתלתקןכדיבבלימהתתערבלאהמערכתהבאיםבמצבים
:למצבמותאםלאבאופןתתערבשהיאאו,הנסיעהמסלול
Rלדוגמה,רכבךצדימשניממוקמיםמכשוליםאורכבכלי

.הפרדהגדרות

Rנמוךלבינךבינוהצדיכשהמרווחממולךמתקרברכב.
Rבעיקוליםגבוהותבמהירויותספורטיביבאופןנוהגאתה.
Rבבירורמאיץאובבירורבולםאתה.
Rהלדוגמה,מתערבתנהיגהבטיחותמערכת-ESP®או

.האקטיביהבלימהעזר
RESP®כבויה.
Rפגוםצמיגאובצמיגאווירלחץאובדןמזוהה.
Rתקינהבצורהחשמליתמחובראשרגרורעםנוסעאתה

.הגרירהלהתקן

האקטיביהאקטיביהעזרהעזראואוהמתהמתלשטחלשטחהעזרהעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המתהמתלשטחלשטח
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1

.המתלשטחעזראתכבהאוהפעל0
או
העזר(אתכבהאוהפעל0

).המתלשטחהאקטיבי
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הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהאקטיביאקטיביעזרעזר

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירההאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתפקודתפקוד
שלפניהתחוםאתמנטרהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר
הוא.)157עמוד3(תכליתית-רבמצלמהבעזרתהרכב
הנסיעהמהנתיבמכוונתבלתיסטייהמפניעליךלהגןאמור
להזהירעשויההגהמגלגלמורגשמשובלכךבנוסף.שלך
לנתיבבחזרהאותךלהובילהרכבשלעצמאיתובלימה,אותך
.שלך
60שביןהמהירויותבתחוםזמיןהאקטיביהנתיבשמירתעזר
.ש"קמ200לביןש"קמ

להפחיתתוכללאנתיבעללשמירההאקטיביהעזרמערכת
לאאםהפיזיקהחוקיעללהתגבראולתאונההסיכויאת

בתנאילהתחשביכולאינוהוא.שלךהנהיגהסגנוןאתתתאים
האקטיביהעזרמערכת.התנועהאוהאווירמזג,הדרך

אחראיהרכבנהג.בלבדעזרמערכתהיאנתיבעללשמירה
לבלימה,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירת
.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועד
:הרכבבמחשביוצגהאקטיביהנתיבשמירתעזרשלהסטטוס
RÃ)ומוכןמופעלהאקטיביהנתיבשמירתעזר):ירוק.
RÃ)אבל,מופעלהאקטיביהנתיבשמירתעזר):אפור

.מוכןאיננו
R·:תקלהישאוכבויהאקטיביהנתיבשמירתעזר

.כלשהי

בנתיבהרכבעללשמורכדיבבלימהמתערבתהמערכתכאשר
.1התצוגהתכליתי-הרבהצגעלתופיע
התערבותתהיהלא,האיתותפנסאתמפעילאתהכאשר
.הנקובבצדבלימה
,מכשולמזהההמערכתכאשר:הנהיגההנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים
התערבותתהיה,הסמוךהנתיבעל,אחררכבלמשלכמו

.האיתותפנסלמרותבלימה
י"עאזהרהמקבלאתה,מתקיימיםהבאיםהתנאיםכאשר
:ההגהבגלגלמורגשמשוב
Rנתיביםסימוןמזהההאקטיביהנתיבשמירתעזר.
Rזההנתיביםסימוןעלנוסעהקדמיהגלגל.

חבילתחבילתבליבלירכביםרכבים(הנתיבהנתיבלתיקוןלתיקוןבלימהבלימהלהתערבותלהתערבותתנאיםתנאים
)הנהיגההנהיגהעזריעזרי

,)187עמוד3(ההגדרהלפיתתבצעהבאיםבמתבים
.הנציבלתיקוןבלימההתירבות
במדינות.למדינהממדינהמשתנההזוההגדרהזמינות%

הפונקצייהכאשרמתבצעת,זמינהאינהאינהזאתשההגדרה
לנתיבמתקנתבלימההתערבותהבאבהמצבפעילה
.הנסיעה
הקדמיהגלגל.הכביששלהצדדיםבשנינתיבסימניזוהו
.מתמשךנתיבסימןעלעובר
רגילהגדרה
Rהקדמיהגלגל.סלולנתיבשלוהשוללנתיבסימןזוהה

.סלוללנתיבוהשילייםהנתיבסימןעלעובר
Rהקדמיהגלגל.מנגדשבאורכבנסיעהנץיבסימוןזוהה

.הנסיעהנתיבסימוןאתחוצה

רגישהגדרה
Rרגילההגדרהתחתשמתואריםהמצביםכל.
Rהקדמיהגלגלדרךוחותהזוההמתמשךנתיבסימן.
עתבכלהבלימההתערבותאתלבטליכולאתה%

.ההגהגלגלשלקלההפניהברמצעות
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חבילתחבילתעםעםרכביםרכבים(הנתיבהנתיבלתיקוןלתיקוןבלימהבלימהלהתערבותלהתערבותתנאיםתנאים
)הנהיגההנהיגהעזריעזרי

,)187עמוד3(ההגדרהלפיתתבצעהבאיםבמתבים
.הנציבלתיקוןבלימההתירבות
במדינות.למדינהממדינהמשתנההזוההגדרהזמינות%

הפונקצייהכאשרמתבצעת,זמינהאינהאינהזאתשההגדרה
התערבותרגישתחתהמתואריםהמצביםבכלפעילה
.הנסיעהלנתיבמתקנתבלימה

רגילהגדרה
Rתנועהאועוקף,ממולשמגיעורכבנתיבסימןזוהה

סימוןאתחוצההקדמיהגלגל.השניהנתיבעלמקבילה
.הנסיעהנתיב

רגישהגדרה
Rרגילההגדרהתחתשמתואריםהמצביםכל.
Rהקדמיהגלגלדרךוחותהזוההמתמשךנתיבסימן.
עתבכלהבלימההתערבותאתלבטליכולאתה%

.ההגהגלגלשלקלההפניהברמצעות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
שמירהלצורךבבלימההתערבותתתבצעלאהבאיםבמצבים

:בנתיבהרכבעל
Rברורבאופןמאיץאובולם,מנווטאתהכאשר

Rלדוגמה,מתערבתנהיגהבטיחותמערכתכאשר
האקטיביהעזראוהאקטיביהבלימהעזר,®ESP-ה

מתיםשטחיםלזיהוי
Rבסיבוביםמהירהבנהיגה,ספורטיביבסגנוןנוהגכשאתה

הרכבשלחזקהבהאצהאו
Rהכאשר-ESP®כבויה
Rתקינהבצורהחשמליתמחובראשרגרורגורראתהכאשר

הגרירהלהתקן
Rבצמיגיםאווירלחץאובדןומציגהמזהההמערכתכאשר

הצמיגיםבאחדפגםאו

מזההולאהפעילהנתיבלשמירתעזראתמכבהאתהכאשר
בלימההתערבותתהיהשלאעלול,הנתיבסימוניאתלחלוטין
.)187עמוד3(לנתיבמתקנת
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצביםבמיוחד

:כללתפעללא
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

,קיצוניבאופןמשתניםוהצלהאורתנאיכאשר,מספיק
רברססבתנאיאובערפל,בשלג,בגשם
Rאוישירהשמשמקרינת,נגדיתמתנועהלדוגמה,בסנוור

מהחזרות

Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר
פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
אחרבאופןמכוסהאו
Rברוריםאינםכולםאוהנתיבמסימוניחלקכאשר,

בכבישעבודותבאזורלדוגמה
Rמכוסיםאומוכהים,שחוקיםהנתיביםסימוניכאשר
Rלאכךועקבמדיקטןשלפניךהרכבאלהמרחקכאשר

הנתיבסימניאתלזהותניתן
Rפיצוללדוגמה,במהירותמשתניםהנתיבסימוניכאשר

מתמזגיםנתיביםאוחוציםנתיבים,נתיבים
Rמאודמפותלאוצרהכביש
Rם"המכחיישניכאשר:לנהיגהלנהיגהעזרעזרחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים

מכשולוזוההבשלגמכוסיםאומלוכלכיםהאחוריבפגוש
.לנתיבמתקנתבלימההתערבותמתבצעתלא,שלךבנתיב

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבשמירתשמירתעזרעזרשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1
אקטיבינתיבשמירתעזר2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0
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האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבשמירתשמירתעזרעזרהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיבינתיבשמירתעזר2

הרגישותהרגישותהגדרתהגדרת
.למדינהממדינהמשתנההזוהפונקציהזמינות%
.כבויאורגיש,רגילבחר0

ההפטיתההפטיתהאזהרההאזהרהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.אזהרהבחר0

.הפונקציהאתכבהאוהפעל

האדפטיביהאדפטיביהזעזועיםהזעזועיםשיכוךשיכוךפונקצייתפונקציית

אתמתאימהאדפטיביזעזועיםשיכוךעםמתליםמערכת
רציףבאופןהמתליםמערכתשלהזעזועיםבולמימאפייני
.הדרךולמצבהנסיעהלמאפייני
מהגורמיםומושפעגלגללכלבנפרדמווסתהשיכוךתאום
:הבאים
Rהכבישמאפייני
Rהרכבעלהמועמסהמשקל
Rשנבחרההנסיעהתוכנית
Rהנהיגהאופן

מתגבאמצעותלקבועתוכלהנסיעהתוכניתאת
DYNAMIC SELECT.

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמת

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתתפקודתפקוד
המולטימדיהבמערכתפעילההפונקציהכאשר

ברגעלאחורהנסיעהמצלמתתמונתתוצג)192עמוד3(
אתמציגיםדינמייםעזרקווי.לאחורנסיעהלהילוךשמשלבים
כך.ההגהשלהנוכחילמצבבהתאםהרכבשלהנסיעהמסלול
.ממכשוליםולהימנעלאחורשלךהנסיעהאתלכווןתוכל

אינההיא.בלבדעזראמצעיהיאלאחורהנסיעהמצלמת
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
בסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםאיןהיתרשביןלוודא
.חנייהובעתתמרוןביצועבעתהרכב
האחוריתהמצלמהכיסויאתידניתלפתוחיכולאתה%

.)192עמוד3(
.שלךלרכבהמרחקיםאתמצייניםהמדיהצגעלהעזרקווי

.הכבישלגובהרקתקפיםהמוצגיםהמרווחים
:הרכבבמפרטתלוי,הבאותהתצוגותמביןלבחורתוכל
Rרגילהתצוגה
Rפנורמיתתצוגה

Rגרורתצוגת

למוצגבדומה,מראהכתמונתמוצגהרכבשמאחוריהאזור
.הפנימיתבמראה

PARKTRONICאקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזרללאללארכביםרכבים
שלהבאותהתצוגותאתמאפשרתהמולטימדיהמערכת
:המצלמה

רגילהתצוגה
נוסעשהרכבהשטח(הרכברוחב,צהוביםעזרקווי1

)דינמי(הנוכחיתההגהזוויתלפי)עליו
שלהאחורימהאזור'מ1.0-כשלבמרחקצהובעזרקו2

הרכב
הצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןצהובסימון3

)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזוויתבהתאם
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פגוש4
שלהאחורימחלקו'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו5

הרכב

פנורמיתתצוגה

)גרירההתקןעםברכבים(גרורתצוגת
התמצאותעזר,צהובעזרקו1
שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו2

הגרירההתקן
הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

PARKTRONICאקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזרעםעםרכביםרכבים
שלהבאותהתצוגותאתמאפשרתהמולטימדיהמערכת
:המצלמה

רגילהתצוגה
הצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןצהובסימון1

)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזוויתבהתאם
נוסעשהרכבהשטח(הרכברוחב,צהוביםעזרקווי2

)דינמי(הנוכחיתההגהזוויתלפי)עליו
שלהאחורימחלקו'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו3

הרכב
החניהעזרשלצהובהאזהרהתצוגת4

PARKTRONIC:מ0.6-כשביןבמרחקמכשולים'
מטר1.0וכן
:PARKTRONICהחנייהעזרשלאדומהאזהרה5

)ומטה'מ0.3-כ(מאודקטןבמרחקמכשולים
:PARKTRONICהחנייהעזרשלצהובהאזהרה6

)'מ0.6-ו'מ0.3-כבין(בינוניבמרחקמכשולים

וחניהנהיגה188



פנורמיתתצוגה

)גרירההתקןעםברכבים(גרורתצוגת
התמצאותעזר,צהובעזרקו1

שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו2
הגרירההתקן

הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

המערכתהמערכתשלשלכשלכשל
תופיע,לפעולהמוכנהאינהלאחורההנסיעהמצלמתאם

.המולטימדיהבמערכתהבאההתצוגה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אותפעללאלאחורהנסיעהמצלמתהבאיםבמצביםהיתרבין

:בלבדמוגבלבאופןתפעל
Rפתוחההמטעןתאדלת.
Rערפלישאושלג,חזקגשםיורד.
Rבלילהלדוגמה,טוביםאינםהאורתנאי.
Rהמצלמותמותקנותשבהםברכברכיביםאומצלמות,

חיישניעללמידעלבשים.מכוסיםאומלוכלכים,פגומים
.)157עמוד3(והמצלמותהרכב
.לאחורהנסיעהבמצלמתתשתמשאלאלהבמצבים%

אולחנייההכניסהבעתאחריםלפצועעלולאתהאחרת
.בעצמיםלהתנגש

כניסהבעתלדוגמה,אחריםאורמקורותאושמשקרינת%
זהירהיה.הצגשלבניגודיותלפגועיכולים,חנייהלמוסך
.אלהבמצביםמיוחדבאופן

פיקסליםעקבלדוגמה,מאודמוגבלהצגתפקודאם%
.הצגלהחלפתאולתיקוןדאג,פגומים

360°מצלמתמצלמת
360°-ההמצלמתמצלמתתפקודתפקוד
.מצלמותמארבעהמורכבתמערכתהיא360°-המצלמת

המערכת.לרכבהצמודההסביבהאתמתעדותהמצלמות
שבהםבמקומותמחנייהיציאהאוהרכבחנייתבעתמסייעת
.מוגבלהראייהשדה

למהירותעדלפניםבנסיעהזמינה360°מצלמתשלהתצוגה
.לאחורבנסיעהתמידוזמינהש"קמ16-כשל

להציגעלולהוהיא,בלבדעזראמצעיהיא360°-המצלמת
לאאושגויהבצורהאותםלהציג,ברורהלאבצורהמכשולים
שלךהלבתשומתאתלהחליףיכולהאינההיא.כלללהציגם
נשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות.מסביבךלנעשה
אוחייםבעלי,אנשיםאיןהיתרשביןלוודאחשוב.הנהגבידי

.חנייהובעתתמרוןביצועבעתהרכבבסביבתחפצים
:שלהלןמהמצלמותתמונותמקבלתהמערכת
Rלאחורהנסיעהמצלמת
Rהקדמיתהמצלמה
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Rהחיצוניותבמראותצדמצלמותשתי

הנסיעהמצלמתשלהכיסויאתידניתלפתוחאפשר%
.)192עמוד3(לאחור

360°-ההמצלמתמצלמתתצוגתתצוגת
:שונותתצוגותביןלבחוראפשר

מלפניםפנורמיתתצוגה1
הקדמיתהמצלמהתמונתעםעליוןמבט2
במראותהצדיותהמצלמותתמונתעםעליוןמבט3

החיצוניות
מאחורפנורמיתתצוגה4

לאחורהנסיעהמצלמתתמונתעםעליוןמבט5
התקןמותקןכאשר(גרורתצוגתעםמלמעלהמבט6

)גרירה

עליוןעליוןמבטמבט

ההגהשלהנוכחילמצבבהתאםהנסיעהמסלול1
PARKTRONICהחנייהעזרשלאזהרהחיווי2
מלמעלהשלךהרכב3

נקבעים2האזהרהבתצוגתהשוניםהמקטעיםשלהצבעים
:המזוההמהמכשוללמרחקבהתאם
Rוכן'מ0.6שביןשלבמרחקמכשולים:צהוביםצהוביםמקטעיםמקטעים

מטר1.0

Rמ0.6-ו'מ0.3שביןבמרחקמכשול:כתומיםכתומיםמקטעיםמקטעים'
בקירוב
Rשל,מאודקטןבמרחקמכשולים:אדומיםאדומיםמקטעיםמקטעים

פחותאו'מ0.3-כ

ולאלפעולהמוכןPARKTRONICהחנייהעזרכאשר
.באפוריוצגוהאזהרהחיווישלהמקטעים,מכשוליםמזוהים

עזרעזרקוויקווי

הצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןצהובסימון1
)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזוויתבהתאם

נוסעשהרכבהשטח(הרכברוחב,צהוביםעזרקווי2
)דינמי(הנוכחיתההגהזוויתלפי)עליו
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שלהאחורימחלקו'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו3
הרכב

'מ1.0-כשלבמרחקסימון4
מסלולסימונייוצגופעילהאקטיביהחנייהעזרכאשר%

.בירוק1הנסיעה
לרכבהמרחקיםאתמצייניםהמדיהצגעלהעזרקווי
.הנתיבפניגובהעלחליםהמרחקים.שלך
.הגרירההתקןבגובהמוצגיםגרורבמצבהעזרקווי

)גרירהגרירההתקןהתקןמותקןמותקןכאשרכאשר(גרורגרורתצוגתתצוגת
יוצג,לרכבמחובראינוגרורואףהגרורתצוגתאתבחרתאם

:הבאהמבט
התמצאותעזר,צהובעזרקו1
שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו2

הגרירההתקן
הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

למבטהתצוגהתתחלףלרכבהגרורביןחשמליחיבורכשישנו
.הצדמצלמותשל
.לרכבגרורכשמחוברבתמרוניםמסייעזהמבט

המראההמראהמצלמותמצלמותשלשלצדיצדימבטמבט
.הרכבצדיאתלראותאפשרזהבמבט

מראותכאשרהרכבשלהחיצוניותהמידותשלעזרקו1
החוצהפתוחותהצד
בכבישהגלגלמרכזשלהמגענקודותסימון2

המערכתהמערכתשלשלכשלכשל
בצגהבאהחיווייוצג,לפעוליכולהאינההמערכתאם

:המדיה
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
באופןתתפקד360°-השמצלמתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתתפקדלאאובלבדמוגבל
Rפתוחותהדלתות.
Rפנימהמקופלותהחיצוניותהמראות.
Rפתוחההמטעןתאדלת.
Rערפלישאושלג,חזקגשםיורד.
Rבלילהלדוגמה,טוביםאינםהאורתנאי.
Rהמצלמותמותקנותשבהםברכברכיביםאומצלמות,

חיישניעללמידעלבשים.מכוסיםאומלוכלכים,פגומים
.)157עמוד3(והמצלמותהרכב
אתהאחרת.360°-הבמצלמתלהשתמשאיןזהבמקרה%

להתנגשאולחנייההכניסהבעתאחריםלפצועעלול
.בעצמים

לאילצפותניתןהגחוןמרווחלשינויאפשרותעםברכבים
כתוצאהטכניותמגבלותבשלהעזרקוויבהצגתדיוקים
.הרכבשלהסטנדרטיהגחוןמרווחמשינוי

לדוגמה,אחריםאורמקורותאופתאומיתשמשקרינת%
שלבניגודיותלפגועיכולים,חנייהלמוסךכניסהבעת
.אלהבמצביםמיוחדבאופןזהירהיה.הצג
פיקסליםעקבלדוגמה,מאודמוגבלהצגתפקודאם%

.הצגלהחלפתאולתיקוןדאג,פגומים
.)260עמוד3(360°-המצלמתלניקוילהנחיותלבשים

לאחורלאחורנסיעהנסיעההילוךהילוךבאמצעותבאמצעות360°מצלמתמצלמתתצוגתתצוגתטעינתטעינת

דרישותדרישות
Rבמערכתההופעלהאוטומאחוריתמצלמההפונקציה

.)192עמוד3(המולטימדיה
.אחורילהילוךשלב0
המולטימדיהבמערכתהמבוקשתהתצוגהאתבחר0

.)189עמוד3(
לאחרמוצגתאינהלאחורהנסיעהמצלמתתמונתאם0

עללחץ,ההצתהאתכבה:לאחורנסיעההילוךשילוב
ושלבההצתהאתהפעל,ממושכתלתקופהcהלחצן
.לאחרנסיעהלהילוךשוב

הנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתשלשלהאוטומטיתהאוטומטיתהפעולההפעולהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
לאחורלאחור
אינההיא.בלבדעזראמצעיהיאלאחורהנסיעהמצלמת
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות

.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשיםשאיןלבלשים
.לבלוםתמידמוכןוהיהסביבךלנעשהלבשים

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.אוטומאחוריתמצלמהאתכבהאוהפעל0

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתשלשלהכיסויהכיסויפתיחתפתיחת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.המצלמהכיסויפתיחתבחר0
לאחראומהזמןכעבוראוטומטיתייסגרהמצלמהכיסוי%

.ההצתהמתגמצבהחלפת

PARKTRONICחנייהחנייהעזרעזר
PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרתפקודתפקוד
אלקטרוניתעזרמערכתהואPARKTRONICהחנייהעזר

סביבתאתמנטרהוא.קול-עלבאמצעותהפועלת,לחנייה
החנייהעזר.והאחוריהקדמיבפגושחיישניםבאמצעותהרכב

PARKTRONICהמרווחאתוקוליתחזותיתבצורהמציג
.מזוההמכשולוביןרכבךשבין
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הוא.בלבדעזראמצעיהואPARKTRONICהחנייהעזר
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולאינו

ודא.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
ביצועבעתהרכבבסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםשאין
.חניהובעתתמרון

'מ0.3-כשלממרחקהחליישמעהסטנדרטיתבהגדרה
.מקוטעאזהרהצלילמאחור'מ1.0-כשלוממרחקמלפנים
.רצוףאזהרהצליליישמע'מ0.2-כשלממרחקהחל

אזהרהההגדרהבאמצעותאפשרהמולטימדיהבמערכת
מלפניםהאזהרהצלילישגםלקבועהיקפיתמוקדמת
'מ1.0-כשל,יותרגדולבמרחקכבריישמעוהצדיתובהגנה
.)196עמוד3(בצדדים'מ0.6
עבורתמידפעילההיקפיתמוקדמתאזהרהההגדרה%

.האחוריהאזור

במערכתבמערכתPARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרתצוגתתצוגת
המולטימדיההמולטימדיה

360°מצלמתללארכבים

360°מצלמתעםרכבים

מכשולומזוההוחנייהמצלמההתפריטאתבחרתלאאם
10-מנמוכהנסיעהבמהירותאז,הרכבשלהנסיעהבמסלול

PARKTRONICהחנייהעזרשלמוקפץחלוןיוצגש"קמ
.המולטימדיהבמערכת1

בהתאםנקבעיםבתצוגההשוניםהמקטעיםשלהצבעים
:המזוההמהמכשוללמרחק
Rוכן'מ0.6שביןשלבמרחקמכשולים:צהוביםצהוביםמקטעיםמקטעים

מטר1.0
Rמ0.6-ו'מ0.3שביןבמרחקמכשול:כתומיםכתומיםמקטעיםמקטעים'

בקירוב
Rשל,מאודקטןבמרחקמכשולים:אדומיםאדומיםמקטעיםמקטעים

פחותאו'מ0.3-כ
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העיליתהעיליתבתצוגהבתצוגהPARKTRONICהחניההחניהעזרעזרתצוגתתצוגת

מכשוליםלהציגיכולPARKTRONICהחניהעזרלחלופין
מצדי'מ0.6-ו2מלפנים'מ1.0שלממרחקהחלהמזוהים
.העיליתבתצוגהגם3הרכב

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכןמסוימיםבמצבים
:הבאיםהמכשוליםאתיזהה
Rבעלי,אנשיםלדוגמה,הכיסוילאזורמתחתמכשולים

חפציםאוחיים
Rתלוייםחפציםלדוגמה,הכיסוילאזורמעלמכשולים,

משאיתשלהרמהדופןאובולטיםחלקים

הםאחרת.ובוץקרח,מלכלוךנקייםלהיותחייביםהחיישנים
,סדירבאופןהחיישניםאתנקה.כהלכהלפעולשלאעלולים
.)157עמוד3(נזקלהםלגרוםאואותםלשרוטבלי

הרכבביןחשמליחיבורישנוכאשר:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
עבורפעולאינוPARKTRONICהחנייהעזר,לגרור
.הרכבשמאחוריהאזור

PARKTRONICהחניההחניהבעזרבעזרתקלותתקלות

360°מצלמתעםרכביםדוגמה

באדוםמאירים2הרכבבהיקףאו1מאחורהמקטעיםאם
שעזרייתכןאז,תכליתי-הרבבצגמופיעéוהסמל
התנע.תקשורתתקלתעקבכובהPARKTRONICהחנייה
החנייהעזראחרבמקוםאםובדוקהרכבאתשוב

PARKTRONICמתפקד.

צלילנשמעהרכבשלהתנעהבכולאחתפעםלכךבנוסףאם
:אלהלהיותיכולותלכךהסיבות,שניותכשתילמשךאזהרה
Rלבשים,החיישניםאתנקה:מלוכלכיםמלוכלכיםהחיישניםהחיישנים

.)260עמוד3(הרכבחלקישלהטיפוחלהוראות
RהחנייההחנייהעזרעזרPARKTRONICתפקודתפקודעקבעקבכובהכובה

פנה,נמשכתהבעיהאם.הרכבאתמחדשהתנע:לקוילקוי
.מורשהלמוסך

הפסיביתהפסיביתהצדיתהצדיתההגנהההגנהתפקודתפקוד
החנייהעזראתמרחיבההפסיביתהצדיתההגנה

PARKTRONICמכשוליםמפניאזהרהבאמצעות
אזוריביןמכשוליםישנםכאשרמופקתהאזהרה.בצדדים
החיישניםיזוההצדישאובייקטכדי.והאחוריהקדמיהכיסוי
אותולקלוטכלקודםצריכיםהאחוריאוהקדמיבפגוש

.פניועלעוברכשהרכב
כשהרכבמזוהיםהמכשוליםתמרוןאולחנייהכניסהבעת
מכשוללכיווןהרכבאתמנווטאתהאם.פניהםעלעובר
להתנגשותסכנהנוצרתכךועקב,המערכתידיעלשזוהה
.בצבעיידלקובתצוגהוהמקטעיםאזהרהתופק,צדית
:המזוההמהמכשוללמרחקבהתאםמשתנההמקטעיםצבע
Rבקירובמ"ס60–30שלמרחק:צהובצהוב
Rמ"ס30-מקטןמרחק:אדוםאדום

אומלפניםהצדייםהמקטעיםשלהצגהשתתאפשרכדי
הרכבאורךלמחציתהשווהמרחקלעבורחייבהרכבמאחור
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תתאפשר,כולוהרכבבאורךמרחקשלמעברלאחר.לפחות
.ומאחורמלפניםהמקטעיםכלשלהצגה

ללארכבים:PARKTRONICהחנייהעזרתצוגת
360°מצלמת

ומאחורמלפניםלמדידהמוכן1
ומהצדדיםמאחור,מלפניםלמדידהמוכן2
)אדום(ומאחור)צהוב(מלפניםימיןבצדמכשוליםזוהו3

עםרכבים:PARKTRONICהחנייהעזרתצוגת
360°מצלמת

ומאחורמלפניםלמדידהמוכן1
ומהצדדיםמאחור,מלפניםלמדידהמוכן2
)אדום(מימיןמלפניםמכשוליםזוהו3

:הבאיםבמצביםהיתרביןיימחקושמוריםצדייםמכשולים
Rההצתהאתוכבההרכבאתהעמד.
Rהדלתותאתפותחאתה.

אתמחדשלזהותתצטרךהמערכתהרכבהתנעתלאחר
.מפניהםלהזהירתוכלשהיאלפניהרכבבצדיהמכשולים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
תקפיםPARKTRONICהחנייהעזרשלהמערכתגבולות

.הפסיביתהצדדיםלהגנתגם
:יזוהולאהבאיםהעצמיםהיתרבין
Rמהצדהרכבלכיווןשמגיעיםרגלהולכי
Rהרכבלצדהמוצביםעצמים

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

הרכבבקרבתחפציםעקבתאונהסכנתהערההערה*

חפציםיזההלאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכן
.הרכבבקרבתמסוימים

במיוחדלבשיםתמרוןביצועאוחניהבזמן0
כמו,לחיישניםמעלאומתחתהממוקמיםלעצמים
עצמיםאוהרכבאחרת.גרירהוויאואדניותלמשל
.להינזקעשוייםאחרים

AIRללאללארכביםרכבים0 BODY CONTROL:עללחץ
.המרכזיתבקונסולהéהלחצן

AIRבעליבעלירכביםרכבים% BODY CONTROL:אפשר
PARKTRONICהחנייהעזראתלכבותאולהפעיל
.)196עמוד3(המולטימדיהבמערכת

החיווינוריתכאשרפעילPARKTRONICהחנייהעזר
אודולקתהבקרהנוריתכאשר.דולקתאינהéבלחצן
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החנייהעזר,éהסמלמוצגהמחווניםבמכלול
PARKTRONICפעילאינו.

PARKTRONICהחנייהעזרהרכבהתנעתלאחר%
.אוטומטיתפעיל

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

הרכבבקרבתחפציםעקבתאונהסכנתהערההערה*

חפציםיזההלאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכן
.הרכבבקרבתמסוימים

במיוחדלבשיםתמרוןביצועאוחניהבזמן0
כמו,לחיישניםמעלאומתחתהממוקמיםלעצמים
עצמיםאוהרכבאחרת.גרירהוויאואדניותלמשל
.להינזקעשוייםאחרים

דרישותדרישות
Rפתוחהמצלמהתפריט.
Rפעילהאקטיביהחנייהעזר:או.
Rמוקפץהחלון:אוPARKTRONICמופיע.
.המדיהבצג=עלהקש0

הבקרהנוריתכאשרפעילPARKTRONICהחנייהעזר
במכלולאודולקתאינההבקרהנוריתכאשר.דולקת

החנייהעזר,éהסמלמוצגהמחוונים
PARKTRONICפעילאינו.

PARKTRONICהחנייהעזרהרכבהתנעתלאחר%
.אוטומטיתפעיל

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

הרכבבקרבתחפציםעקבתאונהסכנתהערההערה*

חפציםיזההלאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכן
.הרכבבקרבתמסוימים

במיוחדלבשיםתמרוןביצועאוחניהבזמן0
כמו,לחיישניםמעלאומתחתהממוקמיםלעצמים
עצמיםאוהרכבאחרת.גרירהוויאואדניותלמשל
.להינזקעשוייםאחרים

תנאיםתנאים
Rפתוחהמצלמהתפריט.
Rפעילהאקטיביהחנייהעזר:או.
Rמוקפץהחלון:אוPARKTRONICמופיע.
.המדיהבצג=עלהקש0

הבקרהנוריתכאשרפעילPARKTRONICהחנייהעזר
במכלולאודולקתאינההבקרהנוריתכאשר.דולקת

החנייהעזר,éהסמלמוצגהמחוונים
PARKTRONICפעילאינו.

PARKTRONICהחנייהעזרהרכבהתנעתלאחר%
.אוטומטיתפעיל
החנייהעזרלכבותאולהפעילניתן,לחלופין

PARKTRONICהמהירההגישהבתפריט.

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלהאזהרההאזהרהצלילצלילהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2

האזהרההאזהרהצליליצלילישלשלהקולהקולעוצמתעוצמתקביעתקביעת
.האזהרהצלילישלהקולעוצמתבחר0
.ערךהגדר0

האזהרההאזהרהצליליצלילישלשלהצלילהצלילגובהגובההגדרתהגדרת
.האזהרהצלילישלהטוןגובהבחר0
.ערךהגדר0

האזהרההאזהרהצלילצליליושמעויושמעושבהשבההזמןהזמןנקודתנקודתקביעתקביעת
החנייהעזרשלהאזהרהצליליאםלקבועבאפשרותך

PARKTRONICלמכשוליותרגדולבמרחקכבריושמעו.
.היקפיתמוקדמתאזהרהבחר0
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.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

השמעהשמעעוצמתעוצמתהנמכתהנמכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
במערכתהמדיהמקורשלהקולעוצמתאםלקבועבאפשרותך
עזרשלהאזהרהאותמושמעכאשרתוחלשהמולטימדיה

.PARKTRONICהחנייה
.אזהרהצליליבמהלךהשמעהנמכתבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזר

האקטיביהאקטיביהחנייההחנייהעזרעזרתפקודתפקוד
,בחנייהלסיועאלקטרוניתמערכתהואהאקטיביהחנייהעזר

לאחורנסיעהמצלמתבתמיכת,קול-עלחיישניעלהמבוססת
35-כעדשלבמהירותקדימהבנסיעה.360°מצלמתאו
צדימשניחנייהמקומותאוטומטיתמודדתהמערכתש"קמ

.הרכב
:הבאותהפונקציותאתמציעהאקטיביהחנייהעזר
Rהנתיבלאורךחניהבמקומותלחניהכניסה:במדינהבמדינהתלויתלוי
Rהבחירהלפי(הנתיבלרוחבחניהבמקומותלחניהכניסה,

)אחורהאוקדימהבנסיעה
Rהתבצעההרכבחנייתאם,חניהממקומותיציאה

האקטיביהחניהעזרבאמצעות

תופיע,מתקיימיםחניהמקומותלמציאתהדרישותשכלברגע
.תכליתי-הרבהצגעלÇהתצוגה
תופיע,חנייהמקומותמזהההאקטיביהחנייהעזרכאשר

באיזהמציגיםהחצים.תכליתי-הרבהצגעלÈהתצוגה
מוצגיםוהם,המזוהיםהחנייהמקומותנמצאיםהכביששלצד
.המדיהצדעל
החנייהכיווןאתגם.כרצונךחנייהמקוםלבחוריכולאתה
במיקוםתלוי,כרצונךלבחוריכולאתה)אחורהאוקדימה(

.החנייהמקוםשל
האיתותמחוון,האקטיביהחנייהעזראתמפעיליםכאשר
.המחושבהנסיעהמסלולבסיסעליופעל

מהחנייהוהיציאהלחנייההכניסהבתהליךתומכתהמערכת
.הילוכיםוהחלפתהיגוי,בלימה,האצהבאמצעות

יכולאינוהוא.בלבדעזראמצעיהואהאקטיביהחנייהעזר
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים
:לפעוליפסיקהאקטיביהחנייהעזרהבאיםבמצבים
RהחנייהעזרPARKTRONICמכובה.
Rההגהאתמסובבאתה.
Rהחנייהבלםאתמשלבאתה.
Rלמצבההילוכיםאתמעביראתהj

RESP®מווסתת.
Rבמהלךהמטעןתאדלתאתאוהדלתותאתפותחאתה

.נסיעה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אינוהאקטיביהחניהעזר,פגומההחיצוניתהתאורהכאשר
.זמין

,החיישניםשלהכיסוילאזורמתחתאומעלהנמצאיםעצמים
משאיתשלהעמסהדופןאושלוחה,מרכבבולטמטעןכגון
מקוםמדידתבמהלךיזוהולאחנייהמקומותשלגבולותאו

.החנייהתהליךבחישובבחשבוןיילקחולאהםלכן.החנייה
אתינווטהאקטיביהחנייהעזרמסוימיםשבמצביםייתכןלכן
.השגויהחנייהלמקוםהרכב

מתחתאומעלעצמיםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביהחנייהעזרשלהכיסוילאזור

,הכיסוילאזורמתחתאומעלעצמיםישנםכאשר
:להתרחשעשוייםהבאיםהמצבים
Rמוקדםההגהאתלסובבעשויהאקטיביהחנייהעזר

.מדי
Rאלהעצמיםלפנילעצוריוכללאהרכב.

.לתאונהלגרוםעלולהדבר.להתנגשותלגרוםעלולהדבר
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החנייהבעזרלהשתמשאיןאלהבמצבים0
.האקטיבי

עלוליםכבדגשםאושלגלמשל,קיצונייםאווירמזגתנאי
שלאעלולההמערכת.החנייהמקוםשלהמדידהבדיוקלפגוע
עלחלקיתהתפוסיםחניהמקומותכהלכהלמדודאולזהות
החנייהבעזרהשתמש.גרוריםשלהגרירהמוטותידי

.טובהאחיזהעם,מאוזנתדרךעלרקהאקטיבי
החנייהבעזרלהשתמשאיןהבאיםבמצביםהיתרבין

:האקטיבי
Rשלגמכוסהכביש,קרחכגון,קיצונייםאווירמזגבתנאי

חזקבגשםאו
Rלרכבמעברהבולטהמטעןהובלתבמהלך
R15%-למעלמאודתלולבשיפועאומאודתלולבמדרון
Rשלגשרשראותהרכבתבעת
Rאופנייםמנשאאוגרורמחוברכאשר
Rחלופיצמיגמותקןכאשראוצמיגהחלפתלאחרמיד
Rמדיגבוהאומדינמוךבצמיגיםהאווירלחץכאשר
Rחבטהלאחרלמשל,מכיווןיצאההמתליםמערכתכאשר

שפהבאבן

מתאימיםשאינםמקומותלאתרגםעשויהאקטיביהחנייהעזר
:למשלכמו,לחנייה
Rבהםלחנותשאסורחנייהמקומות
Rמתאימהלאקרקעעלחנייהמקומות

האקטיביהאקטיביהחניההחניהעזרעזרעםעםלחנייהלחנייהכניסהכניסה

.1הלחצןעללחץ0

באזור.האקטיביהחנייהעזרשלהתצוגהתופיעהמדיהצגעל
ומסלול4זיהתהשהמערכתחנייהמקומותיוצגו2

.3הנסיעה
שונהלהיותעשויהמדיהצגעל3המוצגהרכבמסלול%

.בפועלהרכבממסלולמעט
.מלאהלעצירההרכבאתהביא:חניהמקוםמוצגאם0
.אותוואשר4המבוקשהחנייהמקוםאתבחר0
אוקדימהבנסיעה(החנייהכיווןאתבחרהצורךבמקרה0

.אותוואשר)אחורה
בהתאםיוצגוהחנייהלמקום4והכיווןהנסיעהמסלול
.שנבחר3החנייהלמקום

תהליךשמתחילברגעאוטומטיתיופעלהאיתותפנס%
.לחנייההכניסה
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.עליךמוטלתהנכוןבכיווןבאיתותלהשתמשהאחריות
.המתאיםהאיתותכיווןאתבחרהצורךבמקרה

מהמסלולהרכבשלבליטהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מחנייהיציאהאולחנייהכניסהבזמן

בולטהרכבמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת
.הנגדיהנתיבשללתחוםלהיכנסעשויולכןמהמסלול

אואחריםדרךבמשתמשילהתנגשעשויאתהכךעקב
.אחריםבעצמים

.אחריםולעצמיםדרךלמשתמשילבשים0
עםהחניההליךאתבטלאוהפסק,הצורךבמידת0

.האקטיביהחניהעזר

להילוךשלבההודעהלמשלמופיעההמדיהצגעלאם0
.מתאיםהילוךשלב:אחורי
.החנייהלמקוםייכנסהרכב
הנסיעהנתיב,האקטיביהחנייהעזרעםחניהבמהלך%

.בירוקמוצגהמצלמהבתמונת
החנייהעזרØההודעהתוצגהחנייהתהליךסיוםלאחר

שתצטרךייתכן.בעצמךהרכבאתנהגהסתייםהאקטיבי
.בעצמךתמרוניםכמהעודלבצע

מפניהרכבאתאבטחלחנייההכניסהתהליךסיוםלאחר0
מחייביםבפועלהתנאיםאוהחוקתקנותאם.הידרדרות

.השפהאבנילכיווןהגלגלאתסובב:זאת
הרכבאתלעצוריוכלאתההחנייהתהליךבמהלך%

מסלולזאתבעקבותתחשבהמערכת.הילוךולהחליף
יכולההמערכת,זמיןחדשמסלולאיןאם.חדשנסיעה
הליךאתלבטלאושובההילוכיםמיקוםאתלשנות
.החניה

האקטיביהאקטיביהחניההחניהעזרעזרבאמצעותבאמצעותמחנייהמחנייהיציאהיציאה

תנאיםתנאים
Rהרכבאתהחנההאקטיביהחנייהעזר.

האחראיהואאתהכולוהחנייהתהליךבמשךכילבשים
.ולסביבהלרכב
.הרכבאתהתנע0

.1הלחצןעללחץ0
.האקטיביהחנייהעזרשלהתצוגהתופיעהמדיהצגעל
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אתבחר2באזור:הנסיעהלכיווןבניצבחנההרכבאם0
.ימינהאושמאלה3מהנחייההיציאהכיוון

שונהלהיותעשויהמדיהצגעלהמוצגהרכבמסלול%
.בפועלהרכבממסלולמעט

כיווןאתאשרמהחנייההיציאהבתהליךלהתחילכדי0
.3מהחנייההיציאה

תהליךשמתחילברגעאוטומטיתיופעלהאיתותפנס%
.מהחנייההיציאה
.עליךמוטלתהנכוןבכיווןבאיתותלהשתמשהאחריות
.המתאיםהאיתותכיווןאתבחרהצורךבמקרה

מהמסלולהרכבשלבליטהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מחנייהיציאהאולחנייהכניסהבזמן

בולטהרכבמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת
.הנגדיהנתיבשללתחוםלהיכנסעשויולכןמהמסלול

אואחריםדרךבמשתמשילהתנגשעשויאתהכךעקב
.אחריםבעצמים

.אחריםולעצמיםדרךלמשתמשילבשים0
עםהחניההליךאתבטלאוהפסק,הצורךבמידת0

.האקטיביהחניהעזר

שלבאנאההודעהלמשלמופיעההמדיהצגעלאם0
.מתאיםהילוךשלב:קדימהנסיעהלהילוך
.אוטומטיתיכבההאיתותפנס.החנייהממקוםיצאהרכב

וההודעההאזהרהצלילמהחנייההיציאהתהליךסיוםלאחר
Øהרכבאתנהגהסתייםהאקטיביהחנייהעזר
.הרכבעלפיקודלקחתממךדורשיםבעצמך
לשובעליך!להתדרדרעלולוהואאוטומטיתנבלםלאהרכב
.בעצמךהילוכיםולהחליףלנווט,להאיץ,ולבלום

בתמרוניםבתמרוניםסיועסיוע

Drive-ההתפקודתפקוד Away Assist
Drive Away Assistההתנגשותחומרתאתלהפחיתיכול

מהירותהנסיעהבכיווןלמכשולמתקרבהרכבכאשר.מלפנים
קריטימצבמזוההאם.ש"קמ2-לכקצרלזמןמואטתהרכב
.המדיהבצגÉהסמליופיע
Drive-האתלהפעילאולכבותניתן Away Assist

.)201עמוד3(בתמרוניםסיועבתפריט
Driveשלההתערבותאתלהפסיקעתבכוליכולאתה%

Away Assist;החנייהעזראתכבהכךלשם
PARKTRONIC)3196עמוד(.

Driveשלהזיהויכושרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
Away Assistמוגבל

Drive-היכולתמידלא Away Assistנכונהלזהות
.התנועהמצבאת
ורקאךתסמוךואלהתנועהלמצבתמידערניהיה0

Drive-העל Away Assist.
במידה,לחמוקהצורךובמקרהלבלוםמוכןהיה0

ההתחמקותותמרוןזאתמאפשרהתנועהשמצב
.מסוכןאינו
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Drive Away Assistיכולאינוהוא.בלבדעזראמצעיהוא
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים
:לתאונהסכנהלדוגמהקיימתהבאיםבמצבים
Rולהפךלבלימהההאצהדוושתביןבטעותהחלפה.
Rמשולבשגויהילוכיםתיבתמצב.

Driveהבאיםבתנאים Away Assistיפעל:
RהחנייהעזרPARKTRONICמופעל.
Rמצבאתמחליףאתההרכבשלהמוחלטתהעצירהבעת

.hלמצבאוkלמצבההילוכיםתיבת
Rמ1.0-מכקצרבמרחקנמצאהמזוהההמכשול'.
Rבמערכתהופעלהבתמרוניםהסיועפונקציית

.המולטימדיה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
Driveשלהביצועים,בעליות Away Assistמוגבלים.
Driveגרורעםבנסיעה Away Assistזמיןאינו.
החניהעזרשלהמערכתלמגבלותגםלבשים%

PARKTRONIC)3192עמוד(.

Cross-ההתפקודתפקוד Traffic Alert
Crossהפונקציה% Traffic Alertעםברכביםרקזמינה

.המתלשטחאקטיביעזראוהמתלשטעזר
Crossהפונקציה Trafficחוצהתנועהמפנילהזהיריכולה

בנסיעהמחנייהביציאהאולאחורבנסיעהתמרוניםבעת
.הרכבבקרבתהאזוראתמנטריםבפגושהמכםחיישני.לאחור
צגעלLהסמליופיעקריטימצבמזהההמערכתאם

.אוטומטיתייבלםשהרכבוייתכן,המדיה
הם,המכםלחיישנימפריעיםאחריםעצמיםאורכביםכאשר
.חוצהתנועהלזהותיוכלולא

Crossהפונקציה Traffic Alertהבאיםבתנאיםפעילה:
Rהליכהבמהירותלאחורנוסעהרכב.
R201עמוד3(פעילבתמרוניםהסיוע(
והעזרהמתלשטחהעזרבנושאלהנחיותגםלבשים%

.)182עמוד3(מתלשטחהאקטיבי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
Crossפונקצייתבעליות Traffic Alertמתפקדתאינה.
Crossפונקצייתגרורעםבנסיעה Traffic Alertאינה
.מתפקדת

בתמרוניםבתמרוניםהסיועהסיועשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.בתמרוניםסיועאתכבהאוהפעל0
מופעלתלהיותחייבתבתמרוניםהסיועפונקציית%

Driveהפונקציהלהפעלת Away Assist
Cross-ו)200עמוד3( Traffic Alert
.)201עמוד3(

הגרירההגרירההתקןהתקן
גרורגרורלהפעלתלהפעלתהנחיותהנחיות

:הגרירהוועללעומסבנוגעהבאותלהנחיותלבשימו
Rהגרירהוועלהמותרלעומסמתחתאומעללחרוגאין.
Rהגרירהוועלהמותרהמרביהעומסאתלנצלהשתדלו.

:הבאיםלערכיםמעללחרוגאין
Rהמותרהגרירהמשקל
Rהגוררהרכבשלהאחוריהסרןעלהמותרהעומס
Rהגוררהרכבשלהמותרהכוללהמשקל
Rהגרורשלהמותרהכוללהמשקל
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Rהגרורשלהמותרתהמרביתהמהירות

:כילהקפידישהנסיעהתחילתלפני
Rמכווןהגוררהרכבשלהאחוריהסרןבצמיגיהאווירלחץ

.מרבימשקלבעומסללחץ
Rתקינההמחוברהגרורתאורת.
Rפנסיפנסיאואוקדמייםקדמייםלדלדפנסיפנסיללאללארכברכבכליכלי

MULTIBEAM LED:מכוונניםהקדמייםהפנסים
.נכונהבצורה

אין,מאודגבוההאחוריהסרןעלהעומסכאשר,חוקפיעל
גםתקףהדבר.ש"קמ100-מהגבוההבמהירותבצמדלנהוג

הצמדעםלנהיגההמותרתהמרביתהמהירותבהןבמדינות
.ש"קמ100-מגבוהה

הכדוריהכדוריהגרירההגרירהווווקיפולקיפולאואופתיחתפתיחת

נעולאינוהגרירהווכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לגרוםעלולההגרירהתפוחשלנכונהלאנעילה
.הגרורלהשתחררות

.כמוסברהגרירהוואתתמידלנעולהקפד0

הגרירהוופתיחתבעתפציעתסכנהאזהרהאזהרה&

אוהגרירהוושלהנעילהשחרורעםנפתחהגרירהוו
.הקיפולבעתכהלכהננעלאינווהואבמידה
!ולחבלהלתאונהלגרוםעלולהגרירהווסיבוב
טווחכאשררקהגרירהוושלהנעילהאתשחרר0

.פנוישלוהתנועה
.פנימהקיפולובעתננעלהגרירהשוותמידודא0

הגרירהווכאשררכושלנזקימוגברסיכוןהערההערה*
פתוח

,מחובריםאינםהאופנייםמנשאאוהגרורכאשר0
גרירההתקןְשלובמקרה,הגרירהוואתלקפליש

.פנימהאותולהטותלגמריחשמלי

הגרירהבהתקןשגוישימושעקבלרכבנזקהערההערה*

התקןבעזרתהחוצהגרירהבאמצעותהרכבחילוץ
.הגרירהלהתקןאולרכבנזקלגרוםעלולהגרירה

אונגררלגרירתרקהגרירהבהתקןהשתמשו0
לדוגמהכגון,מורשותנשיאהמערכותלחיזוק
.אופנייםמנשא

מוקדמותמוקדמותדרישותדרישות
Rשלוהידרדרותלמנועכדיהרכבאתאבטחו.
Rפנויההטיהשאזורודאו.
Rהוסרוהמתאםהתקעאוהגרורשכבלודאו.

הכדוריהכדוריהגרירההגרירהוווופתיחתפתיחת

.ישתחררהכדוריהגרירהשוועד2לחצןאתמשכו0
לפגושמתחתחוץכלפיייפתחהכדוריהגרירהוו

.האחורי
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.תהבהב1הבקרהנורית

שתשמעועד,החץבכיווןהכדוריהגרירהוואתמשכו0
.אנכיבמצבננעלשהוא
הגרירהוושלהנעילהשחרורלחצןעל1הבקרהנורית
.תכבהכדורי
הצגעלתוצג,בטוחהבצורהנעולאינוהגרירהוואם
.הגרירהוונעילתאתבדוקההודעהתכליתי-הרב

אותהואחסנוהכדוריהגרירהמווהכיסויכיפתאתהסירו0
.בטוחבמקום

הואהנגררנתונילפיהאםבדקו.נקיהגרירהוושכדורודאו
).סיכהחומרללא(יבשאומשומןלהיותצריך

הכדוריהכדוריהגרירההגרירהווווקיפולקיפול
.ישתחררהכדוריהגרירהשוועד2לחצןאתמשכו0

.האחורילפגושמתחתפנימהיתקפלהכדוריהגרירהוו
.תהבהב1הבקרהנורית

שתשמעועדהחץבכיווןהכדוריהגרירהוואתדחפו0
.הפגושמאחוריבמקומוננעלשהוא
.יכבותכליתי-הרבהצגעלוהתצוגה1הבקרהנורית

:המחווניםבמכלוללהודעותבנוגעלמידעלבשימו
R347עמוד3(ובקרהאזהרהנוריות(
R301עמוד3(הצגעלהודעות(

הגרורהגרורניתוקניתוקאואוחיבורחיבור

דרישותדרישות
Rזובעמדהבבטחהוננעלהחוצהנפתחהכדוריהגרירהוו.

המתאמיםבאמצעותלרכבפינים7תקעבעליגרוריםחבר
:הבאים
Rמתאםתקע
Rמתאםכבל

:הבאיםהתנאיםבהתמלארקהגרוראתנכונהיזהההרכב
Rנכוןמחוברהגרור.
Rלגמריתקינההגרורשלהתאורהמערכת.

שלהפונקציותעל,היתרבין,משפיעכראויהמחוברגרור
:הבאותהמערכות
RהגרורייצובESP®
Rהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
RחניהעזרPARKTRONIC
Rפעילחניהעזר
Rהמתהלזוויתהפעילהעזראוהמתההזוויתעזר
RעזרDrive Away
Rחוצהרכבהתראת
Rלאחורהנסיעהמצלמת
R360°מצלמת
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גרורגרורחיבורחיבור

מלאהמפריקהכתוצאהההתנעהלמצברסכנההערההערה*

הגרורשלהמתחאספקתבאמצעותהגרורמצברטעינת
.ההתנעהלמצברנזקלגרוםיכולה
לצורךהרכבשלהמתחבאספקתלהשתמשאין0

.הגרורמצברטעינת

אותהואחסנוהכדוריהגרירהמווהכיסויכיפתאתהסירו0
.בטוחבמקום

והצמדהגוררהרכבמאחוריאנכיבקוהגרוראתמקם0
.אותו

.התקעכיסויאתפתח0

של3לחריץנכנסת1שהלשוניתכךהתקעאתהכנס0
.השקע

.המעצורעדימינה2השגוםהמצמדאתסובב0
.להינעללמכסהאפשר0
בשימושרק(אזיקוניםבאמצעותלגרורהכבלאתחבר0

).מתאםבכבל
.בעיקוליםנסיעותלצורךמספיקמשוחררשהכבלודא0

שתופיעייתכןנכוןמחוברהגרורכאשרגםהבאיםבתנאים
:תכליתי-הרבהצגעלהודעה
Rלדנורותמותקנותהגרורשלהתאורהבמערכת.
Rהמינימוםלערךמתחתירדהגרורתאורתשלהזרם

)50 mA.(
בהספקאביזריםהקבועההמתחלאספקתלחבראפשר%

.ההצתהמתגשלהמתחאספקתדרךואט180עדשל

גרורגרורניתוקניתוק

הגרורניתוקבעתוהיתפסותמעיכהסכנתאזהרהאזהרה&

היתרעומסבלםכאשרהגרוראתמשחרראתהאם
.הגרירהמוטלביןהרכבביןלהילכדעלולהידך,מופעל
.מופעליםהגרורבלמיכאשרהגרוראתלנתקאין0

הגרורבלמיכאשרגרורניתוקבעתנזקיםהערההערה*
מופעלים

נזקלגרוםעלולמופעליםהגרורבלמיכאשרהגרורניתוק
.לרכב
.מופעליםהגרורבלמיכאשרהגרוראתלנתקאין0

.דרדורמפניהגרוראתאבטח0
.לגרורהרכבביןהחשמליהחיבוראתנתק0
.הגרוראתנתק0
הגרירהתפוחעלהמגןהכיסויאתהרכב0

האופנייםהאופנייםמנשאמנשאשלשלהפעולההפעולהאופןאופן

במנשאיםנכוןלאשימושבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
לאופניים

להשתחררעשוילאופנייםהמנשאהבאיםבמקרים
:מהרכב
Rהגרירההתקןשלהמותרמהעומסחריגהחלה.
Rלאופנייםבמנשאנכוןלאשימושבעקבות.
Rלתפוחמתחתהגרירהלוומחוברהאופנייםמנשא

.הגרירה
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לבשיםהאחריםהדרךמשתמשיובטיחותבטיחותךלמען
:הבאיםלנושאים

התקןעלהמותרמהעומסלחרוגשלאהקפד0
.הגרירה

.בלבדאופנייםלהובלתהאופנייםבמנשאהשתמש0
מנשאאתבטוחהבצורהתמידלעגןהקפד0

.הגרירהלתפוחהאופניים
ידיעלשאושרואופנייםבמנשאירקהשתמש0

Mercedes-Benz.
מנשאשלהשימושלהוראותגםתמידלבשים0

.האופניים

שימושעקבהגרירהלהתקןשבראונזקהערההערה*
נכוןלאשימושאומתאיםלאאופנייםבמנשא
האופנייםבמנשא

ידיעלשאושרואופנייםבמנשאירקהשתמש0
Mercedes-Benz.

הגרירהווכאשררכושלנזקימוגברסיכוןהערההערה*
פתוח

,מחובריםאינםהאופנייםמנשאאוהגרורכאשר0
גרירההתקןְשלובמקרה,הגרירהוואתלקפליש

.פנימהאותולהטותלגמריחשמלי

עדעליולהובילאפשר,האופנייםמנשאשלבמבנהכתלות
.אופנייםזוגותשלושה

העומס,1הגרירהלתפוחמחוברהאופנייםמנשאכאשר
.ג"ק75הואהמותרהמרבי
והמשקלהאופנייםמנשאמשקלשלהסכוםהואהעומס
.עליוהמועמס
רכבאוגרור,הגגעלמטעןעםהנסיעהלגבילהנחיותהישמע
.)130עמוד3(מלאהבהעמסה

האווירלחץאתלכוונןישאופנייםבמנשאישימושבעת
מידע.ברכבמוגדלמשקלעומסלפיהאחוריהסרןבצמיגי
האווירלחציבטבלתתמצאבצמיגיםהאווירלחץבנושאנוסף

.)282עמוד3(בצמיגים

העמסההעמסההנחיותהנחיות
כך,הגרירהמתפוחרחוקהמטעןשלהכובדשמרכזככל

.יותרגדולהגרירההתקןעלהעומס
:הבאותלהנחיותלבשיםלכן
Rלרכבהאפשרככלקרובכבדיםאופנייםלחבריש.
Rבאופןהאופנייםמנשאעלהמועמסהמשקלאתלחלקיש

.האפשרככלסימטרי

-Mercedes,האופנייםמנשאעלהאופנייםהעמסתלפני
Benzלאופנייםהמחוברותהתוספותכלאתלהסירממליצה,
אתלשפריכולהדבר.סוללותאוילדיםמושבי,סלים'לדוג

.האופנייםמנשאשלהכובדמרכזואתהאווירהתנגדות
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ולבדוק,יחליקושלאכךהאופנייםאתהיטבלאבטחיש
.יציבמחובריםשהםסדיריםזמןבמרווחי

אתחוסמיםהם.אחריםבכיסוייםאוביריעותלהשתמשאין
.הרכבשלהכבישבהתנהגותופוגמיםהאחוריהראייהשדה
אתכןועלהאווירהתנגדותאתמגביריםהםלכךבנוסף
.הגרירההתקןעלהעומס

האופנייםמנשאעלעומסחלוקת
בגובה,הגרירהלתפוחהכובדממרכזהמרחק1
לאחור,הגרירהלתפוחהכובדממרכזהמרחק2
הרכבשלהמרכזיהצירעלנמצאהכובדמרכז3

לבשיםאופנייםשלושהעדעםלאופנייםמנשאבהעמסת
.הבאיםלנתונים

האופנייםהאופנייםמנשאמנשאהעמסתהעמסת

הכוללהכוללהמשקלהמשקל
מנשאמנשאשלשל

האופנייםהאופניים
והפריטיםוהפריטים
עליועליוהמועמסיםהמועמסים

22'מקסמקסמרחקמרחק11'מקסמקסמרחקמרחק

מ"מ300מ"מ420ג"ק75עד

רכברכבלגרירתלגרירתהנחיותהנחיות
למשלכמו,גרירהמוטמערכותעםלשימושמיועדאינוהרכב
והשימושההרכבה.סירהגרירתאושטוחהגרירהלצורך

אוהמשיכה.לרכבנזקיםלגרוםעלולהגרירהמוטבמערכת
עודיכולהאינהגרירהמוטמערכותעםהרכבשלהגרירה
הרכבלביןהגוררהרכבביןבטוחהדינמיתהתנהגותלהבטיח
.פתאומיתלסטייהלגרוםעשויהרכביםצרוף.הגרור
:הבאותלהערותלבשימו
R273עמוד3(מורשותגרירהשיטות(
Rעלהסרניםשניעםלגרירהההערות

)274עמוד3(הקרקע
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הרכבהרכבולמחשבולמחשבהמחווניםהמחווניםלצגלצגבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

כושלהמחווניםצגכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

חלקיתמתקלקלאולגמריכושלהמחווניםשצגבמקרה
הקשורותמערכותשלבתפקודהגבלותלזהותתוכללא

.לבטיחות
.שלךהרכבשלהבטיחותעללהשפיעעלולהדבר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הרכבאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

התעבורהלתקנותלצייתחשובהרכבמחשבשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםבהבמדינההתקפות

מערכותשלואזהרותהודעותתכליתי-הרבבצגיציגהמחשב
לנהיגהבטיחותישלךשהרכבלוודאחשוב.בלבדמסוימות

.עתבכל
העמד,הרכבשלהבטיחותמאפייניעלהשפעהוקיימתבמידה
.מורשהלמוסךהודע.בטוחבמקוםדיחויללאהרכבאת

המחווניםהמחווניםצגצגסקירתסקירת

תוכנית(אקטיביתמסלולהכוונתבעתמומלצתמהירות1
);נהיגה

הנוספיםהערכיםבאזורדיגיטליתמהירותתצוגת2
חיצוניתטמפרטורה3
שעה4
הנוספיםהערכיםבאזורההנעההספקהגדרת5
ההנעההספקסולם6
ששוחזרהספקסולם7
ההנעהמערכתשלזמיןמרביהספק8
הנוכחיההילוךמיקום9

Aנוכחיהנעההספק
Bאינדקסנקודות
Cתכליתי-רבצגתצוגהאזור
Dהגבוההמתחמצברשלהנוכחיהטעינהמצב
Eסטנדרתיתלצריכהבהתאםהזמיןהמירביהנסיעהטווח
Fהאישיהנסיעהלסגנוןבהתאםהזמיןהנסיעהטווח

מערכתשלהזמיןלהספקהתצוגהרגיליםהפעלהבתנאי
.המקסימליבטווחנמצאתההנעה
מהטווחשונהלהיותעשויהזמיןההספקהבאיםבמקרים

:המקסימלי
Rמאודנמוכותאוגבוהותחיצוניותטמפרטורות
Rארוכהזמןתקופתלאורךמאודגבוההההספקדרישת
Rמאודנמוכההגבוההמתחמצברשלהטעינהרמת
Rההנעהבמערכתתקלה

המערכותשלהסטטוסאתמציגיםהמהירותבמדהמקטעים
אקטיבימרחקשמירתעזר/מהירותמגביל/שיוטבקרת:הבאות

DISTRONIC
הסטנדרטיתהצריכהפיעלמחושבEהמירביהנסיעהטווח
הנסיעהסגנוןפיעלמחושבFהנסיעהטווח.הרכבשל

.האישי
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אוהחיצוניותמהטמפרטורותגםתלויהאמיתיהנסיעהטווח
.האקליםבקרתהגדרות
לכלולניתן,פעיליםהקבועהנסיעהמסלולאוהניווטכאשר
.Fהנהיגהטווחחישובבעתהצפויהמסלולעלנוסףמידע
הנסיעהמטווחשונהלהיותעלולהאמיתיהנסיעהטווח
.הנוכחיהמחושבהמוצג

ההגהההגהבגלגלבגלגלהלחצניםהלחצניםסקירתסקירת

1Pארוכהלחיצה(בית/חזרהלחצן- הרכבמחשב)
הרכבמחשב-מגעבקרת2
אוהמהירותמגביל/TEMPOMAT-בקרהיחידת3

DISTRONICפעילמרחקשמירתעזר
MBUXהמולטימדיהמערכת-בקרהיחידת4

)212עמוד3(
£LINGUATRONIC

5òהמולטימדיהבמערכתהביתמסךזימון
המולטימדיהמערכתשלמגעבקרת6
המולטימדיהבמערכתחזרהלחצן7%
ושלהמחווניםצגשלהתאורהלכוונון,בהירותוסת8

הרכבפניםבחללהפקדים

הרכבהרכבבמחשבבמחשבשימוששימוש
במדינההחוקלהוראותלבלשיםישהרכבמחשבתפעולבעת
.כעתנמצאאתהשבה

,שוניםמשובצלילינשמעיםהרכבמחשבתפעולבעת
גולליםכאשראורשימהלסוףמגיעיםכאשרלדוגמה
.ברשימה
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:הזמיניםהתפריטיםהםאלה
Rעזרמערכות
Rטלפון
Rניווט
Rנסיעה
Rרדיו
Rמדיה
Rותצוגהסגנון
Rשירות

תמצאבתפריטיםוהבחירהההגדרהאפשרויותעלמידע%
.הדיגיטליותההפעלהבהוראות

בצדחזרההלחצןעללחץ:התפריטיםהתפריטיםסרגלסרגלטעינתטעינת0
.התפריטיםסרגללהצגתעדשמאל

אקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזרללאללארכביםרכבים%
DISTRONIC:שלהתפריטיםסרגלאתלהציגניתן

.òהלחצןעלבלחיצההרכבמחשב
ימינהאושמאלהאצבעהחלק:התפריטיםהתפריטיםבסרגלבסרגלדפדוףדפדוף0

.שמאלבצדהמגעפקדעל
הגדרההגדרהאפשרויותאפשרויותאואומשנהמשנהתפריטתפריט,תפריטתפריטפתיחתפתיחת0

המגעפקדעללחץ:הגדרההגדרהאואובחירהבחירהאישוראישור,בתפריטבתפריט
.שמאלבצד

,מוצגמוצגתוכןתוכןבחירתבחירת,ברשימותברשימותאואובתצוגותבתצוגותדפדוףדפדוף0
אומעלהכלפיאצבעהחלק:תצוגהתצוגהאואורשומהרשומה,פונקציהפונקציה
.שמאלבצדהמגעפקדעלמטה

.שמאלבצדהחזרהלחצןעללחץ:משנהמשנהמתפריטמתפריטיציאהיציאה0

העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהבחירתבחירת
דרךהעיליתהתצוגהאתהפעל:העיליתהעיליתהתצוגההתצוגההפעלתהפעלת0

פקדעלמעלהכלפיאצבעהחלקאוהמולטימדיהמערכת
.שמאלבצדהמגע
.העיליתבתצוגהנבחרהעיליתהתצוגהתפריט

שמאלבצדהמגעפקדעללחץ:העיליתהעיליתלתצוגהלתצוגהמעברמעבר0
.שמאלבצדהמגעפקדעלמעלהכלפיאצבעהחלקאו

החלק:העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלהתצוגההתצוגהאזוריאזורישלשתשלשתהגדרתהגדרת0
.שמאלבצדהמגעפקדעלמטהאומעלהכלפיאצבע

מלאהמלאהמסךמסךבתצוגתבתצוגתתפריטיםתפריטים
ניתן:בקוקפיטבקוקפיטהמכשיריםהמכשיריםבלוחבלוחרחברחבמסךמסךתצוגתתצוגתעםעםרכברכבכליכלי

בלוחמלאהמסךבתצוגתשלהלןהתפריטיםאתלהציג
:המחוונים
Rעזרמערכות
Rנסיעה
כדישמאלבצדהמגעבפקדהשתמשהרלוונטיבתפריט0

.הרשימהסוףעדלדפדף

.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0
.מלאבמסךמוצגהנבחרהתפריט

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגהתצוגותהתצוגותסקירתסקירת
:תכליתי-הרבבצגתצוגות
u198עמוד3(אקטיביחניהעזר(
éהחנייהעזרPARKTRONICכבוי

)195עמוד3(
hTEMPOMAT)3164עמוד(
È165עמוד3(מגביל(
çמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי

)167עמוד3(
ê179עמוד3(אקטיביבלימהעזר(
à173עמוד3(אקטיביהיגויעזר(
Ã185עמוד3(אקטיבינתיבשמירתעזר(
אקטיביתנועהפקקיעזר¬
õ129עמוד3(לנסיעהמוכנהההנעהמערכת(
ò310עמוד3(מתפקדאינוקולמחולל(
ëפונקצייתHOLD)3162עמוד(
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ðמסוימותבמדינות(המותרתהנסיעהממהירותחריגה
)בלבד

שזוהווהנחיותתמרורים:מהירותמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרעםעםרכביםרכבים
.)179עמוד3(

שזוהווהנחיותתמרורים:תמרוריםתמרוריםעזרעזרבעליבעלירכביםרכבים
.)180עמוד3(

עיליתעיליתתצוגהתצוגה
העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהתפקודתפקוד

אתלמשלהנהגשלהראייהלשדהמקרינההעיליתהתצוגה
:המכשיריםללוחמעלהבאהמידע
Rהנסיעהמהירות
Rהניווטממערכתמידע
Rהנסיעהובטיחותהנסיעהמערכותעלמידע
Rמהאזהרותאחדות

,שוניםמידעפרטימוצגיםהעיליתבתצוגההאזוריםבשלושת
.)210עמוד3(הרכבלאבזורבהתאם

המוצגיםהמוצגיםהתכניםהתכנים

ניווטהנחיות1
הנוכחיתהנסיעהמהירות2
מזוהיםותמרוריםשלטים3
)שיוטבקרתכגון(הנהיגהבמערכתהמוגדרתהמהירות4

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:הבאיםמהתנאיםמושפעתהתצוגותשלהנראות
Rישיבהתנוחת
Rהתמונהמיקוםכוונון
Rתאורהתנאי
Rרטוביםכבישים
Rהצגכיסויעלחפצים

Rשמשבמשקפיקוטביות

שחלקיםייתכןמאודחזקהשמשקרינתישנהכאשר%
ידיעלהזההתהליךאתלבטלאפשר.יחווירומהתצוגה

.העיליתהתצוגהשלמחדשוהפעלהכיבוי

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותהעיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלהתצוגותהתצוגותהגדרתהגדרת

:רכבמחשב
עיליתתצוגה1
שלהתצוגותאוהבאותההגדרותאתלהציגאולבצעניתן

:העיליתהתצוגה
Rמיקום
Rבהירות
Rהודעות
Rעזרמערכותמצב
Rטלפון
Rשמע
RLINGUATRONIC
בפקדימינההחלקהמחוותבצע:ההגדרותההגדרותתפריטתפריטבחירתבחירת0

.השמאליהמגע
.נבחר5ההגדרותתפריט
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.השמאליהמגעפקדעללחץ:ההגדרותההגדרותתפריטתפריטפתיחתפתיחת0
מטהאומעלהכלפיהחלקהמחוותבצע:מיקוםמיקוםהגדרתהגדרת0

.השמאליהמגעבפקד
ימינהאושמאלההחלקהמחווותבצע:הבהירותהבהירותכוונוןכוונון0

.השמאליהמגעבפקד

אודיואודיו,טלפוןטלפון,עזרעזרמערכותמערכות,הודעותהודעותהגדרתהגדרת
Linguatronic-וו
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

.מוצגתההגדרהאפשרויותרשימת
השמאליהמגעבפקדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק0

.השמאליהמגעפקדעללחיצהידיעלהגדרהלבחורכדי

העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלתצוגותתצוגותבחירתבחירת

)דוגמה(
העיליתהתצוגהשלכיבוי/הפעלה1
שמאליתצוגהאזור2

ניווטמערכת
ממוצעתצריכה

G-Meter
מרכזיתצוגהאזור3

מהירותמד
שיוטבקרתכגון,לנהגעזרבמערכתהמוגדרתהמהירות
מרחקאזהרתכגון,לנהגעזרמערכותשלאזהרות

ימניתצוגהאזור4
תמרוריםעזר

העזריםשלגרפיתתצוגה
הגדרותקביעת5
אינדקסנקודות6

.להסתיראפשר4עד2נחוציםשאינםהתצוגהאזוריאת
הרצועהאוהתחנהשםזמניבאופןיוצגופעילכשהשמע%

השיחותיוצגולכךבנוסף.השמעמקורתפעולבמהלך
בצגהטלפוניםרשימתאתמתפעליםכאשרהאחרונות
.המחוונים

המגעפקדעלמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק0
.השמאלי

המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתדרךדרךהעיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.באפשרותבחר0
.מוצגתהעיליתהתצוגה
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והפעלהוהפעלהסקירהסקירה
MBUXהמולטימדיההמולטימדיהלמערכתלמערכתהערותהערות

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

MBUXהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתסקירתסקירת

המולטימדיהמערכתשלהפעלהויחידתמגעפקד1
MBUX

מגעבקרתעםמדיהצג2
מגעמצע3
וסת4

השמעעוצמתכוונון:סיבוב
הקולשלכיבויאו/והפעלה:קצרהלחיצה

המולטימדיהמערכתשלכיבויאוהפעלה:ארוכהלחיצה
MBUXהמדיהצגאו

וטלפוןמדיה/רדיו,ניווטלחצני5
הנוסעעולמות/למועדפיםלחצן6

:נוספותתפעולאפשרויות
Rמערכתעםקולישיח-דוביצועLINGUATRONIC.
Rעזרבאמצעותשונותפונקציותשלמגעללאתפעול

.MBUXשלהפניםמערכות
תמצאוהשירותיםהיישומים,התפעולעלנוסףמידע%

.הדיגיטליותההפעלהבהוראות

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
.גניבהמפנילהגנהטכנייםבאמצעיםמאובזרזהמכשיר
.מורשהלמוסךפנה,גניבהמפניההגנהעלנוסףמידעלקבלת
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הביתהביתמסךמסךסקירתסקירת

תלוי,הראשוניםהיישומיםשלושתאוהביתמסךפתיחת1
בתצוגה

פרופילהצגת2
גלובליחיפושהצגת3
4SOS NOT READY)קריאתמערכתכאשררק

)זמינהאינהMercedes-Benzשלהחירום
5Mercedes me connectפעיל
פעילהרכבמיקוםשידור6

סטטוס,רשתתצוגת,הסלולריתהרשתשלקליטהעוצמת7
שעון,המחוברהניידהטלפוןשלסוללה

ההתראותמרכזהצגת8
הסמליםאחדבאמצעותיישוםהצגת9
Aעדכניומידעיישום
Bהביתכתובתהזנתלדוגמה,מהירהגישה
Cשנבחרהתצוגהותחוםאינדקסנקודות

Dהאקליםבקרתתפריטטעינת
Eמועדפיםוגםהנוסעעולמות,הצעותהצגת
Mercedesכאשר% me connect5הרכב,פעיל

Mercedesאלמקושר me connect.זהבמצב
נתוניםאילו.העורפיהקצהאלמהרכבנתוניםמשודרים
נוספיםפרטים.המופעליםבשירותיםתלוימשודרים
Mercedesשלהשימושבתנאיתמצא me connect
.למדינהבהתאםהיאהזמינות.המשפטיובמידע

MBUX213מולטימדיהמערכת



זהו,פעילה6הרכבמיקוםשידורפונקצייתכאשר
Mercedesשירותיזהרכבעבורשהופעלוסימן me

connectהרכבשלהגאוגרפילמיקוםגישההדורשים.
בשירותתלוימשודרהרכבמיקוםמקריםבאילו

שלהשימושבתנאיתמצאנוספיםפרטים.הספציפי
Mercedes me connectהזמינות.המשפטיובמידע

.למדינהבהתאםהיא

MBUXהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתתפעולתפעול

המגעהמגעבפקדבפקד

הפתיחהמסךטעינת©1
מגעפקד2
3Gהאחרונהלתצוגהחזרה:קצרהלחיצה
4ßהצגת:מטהכלפיהמתגשלקצרהלחיצה

המועדפים

ßהוספת:מטהכלפיהמתגשלארוכהלחיצה
נוסעועולמותמועדפים
VOL:הקוללהשתקתאוהקולעוצמתלכוונוןוסת
)לחיצה(8
אוטלפוןשיחתביצוע:מעלהכלפיהמתגלחיצת6
טלפוןלשיחתמענה
סיומהאושיחהדחיית:מטהכלפיהמתגלחיצת~

מחוותבאמצעות2המגעבפקדמבוצעבתפריטיםהניווט
.אחתאצבעשלהחלקה

.ולחץהחלק:בתפריטבתפריטאפשרותאפשרותבחירתבחירת0
בכיווןהחלקהמחוותבצע:דיגיטליתדיגיטליתמפהמפההזזתהזזת0

.המבוקש

המגעהמגעבמסךבמסך
באמצעותסימניםאוסמלים,תפריטאפשרויותבחר0

.הקשה
אושמאלה,למטה,למעלההחלקה:בתפריטיםבתפריטיםניווטניווט0

.ימינה
מסךעלאצבעעםהתואתכתוב:ידידבכתבבכתבתוויםתוויםהזנתהזנת0

.המגע
אופסק:המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשלשלהקטנההקטנהאואוהגדלההגדלה0

.אצבעותשתילזוזוקרב
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עדתשחררואל,המגעבמסךגע:הכלליהכלליהתפריטהתפריטפתיחתפתיחת0
.מופיעאפשרויותשהתפריט

ההפעלהבהוראותתמצאהתפעולעלנוסףמידע%
.הדיגיטליות

המגעהמגעבלוחבלוח

1Gהאחרונהלתצוגהחזרה
השמעבקרתתפריטפתיחת~2

הרצועה/הרדיותחנתבחירת:שמאלהאוימינההחלקה
הקודמתאוהבאה

הפתיחהמסךטעינת©3
מגעמצע4

.ולחץהחלק:בתפריטבתפריטאפשרותאפשרותבחירתבחירת0
.המגעלוחעלסימןכתוב:הידהידכתבכתבבזיהויבזיהוישימוששימוש0
אולמטההחלק:ההודעותההודעותמרכזמרכזשלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0

.אצבעותבשתילמעלה
אופסק:המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשלשלהקטנההקטנהאואוהגדלההגדלה0

.אצבעותשתילזוזוקרב

הלחצניםהלחצניםבאמצעותבאמצעותיישומיםיישומיםפתיחתפתיחת

1yהרכבפונקציותטעינת
2zהניווטטעינת
המדיהאוהרדיופתיחת|3
הטלפוןטעינת4%
5ßהמועדפיםפתיחת:קצרהלחיצה

תוכןעולםאומועדפיםהוספת:ממושכתלחיצה

.המגעבמסג©עלהקשלחלופין0
.)213עמוד3(היישוםאתפתח0
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LINGUATRONICשלשלהפונקציותהפונקציות

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

בעתהבאיםלנושאיםמיוחדבאופןלבשיםבטיחותךלמען
ההפעלהמערכתובמיוחדניידיםתקשורתהתקניתפעול
:הקולית
Rנמצאאתהשבהבמדינההחוקלתקנותציית.
Rחירוםבמצבהקוליתההפעלהבמערכתמשתמשכשאתה,

,שלךשהשיחהייתכןכךועקבלהשתנותעשויקולך
.לצורךשלאתתעכב,החירוםלמוקדלדוגמה
Rלפניהקוליתההפעלהמערכתפונקציותאתהיטבלמד

.הנסיעהתחילת
יישומיםלתפעלאפשרLINGUATRONICבאמצעות
הפעלהבאמצעותMBUXהמולטימדיהמערכתשלשונים

כחצילשימושמוכנהLINGUATRONICמערכת.קולית
.הקדמיולנוסעלנהגזמינהוהיא,ההצתההפעלתלאחרדקה
:המולטימדיהמערכתשלהבאיםהיישומיםאתלתפעלאפשר
Rטלפון
RSMSל"ודוא
Rניווט
Rכתובותספר
Rרדיו
Rמדיה
Rרכבפונקציות

LINGUATRONICהפעלתהפעלת

.מעלהכלפי1המתגאתדחף0
או
Hello"אמור0 Mercedes."
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MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרסקירתסקירת

הנפלטותלייזרמקרניכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
המצלמהמן

פותחיםכאשר.1דירוגלייזרבמערכתמשתמשזהמוצר
לפגועעלולותלייזרקרני,נזקלונגרםאםאוהגוףאת

.העיןברשתית
.הכונןביתאתלפתוחאין0
תיקוןעבודותלבצערשאיתמורשהמעבדהרק0

.ותחזוקה

DINתקןלפי1בדירוגלייזרמוצרזהו EN
60825-1:2014.

.העיליתההפעלהביחידתנמצאתהמצלמה

אפשר,MBUXשלהפניםמערכותבעזרמצוידהרכבאם
.מגעללאהמולטימדיהמערכתשלנבחרותפונקציותלתפעל
ושלהנהגשלפעולותביןלהבדיליכולהפניםמערכותעזר

).תנוחות(מסוימיםידמנחיולזהותהקדמיהנוסע

להסרהלהסרהוהערותוהערותהצגהצגהודעותהודעות,המערכתהמערכתמגבלותמגבלות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rעלולההעיליתההפעלהביחידתהממוקמתהמצלמה

המצלמה,מכךכתוצאה.עבודתהבמהלךלהתחמם
פעולהבמהלךבמיוחד,זמניבאופןלהיכבותעשויה

.גבוהותסביבהובטמפרטורותממושכת
שהמצלמהעדהמתן,אותהתכסהואלבמצלמהתיגעאל

.שובזמינהשהיאעדאומתקררת

Rשרוטהאואדיםמכוסה,מלוכלכת,מכוסההמצלמה.
.העדשהניקוילפניהמצלמהעדשתלקירורהמתן
כותנהמטליתבאמצעותמבחוץהמצלמהעדשתאתנקה
איןאין.מיקרופייברבמטליתלהשתמשאין.לחהאויבשה
.הניקויעבורהכיסויאתלהסיר
Rאביזריםאומסויםביגודצבע,מחזירביגודכגוןחפצים

.לזיהוילהפריעיכוליםשונים
Rאזוראתלהגבילעשוי)צעיף,מטפחת,כובע(הביגוד

.המצלמהשלהכיסוי
.פנויהמצלמהשלהראייהשדהעלשמור
Rמתפקדתאינההמצלמה.

.Mercedes-Benzשלשירותלמרכזסע
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:הבאותהבאותבאינטראקציותבאינטראקציותמסייעמסייעMBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזר

תיאורתיאוראינטראקציהאינטראקציההאינטראקציההאינטראקציהאזוראזור

.הבקרהלרכיבהידהתקרבותאתמזהההפניםמערכותעזרהבקרהלרכיבהתקרבותהמגעללוחמעלאוהמדיהצגלפני
נהגתפעולביןמבדילותמהפונקציותחלק.הפעילליישוםמותאמתהמדיהצגעלהתצוגה
.הקדמיהנוסעלתפעול

.הידשלספציפיבמיקוםצורךאין

.מוגדתידתנוחתבאמצעותמועדףטעינתמוגדרתתנוחההמרכזיתלקונסולהמעל

הקריאהאוראתומכבותמדליקותהפנימיתלמראהמתחתולמטהלמעלהקצרותאנכיותתנועותולמטהלמעלהקצרהתנועההפנימיתלמראהמתחת
.הקדמיהנוסעשלאוהנהגשל

זהמאזורהידהרחקת.ההתמצאותתאורתאתתדליקהקדמיהנוסעמושבעלהידכףפריסתהקדמיהנוסעמושבעלהידכףפריסתהקדמיהנוסעמושבמעל
.ההתמצאותתאורתאתתכבה

ההתמצאותההתמצאותותאורתותאורתהקריאההקריאהמנורותמנורותשלשלכיבויכיבויאואוהדלקההדלקה

תנאיםתנאים
Rבחשיכהזמינההפונקציה:הקריאההקריאהתאורתתאורתעבורעבור.
Rלמראהמעלהאינטראקציהבאזורמבוצעתהידתנועת

.הפנימית
Rבחשיכהזמינההפונקציה:ההתמצאותההתמצאותתאורתתאורתעבורעבור.

Rמושבמעלהאינטראקציהבאזורמבוצעתהידתנועת
.הקדמיהנוסע
Rנעולהאינהאינההקדמיהנוסעבמושבהבטיחותחגורת

.החגורהבאבזם
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הקריאההקריאהמנורתמנורתשלשלוכיבויוכיבויהדלקההדלקה

.הפנימיתלמראהמתחתהידכףאתולמטהלמעלההזז0
הנוסעאוהנהגעבורתכבהאותידלקהקריאהמנורת
.הקדמי

ההתמצאותההתמצאותתאורתתאורתשלשלוכיבויוכיבויהדלקההדלקה

.הנוסעבמושבאחיזה:הדלקההדלקה0
.תופעלהנהגעבורההתמצאותתאורת

.הנוסעממושבהידהרחקת:כיבויכיבוי0
.בחזרהתכבהההתמצאותתאורת

ומועדפיםומועדפיםהצעותהצעות,נוסענוסעעולמותעולמות,פרופיליםפרופיליםעלעלמידעמידע

.חשמלייםמושביםעבורהבאהלהערהלבשים

לאחרהנהגמושבכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הנהגפרופילפתיחת

שיתחילייתכןהמשתמשפרופילשלהבחירהלאחר
פרופילבאותוהשמורלמיקוםהנהגמושבשלכוונון

יתרושלשלךלפציעהסיכוןיוצרהדבר.משתמש
.ברכבהיושבים

מערכתבאמצעותהנהגמושבשלהכוונוןבמהלך0
,מגופםחלקאו,אנשיםשאיןודא,המולטימדיה

.המושבשלהתנועהבאזור

אתמידלעצוריש,יימחץשמישהוסכנהישנהכאשר
:הבאבאופןהכוונוןתהליך
מערכתשלבצגההתראהעלהקש)א0

.המולטימדיה
או
אוהזיכרוןפונקצייתשלמיקוםלחצןעללחץ)ב0

.הנהגבדלתהמושבכוונוןמתגעל
.מופסקההגהגלגלשלהמהלך

.הימחצותמפניבהגנהמאובזרהנהגמושב
לאחרמכוונןאינואינוהנהגמושב,פתוחההנהגדלתכאשר

.נהגפרופילשלההעלאה
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הגדרותואתשלךהרכבהגדרותאתשומריםהפרופילים
הנהג,ברכבמשתמשיםנהגיםכמהאם.המולטימדיהמערכת
הפרופילהגדרותאתלשנותבלישלוהפרופילאתלבחוריכול
.אחריםנהגיםשל
Mercedesפרופיליעלמידעלקבלת% me connect,

.הדיגיטליהרכבבספרעיין
ההגהגלגל,הנהגמושבהגדרותלמשלהןהרכבהגדרות
שלהגדרותעבור.הרקעותאורתהאקליםבקרת,והמראות
יעדים,רדיותחנותלדוגמהלבחורניתןהמולטימדיהמערכת
.ומועדפיםהצעות,תוכןעולמות,אחרונים
ארוכותנסיעותכגון,עצמםעלהחוזריםנסיעהמצביעבור
האישיותההגדרותמכלולאתלשמורתוכל,המהירבכביש
בעולםלשמורלמשלניתן.תוכןעולםשמכונהבמהשלך
המועדפתהרדיותחנת,הדיגיטליתהמפהתצוגתאתהתוכן
.המועדפתהנהיגהותוכנית
מכןלאחר.הנהגשלהשימושהרגליאתללמודיכולהרכב
הרדיותחנות,המדיהמקורות,הניווטליעדיהצעותיציעהוא
הםלכךהמקדימיםהתנאים.ביותרהנפוציםהקשראנשיאו

שלמספקתוכמותהנתוניםלאיסוףהסכמתך,פרופילבחירת
.שנאספונתונים

.קרובותלעתיםהמשמשיםליישומיםדרךקיצוריהםמועדפים
ישירותאותםלהוסיףאומקטגוריותמועדפיםלבחורניתן

.ליישום

והצעותוהצעותהנוסעהנוסעעולמותעולמות,פרופיליםפרופיליםהגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים

חדשחדשפרופילפרופיליצירתיצירת
.פרופילצורWבחר0
.גרפיתדמותבחר0
.aעלבלחיצהואשרהשםאתהזן0
.rהבאבחר0
.נוכחיותהגדרותבחר0
.שמורבחר0
אתהפעל,המשתמשלפרופילניידטלפוןלקשרכדי0

Bluetooth®טלפוןחברובחר.
.סיוםבחר0

פרופילפרופילאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
.Äבחרלפרופיל0

:לרשותךעומדותהבאותהפונקציות
Rפרופילמחיקתאואיפוס,עריכה
Rהמועדפיםאוהנווסעעולמותאיפוס
Rהצעותהגדרת

הצעותהצעותהגדרתהגדרת
.Äבחרלפרופיל0
.ההצעותהגדרותבחר0
הצעותאפשר,יעדיםהצעתאפשרהשבתהאוהפעלה0

.קשראנשיהצעותאפשרומוזיקה
האפשרותהאפשרותאתאתהפעלהפעל:אחדאחדליוםליוםהלמידההלמידהפונקצייתפונקצייתכיבויכיבוי0

.שעלמידההשבת
ולאחדשותפעולותיילמדולא,הפעילהפרופילעבור
תמשכנהההצעות.שעות24במשךנתוניםאיסוףיתבצע
.מוצגותלהיות
ליעדנתיבוחושבמופעלתהאפשרותכאשר:דוגמה
.הלמידהבפונקצייתבחשבוןנלקחאינוזהיעד,חדש

חדשחדשנוסענוסעעולםעולםיצירתיצירת
.©בחר0
.הנוסעעולמותבחר0
.נוסעעולםצורWבחר0

.יוצגוהנוסעבעולםהשמורותההגדרות
.rהבאבחר0
ההגדרותאתושמור)ניווט(ושמעבחר0

.הנוסעבעולםהפעילות
.rהבאבחר0
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.כניסהמסךמוצג0
.rהבאבחר0
.תמונהבחר0
.aעלבלחיצהואשרהשםאתהזן0
.שמורבחר0

מערכתמערכתהגדרותהגדרות
המערכתהמערכתהגדרותהגדרותתפריטתפריטסקירתסקירת

עבורהגדרותלקבועאפשרהמערכתהגדרותבתפריט
:הבאיםההפעלהורכיביהתפריטים
Rצג

סגנונות-
המחווניםלוחתאורת-
הצגבהירות-
היקפיתתאורה-
לילה/יוםעיצוב-
Rהפעלהרכיבי

ידכתבוזיהויהמקלדתשפת-
המגעלוחרגישות-
המגעבקרירגישות-

RLINGUATRONIC
Rצליל

בידור-
תנועהודיווחיניווט-
טלפון-
לאחורדיבורהגברת-
Rקישוריות

-Wi-Fi,Bluetooth®,NFC
Rושעהתאריך
Rשפה
Rמרחקעבוריחידות
Rתוכנהעדכוני
Rנתוניםייצוא/ייבוא
RהגנתPIN
Rמערכתאיפוס

חשוביםחשוביםמערכתמערכתעדכוניעדכוניעלעלמידעמידע

המולטימדיהבמערכתהנתוניםבטיחותעלשמירהלצורך
אחרת,אותםהתקןאנא.מערכתעדכונילעתיםדרושיםשלך
.שלךהמולטימדיהמערכתבטיחותאתלהבטיחיהיהניתןלא

:שלביםמשלושהמורכבתוכנהעדכון
Rלהתקנההדרושיםהנתוניםהעתקתהורדת
Rשהורדהמערכתעדכוןהתקנת
Rשלמחדשאתחולדרךשהורדהמערכתעדכוןהפעלת

המערכת

המערכתעדכוני,פעילהאוטומטיהתוכנהעדכוןכאשר%
.אוטומטיתירדו

תציגהמולטימדיהמערכת,זמיןמערכתעדכוןישנואם
.מתאימההודעה
:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rוהתקןהסכם

.ברקעמערכתעדכוןאתתורידהמערכת
Rמידע

.יוצגלהורדההממתניםהמערכתעדכוניעלהמידע
Rיותרמאוחר

מאוחרבמועדידניתהמערכתעדכוןאתלהורידאפשרות
.יותר

מקיפיםמקיפיםמערכתמערכתעדכוניעדכוני
והמערכותהרכבהגדרותאתכולליםמקיפיםמערכתעדכוני

וההצתהנייחהרכבכאשררקאותםלבצעניתןולכן,בו
.כבויה
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ועדכוןיסודיהמערכתעדכוןהורדתשהסתיימהלאחר
לדוגמה,כךעלהודעהתקבל,להתקנהמוכןשהורדהמערכת
.ההצתהוהפעלתכיבוילאחר
אתשתפעיללפני,ובטוחמתאיםבמקוםהרכבאתהחנה%

.העדכון
:להתקנהתנאים
Rכבויהההצתה.
Rואושרונקראווהאזהרותההנחיות.
Rמשולבהחשמליהחנייהבלם.

.שהורדהמערכתעדכוןמותקן,מתקיימיםהתנאיםכלכאשר
להשתמשאפשראישהורדהמערכתעדכוןהתקנתבמהלך
.מוגבלותהרכבופונקציות,המולטימדיהבמערכת

תנסההמערכת,ההתקנהבמהלךתקלותמתרחשותאם
הגרסהשחזוראם.הקודמתהגרסהאתלשחזראוטומטית
למוסךפנה.המדיהצגעלסמליוצג,אפשריאינוהקודמת
.הבעיהאתלפתורכדימורשה

אלחוטיתאלחוטיתחמהחמהנקודהנקודההגדרתהגדרת

דרישותדרישות
RחיבורחיבורלצורךלצורךWi-Fiנקודהנקודהעםעםהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתשלשל

.תקשורתמודולמותקןלא:חיצוניתחיצוניתחמהחמה

Rמסוגיבאחדהפחותלכלתומךלחיבורהמיועדההתקן
.המתואריםהחיבורים

:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו

Wi-Fiשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.בחר0

חמהחמהלנקודהלנקודהWi-Fiבאמצעותבאמצעותהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתחיבורחיבור
חיצוניתחיצונית

ובמכשירהמולטימדיהבמערכתההתחברותסוגאתלבחוריש
.לחיבורהמיועד
פעל.להתקןמהתקןשונהלהיותעשויההתחברותתהליך%

בהוראותתמצאנוסףמידע.הצגיםעללהנחיותבהתאם
.היצרןשלההפעלה

.אינטרנטהגדרותבחר0
.באמצעותחיבורבחר0
.חמהנקודההוסףבחר0

QRקודקודבאמצעותבאמצעותחיבורחיבור
Wi-Fi-הרשתשלrהאפשרויותאתבחר0

.המבוקשת

.קודבאמצעותחיבורבחר0
שאתההמכשירבאמצעותהמוצגQR-הקודאתסרוק0

.לחבררוצה
.נוצרWi-Fi-החיבור

אבטחהאבטחהמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
Wi-Fi-הרשתשלrהאפשרויותאתבחר0

.המבוקשת
.אבטחהמפתחבאמצעותהתחברבחר0
ראה(להתחברותהמיועדבהתקןהאבטחהמפתחאתהצג0

).היצרןשלההפעלההוראות
.המולטימדיהבמערכתזהאבטחהמפתחהזן0
.¡באמצעותהנתוניםאתאשר0

PINבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות WPS
Wi-Fi-הרשתשלrהאפשרויותאתבחר0

.המבוקשת
.עבורהזנתבאמצעותהתחברבחר0

.תוויםשמונהבןPINקודיוצרתהמולטימדיהמערכת
.לחברשברצונךבהתקןזהPINהזן0
.שהזנתהנתוניםאתאשר0
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מקשמקשבלחיצתבלחיצתהחברותהחברות
Wi-Fi-הרשתשלrהאפשרויותאתבחר0

.המבוקשת
.באמצעותהתחברבחר0
בהתקן"WPS-PBCבאמצעותהתחברות"בחר0

).היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(לחברשברצונך
.לחיבורהמיועדבהתקןWPSלחצןעללחץ0
.הבאבחרהמולטימדיהבמערכת0

אוטומטיאוטומטיחיבורחיבורהפעלתהפעלת
.באמצעותחיבורבחר0
Wi-Fi-הרשתשלrהאפשרויותאתבחר0

.המבוקשת
.קבועאינטרנטחיבוראתהפעל0

ידועידועWi-Fiבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
.באמצעותחיבורבחר0
.Wi-Fiרשתבחר0

.מחדשיתבצעהחיבור

עבורעבוראלחוטיתאלחוטיתחמהחמהכנקודהכנקודההמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתהגדרתהגדרת
חיצונייםחיצונייםהתקניםהתקנים

מערכת.לחיבורהמיועדבהתקןתלויההתחברותסוג
לתמוךצריכיםלחיבורהמיועדוההתקןהמולטימדיה

במערכתההתחברותסוגאתלבחוריש.בפונקציה
.לחיבורהמיועדובמכשירהמולטימדיה

.ברכבחמהנקודהבחר0
.הרכבשלהחמהלנקודההתקןחברבחר0

PINקודקודיצירתיצירתבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות WPS
.שליצירתבאמצעותהתחברבחר0
עלהמוצגPIN-האתלחיבורהמיועדבהתקןואשרהזן0

.המדיהצג

PINקודקודהזנתהזנתבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות WPS
.עבורהזנתבאמצעותהתחברבחר0
שלהצגעלהמוצגPIN-האתהמולטימדיהבמערכתהזן0

.החיצוניההתקן

מקשמקשבלחיצתבלחיצתהחברותהחברות
.באמצעותהתחברבחר0
בהוראותעיין(לחיבורהמיועדבהתקןהלחצןעללחץ0

).היצרןשלההפעלה
.הבאבחר0

אבטחהאבטחהמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
.הרכבשלהחמהלנקודההתקןחברבחר0

.יוצגאבטחהמפתח

שםעםיוצגהוא.לחיבורהמיועדבהתקןהרכבאתבחר0
.הרשת

המוצגהאבטחהמפתחאתלחיבורהמיועדבהתקןהזן0
.המדיהצגעל

.שהזנתהנתוניםאתאשר0

NFCבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
.באמצעותהתחברבחר0
ההפעלההוראותראה(הניידבהתקןNFC-האתהפעל0

).היצרןשל
שלNFC-הבממשקלחברשצריךהמכשיראתהחזק0

.הרכב
.סיוםבחר0

מערכתשלהחמהלנקודהכעתמחוברהניידההתקן
.NFCבאמצעותהמולטימדיה

חדשחדשאבטחהאבטחהמפתחמפתחיצירתיצירת
.ברכבחמהנקודהבחר0
.אבטחהמפתחצורבחר0

האבטחהמפתחבאמצעותתהיהבעתידההתחברות
.החדש
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.שמורבחר:האבטחההאבטחהמפתחמפתחשמירתשמירת0
Wi-Fi-החיבוריכלחדשאבטחהמפתחנשמרכאשר

Wi-Fiבאמצעותמחדשלהתחברכדי.יתנתקוהקיימים
.החדשהאבטחהמפתחאתלהזיןיש

מערכתמערכתשפתשפת

המערכתהמערכתלשפתלשפתבנוגעבנוגעהערותהערות
יוצגושבההשפהאתקובעאתהזופונקציהבאמצעות
עלמשפיעההשפהבחירת.הניווטהנחיותויושמעוהתפריטים
נתמכותאינןהמדוברותהניווטהנחיות.התוויםהזנתאפשרות

הנחייתתושמע,נתמכתאינהמסוימתשפהאם.השפותבכל
.באנגליתהניווט

המערכתהמערכתשפתשפתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
שפה®2מערכת2הגדרות2©1

.השפהאתהגדר0
אתלהציגתוכל,ערבימפהבתוכןמשתמשאתהאם%

בחר.ערביבכתבגםהניווטבמפתהטקסטואליהתוכן
הנחיות.השפותברשימתעבריתהשפהאתכךלשם
.הערביתבשפהזאתבעקבותיושמעוהניווט

)Resetפונקצייתפונקציית(המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתאיפוסאיפוס

צגשלבפונקציותכשלעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המולטימדיה

כגוןשלההפונקציות,המולטימדיהמערכתאיפוסבמהלך
.זמינהאינההרוורסמצלמת

הרכבכאשררקהמולטימדיהמערכתאתלאפסיש0
.במקוםעומד

:מולטימדיהמערכת
איפוס2מערכת2הגדרות2©1
:לדוגמה,יימחקואישייםנתונים
Rשמורותתחנות
Rמחובריםניידיםטלפונים
Rאינדיבידואלייםמשתמשפרופילי

בחזרההאיפוסבעתכןגםיתאפסהאורחפרופיל%
.יצרןלהגדרות

.לאפסרוצהבאמתאתהאםשאלהשובתוצג
.כןבחר0

בעתלמצבבחזרהתתאפסהמולטימדיהמערכת
הוא,שלךהמערכתעבורPINקודהגדרתאם.האספקה
.כןגםיתאפס

ניווטניווט
ניווטניווטהפעלתהפעלת

:מולטימדיהמערכת
)ניווט(2©1

.zהלחצןעללחץ:לחלופין0
תפריט.הרכבשלהנוכחיהמיקוםאתמציגההמפה
.מוצגהניווט
.הניווטתפריטיוסתר,פעילהליעדהכוונהישנהאם

.המגעמסךעלהקש:הצגההצגה0
.אוטומטיבאופןמוסתרהתפריט
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הניווטהניווטסקירתסקירת

)לדוגמה(הניווטתפריטעםדיגיטליתמפה
נוספותואפשרויותכתובתאוענייןנקודתהזנת1
פעילהליעדהכוונהביטול2
הודעותשלהפעלהאווכיבויניווטהנחייתעלחזרה3

ניווט

חלופייםמסלולים,המסלולסקירתעםבדרךתפריט4
)Car-to-X(בדרךאירועעלדווחו

אזורייםדיווחים,תנועהדיווחיעםתנועהתפריט
מנוימידעו

מסלולפירוטהצגת
ומצפן,מיקוםשמירתעםמיקוםתפריט

מידע,נסיעהטווח,חנייה,תנועהעבורמהירהגישה5
נוספותהגדרותדרךוכןמהיריםכבישיםעל

מסלול,הודעות,תצוגהשלאפשרויות
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יעדיעדהזנתהזנת

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1

כעתנמצאהרכבבההמדינה1
כתובתאוענייןנקודתהזנת2
נוספותיעדיםאפשרויותעםרשימה3
הזנהמחיקת4
5aשהוזנונתוניםאישור

ידכתבלזיהוימעבר6
רווחהוספת7
קוליתלהזנהמעבר8
הכתיבהשפתהגדרת9
Aמיוחדיםותוויםסמלים,לספרותמעבר.

Bלקטנותרישיותאותיותביןמעבר.
.שתרצהסדרבכללהזיןתוכל.2-בהיעדאתהזן0

:לדוגמה,הבאיםהנתוניםאתלהזיןאפשר
Rביתמספר,רחוב,עיר
Rעיר,רחוב
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Rמיקוד
Rחנייהלדוגמה,ענייןנקודותשלקטגוריהאושם
Rהקשראיששם

.3הרשימהמתוךהמבוקשתהתוצאהאתבחר0
.)227עמוד3(המסלולאתחשב0
כתובתבאמצעותלדוגמה,יעדהזנתעלנוסףמידע%

.הדיגיטליותההפעלהבהוראותתמצא,מיליםשלוש

מדינהמדינהשינוישינוי
.1-בהמדינהקודאתבחר0
.המדינהקודאתהזן0
.3-בהמדינהאתבחר0

המקווןהמקווןבחיפושבחיפוששימוששימוש
המקווןהחיפוש.מקווניםמפהבשירותימשתמשתהיעדהזנת
יעדיםמוצאאינוON-Boardוהחיפושבמידהזמין

.למדינהממדינהעובדאתהכאשראו,מתאימים
שלוששלכתובתאוענייןנקודת,כתובתלהיותיכולהיעד
.מילים
.2הקלטבשורתהיעדאתהזן0

.מוצגותהחיפושתוצאות

.הרשימהמתוךיעדבחר0
.מוצגתהמסלולשלהמפורטתהתצוגה

או
.1המדינהקודאתבחר0
.המדינותברשימתהמקווןהשירותספקאתבחר0
.2הקלטבשורתהיעדאתהזן0
.הרשימהמתוךיעדבחר0

Electricבאמצעותבאמצעותמסלולמסלולחישובחישוב Intelligenceושימושושימוש
ליעדליעדההכוונהההכוונהעבורעבורבהגדרותבהגדרות

דרישותדרישות
Rהוזןהיעד.
Rתוצגהיעדכתובת.
RבאמצעותבאמצעותלניווטלניווטElectric Intelligence:

Mercedes-ה me connectזמין.
Rבמשתמשחשבוןלךיש-Mercedes me connect

.לחשבוןמקושרוהרכב
Rניווטושירותימרוחקיםשירותים"השירותElectric

Intelligence"בפורטלזמיןMercedes meושם
.להפעילואפשר

Electricעםניווט„השירותיםאתכוללההיקף
Intelligence“טעינהתחנותהצגת„וכן.“

Rמופעלתהמסלולאפשרות.

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

.מסלולאיןעוד1¥
.מסלולישנוכבר¦

.¥בחר0
Electricבאמצעותיחושבהמסלול Intelligence
יתעדכןהמסלול.ליעדעדחכמהובצורהאוטומטיבאופן
Electricבאמצעותהמסלול.ליעדההכוונהבמהלך

Intelligenceכיעדיהנדרשותהטעינהתחנותאתמכיל

MBUX227מולטימדיהמערכת



הנסיעהלמסלולבהתאםנקבעותהטעינהעמדות.ביניים
.המשועריםהטעינהולזמני

.תתחילליעדההכוונה
או
.¦בחר0
.בינייםכיעדקבעבחר0

.הבאהבינייםכיעדתיקבעהיעדכתובת
או
.ליעדחדשההכוונההתחלבחר0

ויעדיהקודםהיעד.החדשכיעדתיקבעהיעדכתובת
המולטימדיהמערכתהצורךבמקרה.יימחקוהביניים
ליעדהכוונהתחל.בינייםכיעדיטעינהעמדותתקבע
.החדש

Electricמסלולמסלולאופצייתאופצייתהפעלתהפעלת Intelligence
.Zבחרהניווטבתפריט0
.נוספותהגדרותבחר0
.מסלולבחר0
.אתהפעל0

מסלולמסלולהגדרותהגדרותבחירתבחירת
.Zבחר0
.נוספותהגדרותבחר0

.מסלולבחר0
.מסלולסוגבחר0
ליעדדינמיתהכוונהעםתנועהבדיווחיהתחשבות0

r.
.מדיהאפשרויותעםמסלולאפשרויותבחר0
.חלופימסלולהצעתאתהפעל0

.חלופייםמסלוליםמחושביםמסלולכלעבור
.קבועמסלולהפעלאתהפעל0

מזהההמולטימדיהמערכתמתמלאיםהתנאיםכאשר
.לעבודהנסיעהבמסלולנמצאשהרכבאוטומטית
.קוליפלטללאתתחילליעדההכוונה

המפההמפהבפונקציותבפונקציותשימוששימוש

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנההגדרתהגדרת
.אחתבאצבעפעמייםהמדיהצגעלהקש:הגדלההגדלה0
.המדיהצגעלאצבעותבשתיהקש:הקטנההקטנה0

המפההמפההזזתהזזת
.כלשהובכיווןהמגעמסךעלאחתאצבעהזז0

.\עלהקש:הרכבהרכבשלשלהנוכחיהנוכחילמיקוםלמיקוםהמפההמפההחזרתהחזרת0

המפההמפהכיווןכיווןבחירתבחירת
.במפהÄהמצפןסמלעלחוזרותהקשותהקש0

נסיעהכיוון,שלהלןהסדרפיעלמשתנההתצוגה
.צפוןכיוון-ל

המהירהמהירהכבישהכבישעלעלהמידעהמידעשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה
.Zבחר0
.מהיריםכבישיםעלמידעאתכבהאוהפעל0

בשירותיםבשירותיםשימוששימוש

דרישותדרישות
Rלאינטרנטחיבורישנו.
RMercedes me connectזמין.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rלתנאיהסכמתואתההמשתמשבחשבוןמקושרהרכב

.לנושאבקשרהשימוש
https://www.mercedes.me:בתמצאנוסףמידע
Rוהופעלזמיןהשירות.
Rהחניהשירותעלחלותהבאותהדרישות:
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בפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותי-
Mercedes me.

.חניהכוללהניווטשירותיהיקף-

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

Liveעםעםהתנועההתנועהמצבמצבהצגתהצגת Traffic Information
.Zבחר0
.תנועהאתהפעל0
.נוספותהגדרותבחר0
.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.עיכובוזורמתתנועה,תנועהאירועיאתהפעל0

,בדרךאירועיםיוצגו,התנועהמצבעלמידעהתקבלאם
אזוריותוהודעותכבישיםחסימות,בכבישעבודותכגון
.אזהרותגםכמו)ערפלכגון(

המערכת.הנוכחיהמסלולעבוריוצגבתנועההעיכוב
.אחתמדקההחלשלבתנועהעיכוביםתציג

-Car-to-Xבאמצעותבאמצעותסכנהסכנהעלעלדיווחיםדיווחיםהצגתהצגת
Communication

.במפהכסמליםאותםלהציגניתן,סכנותעלדיווחיםישנםאם
.תנועהאירועי-ותנועההאפשרויותבהגדרתתלויההתצוגה

.האפשרויותאתהגדר0
אירועיוהאפשרותכבויהתנועההאפשרותכאשר
.הצפויהמסלולעלהסמליםיוצגו,מופעלתתנועה

נוספיםנוספיםמפהמפהותכניותכניהאווירהאווירמזגמזגעלעלמידעמידעהצגתהצגת
.Zבחר0
.נוספותהגדרותבחר0
.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.מקווניםמפהתכניהנושאאתוהצגלמעלהגלול0
.אווירמזגכגון,שירותהפעל0

לדוגמה,האווירמזגעלעדכנימידעיוצגהניווטמפתעל
.העננותאוהטמפרטורה

חנייהחנייהשירותשירות

עלהקפדהאיעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
לחניוניםהמותרהמרביהגובה

לחניוניםלכניסההמותרמהגובהחורגהרכבגובהאם
לגגנזקלהיגרםעלול,קרקעייםתתוחניוניםקומותרבי

.להיפצעעלוליםברכבהנוסעים.אחריםרכבולחלקי
תתלחניוןאוקומותרבלחניוןהכניסהלפני0

.המסומןהכניסהלגובהלבלשיםיש,קרקעי

אל,המותרהמרביהכניסהמגובהגבוההרכבאם0
.לחניוןתיכנס

החניהמקוםבחירתלפניהערההערה*

השירותספקידיעלשסופקהמידעעלמבוססיםהנתונים
.המתאים

Mercedes Benzכלשהיבאחריותנושאתאינה
מגרשאוהחניוןעלהמסופקהמידעודיוקלמהימנות
.החניה
.המקומייםוהתנאיםהמידעאחרתמידעקוב0

.המדינותבכלזמיןאינוהשירות%
.חנייהוהפעלZבחר0
.jעלבמפההקש0
.חניהאפשרותבחר0

.בסביבההחנייהאפשרויותיוצגובמפה
):זמיןאם(מוצגהבאהמידע
Rהרכבשלהנוכחימהמיקוםהמרחק,היעדכתובת

ההגעהוזמן
Rלדוגמה,חניהמגרש/חניוןעלמידע

פתיחהשעות-
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חנייהדמי-
נוכחיתתפוסה-
מרביחנייהמשך-
המרביהמרביהכניסההכניסהגובהגובה-

שירותידיעלהמוצגהמרביהכניסהגובה
אתלבדוקהצורךאתמחליףאינוהחנייה
.בפועלבמקוםהתנאים

Rהזמינותהתשלוםאפשרויות)Mercedes pay,
)כרטיס,שטרות,מטבעות
Rהחניהדמיעםפרטים
Rהפנוייםהחניהמקומותמספר
Rבמכונהלמשל(התשלוםאופן(
Rמוגבלויותעםלאנשיםמתקנים/שירותים
Rטלפוןמספר

.)227עמוד3(מסלולחישוב0

הדרךהדרךמצלמתמצלמתעלעלהערותהערות

Dashcam-בהשימושלפניהערההערה*
היאDashcam-השלבפונקציותוהשימושההפעלה
להפעלההחוקיותהתקנות.שלךהחוקיתבאחריות

בהתאםלהשתנותיכולותDashcam-בולשימוש
לבשים,לכן.Dashcam-המופעלתבהלמדינה
המידעלהגנתלתקנותבפרטאך,החוקיותלתקנות
.במדינתך

עלעצמךאתיידעDashcam-בהשימושלפני,לכן
.הספיציביתהשימושבמדינתאלהתקנותתוכן

.המדינותבכלמותרתאינההפונקציה
.המדינותשלהספיציביותלתקנותלבשים0

הדרךהדרךמצלמתמצלמתשלשלהווידאוהווידאוהקלטותהקלטותעבורעבורUSBהתקןהתקןבחרבחר

דרישותדרישות
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברלפחותאחד.

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
.USB-ההתקןאתבחר0
מוצגיםלא,מחיצותכמהמכיליםUSBהתקניכאשר%

.ההקלטותברשימתמוקלטיםוידיאוקבציתמיד
Mercedes-BenzבהתקניהשימושלךממליצהUSB

.אחתמחיצהעם

הדרךהדרךמצלמתמצלמתבאמצעותבאמצעותוידאווידאוהקלטתהקלטתשלשלעצירהעצירהאואוהפעלההפעלה

דרישותדרישות
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך.
Rפועלההצתהמתג.

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
למערכתUSBהתקניכמהמחובריםכאשר0

.)230עמודUSB)3-ההתקןאתבחר,המולטימדיה
.בלולאההקלטהאובודדתהקלטההקלטהמצבבחר0

,מלאוהזיכרוןבודדתהקלטהבאפשרותבוחריםכאשר
.נעצרתההקלטה
מוקלטים,בלולאההקלטהבאפשרותבוחריםכאשר
,הזיכרוןלמגבלתהגעהעם.קצריםוידאוקובצימספר
ממשיכהוההקלטהנמחקביותרהישןהווידאוקובץ
.אוטומטיבאופן

.הקלטההתחלבחר:הפעלההפעלה0
מדייתאתלהסירלאנאההודעה.מוצגההקלטהמשך

.USB-הבהתקןיישמרהווידאוקובץ.תופיעהאחסון
.הקלטהסייםבחר:סיוםסיום0

MBUXמולטימדיהמערכת230



:הודעהלהופיעעשויההבאיםבמקרים
Rשזמינותאומלאהזיכרון:בודדתהקלטההקלטהבמצב

הווידאוהקלטת.בלבדהקלטהזמןשלדקותמספר
.להיפסקעומדתאונפסקת
.וידאוקובץמחקאוUSB-ההתקןאתהחלף
Rתוצג,גבולחצייתומזוהההחלההווידאוהקלטתאם

לתקנותבבקשהלבשיםהגבולאתעברתההודעה
וידאולהקלטותבנוגע

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה
Rזמינהלאמצלמהההודעה,תקינהאינההמצלמה

.מוצגת
-Mercedesשירותבמרכזלבדיקההמצלמהאתהבא

Benz.

טלפוןטלפון
טלפוןטלפוןשירותישירותי

לטלפוןלטלפוןבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

מכשיריהפעלתידיעלדעתהסחתסכנתאזהרהאזהרה&
נהיגהבזמןמשולביםתקשורת

ברכבהמובניםתקשורתהתקנימתפעלאתהכאשר
.מהתנועהדעתךאתלהסיטעלולזה,הנהיגהבמהלך
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף
מאפשרהתנועהמצבכאשררקאלההתקניםתפעל0

.זאת
לתנועהבהתאםעצור,זאתלהבטיחניתןלאאם0

.במקוםעומדשהרכבבזמןהרשומותאתוהזין

תקשורתהתקניתפעולבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןניידים

הנהגשלהלבתשומתאתמסיטיםניידיםתקשורתהתקני
השליטהאתלאבדעלולהנהגלכךבנוסף.בדרךמהנעשה

.הרכבעל
רקניידיםתקשורתהתקנילתפעלרשאיהנהג0

.במקוםעומדכשהרכב

תקשורתבהתקנילהשתמשרשאיםהרכבנוסעי0
באזורלדוגמה,לכךהמיועדבאזוררקניידים

.האחורייםהמושבים

בהתאםרקברכבניידיםתקשורתהתקנילתפעלמותר
.זהבנושאבמדינתךהתקפותהעדכניותהחוקלדרישות

חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

עלוליםהרכבבפניםנכונהלאבצורהשמאוחסניםחפצים
.הנוסעיםאתלפצועוכךהרכבבחלללהיזרקאולהחליק
אחסוןתאי,הכוסותמחזיקתאונהבעת,לכךבנוסף
אתלהחזיקיוכלולאניידיםלטלפוניםועריסותפתוחים
.בהםשנמצאיםהחפצים
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0

לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים
.המטעןבתאתמידולקשור
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התקנישלתקיןאחסוןבנושאהנוספותלהנחיותלבשים
:ניידיםתקשורת
R95עמוד3(הרכבעלהעמסה(

:®Bluetoothחיבורחיבור
תלויותהטלפוןבתפריטהזמינותוהפונקציותהתפריטתצוגת
.המחוברהניידהטלפוןשל®Bluetooth-הבפרופילבחלקן
תומךהניידהטלפוןכאשררקזמיןהפונקציותהיקףמלוא
:הבאים®Bluetooth-הפרופילבשני
RPBAP)Phone Book Access Profile(

אוטומטיתיוצגוהניידהטלפוןשלהקשראנשי-
.המולטימדיהבמערכת

RMAP)Message Access Profile(
הטלפוןשלההודעותבפונקציותלהשתמשאפשר-

.והבידורהמידעבמערכתהנייד

באופן®Bluetoothשלהשמעבפונקצייתלהשתמשאפשר
.שתבחרניידהתקןבכולבכךתלויבלתי
לחברשברצונךהניידההתקןשלהפונקציותהיקףעלמידע
.היצרןשלההפעלהבהוראותתמצא
:רשתרשתחיבורחיבור

:נסיעהבזמןייקטעושהשיחותייתכןהבאיםבמקרים
Rפנויתקשורתערוץאףאיןשבהלאנטנהעובראתה.

Rהכרטיס-SIMהנוכחיתלרשתמתאיםאינושבשימוש.
RכרטיסישניבעלניידטלפוןSIMלרשתכרגעמחובר

.השניSIM-הכרטיסבאמצעות

יותרטובהדיבוראיכותבהשגתמסייעתהמולטימדיהמערכת
HDבטכנולוגיית Voice®.והספקהניידהטלפוןכךלשם

HD-בלתמוךצריכיםבשיחההמשתתפיםשלהסלולרי
Voice®.
.החיבורלאיכותבהתאםלהשתנותעשויההדיבוראיכות
אוMercedes-Benzשירותבמרכזתקבלנוסףמידע

https://www.mercedes-benz.com/connect
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הטלפוןהטלפוןתפריטתפריטסקירתסקירת

המחוברהניידהטלפוןשל®Bluetooth-השם1
הניידהטלפון/כרגע

המחוברהניידהטלפוןשל®Bluetooth-השם2
)נוסףטלפוןמצב(הניידהטלפון/כרגע

המחוברהניידהטלפוןשלהסוללהמצב3
הסלולריתהרשתשלשדהעוצמת4
אפשרויות5

התקניםניהול6
הודעות7
נומריתמקלדת8
קשראישחיפוש9

הטלפוןהטלפוןשלשלהפעולההפעולהסוגיסוגיסקירתסקירת
שלהשוניםהפעולהסוגילרשותךיעמדולאבזורבהתאם
:הטלפון
Rבאמצעותהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון

Bluetooth®.
Rהמולטימדיהמערכתאלמחובריםניידיםטלפוניםשני

).נוסףטלפוןמצב(®Bluetoothבאמצעות
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תוכל,בחזיתהמוצגהניידהטלפוןבאמצעות-
.המולטימדיהמערכתשלהפונקציותבכללהשתמש

לענותתוכל,ברקעהמוצגהניידהטלפוןבאמצעות-
.הודעותולקבלנכנסותלשיחות
לביןבחזיתהמוצגהניידהטלפוןביןלהחליףאפשר
.שברקעהניידהטלפון

ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור

תנאיםתנאים
RBluetooth®הוראותראה(הניידבטלפוןמופעל

).היצרןשלההפעלה
RBluetooth®המולטימדיהבמערכתמופעל.

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

ניידניידטלפוןטלפוןחיפושחיפוש
.íבחר0
.חדשהתקןחברבחר0

ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור
Secureבאמצעותמבוצעתההרשאה Simple Pairing.

.ניידטלפוןבחר0
.קודיוצגהניידובטלפוןהמולטימדיהבמערכת

.הניידבטלפוןהקודאתאשר,תואמיםהקודיםאם0

הרכבהרכבהטלפוןהטלפוןבתפריטבתפריטפונקציותפונקציות
:הבאותהפונקציותהיתרביןישנןהטלפוןבתפריט
Rלדוגמה,שיחותביצוע:

-Rשיחהקבלת
-kשיחהסיים
-iועידהשיחת
ממתינהשיחהשלדחייהאוקבלה-
Rלדוגמה,קשראנשיניהול:

הניידהטלפוןשלהקשראנשיהורדת-
הקשראנשישלהשםתבניתשינוי-
במועדפיםקשראיששמירת-
Rלדוגמה,הודעותשלושליחהקבלה:

ההקראהבפונקצייתשימוש-
חדשההודעההכתבת-

Mercedes meואפליקציותואפליקציות
Mercedes me connect

Mercedesעלעלמידעמידע me connect
%Mercedes me connectשלמסויימיםשירותיםאו

Mercedes me connectהמדינותבכלזמיניםאינם.
פונקציותאםMercedes-Benzשירותבמרכזבדוק
.במדינתךזמינותאלה

Mercedes me connectשירותיםממגווןמורכב.
יכולאתההעיליתההפעלהויחידתהמולטימידיהמערכתדרך
:הבאיםבשירותיםלהשתמשמהלדוג
Rלחצן(והתקלותהתאונותניהולmeבמערכתתצוגהאו

)למצבבהתאםהמולטימדיה
RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benz)לחצן

)SOS-ומצוקה

Mercedesוהתקלותהתאונותהנהלת me connectומוקד
מסביבלרשותךעומדיםMercedes-Benzשלהחירום
.לשעון
ההפעלהביחידתממוקמיםSOSהמצוקהולחצןmeלחצן

.)236עמוד3(הרכבשלהעילית
גםMercedes-Benzשלהלקוחותשירותאללהתקשרניתן
.)237עמוד3(המולטימדיהמערכתדרך
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Mercedes-שלבשים me connectשלשירותהוא
Mercedes-Benz.ראשיתלהתקשרישחירוםבמקרי

אפשרחירוםבמקרי.במדינההמוכריםהחירוםלמספרי
Mercedes-Benzשלהחירוםקריאתבמערכתגםלהשתמש

.)243עמוד3(
Mercedesשלהשימושלתנאילבשם me connectושל

Mercedesבפורטלאותםלקבלתוכל.אחריםשירותים me:
https://me.secure.mercedes-benz.com

Mercedesעלנוסףמידע me connect,היקףעל
//:https:והתפעולהמוצעיםהשירותים

moba.i.daimler.com/markets/ece-row/baix/cars/
connectme/de_DE/#emotions/Startseite.html

Mercedesשלשלוהתקלותוהתקלותהתאונותהתאונותניהולניהולעלעלמידעמידע me
connect

הפונקציותאתהיתרביןלכלולעשויוהתקלותהתאונותניהול
:הבאות
RשלהחירוםקריאתלמערכתהשלמהMercedes-Benz

)243עמוד3(
שלהחירוםבמוקדהנציגיעבירהצורךבמקרה

Mercedes-Benzהתקלותניהוללמערכתהשיחהאת
Mercedesשלוהתאונות me connect.העברת
.המדינותבכלאפשריתאינההשיחה

Rגרירתאו/ובאתרמורשהטכנאיידיעלבתקלהטיפול
Mercedes-Benzשלהקרובהשירותלמרכזהרכב
.בעלותכרוכיםיהיוהשירותיםכיייתכן
Rתאונותשלאוטומטיזיהוילאחרבחירוםלסיועתוספת

)237עמוד3(תקלותאו
המורחביםהנתוניםנשלחים,תאונהאותקלהשלבמקרה

ממרכזאופטימליתתמיכהקבלתלאפשרכדיהרכבשל
אוהשירותומשותףMercedes-Benzשלהלקוחות
.הדרךשירותי
RשלמרחוקהאבחוןלשירותתוספתMercedes me

connect
ותקלהשחיקההודעות,מרחוקלאבחוןהפונקציהבעזרת

ניתנותשהןככל,השירותספקידיעלנרשמותמסוימות
הניטוררכיביידיעלוזמינותמשמעית-חדלפרשנות
.האבחוןאתלבצעהמסוגלים

,תקלהלהתרחשותמצבאותקלהמזההשלךהרכבכאשר
לפנותהמולטימדיהמערכתידי-עלשתתבקשייתכן
לקבלתMercedes-Benzשלהלקוחותשירותלמרכז
רקתתרחשהמולטימדיהבמערכתזובקשה.נוסףסיוע
.נייחהרכבכאשר

כמו,מסוימותטכניותלמגבלותכפופיםאלהשירותים%
הניידיםהשירותיםאיכות,הסלולריהכיסוילמשל

במערכותהמשודריםהנתוניםאתלפרשוהיכולת

עשויהדבר,מסוימותבנסיבות.המידעאתהמעבדות
במערכתההודעההצעתלאיאולעיכוביםלהוביל

.המולטימדיה
Mercedesשירותיעלנוסףמידע me connectניתן
Mercedesבפורטללמצוא meבכתובת:https://

me.secure.mercedes-benz.com

Mercedesשלשלהטלפונייםהטלפונייםבשירותיםבשירותיםהמועבריםהמועבריםהנתוניםהנתונים
me connect

Mercedesבשיחת me connectתלויההנתוניםהעברת
:הבאיםבגורמים
Rהשיחהסיבת
Rהקולישיח-הדובמערכתשנבחרהשירות
RשלהמופעליםהשירותיםMercedes me connect

בתנאילבדוקתוכלהשוניםבשירותיםמועבריםנתוניםאילו
Mercedesשלהנוכחייםהשימוש me connectובהנחיות
Mercedesשלהנתוניםהגנת me connect.יכולאתה
Mercedesהמשתמשבחשבוןזהאתלמצוא meשלך.
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Mercedesשיחותשיחות me
העיליתהעיליתההפעלהההפעלהיחידתיחידתבאמצעותבאמצעותשיחותשיחותביצועביצוע
Mercedesשיחות% meבדוק.המדינותבכלזמינותאינן

אלהפונקציותאםMercedes-Benzשירותבמרכז
.במדינתךזמינות

לשירותיאוהלוקחותלשירותשיחהליצירתmeלחצן1
המידע

SOS-הלחצןכיסוי2
)חירוםקריאתמערכת(SOSלחצן3

Mercedesשיחתשיחתביצועביצוע me
.me1הלחצןעללחץ0

חירוםחירוםקריאתקריאתביצועביצוע
אותולפתוחכדיSOS2-הלחצןשלהכיסויעללחץ0

.קצרהלחיצה
.לפחותאחתשנייהלמשךSOS3-הלחצןעללחץ0

Mercedesשיחתכאשר meשיחתלבצעעדייןניתן,פעילה
.האחרותהשיחותכלפניעלקדימותלהיש.חירום

Mercedesשיחתשיחתעלעלמידעמידע meלחצןלחצןבאמצעותבאמצעותהמבוצעתהמבוצעת
me

דרךMercedes-Benzשלהלקוחותלשירותשיחהבוצעה
המולטימדיהמערכתאוהעיליתההפעלהביחידתmeלחצן

.)236עמוד3(
:צריךשאתהלשירותאותךתעבירהקוליהדיאלוגמערכת
Rותקלותתאונותניהול
RשלהלקוחותשירותמרכזMercedes-Benzלקבלת

הרכבעלכללימידע

:הבאיםבנושאיםמידעלקבלתוכל
RהפעלתMercedes me connect
Rהרכבתפעול
RשלהקרובהשירותמרכזMercedes-Benz
RשלנוספיםושירותיםמוצריםMercedes-Benz
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-Mercedesשלהלקוחותשירותעםהתקשורתבמהלך
Benz238עמוד3(נתוניםמשודרים(.

Mercedes-Benzשלשלהלקוחותהלקוחותלשירותלשירותהתקשרותהתקשרות
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

תנאיםתנאים
Rסלולריתלרשתגישהיש.
Rהרשתספקשלסלולריתרשתכיסויבאזורישנו

.הסלולרית
Rחייבתההצתההרכבנתונישלאוטומטישידורלצורך

.מופעלתלהיות

:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

.לשירותהתקשר0
הרכבנתוניאתבהסכמתךתשלחהמולטימדיהמערכת

.המדיהצגעלתוצגהנתוניםהעברת.הדרושים

משירותלנציגותחובר,שירותלבחורתוכלמכןלאחר
.Mercedes-Benzשלהלקוחות

-Mercedesשלשלהלקוחותהלקוחותשירותשירותמרכזמרכזעםעםקשרקשריצירתיצירת
Benzתקלותתקלותאואותאונותתאונותשלשלאוטומטיאוטומטיזיהויזיהוילאחרלאחר

תנאיםתנאים
Rתקלהאותאונהזיהההרכב.

Rבמקומועומדהרכב.
Rמופעליםהחירוםמאותתי.
.המדינותבכלזמינהאינהזופונקציית%

.תקלהאותאונהמצבלזהותעשויהרכבמסוימיםבתנאים
הוראותיציגהחירוםסיוע,תקלותאותאונותשזוהובמקרה
.המולטימדיהמערכתשלבצגבטיחות
,המולטימדיהבמערכתהחירוםעזרשלמהצגיציאהלאחר
ממרכזסיועלקבלברצונכםהאםשתשאלשאילהתופיע
.Mercedes-Benzשלהלקוחותשירות
.לאבחר0
Rקבלתלאחראוטומטיבאופןיועברוהרכבנתוני

Mercedesשירותמופעלכאשראוהאישור me
connectתאונותניהול"ל
.)235עמוד3("ותקלות
RשלהלקוחותמרכזMercedes Benzלשיחהיענה

.תאונהאוברכבתקלהשלבמקרהסיועויארגןשלך

.בעלותכרוכיםיהיוהשירותיםכיייתכן
חירוםשיחתגםלבצעניתן,התאונהלחומרתבהתאם%

.האחרותהשיחותכלפניעלקדימותלהיש.אוטומטית
בשירותימופעלכאשר,תקלהשלבמקרה,בנוסף%

Mercedes me connectמרחוקאבחון"השירות,"
אתהאם.קצרהבהשהייהלהופיעעשויהדומהשאילתה

שלהלקוחותשירותמרכזעםבקשרנמצאכבר
Mercedes-Benzניתן,סיועקיבלתכבראםאו

.אותהלדחותאומהשאילתהלהתעלם
ממרכזסיועלקבלברצונךהאםהשאלהעלתשיבאם%

מאוחרבמיליםMercedes-Benzשלהלקוחותשירות
.יותרמאוחרבשלבשובותוצגתיעלםההודעה,יותר
ידיעלהמופעלתהשאילתהאתלדחותאולאשרתוכל
Mercedesשל"מרחוקאבחון"שירות me connect.
.שובתוצגלאהיאהשאילתהדחייתלאחר

Mercedesשיחתשיחתבאמצעותבאמצעותטיפולטיפולמועדמועדקביעתקביעת me
רלוונטייםרכבנתוני,תחזוקהניהולהשירותהפעלתלאחר
.Mercedes-Benzשלהלקוחותלשירותאוטומטיתישודרו

.רכבךלתחזוקתאינדיבידואליותהמלצותתקבלכך
מערכת,שלאוביןהתחזוקהלניהולשהסכמתבין

זמןפרקכעבורשירותמועדשהגיעלךתזכירהמולטימדיה
.מועדלקבוערוצהאתהאםשאלהתוצג.מראששהוגדר

.התקשרבחר:טיפולטיפולמועדמועדקביעתקביעת0
שלהלקוחותומרכז,הסכמתךלאחרמועבריםהרכבנתוני

Mercedes-Benzמבקששאתההתאריךאתמקבל.
.שתבחרהשירותלמרכזהלאהיועברהמידע
הצורךובמידת,המנויאתלאשרכדיקשראיתךייצרו
.פרטיםלקבל
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ההודעה,יותרמאוחרתבחרההודעההופעתלאחראם%
.יותרמאוחרתזמןבנקודתשובותופיע,תוסתר

Mercedesבשיחתבשיחתנתוניםנתוניםלשידורלשידורהסכמההסכמהמתןמתן me
תנאיםתנאים
RשלפעילהשירותשיחתקיימתMercedes meדרך

העיליתההפעלהיחידתאוהמולטימדיהמערכת
.)236עמוד3(
בכלמוצגתאינההנתוניםהעברתלאישורהבקשה%

.המדינות
Mercedes-בוהתקלותהתאונותהנהלתשירותיכאשר me
הרכבשנתוניתרצההאםההודעהמופיעה,מופעלותאינן

שלהלקוחותשירותמרכזאליישלחושלךהרכבומיקום
בפנייהיותרטובלטפלשנוכלכדי

.שלך
.לאבחר0

.אוטומטיבאופןמועבריםהרלוונטייםהזיהוינתוני

Mercedesעלנוסףמידע me: https://
www.mercedes.me

Mercedesשיחתשיחתבמהלךבמהלךהמשודריםהמשודריםהנתוניםהנתונים me
Mercedesבאמצעותשירותשיחתמבצעאתהכאשר me,
.תקלותללאושירותממוקדייעוץמאפשרזה.נתוניםיועברו

:הבאיםהתנאיםלהתקייםצריכיםהנתוניםלהעברת
Rפועלההצתהמתג.
Rספקידיעלנתמכתהדרושההנתוניםהעברתטכנולוגיית

.הסלולריתהרשת
Rמספיקטובהבאיכותסלולריתנתוניםתעבורתישנה.

:הבאיםבגורמיםתלויההמדורגתההעברה
Rהשיחהסיבת
Rהנתוניםהעברתטכנולוגייתקיימת
RשירותיMercedes me connectמופעלים
Rהקולישיח-בדונבחרהשירות

כאשררקמתבצעתהנתוניםלהעברתאישורבקשת%
Mercedesשירות me connectהופעללא.

Mercedesשירותשירותכאשרכאשרנתוניםנתוניםהעברתהעברת me connect
מופעלמופעלאינואינו
Mercedesשלשירותאףאם me connectפעילאינו

:יועברוהבאיםהנתונים,אושרההפרטיותושאלת
Rרכבזיהוימספר
Rהשיחהמועד
Rהשיחהסיבת
Rהאבטחהשאלתאישור

Rהרכבשלהמדינהזיהוי
Rהמולטימדיהבמערכתהמוגדרתהשפה
Rברכבהמותקנתהתקשורתפלטפורמתשלהטלפוןמספר

פונקצייתבאמצעותטיפולמועדלקביעתשיחההפעלתלאחר
:הבאיםהנתוניםגםשיועברוייתכן,התחזוקהתזכורת
Rהנוכחייםהתחזוקהונתוניהנסועה

תקלותאותאונותשלאוטומטיזיהוילאחרשיחהנעשתהאם
:הבאיםהנתוניםגםמועברים,המולטימדיהמערכתבאמצעות
Rהנוכחייםהתחזוקהונתוניהנסועה
Rהרכבשלנוכחימיקום

התאונותניהולאפשרותאתהקולישיח-בדובחרתאם
הפרטיותשאלתאולםהופעללאשירותואףוהתקלות
-Mercedesשלהלקוחותשירותשמרכזייתכן,אושרה
Benzמהרכבהבאיםהנתוניםאתגםידרוש:
Rהרכבשלנוכחימיקום

כדייועברוהבאיםהנתונים,אושרהלאהפרטיותבקשתאם
:תקלותללאושירותייעוץלהבטיח
Rהשיחהסיבת
Rהאבטחהשאלתדחיית
Rהרכבשלהמדינהזיהוי
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Rהמולטימדיהבמערכתהמוגדרתהשפה
Rברכבהמותקנתהתקשורתפלטפורמתשלהטלפוןמספר

Mercedesשירותשירותכאשרכאשרנתוניםנתוניםהעברתהעברת me connect
מופעלמופעל

כאשררק,נוספיםספציפייםנתוניםמועבריםהשניבשלברק
שירותמתןלאפשרכדי,מופעליםהרלוונטייםהשירותים
.אופטימלי
השירותבתנאילמצואניתןהמועבריםהנתוניםשלסקירה

Mercedesבשירותילשימושהרלוונטיים me connect.
Mercedesבפורטלאותםלקבלתוכל me: https://

me.secure.mercedes-benz.com

נתוניםנתוניםעיבודעיבוד
השידורממערכותיימחקוהשיחהבמהלךהמועבריםהנתונים

בשימושנמצאיםאינםהםעודכל,השיחהסיוםלאחרמיד
Mercedesבמערכות me connectהמופעלותאחרות

.ברכב
ומאוחסניםמעובדיםהספציפילמקרההמתייחסיםהנתונים
לשותףומועבריםMercedes-Benzשלהלקוחותבמרכז
-Mercedesשלהלקוחותמרכזידיעלשהוזמןהשירות
Benz,לבשיםאנא.הספציפיבמקרהטיפולנדרשאם

Mercedesשלהאינטרנטבאתרהפרטיותלמדיניות me
הקוליתבהודעהאוhttps://www.mercedes.meבכתובת

-Mercedesשלהלקוחותלמרכזהשיחהביצועלאחרמיד
Benz.

.המדינותבכלזמינהאינההקוליתההודעה%

Mercedesהתפריטהתפריטסקירתסקירת meואפליקציותואפליקציות

Mercedesבפורטלמשתמשחשבוןעםרשוםואתהבמידה
me,שלומבצעיםלשירותיםהצעותלקבלתוכל

Mercedes-Benz.
אוMercedes-Benzשירותלמרכזפנה,נוסףמידעקבלת
Mercedesפורטלבקר me: https://

me.secure.mercedes-benz.com
Mercedesאפליקציותאתסדירבאופןלעדכןהקפד%

me.
דרךהתפריטאתלטעוןאפשר

.המולטימדיהבמערכתואפליקציות
האפשרויותישנןואפליקציותבתפריט
:הבאות
Rהמשתמשלחשבוןהרכבקישור
Rמשתמשחשבוןביןהקישורביטול

לרכב
RשירותיהצגתMercedes me
Rכגון,אפליקציותטעינתIn-Car Officeדפדפןאו

לזמינותבהתאם,האינטרנט

Inסקירתסקירת Car Office
In-Car Officeהמקווניםלשירותיםלהתחברלךמאפשר

.המולטימדיהמערכתבאמצעותשלך
In-Carעבורדרישות Office
Rהמולטימדיהלמערכתמחוברשלךהניידהטלפון.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
RהשירותIn-Car OfficeבפורטלמופעלMercedes

me.
Rכגון,מקווןבשירותמשתמשחשבוןלךישOffice

לחשבוןשלךהמקווןהשירותאתוקישרת,365
Mercedesבפורטלשלךהמשתמש Me.

In-Carשלהפונקציות Office
Rביומןממתינותפגישותשלתצוגות

מהיומןרשומותהקראת-
שמוריםהטלפוןמספריכאשרחיוג-
ניווטיעדיעםלפגישותניווט-
ביומןרשומהמחיקת-
Rלבצעשעליךוהשיחותהמשימותשלובחירההצגה

הקראה-
שמוריםהטלפוןמספריכאשרחיוג-
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מחיקה-
Rשיחותסימון

בתפריטכמשימהושמירתהנכנסותשיחותדחיית-
טלפוןושיחותמשימות

Rכמשימהטלפוןושיחותמשימותברשומהסימון
Oשבוצעה

Rל"דואניהול
ל"דואשלקריאה/הצגה-
ל"דואשלוהעברהכתיבה-
In-Carשלהפונקציותאתלהפעילאפשר% Officeדרך

לבשים.ואפליקציותהתפריט
.במקוםעומדהרכבכאשררקזמינותאחדותשפונקציות

האינטרנטהאינטרנטדפדפןדפדפןסקירתסקירת

תפריטדרךמפעיליםהאינטרנטדפדפןאת
.ואפליקציות

URLכתובתהזנת1
סימניה2

אחורהאחדאינטרנטדף3
קדימהאחדאינטרנטדף4

ביטול/התרעננות5
אפשרויות6
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.אינטרנטדפילהציגאפשראיהנסיעהבמהלך%

הסמרטפוןהסמרטפוןשילובשילובסקירתסקירת

להשתמשתוכלהחכםהטלפוןשילובפונקצייתבאמצעות
שלהצגדרךשלךהניידהטלפוןשלאחדותבפונקציות
.המולטימדיהמערכת

מערכתאלמחוברלהיותיכולאחדניידטלפוןרק
Smartphoneבאמצעותהמולטימדיה Integrationבכל

משתמשיםשכאשרייתכןטלפוניםשניבמצבגם.נתוןרגע
יחוברנוסףאחדניידטלפוןרק,הסמרטפוןשילובבפונקציית
.®Bluetoothבאמצעותהמולטימדיהלמערכת

רקבמלואןזמינותהחכםהטלפוןשילובשלהפונקציות
הטלפוןבשילובלהשתמשכדי.לאינטרנטחיבורכשישנו
בטלפוןמותקנתלהיותצריכההמתאימההאפליקציה,החכם
באמצעותומחוברמופעללהיותצריךהניידהטלפון.הנייד
במערכתçבסמלהמסומןUSBלחיבורמתאיםכבל

.המולטימדיה
החכםהטלפוןשילובעבוראפליקציות
RApple CarPlay®
RAndroid Auto

שלהראשונהההפעלהאתבטיחותמטעמי%
Smartphone Integrationישהמולטימדיהבמערכת

.מופעלהחניהובלםבמקוםעומדהרכבכאשרלבצע
Appleלהתחיליכולאתה CarPlay®אוAndroid Auto

.המכשירמנהלבאמצעות
%Mercedes-Benzכאשררקהכבלאתלנתקממליצה

.במקוםעומדהרכב

המשודריםהמשודריםהרכבהרכבנתונינתוניסקירתסקירת
רכבנתונייועברוהחכםהטלפוןבשילובשימושבעת

אופטימלישימושמאפשרזה.הניידלטלפוןמסוימים
לנתוניפעילהגישהאין.הניידהטלפוןשלנבחריםבשירותים

.הרכב
:מועברשלהלןהמערכתמידע
Rהמולטימדיהמערכתשלהתוכנהמהדורת
Rאנונימי(מערכתמזהה(

הרכבביןהתקשורתלשיפורמשמשתאלהנתוניםהעברת
.הניידלטלפון
ייווצרהניידבטלפוןאחדמרכביותרשלסיווגולשםכךלשם
.אקראיבסיסעלרכבמזהה
והוא)VIN(הרכבזיהוילמספרקשרכלאיןהרכבלמזהה
.)224עמוד3(המולטימדיהמערכתאיפוסלאחרנמחק

:מועבריםשלהלןהרכבנתוני
Rהמשולבההילוך
Rונסיעההידרדרות,עמידה,חנייהביןהבדלה
Rהמחווניםמכלולשללילה/יוםמצב
Rההנעהסוג

עלתכניםשליותרטובהלהצגתמשמשתאלהנתוניםהעברת
.הנסיעהמצב
:מועבריםשלהלןהמיקוםנתוני
Rקואורדינטות
Rהנהיגהבמהירות
Rמצפןכיוון
Rהאצהכיוון

הדיוקשיפורלצורךהניידהטלפוןאתמשמשיםאלהנתונים
).מנהרהבתוךהכוונההמשךלצורך,לדוגמה(הניווטשל

חירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת
הזמינותהזמינותהחירוםהחירוםשיחותשיחותמערכותמערכותעלעלמידעמידע

:חירוםהזעקתמערכותשתיברכבישנן
RמערכתMercedes-Benzחירוםלהזעקת
R112חירוםקריאתמערכת)EU eCall(
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זמינהאינהMercedes-Benzשלהחירוםאזעקתמערכת
שלהחירוםקריאתמערכתזמינותעלמידע.המדינותבכל

Mercedes-Benzבאינטרנטתמצאהשוניםבאזורים:
https://www.mercedes-benz-mobile.com/extra/

ecall
:לבשים,החירוםאזעקתמערכותשתיעבור
Rדרושהכראוילעבודיוכלוהאלההחירוםשמערכותכדי

בפרקמפורטיםאלה.מסוימיםנתוניםלשדרהאפשרות
.)244עמוד3("נתוניםהעברת"

Rהאבזורבמפרטכלולותהחירוםקריאתמערכותשתי
.במפעלכברהופעלווהן,רכבךשלהסטנדרטי

Rבתשלוםכרוךאינוהחירוםהזעקתבמערכותהשימוש.
Rשבהםבאזוריםרקפועלותהחירוםקריאתמערכותשתי

.סלולריטלפוןשירותימספקהסלולריתהרשתספק
ספקשללקויסלולרישכיסויייתכןהמערכותבשתי
.תישלחלאהחירוםשקריאתלכךיגרוםהסלולריתהרשת

EU(112החירוםהחירוםקריאתקריאתומערכתומערכתMercedes-Benzשלשלהחירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתביןביןהבדליםהבדלים eCall(

EU(112חירוםחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתחירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת eCall(

RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benzהסלולריתברשתקבועבאופןרשומה.
RשלוידניותאוטומטיותחירוםקריאותMercedes-Benzשלהחירוםלמוקדנשלחות

Mercedes-Benz.
Mercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכתשלהחירוםמוקדאתלהשיגאפשראיאם
.112החירוםקריאתאוטומטיתתופעל),לקויסלולריכיסויעקבלדוגמה(

R112החירוםקריאתבמערכתלהשתמשהחלטתאם)EU eCall(המערכתאז,בלבד
.אוטומטיתאוידניתחירוםקריאתהפעלתלאחררקהסלולריתלרשתתירשם
R112החירוםקריאתמערכת)EU eCall(חירוםקריאותוידניתאוטומטיתשולחת

.ציבורייםלמוקדיםישירות

)האירופיבאיחודeCall(112החירוםקריאתמערכת%
EU-eCall)EUלתקןתואמתשלךברכבהמותקנת
מערכתשלוהמלאההתקינההפונקציה).2017/79

EU(112החירוםקריאת eCall(שוניםבמצביםתלויה

Mercedes-Benzשלבשליטתהשאינם AG.כוללזה
בצדהטכניוהאבזורהסלולריתהרשתכיסויאתהיתרבין

.נמצאהרכבשבהבמדינההציבורייםהמוקדים

מקוריבמצברלהשתמשישתיקוןשלשבמקרהלבשים%
EUתקנהפיעלאושראשרMercedes-Benzשל

שלבסוללותגםלהשתמשניתן).Iנספח(2017/79
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בהתאםמאושרותאלהשסוללותבתנאי,אחריםיצרנים
EUלתקנה 2017/79.

שלהחירוםקריאתמערכתאתלהשביתאפשרותישנה
Mercedes-Benzהחירוםקריאתבמערכתרקולהשתמש

112)EU eCall.(שלהשבתהבבקשותטיפוללצורך
קשרליצורישMercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכת

.המקומייםהמשווקיםעם
Mercedes-Benzהזעקתמערכתאתלהפעילממליצה

:הבאותמהסיבותMercedes-Benzשלהחירום
Rהחירוםקריאתמערכתשלהשבתהבבקשותטיפוללצורך

המשווקיםעםקשרליצורישMercedes-Benzשל
.המקומיים

Rלהאיץכדישונותשידורבטכנולוגיותמשתמשתהמערכת
.השידורמהימנותאתולהגדילהתאונהנתונישידוראת
RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benzרשומה

התקשרותשמבטיחמה,הסלולריתברשתבקביעות
.התאונהנתונישליותרמהירהוהעברהיותרמהירה

בתוךגרירהאוחילוץ,הצלהאמצעילהזניקאפשרכך
.קצרזמן
RשלחירוםבקריאתMercedes-Benzהתאונהנתוני

שלהסכמהלאחררקהציבוריהחירוםלמוקדמועברים
.הלקוח

אוטומטיבאופןשהופעלהחירוםקריאתשלבמקרה
מיידיתיועברוהתאונהנתוני,דיבורתקשורתבהושאין
.הציבוריהחירוםלמוקד
Rשלהחירוםמוקדאתלהשיגאפשרשאיבמקרה

Mercedes-Benz,אלחירוםשיחתאוטומטיתתופעל
112.

החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכותמערכותסקירתסקירת

וגםMercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכתגם
EU(112החירוםקריאתמערכת eCall(לסייעיכולות
ההצלחהכוחותלהגעתהתאונהרגעביןהזמןטווחאתלקצר
כשהתאונההמקוםאתלאתרמסייעותהן.התאונהלמקום

.בולהבחיןשקשהבמקוםהתרחשה
חירוםקריאתלהפעיליכולותהחירוםקריאתמערכותשתי

.ידניתאו)243עמוד3(אוטומטית
שלךאושלךהצלהלצורךרקהחירוםקריאתאתהפעל
טיפוללצורךהחירוםבקריאתתשתמשאל.אחרמישהו
.דומיםבמקריםאובתקלה

הצגהצגעלעלתצוגהתצוגה
:הצגעלמופיעותהבאותהתצוגותהחירוםמוקדיבשני
R:ישנהאומופעלתאינהההצתה

אינההדברמשמעות.החירוםקריאתבמערכתתקלה

זאתבכל.החירוםקריאתמערכתשלמוחלטכשלבהכרח
.חירוםקריאותלשלוחאפשר
בחשבוןלוקחתואינהלרכבורקאךמתייחסתזותצוגה
שלהחירוםמוקדוזמינותסלולריתרשתקיום

Mercedes-Benz.
ההודעהההצתההפעלתלאחראם

מבחינתזמינההחירוםקריאתשמערכתסימןזהונכבית
.הרכב
RG:חירוםקריאתבמהלךהצגעלמוצגתהתצוגה.
פגםלדוגמה(החירוםקריאתבמערכתתקלהישנהאם%

תוצג)SOSבלחצן,האווירבכרית,במיקרופון,ברמקול
מכלולשלתכליתי-הרבהצגעלמתאימההודעה

.המחוונים

אוטומטיתאוטומטיתחירוםחירוםקריאתקריאתהפעלתהפעלת

דרישותדרישות
Rפועלההצתהמתג.
Rמספיקטעוןההתנעהמצבר.
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וגםMercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכתגם
EU(112החירוםקריאתמערכת eCall(קריאתיפעילו
:לאחר,אוטומטיבאופןחירום
Rחגורהמותחןאואווירכריתכגון,ריסוןמערכותהפעלת

תאונהבעקבות

:הופעלההחירוםקריאת
Rהחירוםלמוקדתתקשרהמערכת.
Rהחירוםלמוקדתישלחהתאונהנתוניעםהודעה.

עדברציפותמהבהבהעיליתההפעלהביחידתSOS-הלחצן
.החירוםקריאתלסיום
,כןגםאפשריתאינהציבוריחירוםלמוקדההתקשרותאם
.מתאימההודעהתוצג
המקומיהחירוםמספראתאו112החירוםמספראתהזן0

.הניידבטלפון
:חירוםקריאתהופעלהאם
Rעדברכבהישארזאתמאפשרהתנועהשמצבבמידה

.לשיחהעונההחירוםשמוקד

Rישאםהתאונהתיעודעלבהתבססמחליטהחירוםמוקד
.התאונהלמקוםהמשטרהאתאו/והצלהכוחותלהזעיק
Rלמקוםמידיישלח,עונהאינומהנוסעיםאחדאףאם

.הצלהרכבהתאונה

החירוםהחירוםקריאתקריאתשלשלידניתידניתהפעלההפעלה

עללחץ:העיליתהעיליתההפעלהההפעלהביחידתביחידתSOSלחצןלחצןבאמצעותבאמצעות0
לפחותאחתשנייהבמשךSOS-הלחצן

.)236עמוד3(
הקוליותבפקודותהשתמש:הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות0

.LINGUATRONIC-השל
:הופעלההחירוםקריאת
Rחירוםלמוקדתתקשרהמערכת.
Rעדברכבהישארזאתמאפשרהתנועהשמצבבמידה

.לשיחהעונההחירוםשמוקד
Rישאםהתאונהתיעודעלבהתבססמחליטהחירוםמוקד

.התאונהלמקוםהמשטרהאתאו/והצלהכוחותלהזעיק

Rהחירוםלמוקדתישלחהתאונהנתוניעםהודעה.

,כןגםאפשריתאינהציבוריחירוםלמוקדההתקשרותאם
.המדיהצגעלמתאימההודעהתוצג
המקומיהחירוםמספראתאו112החירוםמספראתהזן0

.הניידבטלפון

החירוםהחירוםמערכותמערכותשלשלנתוניםנתוניםהעברתהעברת

קריאתמערכתוהןMercedes-Benzשלהחירוםקריאת
EU(112החירום eCall(החירוםלמוקדנתוניםמשדרות

.הציבוריהחירוםלמוקדאוMercedes-Benzשל
תלוי,האחראיהחירוםלמוקדמשודריםשוניםנתונים

.)241עמוד3(הפעילההחירוםהזעקתבמערכת
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:הפעילההפעילההחירוםהחירוםהזעקתהזעקתלמערכתלמערכתבהתאםבהתאםהמועבריםהמועבריםהנתוניםהנתונים

112החירוםהחירוםקריאתקריאתMercedes-Benzשלשלחירוםחירוםקריאתקריאת

RנתוניGPSהרכבמיקוםעל
RמיקוםנתוניGPSהתאונהלפני'ממאותכמה(המסלולשל(
Rנסיעהכיוון
Rרכבזיהוימספר
Rמימן,חשמלי,מ"גפ,ד"גט,בנזיןלדוגמה(הרכבשלההנעהסוג(
Rברכבהמשוערהאנשיםמספר
Rאוטומטיתאוידניתהופעלההחירוםקריאת
Rהתאונההתרחשהשבההזמןנקודת
Rהמולטימדיהבמערכתהשפההגדרת
RMercedes me connectלאאוקיים

Mercedes-Benzשלהלקוחותשירותלמרכזהשיחההעברתאםנקבעלכךבהתאם
.הצורךבמקרהאפשרי

RנתוניGPSהרכבמיקוםעל
RמיקוםנתוניGPSהתאונהלפני'ממאותכמה(המסלולשל(
Rנסיעהכיוון
Rרכבזיהוימספר
Rמימן,חשמלי,מ"גפ,ד"גט,בנזיןלדוגמה(הרכבשלההנעהסוג(
Rברכבהמשוערהאנשיםמספר
Rאוטומטיתאוידניתהופעלההחירוםקריאת
Rהתאונההתרחשהשבההזמןנקודת

EU(112החירוםקריאתמערכתרקאם% eCall(פעילה
החירוםלמוקדישירותיישלחוהתאונהנתוני,ברכב

.הציבורי

יינקטוהבאיםשהאמצעיםייתכןהתאונהסיבותפענוחלצורך
:החירוםקריאתלאחרכשעהעד
Rהרכבשלהנוכחיהמיקוםבירור.
Rהרכבלנוסעייתקשרוכיייתכן.
Rהחירוםשיחתנתונישלאחזורייתכן.

איהחירוםקריאתלאחרכשעתייםעד:רוסיהעבור%
דיווחיקליטתכגון,מסוימותבפונקציותלהשתמשאפשר
.תנועה
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החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתשלשלהעצמיהעצמיהאבחוןהאבחוןתפקודתפקוד

בכלהחירוםקריאתמערכתשלהתקינותאתבודקשלךהרכב
תוצג,במערכתתקלהשלבמקרה.ההצתהאתשמפעיליםפעם

אדומההודעהוכןהמחווניםבמכללמתאימהטקסטהודעת
.בתצוגה

ההודעהההצתההפעלתלאחרשניות30שבתוךודא
משמעות.הצגשלעליונההימניתבפינה

בדיקתאתבהצלחהעברההחירוםקריאתשמערכתהיאהדבר
.האבחון

ERA-GLONASSבדיקהבדיקהמצבמצבשלשלעצירהעצירה/הפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rמספיקטעוןההתנעהמצבר.
Rפועלההצתהמתג.
Rדקהלפחותכברעומדהרכב.
:הבאותבמדינותללמשכעתזמיןהבדיקהמצב%
Rרוסיה
Rבלארוס
Rקזחסטן
Rארמניה
Rקירגיזסטן

חמשבמשך~הלחצןעללחץ:בדיקהבדיקהמצבמצבהפעלתהפעלת0
.לפחותרצופותשניות
ביצועלאחראוטומטיתויסתיים,יחלהבדיקהמצב

.הדיבורבדיקת
.ההצתהאתכבה:הבדיקההבדיקהמצבמצבשלשלידניתידניתעצירהעצירה0

.ייעצרהבדיקהמצב

נתוניםנתוניםעיבודעיבודעלעלמידעמידע

שלשלהחירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתידיידיעלעלאישייםאישייםנתוניםנתוניםעיבודעיבוד
Mercedes-Benz

שלהחירוםקריאתמערכתידיעלהנתוניםעיבוד
Mercedes-Benzהאיחודבתקנתלדרישותבהתאםנעשה

עיבודבעתטבעייםאנשיםעללהגנה"2016/679האירופי
(אישייםנתונים "DS-GVO.(
שלהחירוםאזעקתמערכתאתורקאךמשמשיםהנתונים

Mercedes-Benzתאונהשלבמקרהוהצלהחילוץלצורך.
112החירוםקריאתלמערכתבנוסףהמצוידרכבשללבעלים

)EU eCall(שלהחירוםקריאתבמערכתגםMercedes-
Benz112החירוםקריאתבמערכתלהשתמשהזכותישנה
.Mercedes-Benzשלהחירוםקריאתבמערכתבמקום
שלהחירוםקריאתמערכתשלהשבתהבבקשותטיפוללצורך

Mercedes-Benzהמקומייםהמשווקיםעםקשרליצוריש.

112החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותאישייםאישייםנתוניםנתוניםעיבודעיבוד
)EU eCall(

112החירוםקריאתמערכתידיעלהאישייםהנתוניםעיבוד
)EU eCall(האירופיהאיחודתקנתלדרישותבהתאםנעשה

נתוניםעיבודבעתטבעייםאנשיםעללהגנה"2016/679
(אישיים "DS-GVO,"(לשמירההצורךעלבעיקרומבוססת

6סעיףלפיהמושפעיםהאנשיםשלחיונייםאינטרסיםעל
dסעיף-תת1פסקה DS-GVO.
שיחותביצועלמטרתורקאךמוגבלאלהנתוניםעיבוד
.112האחידהאירופיהחירוםלמספרהחירום

הנתוניםהנתוניםמקבלימקבלי
החירוםקריאתמערכתבאמצעותהמעובדיםהנתוניםמקבלי
112)EU eCall(אשר,הקשוריםהחירוםמוקדיהםאלה
שבתחוםבמדינההקשוריםהממשלהמשרדיידיעלמונו

שלראשוניועיבודראשונימענהלצורך,נמצאיםהםריבונותה
.112באירופההאחידהחירוםלמספרשיחות

הנתוניםהנתוניםעיבודעיבודאופןאופן
בדרישותשיעמדוכךבנויותהחירוםקריאתמערכותשתי

:הבאות
Rמחוץנגישיםאינםהמערכתבזיכרוןהשמוריםהנתונים

.חירוםקריאתהפעלתלפנילמערכת
Rפעולהובמצב,נעקבותאינןהחירוםקריאתמערכותשתי

.קבועמעקבאיןרגיל
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Rאוטומטיתנמחקיםהמערכתשלהפנימיבזיכרוןהנתונים
.רציףובאופן
Rהפנימיהמערכתבזיכרוןהרכבשלהמיקוםעלהנתונים

היותרשלכלכדי,חדשיםבנתוניםרציףבאופןמוחלפים
לצורךהדרושים,הרכבשלהאחרוניםהמיקומיםשלושת
.זמיניםיהיו,המערכתשלרגילתפקוד
Rהחירוםקריאתמערכותשתישלהפעילותנתוניפרוטוקול

טיפוללצורךהדרושהזמןלמשךהיותרלכלנשמר
לאחרשעות13מאשריותרלאאבל,החירוםבקריאת
.החירוםקריאתבוצעהשבההזמןנקודת

הנתוניםהנתוניםמעיבודמעיבודהמושפעיםהמושפעיםהאנשיםהאנשיםזכויותזכויות
זכותישנה)הרכבבעל(הנתוניםמעיבודהמושפעלאדם
,תיקוןלדרושיכולהואהצורךובמקרה,לנתוניםהגישה
תואםאינוושעיבודםלוהנוגעיםנתוניםשלחסימהאומחיקה

אומחיקה,תיקוןכלעללדווחיש.DS-GVO-הדרישותאת
נשלחושאליוהשלישילצדזולתקנהבהתאםשבוצעוחסימה
אינוושהואאפשריאינוהדברכיהוכחשלאבמידה,הנתונים
.מידתילאבמאמץכרוך
אצללהתלונןהזכותישנההנתוניםמעיבודהמושפעלאדם
חושבשהואבמידההנתוניםלפרטיותהאחראיתהרשות
.שלובזכויותפגיעהמהווהשלוהאישייםהנתוניםשעיבוד
:גישהבזכויותלטיפולהאחראיהמשרד

Konzernbeauftragter für den Datenschutz,

Daimler AG, HPC G353, D-70546 Stuttgart,
Germany

MBUX247מולטימדיהמערכת



ומדיהומדיהרדיורדיו
המדיההמדיהבתפריטבתפריטוהפונקציותוהפונקציותהסמליםהסמליםסקירתסקירת

תפקודתפקודשםשםסמלסמל

.ההשמעהאתלהמשיךאולהתחילכדילחץהפעלה6

.ההשמעהאתלהשהותכדילחץהשהייה8

.הנוכחיתההשמעהרשימתעלאוהנוכחיתהרצועהעללחזורכדילחץרצועהשלחוזרתהשמעה:
Rההשמעהרשימתכלעלחזרה:אחתלחיצה.
Rהנוכחיתהרצועהשלחוזרתהשמעה:פעמייםלחיצה.
Rהפונקציהביטול:פעמיםשלושלחיצה.

.אקראיבסדרהרצועותאתלהשמיעכדילחץאקראיתהשמעה9

û/üהקודמתאוהבאהלרצועהלדלגכדילחץאחורה/קדימהדילוג.

ßנוספותאפשרויותלהציגכדילחץאפשרויות.

.בהןלחפשאו)הלאהוכןמבצעים,אלבומים,השמעהרשימותכגון(זמינותקטגוריותלהציגכדילחץקטגוריות5

ªרוחמצביאואנרים'ז,אמניםלפילחפשלדוגמהאפשר.הפעילבתפריטלחפשכדילחץחיפוש.
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תפקודתפקודשםשםסמלסמל

Zהגדרותלבצעכדיבחרהגדרות.

.הביתלמסךלחזורכדילחץבית©

jהודעותלהציגכדילחץהודעות.

.מלאמסךלמצבלעבורכדילחץמלאמסך2

וההגדרותהפונקציותלרשותךעומדותהמדיהבתפריט
:הבאות
Rהמולטימדיהלמערכתחיצוניאחסוןהתקןחיבור

)®BluetoothאוUSBדרךלדוגמה(
Rשמעקובציהשמעת
RהזרמתOnline-Music

מדיהמדיההפעלתהפעלתלצורךלצורך®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןהרשאתהרשאת

תנאיםתנאים
Rה-Bluetooth®ובהתקןהמולטימדיהבמערכתמופעל

.השמע

RבפרופיליתומךהשמעהתקןA2DPו-AVRCPשל
Bluetooth®.

Rאחריםלהתקנים"גלוי"במצבנמצאהשמעהתקן.

:מולטימדיהמערכת
22ªמדיה2©1

קובצילהשמיעמאפשרת®Bluetoothשמעפונקציית
–שלךהחכםהטלפוןכגון–חיצוניאחסוןמהתקןמוזיקה
.MBUXהמולטימדיהמערכתדרך
המולטימדיהבמערכתהחיצוניהאחסוןהתקןאתאשר0

MBUXבמערכתשמעקובצילהשמיעכדי
.המולטימדיה

חדשחדש®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןשלשלהרשאההרשאה
.חדשהתקןחברבחר0
.שמעהתקןבחר0

ובטלפוןהמולטימדיהבמערכת.יתחילההרשאהתהליך
.קודיוצגהנייד

.השמעבהתקןההודעהאתאשר,זהיםהקודיםאם0
.שמעכהתקןרקבחר0

מערכתעםיחובר®Bluetooth-השמעהתקן
.המולטימדיה

אושראושרשכברשכבר®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןחברחבר
.הרשימהמתוך®Bluetoothהתקןבחר0

.כעתמתקשר
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הרדיוהרדיובתפריטבתפריטוהפונקציותוהפונקציותהסמליםהסמליםסקירתסקירת

תפקודתפקודשםשםסמלסמל

.הביתלמסךלחזורכדילחץבית©

jהודעותלהציגכדילחץהודעות.

û/üהקודםאוהבאלערוץלדלגכדילחץאחורה/קדימהדילוג.

Zהבאותהנוספותהפונקציותעבורהגדרותלדוגמהלקבועאפשר.נוספותאפשרויותלהציגכדילחץהגדרות:
Rתנועהודיווחיניווטהודעות
Rתדרקיבועפונקציית
Rהרדיושלנוסףטקסט
Rחירוםאזהרות

.המדינותביןמשתנותההגדרהאפשרויות

.DABשללמצגתלעבורכדילחץמלאמסך2
.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה

.הקולאתלהשתיקכדילחץהקולהשתקתפונקציית8

fהתחנותבזיכרוןתחנהלשמורכדילחץתחנהשמירת.
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תפקודתפקודשםשםסמלסמל

.התחנותרשימתאתלהציגכדילחץערוציםרשימת4

ªרוחמצביאואנרים'ז,אמניםלפילחפשלדוגמהאפשר.הפעילבתפריטלחפשכדילחץחיפוש.

TuneInרדיורדיושלשלנוספותנוספותפונקציותפונקציות
נתוניםתעבורתלצרוךעשויTuneInברדיושימוש%

.גבוהה

תפקודתפקודשםשםסמלסמל

ZרדיובתפריטהגדרותTuneInהנוספותההגדרותלרשותךעומדות
:הבאות
Rהזרמהבחירת
RמחשבוןיציאהאוכניסהTuneIn

ßכעתהמושמעתהתחנהאתלשמורכדיההשמעהבמהלךלחץמועדפים
.למועדפים

.ההשמעהאתלהמשיךאולעצור,להתחילכדילחץהשהה/הפעלה6/8

.רדיותחנתמכןולאחרקטגוריהלבחורכדילחץדפדפן5
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פונקציותלרשותךיעמדושנבחרהתדריםלתחוםבהתאם
.שונות
תפריטשלהכותרתבשורתהמבוקשהתדריםתחוםאתבחר
.הרדיו

TuneInרדיורדיוטעינתטעינת

תנאיםתנאים
RחשבוןקייםMercedes me.
Rבהמשתמשחשבוןאלמחוברהרכב-Mercedes me.
RרדיוהשירותTuneInבפורטלמופעלMercedes me.
Rגלישהתוכניתישנה.

.בתשלוםתוכניתלרכוששתצטרךייתכן
Rללאיועברשהשידורכדימהיראינטרנטחיבורישנו

.הפרעות
פורטלדרךחדשהגלישהחבילתלרכושניתן%

Mercedes meהסלולריהסלולרימהספקמהספקישירותישירות.
פנהנוסףמידעלקבלת.במדינהתלויההשירותיםזמינות%

.Mercedes-Benzשלשירותלמרכז

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.רדיובחר0
שכווננההאחרונההתחנה.מוצגTuneInהתפריט
.תושמע

.במקוםהסלולריתבקליטהתלויההחיבוראיכות%

צלילצלילהגדרותהגדרות
הסאונדהסאונדבתפריטבתפריטהפונקציותהפונקציותסקירתסקירת

הקולבמערכתתלויותהזמינותוהפונקציותההגדרותאפשרות
ראה,ברכבךמותקנתקולמערכתאיזולדעתכדי.המותקנת
.הדיגיטליותההפעלההוראות

AdvancedקולקולומערכתומערכתStandardקולקולמערכתמערכת
:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר

ובסים,בינוניים,טרבל-
Rופיידרבאלאנס
Rקולעוצמת

אוטומטיתהתאמה-

היקפיהיקפישמעשמעומערכתומערכת®Burmesterשלשלהיקפיהיקפישמעשמעמערכתמערכת
Burmester® High-End 3D

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר

ובסים,בינוניים,טרבל-
Rופיידרבאלאנס
Rהצלילמוקד
Rהיקפישמעמערכתרק(מ"אחמושבBurmester®

High-End 3D(
Rצלילפרופילי
Rקולעוצמת

אוטומטיתהתאמה-
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ASSYSTשירותשירותמרווחימרווחיתצוגתתצוגת PLUS
ASSYSTהתקופתייםהתקופתייםהטיפוליםהטיפוליםתצוגתתצוגתתפקודתפקוד PLUS
ASSYSTטיפוליםביןהמרווחיםתצוגת PLUSמודיעה
.הבאהטיפולמועדעלהמחווניםלוחבצגלך

תלוי–יוצגוהטיפולעדהנותרהזמןאוהנותרהנסיעהטווח
.ברכבהשימושבאופן

אתלהסתיראפשרההגהבגלגלהחזרהלחצןבאמצעות
.השירותהודעת
לדוגמה,מורשהבמוסךתקבלשלךברכבלטיפולבנוגעמידע
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכז

טיפולטיפולמועדמועדהצגתהצגת

:רכבמחשב
2שירות1

.יוצגהבאהטיפולמועד
בצדההגהבגלגלהחזרהלחצןעללחץ:התצוגההתצוגהסגירתסגירת0

.שמאל
:הבאלנושאגםלבשים
R208עמוד3(הרכבמחשבתפעול(.

סדירסדירבאופןבאופןהשירותהשירותעבודותעבודותביצועביצועבנושאבנושאמידעמידע

השירותבמועדעמידהאיבגללמוקדםבלאיהערההערה*

מלאהלאבצורהאובזמןמבוצעותשאינןשירותעבודות
.לרכבונזקמוגברלבלאילגרוםעלולות

.שנקבעוהשירותמרווחיעלשמור0
במוסךשנקבעוהשירותעבודותלביצועדאג0

.מורשה

בגללהגבוההמתחלמצברהפיךבלתינזקהערההערה*
בוצעושלאשירותעבודות

שלאהשירותעבודות.לבלאיכפוףהגבוההמתחמצבר
למצברהפיךבלתינזקלגרוםעלוליםהנכוןבזמןבוצעו
.הגבוההמתח
המתחמצברשלהאזהרהלהודעותתמידלבשים0

.מורשהלמוסךמידופנההגבוה
המתחבמצברהדרושותהעבודותלביצועדאג0

.בלבדמורשהבמוסךהגבוה

מיוחדיםמיוחדיםשירותשירותלאמצעילאמצעיבנוגעבנוגעהערותהערות

.ברכברגילשימושלפינקבעטיפוליםביןהדרושהמרווח
אתמקצריםהרכבעליותררבעומסאוקשיםשימושתנאי

שלבמקרהלמשלזהו.הטיפוליםביןהדרושיםהמרווחים
.משובשיםבכבישיםאוהררייםבאזוריםתכופותנסיעות
דאג,דומיםבתנאיםאואלהבתנאיםפועלהרכבכאשר

ככל.יותרתכופותלעתיםהפניםאווירמסנןלהחלפת
הצמיגיםאתלבדוקישכך,יותרגדולהרכבעלשהמאמץ
.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע.יותרתכפותלעתים
ASSYSTהשירותמרווחיתצוגת PLUSעזרמערכתהינה
יותרקרובותלעתיםטיפוליםלבצעישאםהאחריות.בלבד
הינה,העומסיםאו/ובפועלהשימושתנאיעקבנדרשמאשר
.הרכבשלהנהגעלמוטלת

מנותקמנותקכשהמצברכשהמצברהשבתההשבתהזמניזמני

ASSYSTהטיפוליםמועדיתצוגת PLUSאתמחשבת
.מחוברהמצברכאשררקהטיפולמועד
המחווניםבצגהטיפולמועדאתבדוקהמצברניתוקלפני0

.)253עמוד3(אותולךורשום
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מנועמנועתאתא
)רגלרגלהולכיהולכיהגנתהגנת(אקטיביאקטיבימנועמנועמכסהמכסה
הולכיהולכיהגנתהגנת(האקטיביהאקטיביהמנועהמנועתאתאמכסהמכסהשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
)רגלרגל

אתמפחיתהאקטיביהמנועתאמכסהמסוימיםתאונהבמצבי
תאמכסהשלהאחוריהאזור.רגלהולכישללפציעההסיכון
.מ"מ70-כמתרומםהמנוע
להחזירעליךהתרומםהאקטיביהמנועתאשמכסהלאחר
למוסךלנסועשתוכלכדילמקוםבעצמךאותו

.)254עמוד3(
הולכיהגנת,התרומםכברהאקטיביהמנועתאשמכסהלאחר
.מוגבלתתהיההרכב
תאמכסהאתשובלהחזירכדי,מורשהלמוסךלהגיעעליך
.מלאלתפקודהאקטיביהמנוע

למקוםלמקוםהאקטיביהאקטיביהמנועהמנועתאתאמכסהמכסההחזרתהחזרת

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםחלקים
.והמצנןההנעהמערכת'לדוג
רקוגע,להתקררההנעהלמערכתלמנועהנח0

.בהמשךהמפורטיםבחלקים

המנועתאמכסהאתהידכףבאמצעותמטהדחף0
.הצדייםמשניהציריםבאזור1האקטיבי

וייתכןהפניאומטימהאקטואטורמשתחררהלחץכךתוך
.אווירשריקתרעששיישמע
.להינעלחייבהמנועתאמכסה

המנועתאמכסהאתמעטלהריםאפשרעדייןאם0
עלשובחזור,הציריםבאזורמאחור1האקטיבי
.תקינהבצורהננעלשהואעדהפעולה

המנועהמנועתאתאמכסהמכסהשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

המנועתאמכסהכשנעילתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנסיעהבזמןמשוחרר

הראייהשדהאתולחסוםלהיפתחעשויהמנועתאמכסה
.שלך
המנועתאמכסהנעילתאתלשחרראיןלעולם0

.נסיעהבזמן
.נעולהמנועתאשמכסהלוודאישנסיעהכללפני0

שלוהסגירההפתיחהבזמןפציעהסכנת‑אזהרהאזהרה&
המנועמכסה

.בעוצמהבחזרהליפולעשויהמנועמכסה
!המנועמכסהשלהתנועהבטווחלאנשיםפציעהסכנת
כאשרהמנועמכסהאתולסגורלפתוחאסור0

.שלוהתנועהבטווחאנשיםנמצאים
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ההינעבמערכתיתרחוםעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

יתר-חימוםשלבמקרההמנועמכסהאתתפתחאם
להתפתחעלולים,המנועבתאשריפהאוההינעבמערכת
:הבאיםהמצבים
Rלוהטיםגזיםעםבמגעלבואעלולאתה.
Rלוהטיםתפעולחומריעםבמגעלבואעלולאתה

.שישתחררואחרים
שמורעל,המנועבתאשריפהאויתרבחימום0

.האשמכביאתוהזעקסגורמנועמכסה
ההינעמערכתשלהיתרחוםלצינוןתחילהאפשר0

.המנועמכסהאתלפתוחחייביםאם

נעיםמחלקיםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

כאשרגםלנועלהמשיךעשוייםהמנועבתארכיבים
.התראהללאלנועלחזוראוכבויהההנעהמערכת
תאמכסהאתלפתוחישאםהבאיםלדבריםלבשים

:המנוע
.ההנעהמערכתאתכבה0
בקרבתסכנהלאזוריידייםלשלוחאיןלעולם0

.המאווררלאזורלדוגמה,נעיםחלקים
.ושעוניםתכשיטיםהסר0

.נעיםמחלקיםושערותלבושפריטהרחק0

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםחלקים
.והמצנןההנעהמערכת'לדוג
רקוגע,להתקררההנעהלמערכתלמנועהנח0

.בהמשךהמפורטיםבחלקים

כשמכסהבמגביםשימושעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פתוחהמנועתא

,פתוחהמנועכשמכסהלפעוליתחילוהשמשותמגביאם
.המגביםבזרועותלהיתפסעשויותידיך
מערכתאתודומםהמגביםאתעצורמלכתחילה0

.המנועתאמכסהאתלפתוחחייביםאםההינע

המנועהמנועמכסהמכסהפתיחתפתיחת

מכסהשלהנעילהאתלשחררכדי1הידיתאתמשות0
.המנועתא
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הידיתאתדחף),מעלהכלפיהידגב(הידבעזרת0
עדשמאלההמנועמכסהאבטחתשל1הצהובה
הגזשבוכנותעדהמנועתאמכסהאתהרם.לנקישה
.בעצמןאותוירימו

המנועהמנועמכסהמכסהסגירתסגירת
20-כשלמגובהלרדתלווהנח,המנועמכסהאתהנמך0

.מ"ס

שובפתח,המנועמכסהאתמעטלהריםניתןעדייןאם0
שהואעדתנופהבמעטליפוללווהנחהמנועמכסהאת

.כראוילמקומויינעל

הקירורהקירורחומרחומרמפלסמפלסבדיקתבדיקת

חםקירורנוזלעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

ההנעהכשמערכתהנעילהמכסהאתפותחאתהכאשר
.להכוותעלולאתה,חמה
פתיחתלפני,להתקררההנעהלמערכתלאפשריש0

.הנעילהמכסה
.מגןומשקפימגןכפפותלבשהפתיחהלצורך0
.הנעילהמכסהאתבאטיותפתחלחץלשחררכדי0

.בלבדמורשהבמוסךקירורנוזללהוסיףאולבדוקדאג0

השמשותהשמשותשטיפתשטיפתמערכתמערכתמילוימילוי

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםחלקים
.והמצנןההנעהמערכת'לדוג

רקוגע,להתקררההנעהלמערכתלמנועהנח0
.בהמשךהמפורטיםבחלקים

לשטיפתהחומרמתרכיזופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
השמשות

.מאודדליקחומרהואהשמשותשטיפתתרכיז
להימנעיששמשותניקויבתרכיזהטיפולבעת0

היווצרותולמנועמעישון,חשוףמאור,מאש
.ניצוצות

ותחזוקהטיפול256



.הלשוניתבאמצעות1המכסהאתהסר0
שטיפהמיהוסף0
)296עמוד3(השמשותשטיפתנוזללגבינוסףמידע%

נקייהנקייהמיםמים-האווירהאווירתעלתתעלתעלעלשמירהשמירה

נקיהקדמיתוהשמשההמנועמכסהשביןהאזורעלשמור0
.וכדומהעלים,קרח,משלג

וטיפוחוטיפוחניקויניקוי
אוטומטיתאוטומטיתשטיפהשטיפהבמכונתבמכונתהרכבהרכבלשטיפתלשטיפתבנוגעבנוגעהערותהערות

לאחרמופחתבלימהכושרעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הרכבשטיפת

חלשההבלמיםשלהבלימהפעולתהרכבשטיפתלאחר
.יותר
הרכבבלימתבעתזהירהיה,הרכבשטיפתלאחר0

חוזריםשהבלמיםעד,בדרךבנעשהוהתחשב
.מלאבאופןלתפקד

עצמיתבלימהעקבסכנההערההערה*

יבלוםהרכב,מופעלתהבאותמהפונקציותאחתכאשר
:הבאיםבמצביםעצמאית
Rאקטיביבלימהעזר
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
RפונקצייתHOLD
Rאקטיביחניהעזר

האלההמערכותאתלכבותישלרכבנזקיםלמנועכדי
:דומיםבמצביםאוהבאיםבמצבים

גרירהבעת0

שטיפהבמכונת0

מתאיםלאאוטומטישטיפהבמתקןנזקיםהערההערה*

שמתקןאוטומטישטיפהלמתקןהכניסהלפניודא0
.הרכבלמידותמתאיםהאוטומטיהשטיפה

הרכבתחתיתביןגחוןמרווחמספיקשישלבשים0
.האוטומטיהשטיפהמתקןומסילות

השטיפהמתקןשלהמעברשרוחבלבשים0
.מספיקהמסילותשרוחבבמיוחדהאוטומטי

לבשיםאוטומטיתשטיפהבמכונתהרכבשטיפתלפני
:לרכבנזקיםלמנועכדי,הבאיםלנושאים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICכבוי.
RפונקצייתHOLDכבויה.
Rכבויותלאחורהנסיעהמצלמתאו360°מצלמת.
Rלגמריסגוריםהנפתחהשמשוגגהצד-חלונות.
Rכבויוהחימוםהאוורורמערכתשלהמפוח.
Rבעמדהנמצאהשמשהמגבימתגg.
Rאחרת.מהרכב'מ3לפחותשלבמרחקנמצאהמפתח

.בשוגגלהיפתחעשויההמטעןתאדלת
Rגרירהמתקניעםרכבשטיפתבמערכות:
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.משולבiסרקהילוך-
ודא,הרכבשטיפתבזמןמהרכביוצאאתהאם-

החנייהמצבישולבאחרת.ברכבנמצאשהמפתח
jאוטומטיבאופן.

השמשהעלמשקעיםומשיכותחריקהרעשילמנועכדי%
שלומהגומיהקדמיתמהשמשהוקסשאריותהסר

.הרכבשטיפתלאחרהמגבים

הרכבהרכבשטיפתשטיפתמערכתמערכתמצבמצב
רחיצתלמערכתלכניסהמוכןהרכבשטיפתמערכתבמצב
מהירותעדהרכבשטיפתמערכתמצבאתלהפעילניתן.רכב
.)258עמוד3(ש"קמ20של

:הבאותההגדרותמתבצעותפעילהרכבשטיפתמערכתבמצב
Rפנימהמקופלותהחיצוניותהמראות.
Rהשמשותשטיפתלמערכתאוטומטיתהפעלהלמנועכדי,

.ינוטרלהגשםחיישן
Rמופסקותהאחוריותהשמשותמגבי.
Rהצורךבעתיסגרוייסגרוהנפתחהשמשוגגהחלונות.
Rאווירסירקולצייתלמצבעוברהמזגן.
RהחנייהעזרPARKTRONICמופסק.
Rשניותשמנהכמעטאחרי:360°מצלמתמצלמתעםעםהרכביםהרכבים

.הקדמיתהתמונהמוצגת

באמצעותמוצגזה,ההגדרותאחתלבצעניתןלאכאשר
.המתאימהההגדרהאחרי%
הרכבשטיפתמערכתמצבש"קמ20שללמהירותמעל

.אוטומטיבאופןיושבת
מאופסותפעילאינוהרכבשטיפתמערכתמצבכאשר

:פעםעודהבאותההגדרות
Rלחוץמקופלותהחיצוניותהמראות.
Rמופעלהגשםחיישן.
Rמופעלותהאחוריותהשמשותמגבי.
Rצחאווירלמצבעוברהמזגן.
RהחנייהעזרPARKTRONICלההגדרהמאופס

.זהלפנישנבחרה
Rסגורותנשארותהנפתחהשמשוגגהחלונות.
Rהחלנכביתהקדמיתהתמונה:360°מצלמתמצלמתעםעםרכביםרכבים

.ש"קמ18שלממהירות

רכביםרכביםלשטיפתלשטיפתאוטומטיאוטומטימתקןמתקןמצבמצבשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rבמקומועומדהרכב.
Rפועלהמנוע.

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

רכביםרכביםלשטיפתלשטיפתאוטומטיאוטומטימתקןמתקןמצבמצבהפעלתהפעלת
.שטיפהמתקןמצבבחר0
.התחלבחר0

באמצעותמוצגזה,ההגדרותאחתלבצעאפשראיכאשר
.המתאימהההגדרהאחרי%
הפעלתבעתשמתקיימות,ההגדרותשלכלליתלסקירה%

.)257עמוד3(רכביםלשטיפתאוטומטימתקןמצב

רכביםרכביםלשטיפתלשטיפתאוטומטיאוטומטימתקןמתקןמצבמצבכיבויכיבוי
.עצורבחר0

רכביםלשטיפתאוטומטימתקןמצבשלההגדרות
.יאופסו

באופןיבוטלרכביםלשטיפתאוטומטימתקןמצב%
.ש"קמ20-מתחרוגשהמהירותברגע,אוטומטי

גבוהגבוהבלחץבלחץניקויניקויבמכשירבמכשירלשימושלשימושהנחיותהנחיות

ניקויבמכשירשימושבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
טבעתיזרםנחירבעלגבוהבלחץ

.גלויבלתילנזקלגרוםעלולהמיםסילון
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.צפויבלתיבאופןלפעוללהפסיקעלוליםשניזוקורכיבים
חריריעםגבוהבלחץניקויבמכשירתשתמשאל0

.עגוליםסילון
מתליםמערכתרכיביאוצמיגיםמידהחלף0

.שניזוקו

להנחיותלבשיםגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת
:לרכבךנזקיםלמנועכדי,הבאות
Rאחרת.מהרכב'מ3לפחותשלבמרחקנמצאהמפתח

.בשוגגלהיפתחעשויההמטעןתאדלת
Rמהרכבלפחותמ"ס30שלמרחקעלשמור.
Rבפוליימכוסיםמרכבךחלקים:דקורטיבידקורטיביפולייפולייעםעםרכביםרכבים

חלקיביןלפחותמ"ס70שלמרחקעלשמור.דקורטיבי
בלחץהניקוימכשירשלוהנחירבפולייהמכוסיםהרכב
במהלךגבוהבלחץהניקוימכשירנחיראתהזז.גבוה

הניקוימכשירשלהמיםשטמפרטורתאסור.השימוש
60עלתעלהגבוהבלחץ °C.
Rהמצוינים,נכוןלמרחקהנוגעיםלנתוניםלבשים

.המכשיריצרןשלההפעלהבהוראות
Rגבוהבלחץהניקוימכשירשלהנחיראתתכווןאל

רכיבים,מרווחים,צמיגיםכמו,רגישיםלחלקיםישירות
.אוורורוחריציתאורהרכיבי,מצברים,חשמליים

ידניתידניתרכברכבשטיפתשטיפת

שטיפהמסוימותבמדינותלדוגמה,החוקלהוראותלבשים
.מסומנותשטיפהבתחנותרקמותרתידנית
.לרכבשמפולדוגמה,עדיןניקויבתכשירהשתמש0
אין.רךרכבניקויוספוגפושריםבמיםהרכבאתשטוף0

.ישירהשמשקרינתתחתהרכבאתלשטוף
מטליתבאמצעותאותוויבשבזהירותמיםהרכבעלהתז0

.עור
רכבבחלקילטיפוחבנוגעלהנחיותלבשים%

.)260עמוד3(

והלכהוהלכההצבעהצבעלטיפוחלטיפוחבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

שים,הנהיגהעזרמערכותוהשפעתבצבעמנזקיםלהימנעכדי
:הבאותלהנחיותלב

צבעצבע
Rחרקיםלהסרתתכשירבאמצעותרכך:חרקיםשאריות

.המקוםאתושטוף
Rהמקוםאתושטוףבמיםרכך:ציפוריםלשלשת.
Rבמטליתקלותלשפשףיש:וגריזדלק,שמן,עציםשרף

.מציתשלבבנזיןאוניקויבבנזיןספוגה

Rמטליתבאמצעותלהסיריש:בלמיםנוזל,קירורחומר
.צלוליםומיםרטובה
Rזפתבמסירהשתמש:זפתנתזי.
Rסיליקוןבמסירהשתמש:וקס.
Rהדבקת.וכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין

.מורשהבמוסךורקאךלבצעישבפגושפלסטיקיריעות
Rהאפשרככלמהרלכלוכיםלנקותיש.

מטמטצבעצבע
RעבורשאושרוטיפוחבחומרירקהשתמשMercedes-

Benz.
Rהדבקת.וכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין

.מורשהבמוסךורקאךלבצעישבפגושפלסטיקיריעות
Rקלהסגסוגתולגלגלילרכבפולישלעשותאין.
Rמודרנייםשטיפהבמתקניורקאךהשתמש.
Rטיפולהכוללתבתוכניתלשטוףאיןשטיפהבמתקני

.חםבווקס
Rפולישבמוצרי,צבעלניקויבחומרלהשתמשאין

.ווקסכגון,הברקעלהגנהבחומר,והברקה

:צבענזקישלבמקרה
Rבלבדמורשהבמוסךצבעתיקונילביצועדאג.
R157עמוד3(המכםחיישניתפקודאתודא(.
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דקורטיביותדקורטיביותמדבקותמדבקותלניקוילניקויהערותהערות

בפרקלרכבמטצבעילטיפוחבנוגעלהנחיותלבשים
"לרכבמטוצבעיוהרכבצבעלטיפוחבנוגעהנחיות"
דקורטיביותמדבקותעלגםחלותאלה.)259עמוד3(

.מטבצבע
כדיהקישוטסרטישלוהטיפוחהניקוילהערותלבשים

.מנזקיםלהימנע

ניקויניקוי
Rתוספיםבליעדיןניקויוחומרמיםבהרבההשתמשלניקוי

שאושרלרכבשמפולמשל,מקרצףחומראו
.Mercedes-Benz-ל
Rמקרצוףלהימנעיש.האפשרככלמהרלכלוכיםלנקותיש

למדבקההפיךבלתינזקלהיגרםעלולאחרת.חזק
.הדקורטיבית

Rקההדקורטיביתמדבקהאוהשטחפניעללכלוךעבור:
Paintבמנקההשתמש Cleanerוהמאושרהמומלץ

.Mercedes-Benz-ל
Rחרקיםלהסרתתכשירבאמצעותרכך:חרקיםשאריות

.המקוםאתושטוף
Rהמקוםאתושטוףבמיםרכך:ציפוריםלשלשת.
Rמדביקהשעליוהרכבאתלייבשישמיםכתמילמנועכדי

לחהמטליתבאמצעותהרכבשלשטיפהכללאחר
.וסופגת

דקורטיביותדקורטיביותלמדבקותלמדבקותנזקיםנזקיםהימנעותהימנעות
Rידיעלמושפעיםהדקורטיביותהמדבקותוצבעעמידות:

השמשאור-
החםהאווירמפוחלמשל,הטמפרטורה-
האווירמזג-
ולכלוךאבניםמכות-
כימייםניקויחומרי-
שומנייםחומרים-
Rמטבצבעדקורטיביותמדבקותעלפולישלעשותאין.

.המדבקהשעליוהשטחפנילהברקתיגרוםהפוליש
Rצורהלהןשישאודיקורטיביותבמדבקותלטפלאין

אפשרשאילכתמיםלגרוםעלולזה.וקסעםמסויימת
.אותםלהסיר

,אגרסיבייםמשקעים,שריטותזכרללאלתקןניתןתמידלא
ישכזהבמקרה.נכוןלאטיפוחעקבשנגרמוונזקיםצריבות
.מרשהלמוסךלפנות
ניקויוחומריטיפוחלחומריבנוגעמידעלקבליכולאתה

.מהיצרן
אחרילהופיעעלוליםמדבקהשעליהםשטחיםפנישלבמקרה
היושלאהשטחיםמפניאופטייםהבדליםהמדבקההסרת
.דקורטיביתמדבקהעםמוגנים

במדבקותוהתיקוניםהעבודותאתלעשותיש%
שלשירותבמרכזלמשל,מורשהבמוסךדקורטיביות

Mercedes-Benz.

רכברכבבחלקיבחלקילטיפוללטיפולבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הקדמיתהשמשהניקויבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
פועליםהמגביםכאשר

אתמנקהשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.להיתפסעשויאתה,הקדמיתהשמשה

ישהמגביםאוהקדמיתהשמשהניקוילפני0
.ההנעהמערכתואתהמגביםאתלכבותלהקפיד

והטיפוחהניקוילהערותלבשים,ברכבמנזקיםלהימנעכדי
:הבאיםהרכבלחלקי

וחישוקיםוחישוקיםגלגליםגלגלים
Rחומצהנטולחישוקיםניקויובתכשירבמיםהשתמש.
Rחומצההמכיליםחישוקיםניקויבתכשירילהשתמשאין

לבורגינזקלהיגרםעלולאחרת.בלימהאבקהסרתלצורך
.הבלמיםולרכיביהגלגלים
Rורפידותהבלםדיסקיותעלקורוזיההיווצרותלמנועכדי

ורק,הניקוילאחרדקותכמהבמשךלנסועיש,הבלם
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ורפידותהבלםדיסקות.הרכבאתלהחנותמכןלאחר
.ומתייבשותכךמתחממותהבלם

שמשותשמשות
Rלחהמטליתבאמצעותומבחוץמבפניםהשמשותאתנקה

.Mercedes-Benz-לשהומלץניקויוחומר
Rחומר,יבשהמטליתבאמצעותהפנימיהצדאתלנקותאין

.ממסיםחומריםהמכילניקויחומראואגרסיביניקוי
באמצעותברכבטיפולאוהמגביםלהביהחלפתלאחר%

חומריבעזרתהקדמיתהשמשהאתהיטבלנקותיש,ווקס
הקפדהאי.Mercedes-Benzעבורהמומלציםניקוי
מריחהסימני,לנזקיםלגרוםעלולההשימושהוראותעל
.מסנווריםכתמיםאו
מולהקדמיתהשמשהעלחיצונייםלכלוךאוערפלהסר%

אונסיעהמערכות,אחרת.תכליתית-הרבהמצלמה
יהיושלאאולהישתבשעלולותנסיעהבטיחותמערכות
.)157עמוד3(זמינות

מגביםמגביםלהבילהבי
R114עמוד3(שירותלמצבהמגביםזרועותאתהעבר(.
Rאתנקה,מהשמשהרחוקמקופלותהמגביםכשזרועות

.לחהמטליתבאמצעותבזהירותהמגביםלהבי

להשאיריכולהציפוי.מצופיםהמגביםשלהבילבשים%
יתרהמגביםלהביאתלשפשףאין.המטליתעלשאריות

.תכופותלעתיםאותםלנקותאוהמידהעל

חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
Rעדיןניקויוחומררטובספוגבאמצעותהזגוגיותאתנקה,

.לרכבשמפולדוגמה
Rבמיוחדשמתאימיםמטליותאוניקויבחומרירקהשתמש

.פלסטיקלזגוגיות

)הגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצבר(הרכבהרכבשקעשקע
Rרכהומטליתנקייםבמיםהרכבשקעאתנקה.
Rניקויובחומרגבוהבלחץניקויבמכשירתשתמשאל,

.סבוןלדוגמה

חיישניםחיישנים
Rבעזרתוהאחורייםהקדמייםהפגושחיישניאתנקה

.)157עמוד3(לרכבושמפורכהמטלית
Rעללשמורישגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת

.לפחותמ"ס30שלמרחק

360°ומצלמתומצלמתלאחורלאחורנסיעהנסיעהמצלמתמצלמת
Rהמולטימדיהמערכתבאמצעותהמצלמהמכסהאתפתח

.)192עמוד3(
Rרכהומטליתנקייםבמיםהמצלמהעדשתאתנקה.
Rגבוהבלחץניקויבמכשירתשתמשאל.

הגרירההגרירההתקןהתקן
Rתקןיצרןשלהשימושבהוראותהטיפוללהנחיותלבשים

.הגרירה
Rבלחץניקוימכשירבאמצעותהגרירהוואתלנקותאין

.ממסחומראוגבוה
Rבאמצעותלדוגמה,מהתפוחחלודההצטברויותנקה

.פלדהמברשת
Rסיביםמשירהשאינהמטליתבאמצעותלכלוךנקה.
Rהגרירהתפוחעלגריזאושמןמעטמרחהניקוילאחר.
לבשים,טלטולנגדצימודעםבנגרריםהשימושלפני%

.היצרןשלההפעלהלהוראות

הרכבהרכבפניםפניםלטיפוחלטיפוחהנחיותהנחיות

פלסטיקחלקימהשתחררותפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
חומריםהמכיליםטיפוחבחומרישימושלאחר
ממסים

להיותבקוקפיטהעלייםהשטחיםעלוליםהשטחים
חלקיעלעליםהאווירכריותהתנפחותבעת.נקבוביים
.להשתחררפלסטיק

טיפוחבחומריהמכשיריםלוחאזוראתלנקותאין0
.ממסיםחומריםהמכיליםוניקוי

261ותחזוקהטיפול



בטיחותמחגורותמוותסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שהולבנו

חגורותאתמאודלהחלישעשוייםצביעהאוהלבנה
.הבטיחות

לאאולהיקרעלדוגמהעשויותהבטיחותחגורותכךעקב
.תאונהבעתלתפקד

חגורותאתלצבועאולהלביןאיןלעולם0
.הבטיחות

לניקויהבאותלהערותלבשים,ברכבמנזקיםלהימנעכדי
:וטיפוח

בטיחותבטיחותחגורותחגורות
Rסבוןותמיסתפושריםמיםבאמצעותנקה.
Rכימייםניקויבחומרילהשתמשאין.
Rמגבוההלטמפרטורהחימוםבאמצעותלייבשאין

80 °Cישירהשמשקרינתתחתאו.

צגצג
Rלהתקררלווהנחהצגאתכבה.
Rוחומרמיקרופייברמטליתבאמצעותהצגפניאתנקה

).TFT-LCD(למסכימתאיםטיפוח
Rאחריםבחומריםלהשתמשאין.

עיליתעיליתתצוגהתצוגה
Rולאסיביםמשירהשאינהרכהמטליתבאמצעותנקה

.סטטיתנטען
Rניקויבחומרילהשתמשאין.

פלסטיקפלסטיקחיפויחיפוי
Rלחהמיקרופייברמטליתבאמצעותנקה.
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשר-

Mercedes-Benz.
Rוכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין.
Rחרקיםדוחיחומרים,קוסמטייםבחומריםמגעלמנועיש

.השמשמפניהגנהובתכשירי

דקורטיבייםדקורטיבייםורכיביםורכיביםטבעיטבעיעץעץ
Rמיקרופייברמטליתבאמצעותנקה.
Rותמיסתלחהמטליתבאמצעותנקה:שחורהלכהמראה

.סבון
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשר-

Mercedes-Benz.
Rממסיםחומריםהמכיליםניקויבחומרילהשתמשאין,

.בווקסאובפוליטורות

תקרהתקרהחיפויחיפוי
Rיבששמפואומברשתבאמצעותנקה.

שטיחשטיח
Rלשמומלץואריגיםשטיחיםניקויבחומרהשתמש-

Mercedes-Benz.

DINAMICAאואואמיתיאמיתימעורמעורהגההגהגלגלגלגל

שגוייםניקוימחומריכתוצאהנזקיםהערההערה*

חומריםהמכיליםניקויבחומרילהשתמשאין0
לניקויחומראוזפתמסירחומרכגון,ממסים

להיגרםעלולאחרת.וקסאובפולישאוחישוקים
.השטחלפנינזק

R1%שלבריכוזסבוןותמיסתלחהמטליתבאמצעותנקה,
.יבשהמטליתבאמצעותונגב
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשר-

Mercedes-Benz.
Rלשמומלץעורלטיפוחבחומרהשתמש:עורטיפוח-

Mercedes-Benz.
Rהניקויבעתהעוראתמדייותרלהרטיבאין.
Rמיקרופייברבמטליתתשתמשאל.
למשל,טבעיותשטחתכונותלויש.טבעימוצרהואעור%

צבעגווניאוופציעהצמיחהעקבות,במבנההבדלים
.קלים
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אמיתיאמיתימעורמעורמושבמושבכיסוייכיסויי
Rיבשהמטליתבאמצעותונגב,לחהמטליתבאמצעותנקה.
Rלשמומלץעורלטיפוחבחומרהשתמש:עורטיפוח-

Mercedes-Benz.
Rהניקויבעתהעוראתמדייותרלהרטיבאין.
Rמיקרופייברבמטליתתשתמשאל.

DINAMICAמבדמבדמושבמושבכיסוייכיסויי
Rלחהמטליתבאמצעותנקה.
Rמיקרופייברבמטליתתשתמשאל.

מלאכותימלאכותימעורמעורמושבמושבכיסוייכיסויי
R1%שלבריכוזסבוןותמיסתלחהמטליתבאמצעותנקה.
Rמיקרופייברבמטליתתשתמשאל.

מבדמבדמושבמושבכיסוייכיסויי
Rבריכוזסבוןותמיסתמיקרופייברמטליתבאמצעותנקה

.להתייבשוהנח1%של
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חירוםחירוםמצבמצב
הזוהרהזוהרהאפודהאפודהוצאתהוצאת

ובדלתהנהגשבדלתהאחסוןבתאינמצאיםהזוהריםהאפודים
.הקדמיהנוסע
.הלולאהבאמצעותהזוהרהאפודנרתיקאתהחוצהמשוך0
.הזוהרהאפודאתוהוצאהזוהרהאפודנרתיקאתפתח0
תאיםכןגםישנםהאחוריותהדלתותשלהאחסוןבתאי%

.זוהריםאפודיםלאחסןאפשרשבהם,זוהריםלאפודים

מרביכביסותמספר1
מרביתכביסהטמפרטורת2
להלביןאין3
לגהץאין4

כביסהבמייבשלייבשאין5
יבשניקוילנקותאין6
2דרגההזוהראפוד7

,לגמריסגורויהיההנכונההמידההזוהרלאפודישכאשררק
.בתקןהקבועותהדרישותעלעונההוא
:הבאיםבמקריםהזוהרהאפודאתלהחליףיש
Rהאורמחזיריבפסיםלכלוךאונזקישאם.
Rמחזורישלהמותרהמקסימליהמספראתעברתאם

.הכביסה
Rנחלשתהאורהחזרתתכונתכאשר.

אזהרהאזהרהמשולשמשולש

האזהרההאזהרהמשולשמשולשהוצאתהוצאת

.המטעןתארצפתאתפתח0
.1האזהרהמשולשאתהוצא0
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האזהרההאזהרהמשולשמשולשהצבתהצבת

שנוצרתעדלמעלה1הצדייםהאורמחזיריאתמשוך0
העליוןהכפתורבאמצעותאותםוחבר,משולשצורת
2.

.3הרגליותאתולמטההצדהפתח0

הראשונההראשונההעזרההעזרהערכתערכתסקירתסקירת

שמאלבצדהמטעןבתאנמצאת1הראשונההעזרהערכת
.האחסוןברשת

הכיבויהכיבוימטףמטףהסרתהסרת

מותקןשלאהכיבוימטףעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהגשלהרגלייםבאזורנכונהבצורה

לחסוםאוהדוושותתנועתאתלהגבילעלולהכיבוימטף
.שנלחצהלאחרדוושה
שלהדרכיםובטיחותהפעולה‑בטיחותאתמסכןהדבר
.הרכב

הרכבנוסעיאוהנהגאתולפצועלעוףעלולהכיבוימטף
.האחרים

נכונהבצורהתמידהכיבוימטףאתוחזקאחסן0
.במחזיק

.נהיגהכדיתוךהכיבוימטףאתתוציאאל0

הלשוניתאתמעלהכלפימשוך:שמאלישמאליהגההגהעםעםרכברכב0
1.

.1הלשוניתאתמטהכלפימשוך:ימניימניהגההגהעםעםרכברכב0
.2הכיבוימטףאתהוצא0
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בגלגלבגלגלנקרנקר
בצמיגבצמיגתקרתקרשלשללמקרהלמקרההנחיותהנחיות

בצמיגיםלחץכשאיןתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

וכןהכבישבהתנהגותמשמעותיתפוגעלחץללאצמיג
.והבלימהההיגויבמאפייני
:תקרתקרחסיניחסינישאינםשאינםצמיגיםצמיגים

.לחץבושאיןצמיגעםתיסעאל0
אוחירוםבגלגלמידלהחליףישלחץללאצמיג0

.מורשהלמוסךלהודיעאוחלופיבגלגל

:תקרתקרחסיניחסיניצמיגיםצמיגים
צמיגיבנושאולאזהרותלמידעלבשים0

MOExtended)תקרחסיניצמיגים.(

הפעולהאפשרויותלרשותךעומדותבצמיגתקרישנואם
:הרכבבאבזורתלוי,הבאות
RצמיגיצמיגיעםעםרכביםרכביםMOExtended:להמשיךאפשר

הנוגעותלהנחיותכךתוךלבשים.מוגבללמרחקלנסוע
)תקרחסיניצמיגים(MOExtendedלצמיגי

.)266עמוד3(

RערכתערכתעםעםצמיגיםצמיגיםTIREFIT:הצמיגאתלתקןתוכל
כךלשםהשתמש.מוגבללמרחקבוולנסועלהמשיךכדי

.)267עמודTIREFIT)3בערכת
RעםעםרכביםרכביםMercedes me connect:שלבמקרה

באמצעותהדרכיםתיקונילשירותלהתקשרתוכלתקלה
.)236עמוד3(העיליתההפעלהיחידת
R287עמוד3(הגלגלאתהחלף:הרכביםהרכביםכלכל(.

)נקרנקרחסיניחסיניצמיגיםצמיגים(MOExtendedלצמיגילצמיגיבנוגעבנוגעהערותהערות

תקר-אלצמיגעםחירוםנסיעתבעתסכנהאזהרהאזהרה&

גרועהנעשיתהכבישהתנהגותחירוםבמצבבנסיעה
.יותר
המותרתהמרביתהנסיעהממהירותתחרוגאל0

.MOExtendedלצמיגי
מכשוליםמעלמנסיעהאוחזקיםמהיגוייםהימנע0

תקףזה).בשטחנסיעה,בכבישבורות,שפהאבני(
.עמוסלרכבבמיוחד

חירוםבמצבהנסיעהאתלסייםישהבאיםבמקרים0
:הצמיגיםשל
Rחבטותרעשיכשנשמעים

Rלרעודמתחילהרכבכאשר
Rגומישלריחאועשןמתפתחכאשר
RמערכתכאשרESP®בקביעותמתערבת
Rהצמיגבדופןסדקיםכשישנם

לפנותישהצמיגיםשלחירוםבמצבנסיעהלאחר0
להמשיךאפשראםשיבדקוכדימורשהלמוסך

.בחישוקיםולהשתמש
.מקרהבכללהחליףישהפגוםהצמיגאת0

להמשיךתוכל)תקר-אלצמיגי(MOExtendedצמיגיעם
אולם.יותראואחדמצמיגהאווירכליצאאםגםברכבלנסוע
.לעיןנראיםחיצונייםנזקיםללאלהיותצריךהצמיג
הסימוןלפיMOExtendedצמיגילזהותאפשר

"MOExtended"הצמיגדופןעל.
להשתמשמותר:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים
אווירלחץבקרתעםבשילוברקMOExtendedבצמיגי
.פעילהבצמיגים

,לחץאבדןעלאזהרההודעתתכליתי-הרבהצגעלמוצגתאם
:להלןכמתוארפעל
Rבצמיגנזקיםבדוק.
Rהבאותלהנחיותלבשים,לנסועממשיךאתהאם.
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אובדןאובדןאזהרתאזהרתמרגעמרגעהצמיגיםהצמיגיםשלשלחירוםחירוםבמצבבמצבנסיעהנסיעהמרחקמרחק
הלחץהלחץ

תקרתקרעםעםנסיעהנסיעהקטעקטעהרכבהרכבעלעלהמשקלהמשקלעומסעומס

מ"ק80חלקיעומס

מ"ק30מלאמשקלעומס

לאופיבהתאםלהשתנותעשויתקרעםהאפשריהנסיעהמרחק
.ש"קמ80שלהמותרתהמרביתלמהירותלבשים.הנהיגה

צמיגלהתקיןאפשרותאיןבגלגלהתקרלאחראם
MOExtended,רגילצמיגגםלהתקיןזמניתאפשר.

TIREFITערכתערכתשלשלהאחסוןהאחסון
.המטעןתאלרצפתמתחתנמצאתTIREFITערכת

בצמיגיםאווירלמילוימדחס1
לצמיגיםאיטוםחומרבקבוק2

ממוקמתלהיותיכולהTIREFIT-הערכת,לדגםבהתאם
.המטעןתאלרצפתמתחתאחריםבמקומות
הנתוניםאו/ו)LK(ההספקדירוגעלהנתונים%

:בצמיגיםאווירלמילויהמדחסבגבמצויניםהחשמליים
RLK2–12 V/15 A,180ג"ק0,8,ואט

בצמיגיםאווירלמילוימהמדחס'מ1-כשלבמרחק
:הבאותהקוללחץרמותתקפות,לרצפהמעל'מ1.6-וכ
RהרעשפליטתלחץרמתLPA 83 dB (A)
RרעשעוצמתרמתLWA 91 dB (A)

אם.תחזוקהדורשאינובצמיגיםאווירלמילויהמדחס
.מורשהלמוסךפנהתקלהישנה

TIREFITבערכתבערכתשימוששימוש

הדרושיםהדרושיםהעזרהעזראמצעיאמצעי
Rלצמיגיםאיטוםחומרבקבוק
RמדבקהTIREFIT
Rהמותרתהמרביתהמהירותאתשמציינתמדבקה
Rבצמיגיםאווירלמילוימדחס
Rכפפות

)267עמודTIREFIT:)3הערכהשלהאחסוןמקום
לגודלעדבצמיגיםחתכיםלאטוםתוכלTIREFITבעזרת
להשתמשאפשר.הצמיגבסולייתבמיוחד,מ"מ4-כשל
.20°C-עדשלחיצוניתבטמפרטורהTIREFIT-ב

צמיגיםלאיטוםבחומרבשימושתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

במיוחדהצמיגאתלאטוםיוכללאהצמיגיםאיטוםחומר
:הבאיםבמקרים
Rיותר(גדוליותרבגודלבצמיגדקירותאוחתכיםנזקי

)לעילמהמצויןגדול
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Rחישוקיםנזקי
Rעםאומאודנמוךצמיגיםלחץעםנסיעהלאחר

אווירלחץללאצמיגים

.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךהודע0

הצמיגיםאיטוםמחומרוהרעלהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.לגירוייםוגורםלבריאותמזיקהצמיגיםאיטוםחומר
לבלועואסורבבגדיםאובעיניים,בעורייגעשהואאסור
איטוםחומראתהרחק.האדיםאתלשאוףאין.אותו

.ילדיםשלידםמהישגהצמיגים
לנושאיםלבשיםצמיגיםלאיטוםבחומרנגעתאם

:הבאים
.מהעורהצמיגיםאיטוםחומראתבמיםמידשטוף0
מידשטוףלעינייםהגיעהצמיגיםאיטוםחומראם0

.נקייםבמיםביסודיותהעינייםאת
מידשטוף,הצמיגיםאיטוםחומראתבלעתאם0

לגרוםאין.מיםהרבהושתהביסודיותהפהאת
!רפואילסיועמידלפנותויש,להקאה

.הצמיגיםאיטוםבחומרשזוהמובגדיםמידהחלף0
.לרופאמידפנה,אלרגיותתגובותמתגלותאם0

מדיממושךעבודהזמןעקביתרהתחממותהערההערה*
בצמיגיםאווירלמילויהמדחסשל

בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתלהפעילאין0
.ברציפותדקותמעשריותרלמשך

המדבקהעלהמצוינות,היצרןשלהבטיחותלהנחיותלבשים
.צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוקשל
צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוקאתשניםחמשכללהחליףיש

.מורשהבמוסך
.לצמיגשחדרהזרהגוףאתהצמיגבתוךהשאר0

אווירלמילויהמדחסמגוף1המדבקהאתהסר0
.הנהגשלהראייהבשדהאותהוהדבקבצמיגים

צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוק2המדבקהאתהסר0
.הפגוםהצמיגשלהגלגלשסתוםבקרבתאותהוהדבק
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מגוף3המילויוצינורהכבלעם7התקעאתהוצא0
.בצמיגיםאווירלמילויהמדחס

6בחיבור9צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוקאתתקע0
עלהאדוםשהחץכך,בצמיגיםאווירלמילויהמדחסשל

האדוםהחץאתתואם9צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוק
.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסעל

סיבוברבע9צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוקאתסובב0
.השעוןבכיוון

של5בחיבור3המילויצינורשלהתקעאתתקע0
.9צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוק

.השעוןבכיווןסיבוברבע3המילויצינוראתסובב0

הצמיגשלAמהשסתוםהשסתוםמכסהאתהסר0
.הפגום

השסתוםעל3המילויצינורשל4האוםאתהברג0
A.

.ברכב‑וולט‑12לשקע7התקעאתהכנס0
.1לעמדהההצתהבמתגהמפתחאתסובב0
אווירלמילויבמדחס8והכיבויההפעלהמתגעללחץ0

.בצמיגים
.יתנפחהצמיג.מופעלבצמיגיםהאווירמילוימדחס
יכולזהבשלב.הצמיגאלהאיטוםחומריוזרםראשית

500שללערךקצרלזמןלעלותהלחץ kPaבקירוב
73,בר5( psi(.

!זהזהבשלבבשלבבצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירמילוימילוימדחסמדחסאתאתתכבהתכבהאלאל
במשךלפעולבצמיגיםאווירלמילוילמדחסלאפשראין0

.דקותמעשריותר
לפחותלהיותחייבבצמיגהאווירלחץמכןלאחר

200 kPa)2.029,בר psi(.

המקומותאתבמהירותנקה,צמיגיםאיטוםחומרדולףאם
.נקייםבמיםלהשתמשמומלץ.שהתלכלכו

אותםהבא,צמיגיםאיטוםבחומרמתלכלכיםבגדיךאם
.יבשלניקויבהקדם

שלשללערךלערךהגיעהגיעלאלאבצמיגבצמיגהאווירהאווירלחץלחץדקותדקותעשרעשרכעבורכעבוראםאם
200 kPa)2.029,ברבר psi(:

.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתכבה0
הצמיגמשסתוםהאווירמילויצינוראת)בהברגה(נתק0

.הפגום

איטוםחומר,המילויצינורשלהחוצההברגהשבעתלבשים
.לדלוףעשויצמיגים

.אחורהאוקדימה'מ10-כמאודלאטסע0
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.בצמיגאווירמחדשמלא0
חייבבצמיגהאווירלחץהיותרלכלדקותעשרכעבור
200לפחותלהיות kPa)2.029,בר psi(.

האווירללחץהגעהאיבגללתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
בצמיג

לערךהגיעלאעדייןבצמיגהאווירלחץזהזמןלאחראם
במקרה.מדיקשהבצורהניזוקשהצמיגסימןזהו,הדרוש

.לעזוריוכללאהצמיגיםאיטוםחומרזה
הנהיגהומאפייניהבלימהמאפייניעללהשפיעיכולזה

.ניכרבאופן
.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךהודע0

איטוםחומרשלדליפהעקבכתמיםהיווצרותהערההערה*
צמיגים

מצינורלטפטףעשויותצמיגיםאיטוםחומרשלשאריות
.השימושלאחרהמילוי

שבההפלסטיקבשקיתהמילויצינוראתהנח0
.TIREFITערכתהייתה

שלשללערךלערךהגיעהגיעבצמיגבצמיגהאווירהאווירלחץלחץדקותדקותעשרעשרכעבורכעבוראםאם
200 kPa)2.029,ברבר psi(:

.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתכבה0
הצמיגמשסתוםהאווירמילויצינוראת)בהברגה(נתק0

.הפגום

איטוםחומר,המילויצינורשלהחוצההברגהשבעתלבשים
.לדלוףעשויצמיגים

בחומרשנאטםצמיגעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
איטום

למהירויותמתאיםאינואיטוםבחומרזמנישאטוםצמיג
.גבוהות

.בזהירותוסע,הנהיגהאופןאתהתאם0
עםנסיעהעבורהמותרתהמרביתלמהירותלבשים0

.צמיגיםאיטוםבחומרשנאטםצמיג

צמיגעםלנסיעההמותרתהמרביתלמהירותלבשים0
.ש"קמ80,צמיגיםלאיטוםחומרבאמצעותשנאטם

המרביתהמהירותאתשמציינתהמדבקהאתלהדביקיש0
.לראותיכולשהנהגבאזורהמחווניםמכלולעלהמותרת

איטוםחומרשלדליפהעקבכתמיםהיווצרותהערההערה*
צמיגים

מצינורלטפטףעשויותצמיגיםאיטוםחומרשלשאריות
.השימושלאחרהמילוי

שבההפלסטיקבשקיתהמילויצינוראתהנח0
.TIREFITערכתהייתה

הסביבהזיהוםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
נכוןלאסילוקעקב

.מזהמיםמכילמציגיםלאיטוםהחומר
בצורהצמיגיםלאיטוםהחומרבקבוקאתלסלקיש0

-Mercedesשלשירותבמרכזלדוגמה,נכונה
Benz.

מילוימדחסאת,הצמיגיםאיטוםחומרבקבוקאתאחסן0
.האזהרהמשולשואתבצמיגיםהאוויר

.מידמידלנסועלנסועהתחלהתחל0
לחץאתובדוקהרכבאתעצורנסיעהדקותכעשרכעבור0

.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסבאמצעותבצמיגהאוויר
130לפחותכעתלהיותצריךבצמיגהאווירלחץ kPa
19,בר1.3( psi(.
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בצמיגיםהאווירלחץכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מספיקאינו

זהו,הדרושלערךהגיעלאעדייןבצמיגהאווירלחץאם
חומרזהבמקרה.מדיקשהבצורהניזוקשהצמיגסימן
.לעזוריוכללאהצמיגיםאיטום

.הנהיגהומאפייניהבלימההתנהגותעללהשפיעעשויזה
.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךהודע0

:Mercedes-Benzשלשלשעותשעות24שירותשירותבהןבהןשיששישמדינותמדינות
בצד‑Bקורהעל,דוגמהל,נמצאתהטלפוןמספרעםמדבקה
.הנהג
לפחותכעתהואאםבצמיגיםהאווירלחץאתתקן0

130 kPa)1.319,בר psi(.בטבלתתמצאהערכיםאת
.הדלקמכלשבדלתיתבצמיגיםהאווירלחצי

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץהעלאתהעלאת
.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתהפעל0

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץהפחתתהפחתת
מהמדחסהצמיגיםאיטוםחומרשלהבקבוקאתהוצא0

.בצמיגיםאווירלמילוי

האווירמילוימדחסשלבחיבורהמילויצינוראתתקע0
.השעוןבכיווןסיבוברבעאותווסובבבצמיגים

.BהלחץמדלידCהאווירשחרורלחצןעללחץ0

נכוןנכוןבצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץכאשרכאשר
הצמיגמשסתוםהאווירמילויצינוראת)בהברגה(נתק0

.האטום
.שנאטםהצמיגשלהשסתוםאלהשסתוםמכסהאתהברג0
למילויוהמדחסלצמיגיםהאיטוםחומרבקבוקאתאחסן0

.בצמיגיםאוויר
,הצמיגאתלהחליףכדיהקרובהמורשהלמוסךסע0

.המילויוצינורצמיגיםלאיטוםהחומרבקבוק

)רכברכב(מצברמצבר
וולטוולט12-‑ההלמצברלמצברבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

אלקטרוסטטיממטעןכתוצאהפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&

הגזתערובתאתלהציתעלולהאלקטרוסטטיתטעינה
.המצברשלמעטהנפיצה

גע,קיימתאלקטרוסטטיתטעינהכללפרוקכדי0
.בסוללהנגיעהלפנימתכתיבגוף

בעתגםכמומצברטעינתבעתנוצרתהנפיצההגזתערובת
.חיצונייםעזראמצעיבעזרתהתנעה

מצבריםמחומצתצריבהסכנתאזהרהאזהרה&

.לצריבותגורמתמצבריםחומצת
.בבגדיםאובעיניים,בעורמגעמנע0
.למצברמעללרכוןאין0
.המצברגזיאתלשאוףאין0
.מהמצברילדיםהרחק0
במיםהמצברחומצתאתמידביסודיותשטוף0

.רפואילסיועופנינקיים
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לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
סוללותשלתקיןלאסילוקעקב

חוקפיעל.מזהמיםחומריםמכילותסוללות
.הביתיתלפסולתאותןלהשליךאסור
0

ידידותיבאופןסוללותלסלקיש
מורשהמוסךלהחזירישריקותסוללות.לסביבה

.סוללותאיסוףבנקודתלמסוראו

.מורשהלמוסךפנה,וולט12-המצברשלניתוקנדרשאם
ולאמצעיהבטיחותלהנחיותבמצבריםהטיפולבעתלבשים

.הדרושיםההגנה
פיצוץסכנת

טיפולבעתאסוריםועישוןגלויאור,אש
.ניצוצותהיווצרותמנע.במצבר

המצבריםחומצתאוהאלקטרוליטיהנוזל
אובעיניים,בעורמגעמנע.לצריבותגורמים
,כפפותובמיוחד,הולםמגןביגודלבש.בבגדים
נוזלאוחומצהנתזישטוף.הגנהומסכנתסינר

רופאלעזרתפנה.נקייםבמיםמידאלקטרוליטי
.הצורךבמקרה
.מגןמשקפילבש

.ילדיםהרחק

.אלהבהוראותלמצויןלבשים

לקבלתפנה,ממושךזמןלפרקהרכבאתלהשביתבכוונתךאם
.מורשהבמוסךייעוץ

הגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברבנושאבנושאהערותהערות

הפנימימהלחץחריגהבעתפיצוץסכנתסכנהסכנה&
הגבוההמתחבמצבר

.ולהתלקחלהימלטדליקגזעלולרכבבשריפת
סימניאועשן,חריגריחהתהוותשלבמקרה0

.הטעינהפעולתאתמיידלבטלישצריבה
אזוראתלאבטחצריך.הסכנהמאזורמידהתרחק0

.מספקבמרחקהסכנה
.אשלמכביהודיע0

הגבוההמתחמצברלטעינתלהנחיותלבשים
.)138עמוד3(

פיצוץסכנת

טיפולבעתאסוריםועישוןגלויאור,אש
.ניצוצותהיווצרותמנע.במצבר
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המצבריםחומצתאוהאלקטרוליטיהנוזל
אובעיניים,בעורמגעמנע.לצריבותגורמים
,כפפותובמיוחד,הולםמגןביגודלבש.בבגדים
נוזלאוחומצהנתזישטוף.הגנהומסכנתסינר

רופאלעזרתפנה.נקייםבמיםמידאלקטרוליטי
.הצורךבמקרה
.מגןמשקפילבש

.ילדיםהרחק

.אלהבהוראותלמצויןלבשים

וולטוולט‑12‑מצברמצברוטעינתוטעינתחיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהאמצעיאמצעי

מורשהבמוסךהמצברשלחיצוניתהתנעהלבצעיש0
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכזלדוגמה,בלבד

לדוגמה,בלבדמורשהבמוסךהמצבראתלהטעיןיש0
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכז

‑וולטוולט‑12מצברמצברהחלפתהחלפת
לדוגמה,בלבדמורשהבמוסךהמצבראתלהחליףיש0

.Mercedes-Benzשלשירותמרכז

וגרירהוגרירהבמשיכהבמשיכההתנעההתנעה
מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטותעבורעבורכלליתכלליתסקירהסקירה

עצמיתבלימהעקבסכנההערההערה*

יבלוםהרכב,מופעלתהבאותמהפונקציותאחתכאשר
:הבאיםבמצביםעצמאית
Rאקטיביבלימהעזר
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
RפונקצייתHOLD
Rאקטיביחניהעזר

האלההמערכותאתלכבותישלרכבנזקיםלמנועכדי
:דומיםבמצביםאוהבאיםבמצבים

גרירהבעת0
שטיפהבמכונת0

Mercedes-Benzאתלהובילתקלהשלבמקרהממליצה
.אותולגרורולאהרכב

ישהקרקעעלהסרניםשניכאשרהרכבגרירתלצורך
להשתמשאין.גרירהבמוטאוגרירהבחבללהשתמש
Towבמערכות Bar.

.אותותגרוראל,קירורנוזלמאבדשהרכבמזההאתהאם
.אותולהובילישהרכבאתלגרורבמקום

נכונהלאגרירהעקבלרכבנזקיםהערההערה*

.גרירהבנושאולהוראותלהנחיותלבשים0

קדמיתקדמיתהנעההנעהעםעםרכביםרכבים

מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות

עלהסרניםשני
הקרקע

שלבמהירותמ"ק50היותרלכל,כן
נהגעםקדימהרק,ש"קמ50

בקוקפיט

שלבמהירותמ"ק50היותרלכל,כןמורםקדמיסרן
ש"קמ50

לאמורםאחוריסרן
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4MATICרכבירכבי
מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות

עלהסרניםשני
הקרקע

שלבמהירותמ"ק50היותרלכל,כן
נהגעםקדימהרק,ש"קמ50

בקוקפיט

לאמורםקדמיסרן

לאמורםאחוריסרן

הקרקעהקרקעעלעלהסרניםהסרניםשנישניעםעםהרכבהרכבגרירתגרירת

המותרותהגרירהלשיטותלההערותלבשים0
.)273עמוד3(
.וטעוןמחוברוולט12שהמצברודא0

לנקודותלבשים,ריקאומנותקוולט12מצברכאשר
:הבאות
Rההתנעהמערכתאתעודלהתניעאפשראי.
Rהחשמליהחנייהבלםאתלשלבאולשחרראפשראי.
Rלמצבההילוכיםתיבתאתלהעביראפשראיiאוj.

:מותרתהובלהרקהבאיםבמקרים
Rלמצבההילוכיםתיבתאתלהעבירניתןלאבאשרi.

Rריקאומנותקוולט12מצברכאשר.
Rכשלהמחווניםבמכללתכליתי-הרבהצגכאשר.
Rוההודעהבמידהá

ספרראהאסורההגרירה(
.בצגמופיעה)רכב
Rספרראהקירורנוזלהוסף+וההודעהבמידה

.בצגמופיעההרכב
Rוההודעהבמידהdבצגמופיעהמנועכבהעצור.
.)275עמוד3(הרכבאתלהוביליש,אלהבמקרים0

גדוללמרחקאומדימהירהגרירהעקבנזקהערההערה*
מדי

נזקלגרוםעשויהמדיגדוללמרחקאומדימהירהגרירה
.ההינעלקו
.ש"קמ50-מגבוההבמהירותלגרוראין0
.מ"ק50-מגדוללמרחקלגרוראין0

גבדמשקלעםרכבגרירתבזמןתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מדי

כבדהיותרלגרוראובמשיכהלהתניעשצריךהרכבאם
להתרחשיכולים,לרכבךהמותרתהכוללתמהמסה
:הבאיםהמצבים
Rמתנתקתהגרירהטבעת.
Rלהתהפךאפילוויכולמתנדנדהנגררהרכב.
הרכבאםבדוקהגרירהאולהתנעההמשיכהלפני0

הכוללתמהמסהחורגלגרוראולמשוךשתרצה
.המותרת

שמשקלואסור,אחררכבבמשיכהלהתניעאולגרורעליךאם
.המותרהכולללמשקלמעליחרוג
הרכבשלהמותרהכוללהמשקלשלהנתוניםאתבדוק0

.)294עמוד3(הרכבנתוניבלוחית

הרכבהרכבגרירתגרירת
.)276עמוד3(הגרירהטבעתאתהתקן0
.הגרירהציודאתחבר0
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הגרירהציודשלשגויחיבורעקבנזקהערההערה*

לטבעתרקהגרירהמוטאוהגרירהחבלאתחבר0
.הגרירה

.)70עמוד3(האוטומטיתהנעילהאתכבה0
.HOLDפונקצייתאתתפעילאל0
.)84עמוד3(גרירהמפניההגנהאתכבה0
.)179עמוד3(האקטיביהבלימהעזראתכבה0
.iלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
.החשמליהחניהבלםאתשחרר0
.הצגלהודעותלבושיםבקוקפיטתשארהגרירהבעת0
.הגרירהבזמןההצתהאתתכבהאל0
מאחרהקדמיהנוסעדלתאתאוהנהגדלתאתלפתוחאין0

.jלמצבתעבורההילוכיםתיבתשאז

המערכותשלהמוגבלותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הגרירהבעתלבטיחותהקשורות

יפעלולבטיחותהקשורותהפונקציותהבאיםבמצבים
:כלליפעלולאאומוגבלבאופן
Rכבויהההצתה.

Rתקיניםאינםהכוחהגהאוהבלימהמערכת.
Rתקינותאינןברכבהחשמלרשתאוהאנרגיהאספקת.
.אלהבמצביםהרכבאתתגרוראל0

.)275עמוד3(הרכבאתהוביל0

ההנעהלמערכתנזקגרימתהערההערה*

:הבאיםבמצביםהרכבאתלגרוראסור
Rכבויהההצתה.
Rתקיניםאינםהכוחהגהאוהבלימהמערכת.
Rתקינותאינןברכבהחשמלרשתאוהאנרגיהאספקת.
.אלהבמצביםהרכבאתתגרוראל0

.)275עמוד3(הרכבאתהוביל0

מדיחזקמשיכהכוחעקבנזקהערההערה*

כוחותעקבלרכבנזקיםלגרוםעלולהחלקהלאנסיעה
.מדיגדוליםמשיכה

.ורציףחלקובאופןלאטסע0

להובלהלהובלההרכבהרכבהעמסתהעמסת

.)273עמוד3(לגרירהבנוגעלהנחיותלבשים0
אתלהעמיסכדיהגרירהלטבעתהגרירהציודאתחבר0

.הרכב
.iלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
עשויהההילוכיםתיבתאלקטרוניתתקלהישנהאם%

לספקישiלמצבלהחליףכדי.jבמצבלהינעל
.)273עמוד3(ברכבהחשמללרשתמתח

.הרכבאתהעמס0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
הרכבאתלאבטחכדיהחשמליהחנייהבלםאתהפעל0

.יידרדרשלא
.מהגלגליםרקהרכבאתקשור0

אדפטיביתאדפטיביתמתכווננתמתכווננתזעזיעיםזעזיעיםבולמיבולמימערכתמערכתעםעםרכביםרכבים

מערכתעםרכביםהובלתבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
אדפטיביתמתכווננתזעזיעיםבולמי

מתכווננתזעזיעיםבולמימערכתעםרכביםהובלתבעת
ולהיכנסלהיטלטלעשוייםהגרורעםהרכבאדפטיבית
.לסחרור

.הנכוןבמצבהרכבאתהעמס0
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באמצעותהגלגליםארבעתבכלהרכבאתקשור0
.מתאימותרצועות

,להובלההמותרתהמרביתמהמהירותלחרוגאין0
.ש"קמ60

נכונהלאקשירהעקבלרכבנזקיםהערההערה*

ארבעתבכלהרכבאתלקשורישההעמסהלאחר0
.לרכבנזקלהיגרםעלולאחרת.הגלגלים

לקצהמ"ס20לפחותשלמרחקעללשמוריש0
במתשלהתחתוןלקצהמ"ס10-והעליון
.ההובלה

ארבעתבכלאותולקשורישהרכבהעמסתלאחר0
.הגלגלים

משטחאותועלנעמדיםוהאחוריהקדמישהסרןודא0
.הובלה

הרכבשלשגוימיקוםעקבההנעהלמוטנזקהערההערה*

רכבשלהחיבורנקודתמעלהרכבאתלמקםאין0
.ההובלה

הגרירההגרירהטבעתטבעתשלשלהאחסוןהאחסוןמקוםמקום

.המטעןתאלרצפתמתחתנמצאתהגרירהטבעת

הגרירההגרירהטבעתטבעתהתקנתהתקנת

והוצאמטהכלפיהמסומנתבנקודה1המכסהאתדחף0
.אותו

.אותהוהדקהסוףעדימינההגרירהטבעתאתהברג0

לטבעתכניסהאיןמאחורברכב:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
.הגרירהלהתקןהגרירהציודאתחבר.גרירה
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ינעל1שהכיסוי,הגרירהטבעתהסרתבעתלבשים0
.בפגושההתקנהבעת

בטבעתנכוןלאשימושעקבלרכבנזקהערההערה*
הגרירההתקןהגרירה

טבעתבעזרתהחוצהגרירתובאמצעותהרכבחילוץבעת
נזקיםלגרוםעלולזהדבר,הגרירההתקןאוהגרירה
.לרכב
רקהגרירההתקןאוהגרירהבטבעתלהשתמשיש0

.הרכבמשיכתאולגרירת
הגרירההתקןאוהגרירהבטבעתלהשתמשלא0

.לחילוץהחוצההרכבלגרירת

משיכהמשיכהדידי"עעהרכבהרכבהתנעתהתנעת

הרכבאתלהוביליש,מותנעתלאההתנעהמערכתכאשר0
.בנץ-מרצדסשלשירותלמרכזללמש,מורשהלמוסך

לא.גרירהדרךההתנעהמערכתאתעודלהתניעאפשראי0
.להתנעהגרירהנסיונותלבצעלנסות

חשמלחשמלנתיכינתיכי
חשמלייםחשמלייםלנתיכיםלנתיכיםבנוגעבנוגעהערותהערות

קוויעליתרעומסעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
חשמל

לאנתיךעלגישור,תקיןלאבנתיךמניפולציותביצוע
עלוליםיותרגבוהאמפרערךבעללנתיךהחלפהאותקין
.ברכבהחשמלייםהקוויםעליתרעומסלגרום
.לשרפהלגרוםעלולזהמצב
,חדשיםבנתיכיםרקפגומיםנתיכיםלהחליףיש0

.נכוןאמפרערךבעלימתאימים

שגוייםנתיכיםעקבנזקהערההערה*

לרכיביםנזקלגרוםעשוייםמתאימיםלאנתיכים
.שלהםהתפקודאתמשמעותיתלהגבילאוולמערכות

-Mercedesידיעלשאושרובנתיכיםרקהשתמש0
Benz,הדרושיםההגנהערכיבעלי.

המזוהים,ערךשווהבנתיכיםשרופיםנתיכיםלהחליףחובה
שישנוסףומידעהנתיכיםערכיאת.עליהםהמודפסבצבע

.הנתיכיםבתרשיםלמצואניתןבולהתחשב

בתאהנתיכיםבתיבת:הנתיכיםהנתיכיםמיקוםמיקוםתרשיםתרשים
)278עמוד3(המנוע

לחותעקבלקויתפקודאונזקהערההערה*

מערכתשללנזקיםאותפקודלתקלותלגרוםיכולהלחות
.החשמל

שלאלהפקידישפתוחההנתיכיםתיבתכאשר0
.הנתיכיםתיבתלתוךלחותלחדורתוכל

שלשהאטםלוודאישהנתיכיםתיבתסגירתבעת0
.הנתיכיםלתיבתהיטבנצמדהמכסה

למוסךפנה,נשרףהחדשהנתיךגםנתיךהחלפתלאחראם
.הבעיהמקוראתשיבדקוכדימורשה
:כדלהלןלוודאישנתיךהחלפתלפני
Rשלוהידרדרותלמנועכדיהרכבאתאבטח.
Rכבוייםהחשמלצרכניכל.
Rכבויהההצתה.

:שונותנתיכיםתיבותפניעלמחולקיםהחשמלייםהנתיכים
Rשמאלבצדהנסיעהבכיווןהמנועבתאנתיכיםתיבת

)278עמוד3(
Rהנלווההנוסעשלהרגלייםבאזורנתיכיםתיבת

)278עמוד3(
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R279עמוד3(במרכז,המטעןבחללנתיכיםתיבת(

המטעןהמטעןבתאבתאהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

תנאיםתנאים
Rמוכניםומברגיבשהמטלית.

החשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים
.)277עמוד3(

פתיחהפתיחה

כשמכסהבמגביםשימושעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פתוחהמנועתא

,פתוחהמנועכשמכסהלפעוליתחילוהשמשותמגביאם
.המגביםהפעלתבמנגנוןלהיתפסעשויותידיך
ולכבותלהפקידישהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.והמגביםההצתהאת

.המנועמכסהאתפתח0

.יבשהמטליתבאמצעותהנתיכיםמתיבתלחותסימנינגב0
.1הברגיםאתשחרר0
הנתיכיםתיבתמכסהאתפתח,2התפסניותעללחץ0

.אותווהסרמעלהכלפי

.הנתיכיםתיבתשבצדבשקענמצאהנתיכיםמיקוםתרשים

סגירהסגירה
.נכונהבצורהלמכסהצמודהאטםאםבדוק0

.הנתיכיםלתיבתהכיסויאתחבר0
.כהלכהננעלות2שהתפסניותוודא0
.1הברגיםאתהדק0
.המנועתאמכסהאתסגור0

הנוסעהנוסעשלשלהרגלייםהרגלייםבאזורבאזורהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה
הנלווההנלווה

.)277עמוד3(החשמלייםלנתיכיםבנוגעלהערותלבשים

פתיחהפתיחה

.החץבכיוון1השטיחאתמעלהקפל0
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תיבתמכסהאתמעלהכלפיוהסר2הברגיםאתשחרר0
.הנתיכים

סגירהסגירה
.הנתיכיםתיבתעלהמכסהאתהרכב0
.2הברגיםאתהדק0
.השטיחאתחזרהקפל0

המטעןהמטעןבתאבתאהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

.)277עמוד3(החשמלייםלנתיכיםבנוגעלהערותלבשים
.המטעןתארצפתאתפתח0

.המטעןתאלרצפתמתחתנמצאת1הנתיכיםתיבת
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חריגהחריגהכבישכבישלהתנהגותלהתנהגותאואולרעשיםלרעשיםבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
כבישוהתנהגותרעשים,לרעידותהנסיעהבמהלךלבשים

לגלגליםנזקיםעללהצביעעשוייםאלהדברים.חריגה
לגרוםעשוייםבצמיגיםמוסתריםנזקיםגם.ולצמיגים
.זודופןיוצאתכבישלהתנהגות

וסעוהנסיעהמהירותאתהאט,נזקשישנוחושדאתהאם
.והצמיגיםהגלגליםאתלבדוקכדימורשהלמוסך

והצמיגיםוהצמיגיםהגלגליםהגלגליםשלשלסדירהסדירהלבדיקהלבדיקהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

פגומיםצמיגיםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.אווירלחץלאבדעשוייםפגומיםצמיגים
אםלזהותכדיהצמיגיםאתסדירבאופןבדוק0

.פגומיםצמיגיםמידוהחלף,נזקיםלהםנגרמו

מדיקטןחריציםעומקעקבציפהסכנתאזהרהאזהרה&
הצמיגבסוליית

הצמיגאחיזת,מדינמוךבצמיגיםהחריציםעומקכאשר
.פוחתת
בנסיעהבמיוחד,לציפההסכנהעולהרטובהכבישכאשר
.מדימהירה

בסולייתהחריציםעומקאתסדירבאופןבדוק0
.הצמיגרוחבלכלהצמיג

:מינימליחריציםעומק
Rמ"מ3:קיץצמיג
Rמ"מ4:ושלגבוץצמיג
לפניהצמיגיםאתלהחליףישבטיחותמטעמי0

המותרהמינימלילעומקעדמגיעהחריציםשעומק
.בחוק

הגלגליםבכלסדירבאופןלבצעישהבאותהבדיקותאת
נסיעהלפנילדוגמה,הצורךלפיאובחודשפעםלפחות
:שטחנסיעתאוארוכה
R281עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת(
Rנזקיםלאיתורוהצמיגיםהגלגליםשלחזותיתבדיקה
Rהשסתומיםמכסיבדיקת
Rושלהצמיגבסולייתהחריציםעומקשלחזותיתבדיקה

.הרוחבלכלהצמיגסולייתשלהשטחפני
מ"מ3הואקיץבצמיגיהמינימליהחריציםעומק

.מ"מ4חורףובצמיגי

שלגשלגלשרשראותלשרשראותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

שלשגויההתקנהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
השלגשרשראות

עלולההאחורייםהגלגליםעלהשלגשרשראותהתקנת
בחלקיאובמרכביתחככוהשלגששרשראותלכךלגרום
.המתליםמערכת
.לצמיגיםאולרכבנזקיםלהיגרםעשוייםכךעקב
הגלגליםעלשלגשרשראותלהתקיןאיןלעולם0

האחוריים
הקדמייםהגלגליםעלהשלגשרשראותאתהתקן0

.תמידבזוגות

כתוצאההשלדהאוהמרכבלחלקינזקהערההערה*
המותקנותהשלגמשרשראות

בגלגליםשלגשרשראותשלהתקנה,4MATICברכבי
.השלדהאוהמרכבלחלקינזקלהסבעלולההאחוריים

רקשלגשרשראותהתקן,4MATICברכבי0
.הקדמייםבגלגלים
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:שלגבשרשראותשימושבעתהבאותלהנחיותלבשים
Rשילוביעבוררקשלגבשרשראותלהשתמשמותר

במרכזתקבלבנושאמידע.מסוימיםצמיגים-גלגלים
.Mercedes-Benzשלשירות
Rשלגבשרשראותרקלהשתמשישבטיחותמטעמי

שלגבשרשראותאוMercedes-Benzידיעלשאושרו
.זההבאיכות
Rשרשראותכשמותקנותהמותרתהמרביתהנסיעהמהירות

.ש"קמ50היאשלג
Rהחנייהבעזרלהשתמשאין:פעילפעילחנייהחנייהעזרעזרעםעםרכביםרכבים

.שלגשרשראותמותקנותכאשרהפעיל
לצורךהמרביתהמהירותאתקבועבאופןלהגבילאפשר%

.)167עמוד3(חורףבצמיגישימוש
®ESP-המערכתאתלהשביתאפשרהזינוקלצורך%

ולספקלהסתחרריוכלוהגלגליםכך.)161עמוד3(
.יותרחזקדחיפהכוח

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץ
בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירללחץללחץבנוגעבנוגעהערותהערות

גבוהאונמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
בצמיגיםמדי

מהוויםמדיגבוהאומדינמוךאווירלחץעםצמיגים
:הבאותלסכנותמקור
Rלהתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rלאאו/ומופרזתבצורהלהישחקעלוליםהצמיגים

.אחידה
Rוהבלימהההיגוימאפייניגםכמוהכבישהתנהגות

.מאודלהיפגעעלולים
ובדוק,לצמיגיםהמומלציםהאווירללחצילבשים0

:החלופיבצמיגכולל,הצמיגיםבכולהלחציםאת
Rבחודשפעם
Rהרכבעלהעומסשינוילאחר
Rארוכהנסיעהלפני
Rבשטחנסיעהלדוגמה,השימושמאפיינישינוילפני

.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

:הבאבאופןמשפיעבצמיגיםמדיגבוהאונמוךאווירלחץ
Rמתקצרהצמיגיםשלהשירותחיימשך.
Rיותררבהבקלותניזוקיםהצמיגים.
Rבבטיחותמכךוכתוצאההנסיעהבמאפייניפגיעה

.ציפהעקבלמשל,הנסיעה

בצמיגחוזרותלחץבנפילותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.פגומיםהצמיגאוהשסתום,שהגלגלייתכן
להתפוצצותלהובילעלולבצמיגמדינמוךאווירלחץ

.הצמיג
.בצמיגזרגוףישנואםבדוק0
.אטומיםאינםהצמיגאוהגלגלאםבדוק0
.מורשהלמוסךפנה,הנזקאתלתקןיכולאינךאם0

הצמיגיםעבורבצמיגיםהמומלץהאווירלחץעלהנתוניםאת
בצמיגיםהאווירלחציבטבלתתמצאברכבךהיצרןשהתקין
.)282עמוד3(השקעמכסהשלהפנימיבצד
מיוחדמכשירבאמצעותבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק

הצמיגשלהחיצוניהמראה.בצמיגיםהאווירלחץלבדיקת
.בצמיגהאווירללחץסממןבהכרחמהווהאינו
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תנאים.קריםכשהצמיגיםרקבצמיגיםהאווירלחץאתתקן
:קריםלצמיגים
Rלפחותשעותשלושלמשךהצמיגיםעלחנההרכב

.ישירהשמשקרינתללאבמקום
Rמ"ק1.6-מפחותנסעהרכב.

הצמיגשטמפרטורתככל.הנסיעהבמהלךמתחממיםהצמיגים
.בצמיגהלחץגםעולהכךעולה
אתלבדוקניתןבצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתהכולליםהכולליםרכביםרכבים
.הרכבמחשבדרךגםהאווירלחץ

גרורגרורלהפעלתלהפעלתהנחיותהנחיות
עבורהאווירלחץורקאךתקףהאחוריהסרןצמיגיעבור
.בצמיגיםהאווירלחציבטבלתכמצויןמוגברמשקלעומס

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחצילחציטבלתטבלת

.השקעמכסהשלהפנימיבצדבצמיגיםאווירלחציטבלת
המומלץהאווירלחץאתמציגהבצמיגיםהאווירלחציטבלת
לחצי.זהרכבעבורהמאושריםהצמיגיםארבעתכלעבור
ובתנאיקרבמצבהצמיגיםלכלתקפיםהמומלציםהאוויר
מהירותאו/והמשקלעומסמבחינתברכבשוניםשימוש
.הנסיעה

צמיגיתממידתליותרתואמיםהמצויניםהאווירלחץערכיאם
.אלהמידותבעלילצמיגיםרקתקפיםהאווירלחץערכי,אחת
אתכוללותהלחץנתוןלפניהמצוינותהצמיגיםמידותאם

חלופיאווירלחץמצייןהזההאווירלחץנתון,+הסמל

נוחותאתלשפריכוליםבצמיגיםאלהאווירלחצי.לצמיגים
.מעטלעלותעשויההאנרגיהצריכת.ברכבךהנסיעה
מסומנים"מלאעומס"או"חלקיעומס"המשקלעומסמצבי

מספר.המטעןופריטיהאנשיםמספרבאמצעותבטבלה
.שונהלהיותעשויבפועלהישיבהמקומות
:הבאיםלנושאיםגםלבשים
R281עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתתפקודתפקוד
אתבצמיגיםאווירלחץחיישניבאמצעותמבקרתהמערכת

המותקניםהצמיגיםטמפרטורתואתבצמיגיםהאווירלחץ
.ברכב
במחשביוצגוהצמיגיםוטמפרטורתבצמיגיםהאווירלחץ
.)283עמוד3(הרכב
לצמיגיםמאודגבוהותטמפרטורותאולחץאובדןשלבמקרה
או)343עמוד3(צגהודעותבאמצעותאזהרהתקבלאתה
.)357עמוד3(המחווניםבמכללhאזהרהנורית
הואהנהג.בלבדעזראמצעיהיאבצמיגיםהאווירלחץבקרת

לחץאתיתאםבצמיגיםהאווירשלחץלהקפידהאחראי
.קריםבצמיגיםהנוכחיהנסיעהלמצבהמומלץהאוויר
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ערכיאתבצמיגיםהאווירלחץבקרתתעדכןהמקריםבמרבית
.בצמיגיםהאווירלחץשינוילאחראוטומטיתהחדשיםהייחוס
ידיעלידניתהייחוסערכיאתלעדכןגםבאפשרותךאולם

בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
.)283עמוד3(

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצביםבמיוחד

:כללתפעללא
Rשגוייםהתייחסותלערכילימודנעשה.
Rזרגוףחדירתעקבלדוגמה,פתאומילחץאובדןהתרחש.
Rאחררדיומקורעקבתקלההתרחשה.

האווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתבאמצעותבאמצעותבצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבדיקתבדיקת
בצמיגיםבצמיגים

דרישותדרישות
Rפועלההצתהמתג.

:רכבמחשב
צמיגים2שירות1
:תוצגהבאותמההודעותאחת
Rהגלגליםשלבצמיגיםוטמפרטורהנוכחיאווירלחץ

:הבודדים

Rמספרלאחרמוצגתבצמיגיםהאווירלחץתצוגת
נסיעהדקות
Rלימודתהליך:פעילהבצמיגיםהאווירלחץבקרת

לחציזהבמצב.הסתייםלאעדייןבמערכתהנתונים
.מנוטריםכברבצמיגיםהאוויר

המומלץהאווירללחץבצמיגיםהאווירלחץאתהשווה0
לבשים.)282עמוד3(הנוכחיהנסיעהלמצב

זופעולהביצועבעתקריםלצמיגיםבנוגעלהנחיות
.)281עמוד3(
שונותלהיותעשוייםהרכבבמחשבהמוצגיםהערכים%

שהםמאחר,האווירלחץבדיקתבמכשירמאלה
מכשיריציגגבוהיםבמקומות.היםפנילגובהמתייחסים
יותרגובהאווירלחץבצמיגיםהאווירלחץבדיקת

אתלהקטיןאיןזהבמקרה.הרכבמחשבמאשרבצמיגים
.בצמיגיםהאווירלחץ

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתשלשלמחדשמחדשהפעלההפעלה

דרישותדרישות
Rלמצבמתאיםהגלגליםכלשלבצמיגיםהאווירלחץ

.)281עמוד3(הנסיעה

האווירלחץבקרתאתמחדשלהפעילישהבאיםבמצבים
:בצמיגים
Rשונהבצמיגיםהאווירלחץ.
Rחדשיםהותקנואוצמיגיםאוגלגליםהוחלפו.

:רכבמחשב
צמיגים2שירות1

בצדההגהבגלגלהמגעפקדעלמטהכלפיאצבעהחלק0
.שמאל
ערכיםלשמורההודעהתופיעתכליתי-הרבהצגעל

.חדשיםייחוסכערכינוכחיים
להתחילכדישמאלבצדההגהבגלגלהמגעפקדעללחץ0

.מחדשהפעלהבתהליך
האווירלחץבקרתההודעהתופיעתכליתי-הרבהצגעל

.מחדשהופעלהבצמיגים
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האזהרהונוריתיימחקוהנוכחיותהאזהרההודעות
.תכבהhהצהובה
לחץערכיאםתבדוקהמערכתנסיעהדקותכמהכעבור
.הדרושהטווחבתוךנמצאיםבצמיגיםהנוכחייםהאוויר
כערכייתקבלוהנוכחייםבצמיגיםהלחץערכימכןלאחר
.פיהםעלתנטרוהמערכתהחדשיםהייחוס

:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R281עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

גלגלגלגלהחלפתהחלפת
צמיגיםצמיגיםוחידושוחידושהרכבההרכבה,לבחירהלבחירהבנוגעבנוגעהערותהערות

גלגליםשלשגויותמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
וצמיגים

בלמי,נכונותלאבמידותצמיגיםאוגלגליםמרכיביםאם
עלוליםוהמתליםהבלימהמערכתרכיביאוהגלגלים
.להיפגע

בעלישהםבכאלהוצמיגיםגלגליםתמידהחלף0
.המקורילחלקזההמפרט

:הבאיםלדבריםלבשיםגלגליםהתאמתבעת
Rשם

Rדגם

:הבאיםלדבריםלבשיםצמיגיםהתאמתבעת
Rשם
Rיצרן
Rדגם

הצמיגמעומסחריגהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המותרהמהירותמדירוגאוהמותר

.הצמיגולהתפוצצותלצמיגלנזקלהובילעלולהחריגה
צמיגיםובמידותצמיגיםבסוגירקהשתמש0

.הרכבעבורשאושרו
הצמיגעבורהדרושהמותרהמרבילעומסלבשים0

.הצמיגשלהמהירותולדירוגשלך

ומידותצמיגיםסוגיעקבוצמיגיםרכבנזקיהערההערה*
מורשיםלא

ואביזריםגלגלים,בצמיגיםרקהשתמשבטיחותמטעמי
,בנץ-מרצדסידיעלהמורשים

פעילותבטיחותלמערכותבמיוחדהותאמואלוצמיגים
,ABSכגון ESP®4-וMATICכדלהלןומסומנים:
RMO=Mercedes-Benzמקורי
RMOE = Mercedes-Benzמורחבמקורי

לגלגליםרקחירוםפעולתתכונותעםצמיגים(
)מסוימים
RMO1=Mercedes-Benzצמיגי(מקוריAMG

)בלבדמסוימים

,נהיגהרעשי,נהיגהתנאיכגוןמסוימותתכונות,ולא
צמיגיםלכךבנוסף.לרעהלהשתנותעשויים'וכושימוש
אחריםובחלקיםבמרכבלהתחכךעשוייםאחרותבמידות
עשוייםהרכבאוהצמיגמכךכתוצאה.עומסתחת

.להינזק
עלהמומלציםאביזריםאוגלגלים,בצמיגיםרקהשתמש

.בנץ-מרצדסידי

מחודשיםצמיגיםעקבהנסיעהבטיחותסיכוןהערההערה*

-Mercedesידיעלנבדקיםאינםמחודשיםצמיגים
Benzבהםלזהותניתןשלאמאחר,מומלציםואינם
.קודמיםנזקיםתמיד
.מובטחתאינההנסיעהבטיחותלפיכך
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יודעשאינךמשומשיםבצמיגיםלהשתמשאין0
.כהעדבהםהשתמשוכיצד

עלבנסיעהשייתכנווצמיגגלגלנזקיהערההערה*
מכשולים

הצמיגשחתךככל.מוקטןצמיגחתךישגדוליםלגלגלים
.מכשוליםעלבנסיעהיינזקושהםהסכנהגדלהמוקטן
.בזהירותעליהםסעאוממכשוליםהימנע0
ספי,שפהאבניעלבנסיעההמהירותאתהפחת0

.ומהמורותתעלותמכסי,מהירותהגבלת
.גבוהותשפהמאבניהימנעבמיוחד0

עלחניהבעתולצמיגיםלגלגליםאפשרינזקהערההערה*
מהמורותאושפהאבני

נזקלהיגרםעלולמהמורותאושפהאבניעלחניהבעת
.ולצמיגיםלגלגים

.שטוחהקרקעעלהרכבאתלהחנותהשתדל0
.בחניהוממהמורותשפהמאבניהימנע0

בכלישימושעקבאלקטרונייםלרכיביםנזקהערההערה*
התקנה

רכיביםישנם:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים
באזורעבודהבכלילהשתמשאסור.בגלגלאלקטרוניים
.השסתומים

.להיפגעעשוייםהאלקטרונייםהרכיביםאחרת
.מורשהבמוסךרקצמיגיםהחלף0

סביבהבטמפרטורותקיץלצמיגינזקיםהערההערה*
נמוכות

סדקיםלהיווצרעלוליםנמוכותסביבהבטמפרטורות
הפיךבלתינזקגרימתתוך,הנסיעהבמהלךהקיץבצמיגי
.לצמיגים

בצמיגיםהשתמש7°C:משנמוכותבטמפרטורות0
iM+S.

Mercedes-Benzידיעלרכבךעבוראושרושלאאביזרים
לפגועעשוייםנכונהלאבצורהבהםשמשתמשיםאביזריםאו

.הנסיעהבבטיחות

באביזריםשימושלפניאומורשיםלאאביזריםרכישתלפני
הנושאיםאתלבררכדימורשהלמוסךלפנותיש,כאלה
:הבאים
Rלשימושהתאמה
Rהחוקתקנות
Rהיצרןהמלצות

ספורטבצמיגיתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

להחלקהמוגברסיכוןקייםספורטצמיגישלבמקרה
.רטוביםאולחיםמשטחיםעלולציפה
בטמפרטורותמשמעותיתפוחתתהצמיגיםאחיזתבנוסף
.הצמיגיםשלהעבודהובטמפרטורתנמוכותסביבה
הנהיגהסגנוןאתוהתאם®ESP-האתהפעל0

.שלך
,10C-מנמוכההסביבהטמפרטורתכאשר0

‑.iM+Sבצמיגיהשתמש
.המיועדלשימושבהתאםבצמיגיםהשתמש0

שלוהחידושההרכבה,הבחירהבעתהבאיםלנושאיםלבשים
:הצמיגים
Rצמיגסוגהמחייבות,למדינההייחודיותהרישויתקנות

.שלךהרכבעבורמסוים
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Rשימושובתנאימסוימיםבאזוריםכיייתכןלכךמעבר
.מסויםצמיגבסוגלהשתמשיומלץמסוימים
Rמפרט,זההמבנהבעליובגלגליםבצמיגיםרקהשתמש

)MOExtendedצמיגי,חורףצמיג,קיץצמיגי(זהה
.יצרןאותוושל
Rשמאל(זההבגודלגלגליםרקהסרןאותועלהתקן

).וימין
נסיעהלצורךזהמכלללחרוגמותרתקלהבעתרק

.למוסך
Rובצמיגיםבגלגלים,הבלימהבמערכתשינוייםלבצעאין.

בלמיםמאבקהגנהובדסקיותכוונוןבדסקיתשימוש
.הרכברישיוןלביטולומובילאסור
Rהגלגליםכל:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים

מתפקדיםבחיישניםמצוידיםלהיותחייביםהמותקנים
.בצמיגיםהאווירלחץבקרתשל
R7°:משנמוכותבטמפרטורותCבכללהשתמשיש

,השנהעונותלכלבצמיגיםאוחורףבצמיגיהגלגלים
.-iM+Sהסימוןאתהנושאים
האחיזהאתמציעיםחורףצמיגי,חורפייםדרךבתנאי
.ביותרהטובה
RצמיגימתקיניםכאשרM+Sשפרופיללהקפידיש

.זההיהיההצמיגיםכלשלהסוליה

Rהצמיגישלהמותרתהמרביתלמהירותלבשים-M+S
.המותקנים

פחותההרכבשלהמותרתהמרביתהמהירותאם
במקוםזאתהמציינתמדבקהלהדביקיש,הרכבממהירות
.לנהגבולט
R100במשךמתונהבמהירותלהריץישחדשיםצמיגים

.הראשוניםמ"הק
Rלכלשניםששלאחרבחדשיםהצמיגיםאתלהחליףיש

.שלהםהשחיקהבמצבתלותללא,היותר
Rחירוםחירוםנסיעתנסיעתתכונותתכונותללאללאלצמיגיםלצמיגיםמחליפיםמחליפיםכאשרכאשר:

מהמפעלמסופקיםMOExtendedצמיגיבעלירכבים
ללאלצמיגיםההחלפהלאחר.TIREFITערכתללא

אתלציידיש,חורףצמיגיכגון,חירוםנסיעתתכונות
.TIREFITבערכההרכב
לצורךהמרביתהמהירותאתקבועבאופןלהגבילאפשר%

.)167עמוד3(חורףבצמיגישימוש
למוסךפנהוצמיגיםגלגליםבנושאנוסףמידעלקבלת
.מורשה
:הבאיםלנושאיםגםלבשים
R281עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהערות(
R282עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(
R291עמוד3(חירוםלגלגלבנוגעהנחיות(

גלגליםגלגליםלחילוףלחילוףבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

שונותגלגליםמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לקדמייםהאחורייםהצמיגיםאוהגלגליםביןהחלפה
.הרכבשלהכבישבהתנהגותמשמעותיתלפוגעעשויה
עשוייםהמתליםרכיביאוהדיסקבלמילכךבנוסף
.להינזק

שלהמידותכאשררקההחלפהאתלבצעמותר0
.זהותוהאחורייםהקדמייםוהצמיגיםהגלגלים

מידותבעליואחורייםקדמייםצמיגיםאוגלגליםביןהחלפה
.הרכברישיוןלפקיעתלגרוםעשויהשונות

:שונהבמידהנשחקיםוהאחורייםהקדמייםהגלגלים
Rהצמיגבכתףיותרנשחקיםקדמייםגלגלים
Rהצמיגבמרכזיותרנשחקיםהאחורייםהגלגלים

שלהםהאחיזהאחרת.המידהעליתרהצמיגיםאתלשחוקאין
).ציפה(תיפגערטוביםכבישיםעל

כלהגלגליםביןלהחליףישזההגלגליםגודלבעליברכבים
.הגלגליםשלהגלגולכיווןעלהקפד.מ"ק10000עד5000
להחלפתבנוגעהבטיחותולהנחיותלהערותכךתוךלבשים

.)287עמוד3(גלגלים
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גלגליםגלגליםלאחסוןלאחסוןבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

:שלהלןלהנחיותלבשיםגלגליםאחסוןבעת
Rיבש,קרירבמקוםאותםלאחסןישהגלגליםהסרתלאחר

.ואפל
Rודלקגריז,שמןמפניהצמיגיםעלהגן.

גלגלגלגללהחלפתלהחלפתהעבודההעבודהכליכליערכתערכתסקירתסקירת

אינםהרכביםספציפיותלמדינותמסוימותגרסאותמלבד
במוסךשאל.גלגללהחלפתעבודהכליבערכתמצוידים
ברכבךדרושיםגלגללהחלפתעבודהכליאילומורשה
.רכבךעבורואושרו
:הבאהכליאתללמשצריךאתההגלגליםלהחלפת
Rמגבה
Rעצירהסד
Rגלגליםמפתח
Rמרכוזפין

.ג"ק3.4-כשוקלהמגבה%
שלבמדבקהמצויןהמגבהעלהמותרהמרביהעומס
.המגבה
למוסךפנהתקלהישנהאם.תחזוקהדורשאינוהמגבה
.מורשה

העבודהכליבנרתיקנמצאתגלגללהחלפתהעבודהכליערכת
.המטעןתאבתוך1

:מכילהעבודהכלינרתיק
Rמגבה
Rכפפות
Rגלגליםמפתח
Rמרכוזפין
Rמתקפלעצירהסד
Rהמגבהמפתח

להחלפהלהחלפההרכבהרכבהכנתהכנת

דרישותדרישות
Rבמורדאובעליהעומדאינוהרכב.
Rמחליקהולאמאוזנת,מוצקהקרקעעלעומדהרכב.
Rנמצאגלגללהחלפתחובההעבודהכלי.
,גלגללהחלפתעבודהבכלימצוידאינושלךהרכבאם%

.המתאיםהעבודהכליהואמהמורשהבמוסךשאל
.החשמליהחניהבלםאתידניתהפעל0
.קדימהישרהקדמייםהגלגליםאתכוון0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
.ההנעהמערכתאתכבה0
.ההנעהמערכתאתלהתניעאפשרשאיודא0
ומאחורמלפניםמתאימיםחפציםאועצירהסדידחף0

.להחלפההמיועדלגלגלשבאלכסוןלגלגלמתחת

גלגלגלגלהחלפתהחלפתבעתבעתהרכבהרכבהרמתהרמת

דרישותדרישות
Rברכבאנשיםאין.
R287עמוד3(גלגללהחלפתמוכןהרכב(.
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:במגבהלשימושבנוגעחשובותהערות
Rייחודייםמגבהיםבאמצעותרקהרכבאתלהריםיש

.Mercedes-Benzידיעלשאושרו,לרכב
Rלעבודותולאהרכבשלזמניתלהגבההרקמתאיםהמגבה

.לרכבמתחתתחזוקה
Rמוצק,מאוזןלהיותחייבעומדהמגבהשעליוהמשטח

,גדולבמצעהשתמשהצורךבמקרה.מהחלקהובטוח
.מהחלקהובטוחנשיאהכושרבעל,שטוח
Rמתחתאנכיתבזוויתלהימצאצריכההמגבהרגלית

:מוגבהכשהרכבהתנהגותכללי.המגבהשלהקליטהלנקודת
Rלרכבמתחתרגלייםאוידייםלהכניסאיןלעולם.
Rלרכבמתחתלשכבאיןלעולם.
Rהחניהבלםאתלשחררולאהרכבאתלהתניעלא

.החשמלי
Rההטענהדלתאתאודלתותלסגוראולפתוחאין.

הגלגליםמפתחבאמצעותשחררלהחלפההמיועדבגלגל0
אתהחוצהתבריגאל.הגלגלבורגיאתאחדבכסיבוב
.הברגים

המגבהקליטתנקודותמיקום
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המגבהשלשגויההצבהעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

מנקודותלאמגבהבעזרתהרכבאתמגביהיםכאשר
מהמגבהליפולעלולהרכב,ברכבהמתאימותההרמה
.מוגבהכשהוא

.ברכבלוהמיועדותבנקודותרקהמגבהאתהצב0
ישירותאנכיתבזוויתלהיותחייבתהמגבהרגל

.ההרמהלנקודתמתחת

מתאיםהלאמהמגבהלרכבנזקיםהערההערה*

ההרמהלנקודותמיועדשאינובמגבהמשתמשאתהאם
ובעיקר,לרכבנזקלגרוםעלולאתה,ברכבהמגבהשל

.הגבוההמתחלמצבר
לנקודותמיועדאשרבמגבהורקאךלהשתמשיש0

במתאםלהשתמשישאו,המגבהשלההרמה
.מתאים

המגבהשלשגויההצבהעקבברכבנזקיםהערההערה*

למגבההייעודיותההרמהבנקודותלאהמגבההצבת
.הגבוההמתחלמצברובעיקר,לרכבנזקיםלגרוםעלולה
ההרמהלנקודותמתחתורקאךהמגבהאתהצב0

.למגבההמיועדות

משושהעלגלגלהחלפתבכליהנמצאהמחגראתחבר0
.גלוייהיה"AUF"שהכיתובכךהמגבה

המגבהקליטתבנקודת4המגבה2מצעאתקבע0
1.

נצמד2המגבהשמצעעדימינה3המחגראתסובב0
מאוזןעומדהמגבהובסיס1הקליטהלנקודתלגמרי
.הקרקעעל

לכלמהקרקעמתרומםשהצמיגעד3המחגראתסובב0
.מ"ס3היותר

.)289עמוד3(אותווהסרהגלגלאתשחרר0

גלגלגלגלהסרתהסרת

תנאיםתנאים
R287עמוד3(מוגבההרכב(.

מאחר,גלגלהחלפתבעתהבלםדיסקיעלכללכוחתפעילאל
.הבלימהבעתהנסיעהבנוחותלפגיעהלגרוםעשוישזה

הגלגלבורגיעללכלוךעקבלתבריגנזקיםהערההערה*

.בלכלוךאובחולהגלגלבורגיאתלהניחאין0

.הגלגלבורגאתהסוףעדהחוצההברג0
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.לתבריג1המרכוזפיןאתהברגהגלגלבורגבמקום0
.הגלגלבורגישאראתהסוףעדהחוצההברג0
.הגלגלאתהסר0

חדשחדשגלגלגלגלהרכבתהרכבת

גלגלאבדןעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

כאשרוכןבגריזמרוחיםאומשומניםהגלגלבורגיכאשר
הגלגלטבורשלהתבריגיםאופגומיםהגלגלבורגי
.להשתחררעלוליםהגלגלבורגיפגומים

.הגלגליםבורגיאתלגרזאולשמןאיןלעולם0
.מורשהלמוסךמידהודעפגוםתבריגזיהיתאם0

גלגלטבוריתבריגיאופגומיםגלגליםבורגיהחלף0
.בחדשיםפגומים

.בנסיעהלהמשיךאין0

צמיגיםלבחירתבנוגעלהנחיותלבשים0
.)284עמוד3(

עלחץישנומראשנתוןתנועהכיווןדרוששבהםבצמיגים
לבשים.הצמיגשלהתנועהכיווןאתהמצייןהצמיגדופן
.ההרכבהבעתהתנועהלכיוון
.ולחץהמרכוזבורגעלהמורכבהגלגלאתהזז0

הגלגלואומיבורגיהידוקבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
‑
עלולמוגבהברכבהגלגלאומיאוהגלגלבורגיהידוק
.המגבהלהתהפכותלגרום
לאחררקהגלגלואומיהגלגלבורגיאתלהדקיש0

.לקרקעהורדשהרכב

לגביהבטיחותולהוראותלהנחיותלחלוטיןהקפד0
.)284עמוד3("גלגלהחלפת"
שאושרוגלגליםבבורגירקלהשתמשישבטיחותמטעמי0

.הנדוןהגלגלועבורMercedes-Benzעבור

בסדר,בהצלבהקלותאותםוהדקהגלגלבורגיאתהברג0
.המצוין

.המרכוזבורגאתהחוצההברג0
.קלותוהדקהאחרוןהגלגלבורגאתהברג0
.)290עמוד3(לקרקעהרכבאתהורד0

גלגלגלגלהחלפתהחלפתלאחרלאחרהרכבהרכבהנמכתהנמכת

דרישותדרישות
R290עמוד3(מורכבהחדשהגלגל(.
עלמחגרעםהמפתחותידיתאתנעץ:הרכבהרכבהנמכתהנמכת0

,גלוייהיה"AB"שהכיתובכךהמגבהשלהמשושה
.שמאלההמגבהשלמחגרעםהמפתחותידיתאתוסובב
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עד1המצויןבסדרבהצלבההגלגליםבורגיאתהדק0
80שלמקסימלילמומנטעדראשית,אחידבאופן5

.מטר-ניוטון
1המצויןבסדרבהצלבההגלגליםבורגיאתהדקכעת0

150שלהדרושההידוקלמומנטעדאחידבאופן5עד
.מטר-ניוטון

שגויההידוקמומנטעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

בגלגלהאומיםאוהגלגלפרגיאתמהדקלאאתהכאשר
.להתפרקהגלגליםעלולים,הדרושההידוקבמומנט

בגלגלהאומיםאובהגלגלשהפרגיםוודא0
.הדרושההידוקבמומנטמהודקים

אתתזיזואלמורשהלמוסךפנההצורךבעת0
.הרכב

אתותקן,החדשהגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק0
.הצורךבמקרההלחץ

.כדלהלןתקףלא,חירוםגלגלהואהחדשהגלגלכאשר%
אתמחדשהפעל:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים0

.)283עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבקרת

חירוםחירוםגלגלגלגל
חירוםחירוםלגלגללגלגלבנוגעבנוגעהערותהערות

הגלגליםשלשגויותמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
והצמיגים

גלגלשלהצמיגיםסוגוכןוהצמיגיםהגלגליםמידות
להחלפההמיועדוהגלגלהחלופיהגלגלאוהחירום
החלופיהגלגלאוהחירוםגלגל.שוניםלהיותעשויים
.הכבישהתנהגותעללרעהלהשפיעעלולים
:הבאיםלנושאיםלבלשיםישסיכוניםלמנועכדי
.בזהירותסע0
אואחדחירוםמגלגליותרלהתקיןאיןלעולם0

.להחלפההמיועדמהגלגלשונהאחדחלופיגלגל
לזמןהחלופיבגלגלאוהחירוםבגלגלהשתמש0

.בלבדקצר
.®ESPמערכתאתלכבותאין0
אוחירוםגלגלמורשהבמוסךבהקדםלהחליףיש0

למידותלבשים.שונהגודלבעליחלופיגלגל
.והצמיגהגלגללסוגוכןוהצמיגהגלגלשלנכונות

:חירוםגלגלהתקנתבנושאהבאותלהנחיותלבשים
Rהמותקןהחירוםגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק.

.הלחץאתהתאםהצורךבמקרה
Rחירוםגלגלכשמותקןהמותרתהמרביתהנסיעהמהירות

.ש"קמ80היא
Rהחירוםגלגלעלשלגשרשראותלהתקיןאין.
Rכעבורהמאוחרלכלבחדשהחירוםגלגלאתלהחליףיש

.שלוהשחיקהברמתתלותללא–שניםשש
גלגלכשמותקן:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים%

לפעולתוכללאבצמיגיםהאווירלחץבקרתחירום
לחץיוצגעדייןדקותכמהשבמשךייתכן.אמיןבאופן
לאחרמחדשהמערכתאתהפעל.שהוסרבגלגלהאוויר
.בחדשהחירוםגלגלהחלפת

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
R281עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהערות(
R282עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(
R284עמוד3(צמיגיםלהרכבתהערות(
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הטכנייםהטכנייםהנתוניםהנתוניםבנושאבנושאהנחיותהנחיות
.האירופיהאיחודלהנחיותבהתאםנקבעוהטכנייםהנתונים
.סטנדרטיאבזורבעלילרכביםרקתקפיםהמצויניםהנתונים
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכזנוסףמידעלקבלניתן
תמצאלרכבספציפייםרכבנתוני:מסוימותמסוימותמדינותמדינותעבורעבוררקרק

COC)CERTIFICATE-הבמסמכי OF
CONFORMITY.(קבלתבעתלידיךיימסרואלהמסמכים

.הרכב

ברכבברכבהאלקטרונייםהאלקטרונייםהרכיביםהרכיבים
המנועהמנועבאלקטרוניקתבאלקטרוניקתלהתערבותלהתערבותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

נכונהלאתחזוקהעקבמוקדמתשחיקההערההערה*

יותרמהירהלשחיקהלהובילעשויהנכונהלאתחזוקה
.הרכברישיוןולביטולברכבחלקיםשל
והחלקיםהמנועאלקטרוניקתאתלתחזקמותר0

.מורשהבמוסךרקהקשורים

קשרקשרמכשירימכשירי

קשרקשרמכשירימכשירילהתקנתלהתקנתהערותהערות

שלמקצועילאביצועעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
קשרבמכשיריעבודות

עשויותקשרמכשירישלנכונהלאהתקנהאושינוי
להפריעפולטיםשהםהאלקטרומגנטיתלקרינהלגרום

ההפעלהבטיחותאתולסכןברכבהאלקטרונייםלרכיבים
.הרכבשל
עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךורקאךפנה0

.ואלקטרונייםחשמלייםבהתקנים

נכוןלאמשימושכתוצאהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
קשרבמכשירי

,ברכבראוילאבאופןקשרמכשירימפעילאתהאם
אתלשבשעלולהשלהםהאלקטרומגנטיתהקרינה

:הבאיםבמקריםבמיוחדחלזה.הרכבשלהאלקטרוניקה
Rחיצוניתלאנטנהמחובראינוהקשרמכשירכאשר.
Rאונכונהלאבצורהמותקנתהחיצוניתהאנטנהכאשר

.נמוכההשתקפותלהכשאין

.הרכבשלהתפעולבטיחותאתלסכןעלולזהדבר

השתקפותעםהחיצוניתהאנטנהאתלהתקיןיש0
.מורשהבמוסךנמוכה

התפעולבעתהקשרמכשיריאתלחברתמידיש0
.נמוכההשתקפותעםהחיצוניתלאנטנהברכב

להוראותציודאיעקבהרכברישיוןביטולהערההערה*
והשימושההתקנה

הקשרמכשירישלוהשימושההתקנהלהוראותציות-אי
.הרישיוןלשלילתלהביאעלול
.המאושריםהתדריםבתחומירקהשתמש0
עבורהמותריםהמרבייםהמוצאלהספקילבשים0

.אלהתדריםתחומי
.המותרלפירקהאנטנהאתמקם0
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האחוריהגגאזור1

באזורהאנטנהאתלהתקיןישפנורמינפתחגגעםרכבבכלי
.האחוריאוהקדמיהגג
לבשיםהאספקהלאחרברכבקשרמכשירישלהתקנהבעת

ISO/TSהטכניתלתקנה 21609 (Road Vehicles -
EMC guidelines for installation of aftermarket

radio frequency transmitting equipment).לכלציית
.הרכבלאבזוריהמתייחסותהחוקדרישות

השתמש,רדיוציודלהתקנתבהכנהמאובזרורכבךבמידה
עםלשימושהמיועדיםהאנטנהאוהמתחאספקתבחיבורי
במהלךהיצרןשלהנוספותלהוראותלבשים.הבסיסיהחיווט
.ההתקנה

קשרקשרמכשירימכשירישידורשידורעוצמתעוצמת
תעלהלאהאנטנהבבסיס)PEAK(המרביתהשידורעוצמת

.שלהלןשבטבלאותהערכיםעל

מרביתמרביתשידורשידורועוצמתועוצמתתדריםתדריםתחוםתחום

מרבימרבישידורשידורהספקהספקתדריםתדריםתחוםתחום

'‑מ‑2טווח
144 - 174 MHz

ואט50

Terrestrial Trunked
Radio (TETRA)
380 - 460 MHz

ואט10

‑מ"ס‑70טווח
430 - 470 MHz

ואט35

מרבימרבישידורשידורהספקהספקתדריםתדריםתחוםתחום

סלולרי
2G

ואט2

סלולרי
3G/4G/5G

ואט0,5

:הגבלהללאברכבאלהבמכשיריםלהשתמשניתן
R100עדשלשידורעוצמתבעליקשרבמכשירי mW
R380התדריםבתחוםקשרבמכשירי - 420 MHz

)2W)TETRAעדשלמרביתשידורועוצמת
R2(ניידיםטלפוניםG/3G/4G/5G(

שלהחיצוניבחלקוהאנטנהלמיקוםהמתייחסותמגבלותאין
:שלהלןהתדריםלתחומיהרכב
RTETRA
R2G/3G/4G/5G

קטניםקטניםרכיביםרכיביםשלשלרגולטורייםרגולטורייםרדיורדיוסימניסימני
תחתלמצואניתןרדיומבוססירכיביםעלהיצרןשלמידע
ההפעלהבהוראות"רגולטורייםרדיוסימני"המפתחמילת

.ובאפליקציהבאינטרנט,ברכבהדיגיטליות
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מנועמנועומספרומספרVIN,הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחיתסקירתסקירת

הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחית

)כווית–דוגמה(הרכבנתונילוחית
הרכביצרן1
ייצורמקום2
ייצורתאריך3
הרכבסוג4
5VIN

)האחרותהמדינותכל–דוגמה(הרכבנתונילוחית
הרכביצרן1
מסוימותבמדינות(האירופיהאיחודדגםאישורמספר2

)בלבד
3VIN)רכבזיהוימספר(
)ג"ק(מותרכוללמשקל4
(ג"ק(הגרורעםהרכבשלמותרכוללמשקל5 עבוררק)

)מסוימותמדינות
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)ג"ק(הקדמיהסרןעלהמותרהמרביהעומס6
)ג"ק(האחוריהסרןעלהמותרהמרביהעומס7
צבעקוד8

.לדוגמאנתוניםהםבאיורהנתונים%

VINהקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהשלשלהתחתוןהתחתוןבקצהבקצה

1VIN)כתווית)רכבזיהוימספר

זמיןהקדמיתהשמשהשלהתחתוןבקצהכתוויתVIN-ה
.בלבדמסוימותבמדינות

מנועמנועמספרמספר
הקדמיהסרןעלהחשמלייםהמנועיםשנישלהמנועיםמספרי
ניתן.המנועמקופסתאחדכלעלבתחתיתנמצאיםוהאחורי
.מורשהבמוסךנוסףמידעלקבל

תפעולתפעולנוזלינוזלי
התפעולהתפעוללחומרילחומריבנוגעבנוגעהערותהערות

מסוכניםתפעולחומריעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לבריאות

.לבריאותומסוכניםרעיליםלהיותעלוליםתפעולנוזלי
האריזהגביעלהמופיעותלהנחיותלבשים0

,השימושבעתהתפעולחומרישלהמקורית
.הסילוקאוהאחסון

במכליםרקהתפעולחומריאתלאחסןיש0
.סגוריםוכשהםשלהםהמקוריים

.ילדיםשלידםמהישגתפעולחומרילהרחיקיש0

הסביבהזיהוםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
לסביבהידידותישאינוסילוקעקב

.לסביבהידידותיבאופןתפעולחומרילסלקיש0

:התפעולנוזלילהלן
Rסיכהחומרי
Rהקירורנוזל
Rבלמיםנוזל
Rשמשותשטיפתנוזל

Rהאקליםבקרתמערכתשלהקירורחומר

חברתידיעללשימוששאושרובמוצריםרקהשתמש
Mercedes-Benz.משימושכתוצאהברכבשנגרםנזק

אוהאחריותבמסגרתמכוסהאינואושרושלאבמוצרים
.Mercedes-Benzחברתשלההוגנתהעסקה
-Mercedesידיעלשאושרוהשירותמוצריאתלזהותתוכל
Benzהאריזהגביעלהמופיעפיעל:
RMB-Freigabe)לדוגמהMB-Freigabe 229.51(
RMB-Approval)לדוגמהMB-Approval 229.51(

לקבלתוכלשאושרותפעולחומריבנושאנוסףמידע
:הבאיםבמקומות
RשלההפעלהחומרבתקנותMercedes-Benzציוןעם

הטכניהמפרט
https://bevo.mercedes-benz.comבכתובת-
Mercedes-Benzבאפליקציית- BeVo
Rמרשהבמוסך

הבלמיםהבלמיםנוזלנוזלבנושאבנושאהנחיותהנחיות

.)295עמוד3(התפעוללחומריבנוגעלהנחיותלבשים
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במערכתאווירבועותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הבלימה

הדבר.מהאווירהלחותאתהעתכלסופחהבלמיםנוזל
שלהרתיחהנקודתכאשר.שלוהרתיחהנקודתאתמוריד
להיווצרותלגרוםעלולהדבר,מדינמוכההבלמיםנוזל
.גבוהבעומסהפעלתםבעתהבלמיםבמערכתאווירכיסי
.הבלימהיעילותעלמשפיעהדבר
הזמןבמרווחיבלמיםנוזללהחלפתלדאוגיש0

.הדרושים

.מורשהבמוסךסדירבאופןהבלמיםנוזלאתהחלף
Mercedes-Benzידיעלשאושרבלמיםבנוזלרקהשתמש
MB-ApprovalאוMB-Freigabe-לבהתאם 331.0.

קירורקירורנוזלנוזל

הקירורהקירורלנוזללנוזלבנוגעבנוגעהערותהערות
.)295עמוד3(התפעוללחומריבנוגעלהנחיותלבשים

הקיפאוןמנוגדופציעהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

המנועבתאחמיםרכיביםעלשנשפךקפיאהלמניעתנוזל
.להתלקחעלול

שלמילוילפנילהתקררההנעהלמערכתאפשר0
.קיפאוןנוגד

.המילויפתחלידנשפךאינוהקיפאוןשנוגדודא0
רכיביםביסודיותנקההרכבהתנעתלפני0

.קיפאוןמנוגדשהתלכלכו

מתאיםלאקירורנוזלעקבנזקיםהערההערה*

לתוכושעורבבקירורבחומררקלהשתמשיש0
.קיפאוןנוגדמראש

:הבאיםבמקומותלקבלתוכלקירורחומרבנושאמידע
RשלהרכבנוזליבתקנתMercedes-Benz320.1

-https://bevo.mercedesבכתובת-
benz.com

Mercedes-Benzבאפליקציית- BeVo
Rמרשהבמוסך

החיצוניתהטמפרטורהכאשריתרהתחממותהערההערה*
גבוהה

קירורמערכת,מתאיםלאקירורבחומרמשתמשיםכאשר
יתרהתחממותמפניהצורךדימוגנתתהיהלאהמנוע

.גבוהההחיצוניתהטמפרטורהכאשרוקורוזיה

ידיעלשאושרקירורבחומרורקאךהשתמש0
Mercedes-Benz.

'מסMercedes-Benzבתקנתלהנחיותלבשים0
310.1.

.מורשהבמוסךסדירבאופןהקירורנוזלאתהחלף
:המנועקירורבמערכתקיפאוןמונעחומרתרכיזשיעור
R50לפחות) 37-כעדקיפאוןמפניהגנה% °C(
R55היותרלכל) 45-עדקיפאוןמפניהגנה% °C(

שמשותשמשותשטיפתשטיפתלחומרלחומרבנוגעבנוגעהערותהערות

.)295עמוד3(התפעוללחומריבנוגעלהערותלבשים

לשטיפתהחומרמתרכיזופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
השמשות

הואכאשר.מאודדליקהשמשותשטיפתחומרתרכיז
.להתלקחעלולהואמאודחמיםברכיביםנוגע
נשפךאינוהשמשותלשטיפתהחומרשתרכיזודא0

.המילויפתחליד
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שטיפתנוזלעקבהחיצוניתלתאורהנזקיםהערההערה*
מתאיםלאשמשות

למשטחינזקלגרוםעשוימתאיםלאשמשותשטיפתנוזל
.החיצוניתהתאורהשלהפלסטיק

גםהמתאיםשמשותשטיפתבנוזלרקהשתמש0
MBלדוגמה,פלסטיקלמשטחי SummerFitאו

MBWinterFit.

שטיפתנוזליערבובעקבסתומיםהתזהנחיריהערההערה*
שמשות

MBלערבבאין0 SummerFitו-MB
WinterFitשמשותשטיפתנוזליעםביחד

.אחרים

אחרת,מלחיםנטוליבמיםאומזוקקיםבמיםלהשתמשאין
.שגויבאופןלפעולעשויהמילוימפלסחיישן
:מומלץשמשותשטיפתנוזל
Rלדוגמה:הקפיאהלנקודתמעלMB SummerFit
Rלדוגמה:הקפיאהלנקודתמתחתMBWinterFit

נוזלמכלגביעללרשוםבהתאםהתערובתיחסאתהתאם
.מכפורההגנה
.השנהימיכלשמשותשטיפתנוזלהשטיפהבמילערבביש

הרכבהרכבנתונינתוני
הרכבהרכבמידותמידות

לגורמיםבהתאםלהשתנותעשוייםהמפורטיםהגבהים
:הבאים
Rוצמיגיםגלגלים
Rמטען
Rהמתליםמצב
Rמיוחדיםאבזורים

ופנימיופנימיחיצוניחיצוניפתיחהפתיחהגובהגובה

גובהגובה11דגםדגם
פתיחהפתיחה

גובהגובה22
פתיחהפתיחה
פנימיפנימי

מ"מ1917מ"מ2134הדגמיםכל

הרכבהרכבמידותמידות

הדגמיםהדגמיםכלכל

מ"מ4463הרכבאורך

מ"מ2020צדמראותכוללהרכברוחב

מ"מ1834צדמראותללאהרכברוחב

מ"מ1624הרכבגובה

מ"מ2729הגלגליםרוחק

ועומסיםועומסיםמשקליםמשקלים

:להלןהרכבנתוניעבורהבאותלהערותלבשים
Rומפחיתיםהעצמיהמשקלאתמגדיליםמיוחדיםאביזרים

.ההעמסהמשקלאל
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Rהרכבנתוניבלוחיתתמצאלרכבספציפייםמשקלנתוני
.)294עמוד3(

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

הגגהגגעלעלמרבימרביעומסעומסדגםדגם

הדגמיםכל

גבוהגבוהמתחמתחמצברמצבר

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

הדגמיםהדגמיםכלכל

יון-ליתיוםדגם

)נטו(אנרגיהתכולת

טווח

4מצב–טעינהזמן
90כמעטשלטעינההספקעם

קילוואט

הדגמיםהדגמיםכלכל

3מצב–טעינהזמן
קילוואט11שלטעינההספקעם
)הרכבמרכבבמצבתלוי(

3מצב–טעינהזמן
קילוואט7,7טעינההספקעם

2מצב–טעינהזמן
קילוואט1,2טעינההספקעם

שלחילופיןזרםטעינתעםתקפים3ו2מצב–הטעינהזמני
.לשימוששנינתהמצברמקיבולתשל100%עד10%
עד10%שלישירזרםלטעינתתקף4מצב–הטעינהזמן

.לשימוששנינתהמצברמקיבולת80%
הסביבהטמפרטורת,המצברבמצבשובתלויהטעינהזמן

,החשמלבמתחשובתלויהטעינההספק.הטעינהוהספק
.החשמלחיבורוסוגהזרםעוצמת
התקעשבמכסההשלטעלתמצארכבךעבורהמתחטווחאת
.)138עמוד3(

הגרירההגרירההתקןהתקן
גרירהגרירהלהתקןלהתקןבנוגעבנוגעכלליותכלליותהערותהערות

הקירורבמערכתשינוייםלהכניסצריךמסוימיםבדגמים
מותרתהרכבאספקתלאחרגרירההתקןשלהתקנה.המנוע
.לגרירהמותרמשקלמצויןהרכבברישיוןאםרק

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע
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הגרירההגרירההתקןהתקןתוספותתוספותשלשלמידותמידות

חיבורנקודות1
בליטהמידת2
אחוריסרןצירקו3

שהותקןגרירהלהתקןתקפיםהחיבורונקודותהבליטהמידת
.היצרןידיעל

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

בולטבולטאורךאורך22דגםדגם

EQA 250

EQA 300 4MATIC

EQA 350 4MATIC

לגרירהלגרירהמותרמותרמשקלמשקל

.לגרירההמותרבמשקלכלולאינוהגרירהוועלהעומס
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

EQA 250

לפחותגרורעםזינוקזווית(בלםעם
8(%

לפחותגרורעםזינוקזווית(בלםעם
12(%

בלםללא

EQA 300 4MATIC

לפחותגרורעםזינוקזווית(בלםעם
8(%

לפחותגרורעםזינוקזווית(בלםעם
12(%

בלםללא

EQA 350 4MATIC

לפחותגרורעםזינוקזווית(בלםעם
8(%

לפחותגרורעםזינוקזווית(בלםעם
12(%

בלםללא

מרבימרביועומסועומסהגרירההגרירהוווועלעלמרבימרביעומסעומס

הגרורהשתחררותעקבנזקהערההערה*

עלולהגרורמדינמוךהגרירהוועלהעומסכאשר
.להשתחרר
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.הגרירהוועלג"ק50שללעומסמתחתלרדתאין0
וועלהמותרהעומסמרבאתלנצלמומלץ0

.הגרירה

לאופנייםהמנשאהשתחררותעקבנזקהערההערה*

בנוסףלבלשיםיש,לאופנייםבמנשאשימושבעת
.המרבילעומסגםהגרירהוועלהמרבילעומס
.המותרהמרבימהעומסלחרוגאין0

המרבילעומסבנוגעלהנחיותלכךבנוסףלבשים
.)204עמוד3(

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

הגרירההגרירהוווועלעלעומסעומס

הגרירההגרירהוווועלעלמרבימרביעומסעומסדגםדגם

EQA 250

EQA 300 4MATIC

EQA 350 4MATIC

עומסעומס

מרבימרביעומסעומסדגםדגם

EQA 250

EQA 300 4MATIC

EQA 350 4MATIC

)גרורגרורגרירתגרירת(האחוריהאחוריבסרןבסרןמותרמותרסרןסרןעומסעומס
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

סרןסרןעומסעומסדגםדגם

EQA 250

EQA 300 4MATIC

EQA 350 4MATIC
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הצגהצגעלעלהודעותהודעות
מבואמבוא

צגצגלהודעותלהודעותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
.תכליתי-הרבבצגמופיעותצגהודעות
בצורהמוצגותלהיותעשויותגרפייםאלמנטיםעםהודעות
המופיעותמאלושונותולהיותההפעלהבהוראותמופשטת
בצגבאדוםמוצגותגבוההבעדיפותהודעות.בפועלבתצוגה
.אזהרהצלילגםיישמעמסוימותצגבהודעות.תכליתי-הרב
להוראותלבושיםבצגהמוצגותההודעותפיעלפעל

.זהשבמדריךהנוספות
:בסמליםגםמלוותאחדותהודעות
RÕנוסףמידע
R¨צגהודעותהסתרת

המגעפקדעלימינהאושמאלההחלקהמחוותבאמצעות
Õעללחיצה.המבוקשהסמלאתלבחוראפשרשמאלבצד
¨עללחיצה.המדיהצגעלנוסףמידעבפניךתציג
.הצגעלההודעהאתתסתיר
עלללחוץתוכלנמוכהחשיבותבעלותהודעותלהסתירכדי
פקדעלשמאלהאצבעלהחליקאוPהחזרהלחצן
.ההודעותבזיכרוןיישמרוהצגהודעותהסתרתןלאחר.המגע
.האפשריתבמהירותההודעהלהצגתבסיבהטפל

אלההודעות.גבוההבעדיפותצגהודעותלהסתיראפשראי
בגורםלטיפולעד,קבועבאופןתכליתי-הרבבצגמוצגות
.להופעתן

שמורותשמורותצגצגהודעותהודעותפתיחתפתיחת
:רכבמחשב
הודעה2שירות1
.הודעותאיןתכליתי-הרבהצגעליוצג,צגהודעותאיןאם
השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלהאצבעהחלק0

.הצגהודעותביןלדפדףכדיההגהבגלגל
.Pהחזרהלחצןעללחץ:ההודעותההודעותמזיכרוןמזיכרוןיציאהיציאה0

301וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות



הנוסעיםהנוסעיםבטיחותבטיחות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

6
למוסךפנהתקלהריסוןמערכת

.)35עמוד3(הריסוןבמערכתתקלהישנה*

הריסוןבמערכתתקלותעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

יתאפשרשלאייתכן.תאונהשלבמקרהאמוריםשהםכפילפעוללאאובשוגגלפעולהלהיכנסעלוליםלילדיםהריסוןמערכתשלרכיבים
.כמתוכנןהרכבשלהגבוההמתחרשתאתלנתק
.להתחשמלותלגרוםיכולהברכבהגבוההמתחברשתשניזוקוברכיביםנגיעה
.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
.תאונהלאחרההצתהאתמידכבה0

6
פנהתקלהשמאליתקדמית
)דוגמה(למוסך

.)35עמוד3(המצוינתהריסוןבמערכתתקלהישנה*

הריסוןבמערכתתקלותעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

יתאפשרשלאייתכן.תאונהשלבמקרהאמוריםשהםכפילפעוללאאובשוגגלפעולהלהיכנסעלוליםלילדיםהריסוןמערכתשלרכיבים
.כמתוכנןהרכבשלהגבוההמתחרשתאתלנתק
.להתחשמלותלגרוםיכולהברכבהגבוההמתחברשתשניזוקוברכיביםנגיעה
.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
.תאונהלאחרההצתהאתמידכבה0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

6
פנהתקלהשמאליתחלוןכרית
)דוגמה(למוסך

.)35עמוד3(המצוינתהריסוןבמערכתתקלהישנה*

לחלוןהאווירבכריתתקלותעקבחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.תאונהשלבמקרהתתנפחלאאובשוגגלפעולהתיכנסשהיאייתכןלחלוןהאווירבכריתתקלהישנהאם
.ולתקנהלחלוןהאווירכריתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

הנוסעשלהאווירכרית
הרכבספרראהמושבתת

נוספיםכוחותפועליםאם.הקדמיהנוסעמושבעלדומהגוףמבנהבעלאדםאומבוגראדםשיושבפיעלאףמושבתתהקדמילנוסעהאווירכרית*
.מדינמוךמשקלתמדודשהמערכתייתכןהמושבעל

מושבתתהקדמילנוסעהאווירכריתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.אמורהשהיאכפילהגןתוכללאולפיכךתאונהבעתתתנפחלאהיאמושבתתהקדמיהנוסעשלהאווירכריתכאשר
.המכשיריםללוחמדיקרוביושבהואאםבמיוחד,הרכבבפניםבחלקיםלהתנגשעלולהקדמיהנוסעבמושבשיושבמימכךכתוצאה

.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסעהאווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הקדמיהנוסעלמושבמתחתנתפסיםחפציםשוםשאיןודא0
.)43עמוד3(הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיתההשבתהמצבאתבדוק0
.מורשהלמוסךמידסעהצורךבמקרה0

מופעלתהנוסעשלהאווירכרית
הרכבספרראה

:הבאיםבמצביםהנסיעהבמהלךמופעלתהקדמילנוסעהאווירכרית*
Rהקדמיהנוסעמושבעלנמצאהמערכתשלהמשקלמסףנמוךשמשקלוחפץאונמוךאיש,שילדפיעלאף.
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Rמאוישאינוהקדמיהנוסעשמושבפיעלאף.

.המושבעלנוסףמשקלשמפעיליםכוחותאוחפציםלזהותעשויההמערכתמסוימיםבמצבים

מופעלתהקדמילנוסעהאווירכריתכאשרלילדיםריסוןבמערכתשימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&

הקדמילנוסעהאווירכרית,מופעלתנותרתהקדמילנוסעהאווירוכריתהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןבמערכתילדמאבטחיםאם
.תאונהבעתלהתנפחעשויה
.בילדלפגועעשויההאווירכרית
.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסעהאווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

לפציעותאולמוותלהובילעלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעללאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
.לילדקשור

.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הקדמיהנוסעלמושבמתחתנתפסיםחפציםשוםשאיןודא0
.)43עמוד3(הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיתההשבתהמצבאתבדוק0
.מורשהלמוסךמידסעהצורךבמקרה0

ראהפועלתאינה
הרכבספר

.®PRE‑SAFEשלבתפקודתקלה*
.למוסךסע0
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Á
בחדשהמפתחאתהחלף

.המפתחאתחדש*
.למוסךסע0

Á
במפתחסוללההחלף

.ריקההמפתחשלהסוללה*
.)67עמוד3(הסוללהאתהחלף0

Á
צגהודעת(זוההלאהמפתח
)לבנה

.כעתמזוההאינוהמפתח*
.ברכבהמפתחמיקוםאתשנה0
.)129עמוד3(ההתנעהבתאהמפתחאתהנח,מזוההאינועדייןהמפתחאם0
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Á
צגהודעת(זוההלאהמפתח
)אדומה

.ברכבנמצאשאינווייתכןמזוההאינוהמפתח*
:ההנעהמערכתאתמדומםואתהברכבעודנמצאאינוהמפתח
Rההנעהמערכתאתלהתניעעודיכולאינך.
Rמרכזיבאופןהרכבאתלנעולתוכללא.
.ברכבנמצאשהמפתחודא0

:חזקיםרדיואותותשלמקורעקבהמפתחבזיהויתקלהישנהכאשר
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.)129עמוד3(מפתחבאמצעותההתנעהעבורלתאהמפתחאתהכנס0

Á
אנאלימודבתהליךהמפתח
המתן

.החדשהמפתחאתלכיילכדימחשבהרכב*
.החישובתהליךלסיוםהמתן0

במקוםהמפתחאתהנח
הרכבספרראההמסומן

.המפתחבזיהויתקלהישנה*
.ברכבהמפתחמיקוםאתשנה0
.)129עמוד3(מפתחבאמצעותההתנעהעבורלתאהמפתחאתהכנס0
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:
)דוגמה(שמאלימעבראור

.תקיןאינוהרלוונטיהתאורהגוף*
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
.פנסלאותובנוגעהצגעלהודעהתוצגתקינותאינןהאורפולטותהדיודותכלכאשררק:לדנורות%

:
הרכבספרראהתקלה

.חיצוניתהתאורהבמערכתתקלה*
.למוסךסע0

.נשרףשנתיךייתכן:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים*
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.)277עמוד3(נתיכיםהחלףהצורךובמקרהבדוק0

:
פועלתאינהאוטומטיתתאורה

.האוטומטיהאורשלהאורבחיישןתקלהישנה*
.למוסךסע0

:
אורותהדלק

.נמוךאורללאנוסעאתה*
.ÃאוLלעמדההאורותמתגאתסובב0
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:
אורותכבה

.דולקיםעדייןוהאורותמהרכביוצאאתה*
.Ãלעמדההאורותמתגאתסובב0

.החירוםמאותתיבמתגתקלהישנה*תקלהחירוםמאותתי
.למוסךסע0

אקליםאקליםבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

&
המתחמצברטעינתפועלאינו

הסתיימהלאהגבוה

.המקדיםהמיזוגאתלהפעילאפשראי.נטעןהגבוההמתחמצבר*
.מינימליטעינהלמצבהגיעהטעינהשתהליךעדהמתן0
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&
המתחמצברטעןפועלאינו

הגבוה

.המקדיםהמיזוגאתלהפעילאפשראי.מדינמוךהגבוההמתחמצברשלהמתח*
.הגבוההמתחמצבראתטען0

&
מפתחבאמצעותמקדיםמיזוג
ההתנעהלאחרשובזמין

.כבויכשהרכבהמקדיםהמיזוגאתלהפעילפעמיםמשלושיותרניסית*
.שניותלעשרהרכבאתהתנע0

.לפעולהשובמוכןהמקדיםהמיזוג

&
מפתחבאמצעותמקדיםמיזוג
חלשגבוהמתחמצברפועלאינו

.המקדיםהמיזוגאתלהפעילאפשראי.מדינמוךהגבוההמתחמצברשלהמתח*
.הגבוההמתחמצבראתטען0

.המקדיםהמיזוגאתשובלהפעיליהיהאפשר,מספיקהתהיההגבוההמתחמצברשלהטעינהכשרמת
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v
הרכבספרראהאסורההגרירה

.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.)273עמוד3(גרורגביעלאוגרררכבגביעלרקהרכבאתלהוביליש0

ò
אינהסביבתיתקוליתהתראה
פועלת

משתמשיי"עברכבקוליתלהבחיןלאאפשרמסוימיםבתנאים.נסיעהרעשיאין).הרכבשלאקוסטיתהתראהמערכת(הקולבמחוללתקלה*
.האחריםהתנועה

במיוחדעירניהיה0
.למוסךסע0

לחצןעללחץמנועלכבותכדי
שניותלפחותהדממההתנעה

אחרבזופעמיםאוברציפות
זו

.הנסיעהבמהלךהדממה-ההתנעהלחצןעללחצת*
.)129עמוד3(הנסיעהבמהלךההנעהמערכתכיבויעלמידע0

+
ספרראהקירורנוזלהוסף
הרכב

.קירורנוזלשלמדינמוךמפלס*

מדינמוךקירורנוזלבגללההנעהלמערכתנזקגרימתהערההערה*

.מדינמוךהקירורנוזלמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0
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.ההנעהמערכתשלהקירורמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךפנה0

ÿ
מנועדומםעצורקירורנוזל

.מדיחםהקירורנוזל*
.ההתנעהמערכתאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0

ההינעבמערכתיתרחוםעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

:הבאיםהמצביםלהתפתחעלולים,המנועבתאשריפהאוההינעבמערכתיתר-חימוםשלבמקרההמנועמכסהאתתפתחאם
Rלוהטיםגזיםעםבמגעלבואעלולאתה.
Rשישתחררואחריםלוהטיםתפעולחומריעםבמגעלבואעלולאתה.
.האשמכביאתוהזעקסגורמנועמכסהשמורעל,המנועבתאשריפהאויתרבחימום0
.המנועמכסהאתלפתוחחייביםאםההינעמערכתשלהיתרחוםלצינוןתחילהאפשר0

.מתקררתההנעהשמערכתעדהמתן0
.הרכבלמצנןהאווירלאספקתהפרעהשאיןודא0
.ההנעהמערכתעלרבעומסלהפעילבליהקרובהמורשהלמוסךסע0

ÿ
.ברכיבשגיאהזיהתההקירורמערכת*

.ההנעהמערכתעלרבעומסלהפעילבליהקרובהמורשהלמוסךסע0
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è
מחוברטעינהכבל

.לנסועלהתחילאפשראימחוברהטעינהכבלעודכל*
.מהרכבהטעינהכבלאתנתק0

אינההטעינהכבלנעילתשחרור
הרכבספרראהאפשרית

.הטעינהעמדתשלמהשקעהטעינהכבלתקעאתלשלוףניתןלא*
.הטעינהעמדתשלחירוםלכיבויNOT-AUSמתגעללחץ0

:מכןלאחרהטעינהכבלתקעאתלהסירניתןלאאם
.הטעינהעמדתעלהמופיעיםהחירוםלמספריחיוגאוהחירוםלחצןעללחיצהידיעלהטעינהעמדתמפעילאלפנה0

תקלהכעתנטעןאינוהרכב
הטעינהבעמדת

.מזוההאינוRFID-השכרטיסאוהטעינהבעמדתתקלהאירעה*
.אחרתטעינהבעמדתהטעינהתהליךאתהתחל0
או
.RFID-הכרטיסשלהתפקודאתבדוק0

עתהלעתזמיןלאזהטעינהסוג
סוגשנהאושובנסהאנא

טעינה

.הטעינהבעמדתזמניתתקלהאירעה*
.חולפתשהתקלהעדהמתן0
או
.אחרתטעינהבעמדתהטעינהתהליךאתהתחל0
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סוגשנהאנאטעינהתקלת
הרכבספרראהטעינה

.הטעינהבעמדתזמניתתקלהאירעה*
.חולפתשהתקלהעדהמתן0
או
.אחרתטעינהבעמדתהטעינהתהליךאתהתחל0

סעמתפקדתאינהטעינת
למוסך

.תקלהעקבהטעינהבתהליךלהתחילניתןלא*
.למוסךסע0

סעמתפקדתאינהטעינת
למוסך

.תקלהעקבהטעינהבתהליךלהתחילניתןלא*
.למוסךסע0

ספרראהמופחתמנועהספק
הרכב

.קיצוניבאופןגבוהותאונמוכותסביבהטמפרטורותבשללמשל,הנורמליההפעלהטמפרטורתלטווחמחוץנמצאתההנעהמערכת*
.דולקת_מופחתהספקשלהצהובההאזהרהנורית.מופחתההנעהמערכתהספק
הצגהודעת.שובזמיןהמלאההנעההספקיהיה),קצרהנסיעהאחרילמשל(הנורמליבטווחתהיהההנעהממערכתשלההפעלהטמפרטורתכאשר
.נכבות_מופחתהספקעבורהצהובההאזהרהונורית
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הצורךדיטעוןאינוהגבוההמתחמצבר*

.דולקת_מופחתהספקשלהצהובההאזהרהנורית.מופחתההנעהמערכתהספק
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.דיחויללאהגבוההמתחמצבראתטען0
.ההנעהבמערכתתקלהקיימת,מופחתלהיותממשיךההנעהמערכתשלההספקאם*
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.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.למוסךסע0

Û
עצורנמוךהמצברהספק
מידטעןבהקדם

.ההנעהמערכתאתעודלהתניעאפשראי.עודאפשריתאינההנהיגהכיעד,נמוךכההואהגבוההמתחמצברשלהטעינהמצב*
.מידטעןבהקדםעצורנמוךהמצברהספקההודעהשובתוצג,ההנעהמערכתשלמחודשתבהתנעה

.)138עמוד3(הגבוההמתחמצבראתטען0

לאעודהמצברהמתןאנא
אפשראיעבודהבטמפרטורת

המנועאתלהתניע

.משולבjוההילוךקיימתõהנסיעהמוכנות*
.¬פעילההקדמיתהשמשההפשרתכאשרלהיארךועשוידקותכמהלוקחזהתהליך.ההפעלהלטמפרטורתמחומםהגבוההמתחמצבר
מגיעהגבוההמתחשמצברעד,משמעותיתמוגבלההנעההספקהנסיעהבזמןזאתעם.החימוםתהליךמסתייםhההילןךשילובעם

.שלוההפעלהלטמפרטורת

Û
כולםעצורמדיחםהמצבר
במקוםמומלץמהרכבלצאת
פתוח

!שרפהסכנת.מדיהתחמםהגבוההמתחמצבר*
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מהרכבהנוסעיםכלאתוהוצאפתוחבמקוםהרכבאתעצור,אפשראם0
.האווירמיזוגשלאווירסחרורמצבלמשל,אוטומטיבאופןברכבתומכותפונקציותלהפעילניתן%
.בנסיעהלהמשיךאין0
.האשרלמכבימידוהודעהסכנהממקוםהתרחקעשןנוצראם0
.מורשהלמוסךלהודיעישלשריפהחיצונייםסימניםללאגם0
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Û
תקלה

.אזהרהצליליישמעלכךבנוסף.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.למוסךסע0
באופןהרכבאתמידלעצורעליך.במערכתחמורהתקלהישנה,חוזרותפעמיםנשמעהאזהרהוצלילושובשובהצגעלמופיעהההודעהאם*

.אוטומטיתתושבתההנעהשמערכתמאחר,התנועהאתמסכןשאינו
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךוהודעההצתהאתכבה0

Û
למוסךפנהתקלה

.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.למוסךסע0

ולהתניעלכבותבלילמוסךסע
המנועאתמחדש

.כלשהיתקלהבגללההנעהמערכתאתמחדשלהתניעניתןלא*
.ההנעהמערכתאתלדומםבליהקרובהמורשהלמוסךעדסע0

ô
בעתודהמצבר

.השיוריתלקיבולתהגיעהגבוההמתחמצברשלהטעינהרמת*
.)138עמוד3(הגבוההמתחמצבראתטען0

315וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

#
הרכבספרראהוולטמצבר

.מדינמוכהבמצברהטעינהורמתכבויהההנעהמערכת*
.נחוציםבלתיחשמליצרכניכבה0
.בעמידה12Vמצברטעינת0

d
תקלה

.מוגבלרכבךשלההנעההספק.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.למוסךסע0

d
מנועכבהעצור

.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
!בנסיעהלהמשיךאין.ההתנעהמערכתאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הגרירהתהליךאתבטלאחרת,הרכבאתתגרוראל0
.מורשהלמוסךהודע0

d
למוסךפנהתקלה

.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.למוסךסע0
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למצברדחופהתחזוקהדרושה
תתאפשרלאהגבוההמתח
הודעת(בעודהתנעה

)צהובהצג

.הגבוההמתחבמצברתקלהזוהתה*
.החשמליתההנעהמערכתשלהפעלהעודתתאפשרלאשמוצגהנסיעהמרחקבתום
.בלבדמורשהבמוסךהגבוההמתחבמצברהנחוצותהשירותעבודותלביצועדאג0

למצברדחופהתחזוקהדרושה
תתאפשרלאהגבוההמתח
הודעה(בעודהתנעה
)בצגאדומה

.הגבוההמתחבמצברתקלהזוהתה*
.החשמליתההנעהמערכתשלהפעלהעודתתאפשרלאשמוצגהנסיעהמרחקבתום
.בלבדמורשהבמוסךמידהגבוההמתחבמצברהנחוצותהשירותעבודותלביצועדאג0

למצברדחופהתחזוקהדרושה
תתאפשרלאהגבוההמתח
למוסךסעמחדשהתנעה

.הגבוההמתחבמצברתקלהזוהתה*
.אפשריתאינהמחדשהתנעהההנעהמערכתכיבויאחרי
.ההנעהמערכתאתלדומםבליהקרובהמורשהלמוסךעדסע0
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d
הצתהכבהלנסיעהמוכןהרכב
הרכבעזיבתלפני

.לפעולהמוכןבמצבכשהואהרכבאתלעזובעומדאתה*
.המפתחאתאתךוקחהידרדרותכנגדהרכבאתאבטח,ההצתהאתכבההרכבעזיבתלפני0
מצברבעזרתרקאפשריתוההתנעהמטעינהוולט‑12מצברמתרוקןאחרת.המושבחימוםכגון,חשמליצרכניכבההרכבאתעוזבאינךאם0

).התנעהעזרת(חיצוני

ï
הגרירהוונעילתאתבדוק

.גרורעםנסיעהבמהלךלפעולהתקיןבמצבאינוהגרירההתקן*

נעוללאגרירהוועקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להשתחררעשויהגרור
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הידרדרותמפניאותוואבטחהגרוראתנתק0
.נכביתהבקרהנורית/שהאזהרהלאחררקהגרוראתשובוחברההטיהתהליךאתשובהתחל0

.)202עמוד3(חדשהטיהבתהליךהתחל0
.בנסיעהוהמשךהגרוראתחברנכביתהצגשהודעתלאחר0

.נעולאינוהגרירהוווהגרירהבהתקןתקלהישנה,נכביתאינההצגהודעתאם
.נעולאינוהגרירהשוומאחריותרקטןהגחוןשמרווחלבשים.גרורללאלנסועוהמשך,הגרוראתתחבראל0
.למוסךסע0
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.בעמידהלפעולהמוכןאינוהגרירההתקן*
.הידרדרותמפניאותוואבטחהמחוברהגרוראתנתק0
.)202עמוד3(הגרירהוואתשחרר:פנימהפנימהמוטהמוטההגרירההגרירהווווכאשרכאשר0
.להיתפסלוותןהסופיתלעמדהידניבאופןהגרירהוואתהטה0
.)202עמוד3(הגרירהוואתשחרר:החוצההחוצהמוטהמוטההגרירההגרירהווווכאשרכאשר0
.להיתפסלוותןלפגושמתחתידניבאופןהגרירהוואתהטה0

.נעולאינוהגרירהוווהגרירהבהתקןתקלהישנה,נכביתאינההצגהודעתאם
.נעולאינוהגרירהשוומאחריותרקטןהגחוןשמרווחלבשים.גרורללאלנסועוהמשך,הגרוראתתחבראל0
.למוסךסע0

כעתזמינהאינהעיליתתצוגה
הרכבספרראה

:האפשריותהסיבות.זמניבאופןזמינהאינההעיליתהתצוגה*
Rהמתחבאספקתהפרעותישנן
Rאותהפרעות

.מחדשאותהוהפעלההצתהאתכבה,לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

.פנימיתתקלהישHead-upלצג*פועלתאינהעיליתתצוגה
.למוסךסע0
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Ù
מוגברכוחדרושבהיגויתקלה
הרכבספרראה

.תקיןאינוהכוחהגהמנגנון*

משתנהההגהשהתנהגותמאחרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.בהיגויכוחיותרלהפעילצורךיש,כללפועלאינואוחלקיתפועלהכוחהגהמנגנוןכאשר
.בזהירותלנסועהמשך,בבטחההרכבאתלנווטיכולאתהאם0
.מורשהלמוסךמידדווחאופנה0

Ù
ראהמידעצורבהיגויתקלה
הרכבספר

.מאודמוגבלההיגויכושר.בהיגויתקלהיש*

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךפנה0

ראהתקלהאקטיבימנועמכסה
הרכבספר

.הוזנקכברשהואמאחרמתפקדאינוהאקטיביהמנועתאמכסהאו)רגלהולכיהגנת(האקטיביהמנועתאבמכסהתקלה*
.למוסךסע0

C
.פתוחהאחתדלתלפחות*

.הרכבדלתותכלאתסגור0
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?
.פתוחהמנועתאמכסה*

הנסיעהבזמןמשוחררהמנועתאמכסהכשנעילתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.שלךהראייהשדהאתולחסוםלהיפתחעשויהמנועתאמכסה
.נסיעהבזמןהמנועתאמכסהנעילתאתלשחרראיןלעולם0
.נעולהמנועתאשמכסהלוודאישנסיעהכללפני0

.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועתאמכסהאתסגור0

A
.פתוחההמטעןתאדלת*

.המטעןתאדלתאתסגור0

.גניבהנגדהאזעקהבמערכתתקלהישנה*תקלהגניבהנגדאזעקה
.למוסךסע0

¥
שטיפהמימלא

.התחתוןלגבולמתחתאלירדהשטיפהמימפלס*
)256עמוד3(שטיפהמיהוסף0

321וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

.תקיןבאופןמתפקדאינוהמגביםמנגנון*תקלהמגבים
.ההנעהמערכתאתמחדשהפעל0

:הצגעלמופיעהעדייןההודעהאם
.למוסךסע0

הילוכיםהילוכיםתיבתתיבת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

הרכבכאשררקהילוכיםמצב
נייח

.עומדהרכבכאשררקjחניהלמצבלשלבניתן*
.הרכבאתלעצורכדיהבלםדוושתעללחץ0
.jחניהלמצבשלבבמקוםעומדהרכבכאשר0

לצאתכדיהבלמיםעללחץ
הילוכיםממצב

.אחרהילוךולשלבjממצבההילוכיםתיבתאתלהוציאניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.iסרקלהילוךאוh,kלמצבההילוכיםתיבתאתשלב0

אוההילוכיםממצבלצאתכדי
הבלמיםעלללחוץיש

המנועאתולהתניע

.iסרקהילוךאוjחניהמצבמתוךאחרלמצבההילוכיםתיבתאתלהעבירניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.הרכבאתהתנע0
.הילוךהחלף0
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לחץאוהילוךלשלבכדי
הבלמיםעלראשית

.kאוhלמצבלשלבניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.kאוhלמצבההילוכיםתיבתאתשלב0

לחץמהילוךלצאתכדי
הבלםדוושתעלראשית

.kהילוךלשלבניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.kלמצבההילוכיםאתשלב0

הנהגדלתהידרדרותסכנת
לאההילוכיםותיבתפתוחה
במצב

.משולבiסרקהילוךאוh,kוהילוךלגמריסגורהאינההנהגדלת*
.להתדרדרעלולהרכב
.jחניהלמצבלשלבישהרכבחנייתבעת0

סכנתהופעלקבועמצב
הידרדרות

.iסרקהילוךשולבנוסעאוגולששהרכבבזמן*
.הרכבאתלעצורכדיהבלםדוושתעללחץ0
.jחניהלמצבשלבבמקוםעומדהרכבכאשר0
.kאוhהילוךשלבבנסיעהלהמשיךכדי0

.עודאפשריתאינהההילוכיםתיבתמצבהחלפת.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*הילוךלהחליףבלילמוסךסע
.הילוךלהחליףבלימורשהלמוסךסע,hהילוךמשולבאם0
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,אחרמצבבכלנמצאתההילוכיםתיבתאם0
.מורשהלמוסךהודע0
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אפשריתאינהלאחורהנסיעה
למוסךפנה

.אפשריאינוkההילוכיםתיבתלמצבהשילוב.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*
.למוסךסע0

.iסרקלהילוךאוטומטיבאופןעוברתההילוכיםתיבת.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*עצורתקלההילוכיםתיבת
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הבלםדוושתעללחץ0
.jחניהמצבשלב0
.מורשהלמוסךהודע0

בלימהבלימה

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

!
הרכבספרראהחנייהבלם

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.דולקת!הצהובההחיווינורית*
:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)156עמוד3(החשמליהחניהבלםאתידניתהפעל0

:החשמליהחנייהבלםאתלשלבאפשראיאם
.למוסךסע0
.הידרדרותכנגדהגלגליםאתהצורךבמקרהאבטחהרכבאתמחנהאתהכאשר0
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.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.דולקות!האדומההחיוויונורית!הצהובההחיווינורית*
:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור

.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)156עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0
או
.)156עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתאוטומטיתשחרר0
:החשמליהחנייהבלםאתלשחרראפשראימכןלאחראם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0
.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.מהבהבות!האדומההחיוויונורית!הצהובההחיווינורית*

.החשמליהחנייהבלםאתלשחרראולשלבהיהאפשראי
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0

:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.)156עמוד3(אותושלבואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
.אותושחררואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשלב0

:להבהבממשיכה!האדומההחיווינוריתאוהחשמליהחנייהבלםאתלשלבניתןלאאם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0
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.הידרדרותכנגדהגלגליםאתהצורךבמקרהאבטחהרכבאתמחנהאתהכאשר0
.החשמליהחנייהבלםשחרוראושילובלאחרשניותכעשרבמשךמהבהבת!האדומההחיוויונוריתדולקת!הצהובההחיווינורית*

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.נכביתאולהאירממשיכההיאמכןלאחר
:מדימדינמוכהנמוכההטעינההטעינהרמתרמתכאשרכאשר
12Vמצבראתהטען0

:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.ההצתהאתכבה0

.אוטומטיתישתלבהחשמליהחנייהבלם

סרןעםהרכבגרירת.מופעלתההצתהאתהשאר,גרירהבעתאומכוניותלשטיפתבמתקןלדוגמה,ישתלבהחשמליהחנייהשבלםרוצהאינךאם
.דופןיוצאמקרההיאמורםקדמי
:אוטומטיתמשתלבאינוהחשמליהחנייהבלםאם
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)156עמוד3(אותושלבואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

:החשמליהחנייהבלםאתלשלבאפשראימכןלאחראם
.למוסךסע0
.הידרדרותכנגדהגלגליםאתהצורךבמקרהאבטחהרכבאתמחנהאתהכאשר0

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
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החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר,אוטומטיתמשתחרראינוהחשמליהחנייהובלםמתמלאיםאוטומטילשחרורהתנאיםאם0

.)156עמוד3(

:החשמליהחנייהבלםאתלשחרראפשראימכןלאחראם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0

!
החנייהבלםאתשחרר

.מהבהבת!האדומההחיווינורית*
:נסיעהבעתנעולהחשמליהחנייהבלם
R156עמוד3(מתמלאאינוהחשמליהחנייהבלםשלהאוטומטילשחרורהתנאיםאחד(.
R157עמוד3(החשמליהחנייהבלםבאמצעותחירוםבלימתבולםאתה(.
.החשמליהחנייהבלםשלאוטומטילשחרורהתנאיםאתבדוק0
.החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

!
הפעללשחררכדיחנייהבלם
ההצתהמתגאת

.דולקת!האדומההחיווינורית*
.כבויהההצתההחשמליהחנייהבלםשחרורבעת
.ההצתהאתהפעל0
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J
הבלמיםנוזלמפלסאתבדוק

.במיכלבלמיםנוזלשלמדינמוךמפלס*

מדינמוךהבלמיםנוזלכשמפלסתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מכךייפגעוהבלימהומאפייניהבלימהשפעולותייתכןמדינמוךהבלמיםנוזלמפלסכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0

ספרראהבלמיםרפידותבדוק
הרכב

.השחיקהלמדהגיעוהבלמיםרפידות*
.למוסךסע0

לנהגלנהגעזרעזרמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

ë
כבוי

.מתמלאאינולהפעלהכלשהותנאיאומחליקשהרכבמאחרכבויהHOLDפונקציית*
.)162עמוד3(להפעלההתנאיםאתבדוקאוHOLDפונקצייתאתבהמשךשובהפעל0
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é
פעילאינו

*ATTENTION ASSISTתקיןאינו.
.למוסךסע0

é
הפסקה

*ATTENTION ASSIST163עמוד3(הנהגשלהלבתשומתחוסרשלהתגברותאועייפותזיהה(.
.הפסקהקח,הצורךבמידת0

h
.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחרTEMPOMAT-האתלהפעילאפשראי*

.)166עמודTEMPOMAT)3-השללהפעלהלתנאיםלבשים0

.TEMPOMAT-בתקלהישנה*פועלתאינההשיוטבקרת
.למוסךסע0

המהירותומגבילהשיוטבקרת
פועליםאינם

.ובמגבילTEMPOMAT-בתקלה*
.למוסךסע0

.כובהTEMPOMAT-ה*כבויההשיוטבקרת
.)164עמוד3(אוטומטיתכובהTEMPOMAT-ה,אזהרהצלילנשמעגםאם
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È
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות.זמניבאופןהמהירותמגבילאתלהפעילניתןלא*

.)166עמוד3(סביללמצביעבורהמהירותמגביל),קיקדאון(ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם*פסיביהמגביל

.תקיןאינוהמגביל*פועלאינוהמגביל
.למוסךסע0

ç
.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחר,DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזראתלהפעילניתןלא*

.)170עמודDISTRONIC)3האקטיביהמרחקשמירתעזרלהפעלתלתנאיםלבשים0

ç
פסיבית

פסיבילמצבהמערכתאתתעביר,DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתבעזרלהגדרהמעברההאצהדוושתעללוחץאתהכאשר*
.)167עמוד3(
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ç
כבוי

בוטלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתשעזרסימןזהו,אזהרהצלילנשמעגםאם.בוטלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)170עמוד3(אוטומטית

האקטיביהמרחקשמירתעזר
כעתזמיןאינו

הרכבספרראה

.זמניבאופןזמיןאינוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)167עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

האקטיביהמרחקשמירתעזר
מתפקדאינו

.DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתבעזרתקלהישנה*
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0

האקטיביהמרחקשמירתעזר
שובזמין

.שובלשימושמוכןDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)170עמודDISTRONIC)3האקטיביהמרחקשמירתעזראתהפעל0
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אינוהמהירותלהגבלתהעזר
ההפעלההוראותראהכעתזמין

.זמניתזמיןאינוהמהירותהגבלתעזר*
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות
אינוהמהירותלהגבלתהעזר

מתפקד
.המהירותלהגבלתבעזרתקלהישנה*

.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0

ð
המרביתמהמהירותחריגה

).בלבדמסוימותבמדינות(המותרתהמרביתמהמהירותחרגת*
.יותרלאטסע0

.אפשריתאינהזוממהירותחריגה.חורףצמיגיעבורהשמורההמותרתהמרביתלמהירותהגעת*חורףצמיגימהירותהגבלת

עללשמירההאקטיביהעזר
ספרראהכעתזמיןאינוהנתיב
הרכב

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביההיגויעזר*
.)173עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.בנסיעההמשך0
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.בצמיגיםהאווירלחץאתבדוקהצורךבמקרה0

אינוהאקטיביההיגויעזר
מתפקד

.זמיןנותרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר.האקטיביההיגויבעזרתקלהישנה*
.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0

זמיןאינוהאקטיביההיגויעזר
מרובותחירוםעצירותעקבכעת

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביההיגויעזרמרובותחירוםעצירותעקב*
.לתנועהבטוחבאופןועצורהרכבאתבעצמךנווט0
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0

.שובזמיןהאקטיביההיגויעזר
.)175עמוד3(חירוםעצירתמפעיל.ההגהגלגלעלאינןשלךהידיים*מתבצעתחירוםעצירת

.ההגהלגלגלידיךאתהחזר0
:הבאותמהפעולותאחתידיעלההאטהאתלבטלתוכלעתבכל
Rהיגוי
Rהאצהאובלימה
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרכיבויDISTRONIC
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Ø
.)173עמוד3(שלוהמערכתייםלגבולותהגיעהאקטיביההיגויעזר*

.רבזמןבמשךההיגויאתעצמאיתהפעלתלא
.בטיחותיבאופןלנסועוהמשךבעצמךהרכבאתנווט0

כעתזמיןאינוהתמרוריםעזר
הרכבספרראה

.כעתזמיןאינוהתמרוריםעזר*
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

.בנסיעההמשך0
.התמרוריםבעזרתקלהישנה*פועלאינותמרוריםעזר

.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0

כעתזמיןאינוהמתלשטחהעזר
הרכבספרראה

.זמניתזמיןאינוהמתלשטחהעזר*
.)182עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות
.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

.המתלשטחבעזרתקלהישנה*פועלאינוהמתלשטחהעזר
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.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0

זמיןאינוהמתהשטחעזר
ספרראהגרורעםבנסיעה
הרכב

.עודזמיןיהיהלאהמתלשטחהעזר,לרכבהגרורשלחשמליחיבורלאחר*
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0

אינוהמתלשטחאקטיביעזר
הרכבספרראהכעתזמין

.כעתזמיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר*
.)182עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות
.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

אינוהמתלשטחאקטיביעזר
פועל

.תקיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר*
.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0

335וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

אינוהמתלשטחאקטיביעזר
ספרראהגרורגרירתבעתזמין

הרכב

.עודזמיןיהיהלאהמתלשטחהאקטיביהעזר,לרכבהגרורשלחשמליחיבורלאחר*
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0

הנתיבעללשמירהאקטיביעזר
הרכבספרראהכעתזמיןאינו

.זמניבאופןזמיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר*
.)185עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.בנסיעההמשך0

הנתיבעללשמירהאקטיביעזר
פועלאינו

.תקיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר*
.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0
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¸
Ã
ç
Ä

המכםחיישניכעתזמיןלא
מלוכלכים

:האפשריותהסיבות").חיישנים"להלן(הפינתייםוהרדאריםהקדמייםברדאריםתקלהישנה*
Rהחיישניםלכלוך
Rחזקגשם
Rבמדברלדוגמה,זורמתתנועהללאארוכותעירוניות-ביןנסיעות

וההנעהההיגוי,הבלמיםמערכתשלהפונקציה.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן
.להתקייםממשיכה

.בנסיעההמשך0

.יכבוהמתאימיםוהסמליםזמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:נכביתאינההצגעלההודעהאם
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.)157עמוד3(מבחוץהחיישניםשלהמכסיםכלאתנקה0
.מחדשהרכבאתהתנע0
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á
Ã
Ä
Ø
Ô

המצלמהראותכעתזמיןלא
מוגבלת

:האפשריותהסיבות.מופחתתתכליתית-הרבהמצלמהשלהראות*
Rתכליתית-הרבהמצלמהשלהראייהבשדההקדמיתהשמשהלכלוך
Rערפלאוחזקגשם
Rבעונהבמיוחד,הקדמיתהשמשהשלהפנימיבאזורערפללהיווצרעלול,מסוימיםאווירמזגבתנאי:מבפניםהקדמיתהשמשהעלערפל

.הקרה
.זמניתהיאההגבלה.קצרבזמןחימוםבעזרתהקדמיתמהשמשהאוטומטיבאופןזהערפללהסירניתן%
וההנעהההיגוי,הבלמיםמערכתשלהפונקציה.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן

.להתקייםממשיכה
.בנסיעההמשך0

.יכבוהמתאימיםוהסמליםזמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:נכביתאינההצגעלההודעהאם
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.)157עמוד3(תכליתית-הרבהמצלמהבאזורבמיוחד,הקדמיתהשמשהאתנקה0
.מחדשהרכבאתהתנע0

ä
היותרלכלסעתקלה

.הנהיגהמאפיינישללהשפיעעלולהדבר.האדפטיביהמתליםבכוונוןתקלה*
.היותרלכלש"קמ80-מהגבוההבמהירותלנהוגאין0
.למוסךסע0
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והחנייהעזר
הרכבספרראהמתפקדיםאינם

.PARKTRONICהחנייהובעזרהאקטיביהחנייהבעזרתקלהישנה:אקטיביאקטיביחנייהחנייהעזרעזרעםעםרכביםרכבים*
.PARKTRONICהחנייהבעזרתקלהישנה:אקטיביאקטיביחנייהחנייהעזרעזרללאללארכביםרכבים
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכותמערכות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

!
÷

הרכבספרראהכעתזמיןלא

*ABSו-ESP®זמניבאופןזמינותאינן.
.זמניבאופןזמינותיהיולאBASכגון,נוספותונסיעהבטיחותמערכותשגםייתכן
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.כרגיללפעולממשיכההבלימהמערכת

®ESP-ובABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.הרכבאתתייצבלא®ESP-ו,בלימהבעתלהינעלעלוליםהגלגלים
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.להתארךעלולהבלימהומרחק,מאודמוגבליםהבלימהומאפייניההיגויכשור
.ש"קמ30-מגבוההבמהירותקליםעיקוליםכמהמתאיםדרךבקטעבזהירותסע0
.בזהירותסע.מורשהלמוסךמידסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0
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!
÷

הרכבספרראהפעילותאינן

.®ESP-ובABS-בתקלה*
.BASכגון,נוספותונסיעהבטיחותבמערכותתקלהשישנהייתכן
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.כרגיללפעולממשיכההבלימהמערכת

®ESP-ובABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.הרכבאתתייצבלא®ESP-ו,בלימהבעתלהינעלעלוליםהגלגלים
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.להתארךעלולהבלימהומרחק,מאודמוגבליםהבלימהומאפייניההיגויכשור
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.®ESP-והABS-האתלבדוקכדימורשהלמוסךמידסע0

÷
ספרראהכעתזמינהאינה
הרכב

*ESP®זמניתזמינהאינה.
.BASכגון,נוספותונסיעהבטיחותבמערכותתקלהשישנהייתכן

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלא®ESP-ה®ESP-בתקלהישכאשר
.ש"קמ30-מגבוההבמהירותקליםעיקוליםכמהמתאיםדרךבקטעבזהירותסע0
.בזהירותסע.מורשהלמוסךמידסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0
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÷
הרכבספרראהפועלתאינה

.®ESP-בתקלהישנה*
.BASכגון,נוספותונסיעהבטיחותבמערכותתקלהשישנהייתכן
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.כרגיללפעולממשיכההבלימהמערכת

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלאESP®-הESP®-בתקלהישכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהבמוסך®ESP-הלבדיקתדאג0

T
!
÷

הרכבספרראהפועלותאינן

.®ESP-ובABS-ב,EBD-בתקלה*
.BASכגון,נוספותונסיעהבטיחותבמערכותתקלהשישנהייתכן

®ESP-ובEBS,ABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.הרכבאתתייצבלא®ESP-ו,בלימהבעתלהינעלעלוליםהגלגלים
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.להתארךעלולהבלימהומרחק,מאודמוגבליםהבלימהומאפייניההיגויכשור
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0
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פונקציותהיקףפעילבלימהעזר
הרכבספרראהכעתמוגבל

®PRE‑SAFEאוהחומקההיגויעזר,לצמתיםפונקציההכוללהאקטיביהבלימהעזר:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים* PLUSזמניתזמיניםאינם
.מלאאוחלקיבאופן
.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהבלימהעזר:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתללאללארכביםרכבים
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

פונקציותהיקףפעילבלימהעזר
הרכבספרראהמוגבל

:מוגבלבאופןרקזמינותיהיואוזמניבאופןזמינותיהיולאהבאותשהפונקציותייתכןלנהיגהעזרחבילתעםברכבים*
Rלצמתיםפונקציההכוללאקטיביבלימהעזר
Rחומקהיגויעזר
RPRE‑SAFE® PLUS

.בלבדמוגבלבאופןזמיןאוזמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהבלימהעזר:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתללאללארכביםרכבים
.בנסיעההמשך0
או
.הרכבאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0
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G
פועלתאינה

Mercedesבמערכתתקלהלכךבנוסף.Mercedes-Benzשלהחירוםאזעקתבמערכתתקלה* me connect.
.למוסךסע0

ראההאבחוןבשקעהתקןזוהה
הרכבספר

מוגבלותהתקלותזיהוישלהרכבפונקציות*
Mercedesמערכתשליותראואחתראשיתבפונקציהתקלה me connect.
.)29עמוד3(האבחוןלשקעבנוגעלהערותלבשים0
.למוסךסע0

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

בצמיגיםהאווירלחץבקרת
כעתזמינהאינה

.זמניתזמינהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת.בצמיגיםהאווירלחץמחיישניאותותייקלטולאכךעקב.חזקרדיואותותממקורהפרעה*
.אוטומטיבאופןשובמופעלתבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת,המפריעהגורםנטרוללאחר
.בנסיעההמשך0

אינהבצמיגיםהלחץבקרת
מתפקדת

.בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנה*
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בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.אמורהשהיאכפייותראואחדבצמיגלחץאובדןלזהותיכולהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת
.והבלימהההיגוימאפייניואתהכבישהתנהגותאתלשבשלדוגמהיכוליםמדינמוךבהםהאווירשלחץצמיגים

.בצמיגיםהאווירלחץבקרתבדיקתלצורךלמוסךסע0

אינהבצמיגיםהלחץבקרת
גלגליםחיישניחסריםמתפקדת

.מושבתתבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת.בצמיגיםהאווירלחץלניטורמתאימיםחיישניםקיימיםלאברכבהמורכביםבגלגלים*
.בצמיגיםהאווירלחץלניטורמתאימיםחיישניםעםגלגליםהרכב0

h
גלגליםחיישניחסרים

.זהבגלגלהאווירלחץיוצגלא.יותראואחדבגלגלחסרבצמיגיםהאווירלחץחיישן*
.מורשהבמוסךהתקולהצמיגחיישןאתהחלף0

h
צמיגיםבדוק

.יותראואחדבצמיגמשמעותיתנמוךהאווירלחץ*
.אזהרהצליליישמעלכךבנוסף.יוצגהגלגלמיקום

בצמיגיםמדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

Rלהתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rאחידלאבאופןאו/והמידהעליתרלהתבלותעלוליםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.
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.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.המומלציםהאווירללחצילבשים0
.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםואת)281עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0

h
בצמיגיםאווירלחץתקן

.השוניםבצמיגיםהאווירלחציביןמדיגבוהיםהפרשיםשקיימיםאולפחותאחדבצמיגמדינמוךהאווירלחץ*
.אווירמלאהצורךובמקרהבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
.)283עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבקרתאתמחדשהפעלבצמיגיםתקיןאווירלחץמכוונןכאשר0

h
תקיןלאצמיגלבשים

.יוצגהגלגלמיקום.יותראואחדבצמיגבפתאומיותירדהאווירלחץ*

אווירלחץללאצמיגעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

Rולהינזקהמידהעליתרלהתחמםעלוליםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.לחץבושאיןצמיגעםתיסעאל0
.המותרתהמרביתומהמהירותהמותרהחירוםנסיעתממרחקלחרוגאין,לחץללאMOExtendedצמיגכאשר0
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.בצמיגלתקרבנוגעלהנחיותלבשים0

.)266עמוד3(בצמיגתקרשללמצבהנחיות
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםאתבדוק0

.בצהוביוצגוהצמיגיםהגבוהלערךמתקרבתהטמפרטורהכאשר.באדוםיוצגואלהצמיגים.מדיחםאחדצמיגלפחות*מדיחמיםצמיגים

מדיחמיםצמיגיםעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להתפוצץעלוליםמדיחמיםצמיגים
.להתקררלצמיגיםלאפשרכדיהנסיעהמהירותאתהאט0

.בצהוביוצגוהצמיגיםהגבוהלערךמתקרבתהטמפרטורהכאשר.באדוםיוצגואלהצמיגים.מדיחםאחדצמיגלפחות*מהירותהאט

מדיחמיםצמיגיםעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להתפוצץעלוליםמדיחמיםצמיגים
.להתקררלצמיגיםלאפשרכדיהנסיעהמהירותאתהאט0
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ובקרהובקרהאזהרהאזהרהנוריותנוריות
והחיוויוהחיוויהאזהרההאזהרהנוריותנוריותסקירתסקירת

.עצמיתבדיקהמבצעותמסוימותמערכותההצתההפעלתעם
אומהבהבותוההתרעההחיווימנוריותחלקהבדיקהבמהלך
נוריותאםרק.לחלוטיןתקינהתופעהזוהי.קבוענדלקות
התנעתלאחרמהבהבותאונדלקותהאלהוהחיוויהאזהרה
.לתקלהסימןזהוהנסיעהבמהלךאוהמנוע

סטנדרטיסטנדרטימחווניםמחווניםצגצג

רחברחבצגצגשלשלמכשיריםמכשיריםבלוחבלוחמחווניםמחווניםצגצג

מהמוצגשונהלהיותעשויהמחווניםבצגהחיווינוריותמיקום
.הצגבהגדרותתלוי,כאן

:וחיוויוחיוויאזהרהאזהרהנוריותנוריות
)348עמוד3(ריסוןמערכת6
ü348עמוד3(בטיחותחגורת(
)349עמוד3(מופחתהספק_
Ú349עמוד3(מערכתתקלת(
)349עמוד3(חשמליתתקלה#
ï350עמוד3(הגרירההתקן(
Ù350עמוד3(כוחהגה(
)352עמוד3()אדום(חשמליחניהבלם!

)352עמוד3()צהוב(חשמליחנייהבלם!
J352עמוד3()צהוב(בלמים(
J352עמוד3()אדום(בלמים(
L354עמוד3(מרחקאזהרת(
!ABS)3354עמוד(
÷ESP®)3354עמוד(
åESP® OFF)3354עמוד(
h357עמוד3(בצמיגיםאווירלחץבקרת(
T109עמוד3(חניהאור(
L109עמוד3(מעבראור(
K110עמוד3(גבוהאור(
)110עמוד3(איתותאור!#
R109עמוד3(אחוריערפלאור(
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הנוסעיםהנוסעיםבטיחותבטיחות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

6
ריסוןמערכתאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקתהריסוןמערכתשלהאדומההאזהרהנורית*
.)35עמוד3(הריסוןבמערכתתקלהישנה

הריסוןבמערכתתקלותעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

לנתקיתאפשרשלאייתכן.תאונהשלבמקרהאמוריםשהםכפילפעוללאאובשוגגלפעולהלהיכנסעלוליםלילדיםהריסוןמערכתשלרכיבים
.כמתוכנןהרכבשלהגבוההמתחרשתאת

.להתחשמלותלגרוםיכולהברכבהגבוההמתחברשתשניזוקוברכיביםנגיעה
.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
.תאונהלאחרההצתהאתמידכבה0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

ü
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית

מהבהבת

.מקוטעצלילומושמענדלקתהבטיחותחגורותשלהאדומהההתרעהנורית*
.הנסיעהבזמןחגוראינוהקדמיהנוסעאוהנהג
.)38עמוד3(לחגורנא0

.הקדמיהנוסעשלהמושבעלמונחיםחפצים
.הקדמיהנוסעממושבהחפציםאתהסר0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ü
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
דולקת

.ההנעהמערכתהתנעתלאחרנדלקתהבטיחותחגורותשלהאדומההאזהרהנורית*
.מקוטעאזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
.שלהםהבטיחותחגורותאתלחגורהקדמיולנוסעלנהגמזכירההבטיחותחגורתשלהאדומההאזהרהנורית
.)38עמוד3(לחגורנא0

.תכבהלאהבטיחותחגורתשלהאדומההאזהרהשנוריתלכךלגרוםעשוייםהקדמיהנוסעמושבעלחפצים

הנעההנעהמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

_
מופחתהספקאזהרהנורית

.דולקתמופחתהספקשלהצהובההאזהרהנורית*
.מופחתההנעהמערכתהספק
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

Ú
מערכתלתקלתאזהרהנורית

.õלנסיעהמוכןשהרכבבזמןנדלקתמערכתשגיאתעלהמתריעההאדומההאזהרהנורית*
.ההנעהבמערכתתקלהישנה
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

#
חשמליתתקלהאזהרהנורית

.דולקתחשמליתתקלהשלהאדומההאזהרהנורית*
.החשמלבמערכתתקלהישנה
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

רכברכב

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

Ù
)אדום(כוחלהגהאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקתהכוחהגהשלהאדומההאזהרהנורית*
.תקיניםאינםעצמוההיגויאוהכוחהגהמנגנון

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךפנה0

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ï
גרירההתקןאזהרהנורית

.דולקתהגרירההתקןשלהאדומההאזהרהנורית*
.לפעולהמוכןאינוהגרירההתקן

נעוללאגרירהוועקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להשתחררעשויהגרור
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הידרדרותמפניאותוואבטחהגרוראתנתק0
.נכביתהבקרהנורית/שהאזהרהלאחררקהגרוראתשובוחברההטיהתהליךאתשובהתחל0

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

351וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות



בלימהבלימה

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!
החנייהבלםשלבקרהנורית

)אדום(החשמלי

!
חשמליחנייהבלםחיווינורית

)צהוב(

.דולקתאומהבהבתהחשמליהחנייהבלםשלהאדומההחיווינורית*
.החשמליהחנייהבבלםתקלהכשישנהבנוסףנדלקתהצהובההחיווינורית
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

J
)צהובה(בלמיםאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקתהבלמיםשלהצהובההאזהרהנורית*

הבלמיםבמערכתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.ייפגעהרכבשלהבלימהשכושרייתכןהבלמיםבמערכתתקלהישנהכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

.מלפניםהנוסעמהרכבמספיקמרחקעלושמורהולמתובמהירותבזהירותסע0
.תכליתי-הרבבצגהודעהומוצגתבמידהלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית
.למוסךסע0

J
)אדומה(בלמיםאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקתהבלמיםשלהאדומההאזהרהנורית*
:האפשריותהסיבות
Rלהשתנותעשוייםהבלימהומאפייניהבלםבמגברתקלהקיימת.
Rבמיכלבלמיםנוזלשלמדינמוךמפלס.
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

פגוםהבלםמגברכאשרופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

חירוםבבלימת.להיפגעעשוייםהבלימהמאפייני.לבלוםכדייותררבכוחלהפעילשתידרשייתכןהבלימהכוחבהגברתתקלהישנהכאשר
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחק
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0

מדינמוךהבלמיםנוזלכשמפלסתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מכךייפגעוהבלימהומאפייניהבלימהשפעולותייתכןמדינמוךהבלמיםנוזלמפלסכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0
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לנהגלנהגעזרעזרמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

L
המרחקאזהרתשלאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךנדלקתהמרחקהתרעתשלהאדומהההתרעהנורית*
.שנבחרהלמהירותביחסמדינמוךלפניךהנוסעמהרכבהמרחק
.מדיגדולהבמהירותלמכשולמתקרבאתהאזהרהצלילנשמעלכךבנוסףכאשר
.לבלוםמוכןהיה0
.המרחקאתהגדל0

.)175עמוד3(האקטיביהבלימהעזרפונקציות

æ
אקטיביבלימהעזראזהרהנורית

.דולקתהאקטיביהבלימהעזרשלהלבנההאזהרהנורית*
.זמינהאינהאוכבויההמערכת

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכותמערכות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!
ABSשלאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקתABS-השלהצהובההאזהרהנורית*
.ABS-בתקלה
.EBD-בתקלהישנהאזהרהצלילגםנשמעאם

.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

ABS-באוEBD-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&
.בבלימהלהינעלעלוליםהגלגלים
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.להתארךעלולהבלימהומרחק,מאודמוגבליםהבלימהומאפייניההיגויכשור
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

÷
מהבהבת®ESPשלהאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךמהבהבת®ESPשלהצהובההאזהרהנורית*
.)160עמוד3(האחיזהלגבולהגיעוברכביותראואחדגלגל
.והתנועההכבישולתנאיהאווירלמזגהנהיגהסגנוןאתהתאם0

÷
דולקת®ESPהאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקת®ESPשלהצהובההאזהרהנורית*
.®ESP-בתקלהישנה
.BASכגון,נוספותונסיעהבטיחותבמערכותתקלהשישנהייתכן
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלאESP®-הESP®-בתקלהישכאשר
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהבמוסך®ESP-הלבדיקתדאג0

å
®ESPאזהרהנורית OFF

®ESPהצהובההאזהרהנורית* OFFפועלתההנעהשמערכתבזמןדולקת.
ESP®כבויה.
.מתפקדותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן

נסיעהבזמןכבויה®ESP-הכאשרהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

ESP®בלבדמוגבלבאופןיפעלונוספותנסיעהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתמייצבתאינה.
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.למצבבהתאםההכרחיהזמןלמשךרק®ESP-האתכבה0

.®ESP-בתקלהישנה®ESP-האתלהפעילאפשראיאם
.®ESP-הבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידסע0

.)160עמודESP®)3-הלכיבויבנוגעלהנחיותלבשים0
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בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

h
לחץבקרתשלהאזהרהנורית
מהבהבתבצמיגיםהאוויר

.קבועדולקתמכןולאחראחתדקהלמשלמהבהבת)תקלה/לחץירידת(בצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכתשלהצהובהההתרעהנורית*
.בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנה

בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.אמורהשהיאכפייותראואחדבצמיגלחץאובדןלזהותיכולהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת
.והבלימהההיגוימאפייניואתהכבישהתנהגותאתלשבשלדוגמהיכוליםמדינמוךבהםהאווירשלחץצמיגים

.בצמיגיםהאווירלחץבקרתבדיקתלצורךלמוסךסע0

h
לחץבקרתשלהאזהרהנורית
דולקתבצמיגיםהאוויר

.דולקת)תקלה/לחץירידת(בצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכתשלהצהובהההתרעהנורית*
.הפחותלכלאחדבצמיגלחץירידתזיהתהבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת

בצמיגיםמדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

Rלהתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rאחידלאבאופןאו/והמידהעליתרלהתבלותעלוליםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.המומלציםהאווירללחצילבשים0
.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0
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.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםואתבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
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83.........................................................תפקוד

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
68.......................................לדלתנוספתאבטחה

82..................................................אימובילייזר
)EDW(ופריצהגניבהנגדאזעקהמערכתראה

194........................................................צדיתצדיתהגנההגנה
הרגלהרגלהולכיהולכיהגנתהגנת

)רגלהולכיהגנת(אקטיבימנועמכסהראה
מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת

)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה
פלוספלוסמניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת

®PRE-SAFEראה PLUS)נוסעיםהגנת
)פלוסמניעתית

)קולקולמחוללמחולל(אקוסטיתאקוסטיתסביבהסביבההגנתהגנת
125.......................................................הערות

גלגליתגלגלית-הכלהכלההנעהההנעה
137.......................................................תפקוד

הובלההובלה
275..........................................................רכב
)תכליתיתכליתי-רברבצגצג(הודעההודעה

צגהודעתראה
הצגהצגעלעלהודעההודעה

301.....................................)רכבמחשב(פתיחה
תקלהתקלההודעותהודעות
צגהודעתראה
צגצגהודעתהודעת

ç- - -km/h......................................330
È- - -km/h......................................330
h- - -km/h.......................................329
éAttention Assist329...............פעילאינו
éATTENTION ASSIST329......!הפסקה
307....................)דוגמה(שמאלימעבראור:
340..............הרכבספרראהכעתזמינהאינה÷
341...................הרכבספרראהפועלתאינה÷
G343.......................................פועלתאינה
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הגבוההמתחמצברטעינתפועלאינו&
308...............................................הסתיימהלא

309..........הגבוההמתחמצברטעןפועלאינו&
T341..................הרכבספרראהפועלותאינן
340...................הרכבספרראהפעילותאינן!
J328..................הבלמיםנוזלמפלסאתבדוק
ï318.....................הגרירהוונעילתאתבדוק
h344.....................................צמיגיםבדוק
מתגאתהפעללשחררכדיחנייהבלם!
327......................................................ההצתה
324.....................הרכבספרראהחנייהבלם!
v310...............הרכבספרראהאסורההגרירה
307.......................................אורותהדלק:
310.............הרכבספרראהקירורנוזלהוסף+
Á305.......................בחדשהמפתחאתהחלף
Á305...........................במפתחסוללההחלף
Á306............המתןאנאלימודבתהליךהמפתח
Á306.......)אדומהצגהודעת(זוההלאהמפתח
Á305..........)לבנהצגהודעת(זוההלאהמפתח

Ûלצאתכולם,עצורמדיחםהמצבר
314..........................פתוחבמקוםמומלץ!מהרכב
Ûטעןבהקדםעצורנמוךהמצברהספק
314...........................................................מיד

dלפניהצתהכבהלנסיעהמוכןהרכב
318................................................הרכבעזיבת
ò310........פועלתאינהסביבתיתקוליתהתראה
h344...........................גלגליםחיישניחסרים
ð332.....................המרביתמהמהירותחריגה
308........................................אורותכבה:
ç331.................................................כבוי
ë328.................................................כבוי
è312...............................מחוברטעינהכבל
פנהתקלהשמאליתחלוןכרית6
303............................................)דוגמה(למוסך
337.......מלוכלכיםהמכםחיישניכעתזמיןלא¸
339..................הרכבספרראהכעתזמיןלא!
á338........מוגבלתהמצלמהראותכעתזמיןלא
אינומפתחבאמצעותמקדיםמיזוג&
309............................חלשגבוהמתחמצברפועל

שובזמיןמפתחבאמצעותמקדיםמיזוג&
309.............................................ההתנעהלאחר

321...................................שטיפהמימלא¥
302...............למוסךפנהתקלהריסוןמערכת6
316...............הרכבספרראהוולט12מצבר#
ô315....................................בעתודהמצבר
ÿ311...................מנועדומםעצורקירורנוזל
d316...................................מנועכבהעצור
ç330.............................................פסיבית
פנהתקלהשמאליתקדמית6
302............................................)דוגמה(למוסך
327..........................החנייהבלםאתשחרר!
h345..........................תקיןלאצמיגלבשים
307................פועלתאינהאוטומטיתתאורה:
Ùראהמוגברכוחדרושבהיגויתקלה
320..................................................הרכבספר
Ù320.....הרכבספרראהמידעצורבהיגויתקלה
ä80סעתקלהkm/h338..............היותרלכל
d316................................למוסךפנהתקלה
Û315................................למוסךפנהתקלה
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307...........................הרכבספרראהתקלה:
d316...............................................תקלה
Û315...............................................תקלה
h345........................בצמיגיםאווירלחץתקן

PRE-SAFE304.........הרכבספרראהפועלתאינה
321..................................תקלהגניבהנגדאזעקה
עבודהבטמפרטורתלאעודהמצברהמתןאנא
314............................המנועאתלהתניעאפשראי

328..................הרכבספרראהבלמיםרפידותבדוק
343..................מתפקדתאינהבצמיגיםהלחץבקרת
חסריםמתפקדתאינהבצמיגיםהלחץבקרת
344.............................................גלגליםחיישני
329...............................פועלתאינההשיוטבקרת
329........פועליםאינםהמהירותומגבילהשיוטבקרת
329.......................................כבויההשיוטבקרת
343........כעתזמינהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת
הגבוההמתחלמצברדחופהתחזוקהדרושה

XXXבעודהתנעהתתאפשרלא km
317.....................................)בצגאדומההודעה(

הגבוההמתחלמצברדחופהתחזוקהדרושה
XXXבעודהתנעהתתאפשרלא km
317.......................................)צהובהצגהודעת(

הגבוההמתחלמצברדחופהתחזוקהדרושה
317...............למוסךסעמחדשהתנעהתתאפשרלא
346...............................................מהירותהאט

XXX)חורףצמיגי(מהירותהגבלת km/h.......332
330........................................פועלאינוהמגביל
330.............................................פסיביהמגביל
306...הרכבספרראההמסומןבמקוםהמפתחאתהנח

324............למוסךפנהאפשריתאינהלאחורהנסיעה
313...................הרכבספרראהמופחתמנועהספק
זמיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר
332......................................הרכבספרראהכעת
ראהכעתזמיןאינוהמהירותלהגבלתהעזר

332..........................................ההפעלההוראות
332.................מתפקדאינוהמהירותלהגבלתהעזר
334...הרכבספרראהכעתזמיןאינוהמתלשטחהעזר
334............................פועלאינוהמתלשטחהעזר
301.......................................................הערות

312........הטעינהבעמדתתקלהכעתנטעןאינוהרכב
343..........הרכבספרראההאבחוןבשקעהתקןזוהה
313.................למוסךסעמתפקדתאינהACטעינת
313.................למוסךסעמתפקדתאינהDCטעינת
הדממה-התנעהלחצןעללחץמנועלכבותכדי

אחרבזופעמים3אוברציפותשניות3לפחות
310.............................................................זו
דוושתעלראשיתלחץRמהילוךלצאתכדי

323........................................................הבלם
ללחוץישNאוPההילוכיםממצבלצאתכדי
322........................המנועאתולהתניעהבלמיםעל
עלראשיתלחץRאוDהילוךלשלבכדי

323.....................................................הבלמים
303...הרכבספרראהמופעלתהנוסעשלהאווירכרית
ספרראהמושבתתהנוסעשלהאווירכרית
303.........................................................הרכב
P......322הילוכיםממצבלצאתכדיהבלמיםעללחץ

308.....................................תקלהחירוםמאותתי
322...............................................תקלהמגבים
320..........הרכבספרראהתקלהאקטיבימנועמכסה

מפתחמילות366



323.................הידרדרותסכנתהופעלקבועNמצב
322.................נייחהרכבכאשררקPהילוכיםמצב
שובנסהאנאעתהלעתזמיןלאזהטעינהסוג
312........................................טעינהסוגשנהאו

ותיבתפתוחההנהגדלתהידרדרותסכנת
P...................................323במצבלאההילוכים

323..........................הילוךלהחליףבלילמוסךסע
315..המנועאתמחדשולהתניעלכבותבלילמוסךסע
גרירתבעתזמיןאינוהמתלשטחאקטיביעזר
336......................................הרכבספרראהגרור
ראהכעתזמיןאינוהמתלשטחאקטיביעזר
335..................................................הרכבספר
335...................פועלאינוהמתלשטחאקטיביעזר
כעתזמיןאינוהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
336............................................הרכבספרראה
336...........פועלאינוהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
כעתמוגבלפונקציותהיקףפעילבלימהעזר
342............................................הרכבספרראה
ראהמוגבלפונקציותהיקףפעילבלימהעזר
342..................................................הרכבספר

עקבכעתזמיןאינוהאקטיביההיגויעזר
333...................................מרובותחירוםעצירות
333.....................מתפקדאינוהאקטיביההיגויעזר
אינםPARKTRONIC-והחנייהעזר

339...............................הרכבספרראהמתפקדים
גרורעםבנסיעהזמיןאינוהמתהשטחעזר
335............................................הרכבספרראה
334......הרכבספרראהכעתזמיןאינוהתמרוריםעזר
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
331..........................הרכבספרראהכעתזמיןאינו
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
331................................................מתפקדאינו
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
331....................................................שובזמין
334..................................פועלאינותמרוריםעזר

333...................................מתבצעתחירוםעצירת
346.........................................מדיחמיםצמיגים
ראהאפשריתאינההטעינהכבלנעילתשחרור
312..................................................הרכבספר
324..............................עצורתקלההילוכיםתיבת

319......הרכבספרראהכעתזמינהאינהעיליתתצוגה
319...............................פועלתאינהעיליתתצוגה
ספרראהטעינהסוגשנהאנאטעינהתקלת
313.........................................................הרכב

יעדיעדהזנתהזנת
226.............................כתובתאוענייןנקודתהזנת
שימוששימושמכללמכללשיצאשיצארכברכבהחזרתהחזרת

22.........................................הסביבהעלשמירה
גלגלגלגלהחלפתהחלפת

287...............................................הרכבהגבהת
287.........................................................הכנה
290...............................................הרכבהנמכת
289.................................................גלגלהסרת
290.........................................חדשגלגלהתקנת
חירוםגלגלראה
לאחורלאחורנהיגהנהיגההילוךהילוך

136.........................................................הנחת
סרקסרקהילוךהילוך

137........................................................שילוב
רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונה

227......................................................הפעלה
227....................בתיםומספרירחובותשמותהצגת
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)אוטומטיאוטומטי(הנתיבהנתיבהכרתהכרת
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
130...................................................להרצהלהרצההנחיותהנחיות
העמסההעמסה
103...........................................................גגון

95.........................................................הערות
102.....................................................תלייהוו
102....................................................בגדיםווי

101.............................................קשירהטבעות
נהיגהנהיגההערותהערות

125..................)קולמחולל(אקוסטיתסביבההגנת
130...................................לנהיגהכלליותהנחיות
130.............................................להרצההנחיות
125............................................חשמליתנסיעה
109.......)מעברלאורותאורותהתאמת(ל"לחונסיעה
בחורףבחורףהפעלההפעלה

280............................................שלגשרשראות
בחירוםבחירוםהפעלההפעלה

129...............................................הרכבהתנעת
)MBUXהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(הצגהצג

213..................................................הביתמסך
214.......................................................תפעול

תאימותתאימותהצהרתהצהרת
28..........................................................מגבה

TIREFIT...........................................28ערכת
25.................רדיובאמצעותהפועליםברכברכיבים
25.....................................ספיציביקליטהשיעור
25...................................אלקטרומגנטיתתאימות

הצעותהצעות
220.......................................................הגדרה

הצתההצתה
128........................)הדממה-התנעהלחצן(הפעלה
ברכבברכבהאלקטרונייםהאלקטרונייםהרכיביםהרכיבים

292.......................................................הערות
292...............................................קשרמכשירי
292...............................במנועאלקטרוניתמערכת

קדמיקדמינוסענוסעשלשלאוויראווירלכריתלכריתאוטומטיתאוטומטיתהשבתההשבתה
הנוסעשלהאווירכריתנטרולפונקצייתתפקוד
42.........................................................הקדמי

אורותאורותהתאמתהתאמת
109............................)ל"לחונסיעה(מעבראורות
החגורההחגורההתאמתהתאמת

39.................................................כיבוי/הפעלה
39.........................................................תפקוד

התנעההתנעה
רכבראה
277..................................................במשיכהבמשיכההתנעההתנעה

חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעה
חיצוניתהתנעהלכבלחיבורראה
277...............................)התנעההתנעהמערכתמערכת(חירוםחירוםהתנעתהתנעת
הגרירההגרירההתקןהתקן

201.......................................................הערות
298.............................................כלליותהערות
203.....................................גרורשלניתוק/חיבור
260........................................................טיפוח
299.................................ותוספותאביזריםמידות
299................................................בליטהמידת
204............................................לאופנייםמנשא
299......................................לגרירהמותרמשקל
299..............................................חיבורנקודות
300...................................................סרןעומס
299.......................................הגרירהוועלעומס
202............................הגרירהוושלקיפול/פתיחה
203................................................חשמלישקע
201...............................................חוצהחוצהרכברכבהתראתהתראת

וו
102...........................................................תלייהתלייהוווו
102..........................................................בגדיםבגדיםוויווי

הנסיעההנסיעהדינמיקתדינמיקתויסותויסות
)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
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אדפטיביאדפטיבימהירותמהירותויסותויסות
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססמהירותמהירותויסותויסות

173........................................................כוונון
172.......................................................תפקוד

מרחקמרחקויסותויסות
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
אוטומטיאוטומטימרחקמרחקויסותויסות

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה

זז
)חונהחונהרכברכב(התנגשותהתנגשותזיהויזיהוי

157.........................................................מידע
התעייפותהתעייפותזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSIST
עירנותעירנותחוסרחוסרזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSIST
עייפותעייפותזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSIST
301....................................................הודעותהודעותזיכרוןזיכרון
הנתוניםהנתוניםהגנתהגנתזכויותזכויות

34................................................נתוניםאחסון
34.......................................................יוצריםיוצריםזכויותזכויות

תאורהתאורההמשךהמשךזמןזמן
111......................................................חיצונית
113.........................................................פנימי

חח
חגורהחגורה

בטיחותחגורתראה
בטיחותבטיחותחגורתחגורת

39..........................................................הסרה
39.......................החגורההתאמתשלכיבוי/הפעלה
39...................................)תפקוד(חגורההתאמת
38..........................................................חגירה
261........................................................טיפוח
39.................................................התרעהנורית

37..............................................הגנהפוטנציאל
37.....................................מוגבלהגנהפוטנציאל
39..האחורייםבמושביםהבטיחותחגורותמצבתצוגת

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבטיחותבטיחותחגורתחגורת
39...................................................מצבתצוגת

USBחיבורחיבור
106................................האחורייםהמושביםאזור
97..........................................קדמייםאחסוןתאי
273..................................חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהלכבללכבלחיבורחיבור

אנרגיהאנרגיהחידושחידוש
127........................................................כוונון
127.......................................................תפקוד

PASSENGERמצבמצבחיוויחיווי AIR BAG
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרולראה

חיותחיות
63...........................................ברכבמחמדחיות

63.................................................ברכבברכבמחמדמחמדחיותחיות
קולייםקולייםוחיישניםוחיישניםםם"מכמכחיישניחיישני
157...........................................................נזק
רכברכבחיישניחיישני

157.........................................................מידע
260................................................)טיפולטיפול(חיישניםחיישנים
286....................................................גלגליםגלגליםחילוףחילוף
חימוםחימום

אקליםבקרתראה
ההגהההגהחימוםחימום

92.................................................כיבוי/הפעלה
מושבמושבחימוםחימום

91.................................................כיבוי/הפעלה
261........................................)טיפוחטיפוח(פלסטיקפלסטיקחיפויחיפוי
261...........................................)טיפוחטיפוח(תקרהתקרהחיפויחיפוי

369מפתחמילות



260...............................................)טיפולטיפול(חישוקיםחישוקים
חלוןחלון

צד-חלונותראה
צדצד-חלונותחלונות

78...........................................................בעיה
63......האחורייםבמושביםילדיםבפניבטיחותנעילת
78....................................מפתחבאמצעותסגירה
78..................................................נוחותסגירת

78.....................................בגשםסגירהפונקציית
78...........................................אוטומטיתפעולה
78...................................מפתחבאמצעותפתיחה
76................................................סגירה/פתיחה
78.................................................נוחותפתיחת

הגלגליםהגלגליםלכללכלחלוקהחלוקה
137.......................................................תפקוד

אוויראווירחלוקתחלוקת
119........................................................כוונון
MBUX(..............120מולטימדיהמערכת(קביעה

בלימהבלימהכוחכוחחלוקתחלוקת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(...........................................161
22....................................................מקורייםמקורייםחלקיםחלקים
חניהחניה

חשמליחניהבלםראה

טט
282....................................בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחצילחציטבלתטבלת
101....................................................קשירהקשירהטבעותטבעות
גרירהגרירהטבעתטבעת

276.......................................................התקנה
276................................................אחסוןמקום

טיפוחטיפוח
260..........................................חישוקים/גלגלים
261..........................................................הגה
260...............................................הגרירההתקן
261.............................................בטיחותחגורת

260.....................................................חיישנים
261..............................................פלסטיקחיפוי
261................................................תקרהחיפוי
261.................................................מושבכיסוי
260................................................מגביםלהבי

260........................................דקורטיביתמדבקה
257..............................................שטיפהמכונת
258.................................גבוהבלחץניקוימכשיר
260..............................................360°מצלמת
260...................................לאחורהנסיעהמצלמת

261...........................דקורטיבייםרכיבים/טבעיעץ
259..........................................................צבע
261............................................................צג

261........................................................שטיח
259...............................................ידניתשטיפה
260......................................................שמשות
260......................הגבוההמתחלמצברהרכבשקע
260............................................חיצוניתתאורה
257..........................................מים-אווירתעלת
261...............................................עיליתתצוגה

טלפוןטלפון
106.......................................הערות/פעולהאופן
231.......................................................הערות
Secure(ניידטלפוןחיבור Simple Pairing(..234
234......................)ססמה-מפתח(ניידטלפוןחיבור
107..........................)ניידטלפון(אלחוטיתטעינה
233.................................................פעולהסוגי

233....................................הטלפוןתפריטסקירת
234..............................הטלפוןבתפריטפונקציות

ניידניידטלפוןטלפון
293..................................)מרבית(שידורעוצמת
293.......................................................תדרים
טלפוןראה
סמרטפוןשילובראה
119........................................................טמפרטורהטמפרטורה

טעינהטעינה
Mode(טעינהעמדת-הערות 3(....................141
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Mode(חשמלשקע-הערות 2(.....................140
Mode(טעינהתחנת-הערות 3(....................141
Mode(מהירהטעינהתחנת-הערות 4(...........141
272....................הגבוההמתחמצברבנושאהערות
138...................הגבוההמתחמצברלטעינתהערות
Modeחילופיןזרם(טעינהתהליךהתחלת 2/3(..145
Mode,ישרזרם(טעינהתהליךהתחלת 4(........148
USB...............................................106חיבור
142........................הטעינהכבלשלהפעלהיחידת
רשתשקע(האפשריהמרביהטעינהזרםכוונון

142....................................................)החשמל
273................................................)רכב(מצבר
143.............................הרכבבשקעהבקרהנוריות
Mode,ישרזרם(טעינהמהלךסיום 4(.............150
Mode,חילופיןזרם(טעינהתהליךסיום 2/3(....147
143..................................................הרכבשקע
151........................................טעינהמצבתצוגת

אלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
106.......................................הערות/פעולהאופן
107..................................................ניידטלפון

המצברהמצברטעינתטעינת
151.....................................נסיעההתחלתלשעת
151..............................................שבועיפרופיל

יי
DIRECTבוררבוררידיתידית SELECT

137.........................................סרקהילוךשילוב
עיליתעיליתהפעלההפעלהיחידתיחידת

14.........................................................סקירה
הטעינההטעינהכבלכבלשלשלהפעלההפעלהיחידתיחידת

142.......................................הערות/פעולהאופן
16...........................................הדלתותהדלתותהפעלתהפעלתיחידתיחידת
גרורגרורייצובייצוב

161.......................................הערות/פעולהאופן
ילדיםילדים

47..............................................בסיסיותהערות
48..........................................ברכבסכנותמינית

יצוליצול
גרירהמוטמערכתראה

ככ
חירוםחירוםכיבויכיבוי

ברכבגבוהמתחרשתראה
261...........................................)טיפוחטיפוח(מושבמושבכיסויכיסוי
מטעןמטעןתאתאכיסויכיסוי

99.................................................התקנה/הסרה

עבודהעבודהכליכלי
לרכבעבודהכליערכתראה

95.......................................................העמסההעמסהכלליכללי
אוויראווירכמותכמות

119........................................................כוונון
אוויראווירכניסתכניסת

מים-אווירתעלתראה
32.......................................................חירוםחירוםכרטיסכרטיס
אוויראווירכריתכרית

36..........................................................הזנקה
40........................................לברכייםאווירכרית
40...........................................לחלוןאווירכרית
40............................................צדיתאווירכרית
40...................)קדמינוסע,נהג(קדמיתאווירכרית

40..............................................התקנהמקומות
PASSENGERהבקרהנוריות AIR BAG.......43
40.........................................................סקירה

41..............................................הגנהפוטנציאל
41.....................................מוגבלהגנהפוטנציאל

40..............................................לברכייםלברכייםאוויראווירכריתכרית
40.................................................לחלוןלחלוןאוויראווירכריתכרית
40...................................................צדיתצדיתאוויראווירכריתכרית
40..........................)קדמיקדמינוסענוסע,נהגנהג(קדמיתקדמיתאוויראווירכריתכרית
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לל
מגביםמגביםלהבילהבי

114......................................................החלפה
260........................................................טיפוח

מכשיריםמכשיריםלוחלוח
קוקפיטראה
הדגםהדגםזיהויזיהוילוחיתלוחית

294.........................................................מנוע
294..........................................................רכב
הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחית

VIN........................................................294
EC.......................294-השלהפעלהרישיוןמספר
294.........................................מותרכוללמשקל
294............................................מותרסרןעומס
294.....................................................צבעקוד

אוויראווירלחץלחץ
בצמיגיםאווירלחץראה

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץ
283...................)בצמיגיםאווירלחץבקרת(בדיקה
282...................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
281.......................................................הערות
283.....בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
282.............................בצמיגיםאווירלחציטבלת

TIREFIT.........................................267ערכת
הדממההדממה-התנעההתנעהלחצןלחצן

128.........................ההצתה/המתחאספקתהפעלת
129...............................................הרכבהתנעת
152.................................................הרכבכיבוי
לחצניםלחצנים
208..........................................................הגה
הגרירההגרירהלתפוחלתפוח

202..............................................קיפול/פתיחה

ממ
תקרתקר-אלאלמאפיינימאפייני

MOExtended..................................266צמיגי
280...................................)רגיליםרגיליםלאלא(נסיעהנסיעהמאפיינימאפייני
היקפיהיקפימבטמבט

360°מצלמתראה
אחוריתאחוריתשמשהשמשהמגבמגב

114...............................................כיבוי/הפעלה
מגבהמגבה

28..............................................תאימותהצהרת
287................................................אחסוןמקום

שמשותשמשותמגבימגבי
114......................................מגביםלהביהחלפת

113...............................................כיבוי/הפעלה
מגבילמגביל

166.......................................................בחירה
165...........................................המערכתגבולות
167..............................................קבועההגדרה
166.............................................מהירותהגדרת
166......................................................הפעלה
170.........................................פעילמצב/הפעלה
166...........................................המהירותטעינת
166.........................................................כיבוי
170..............................................השבתה/כיבוי

166......................................................לחצנים
165........................................................פסיבי
166,170..................................המהירותשמירת
166........................................................תנאים
165.......................................................תפקוד

260...........................)ניקויניקויהערותהערות(דקורטיביתדקורטיביתמדבקהמדבקה
בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלמילוילמילוימדחסמדחס

TIREFITערכתראה
מדיהמדיה

248...................וסמליםפונקציותשלכלליתסקירה
110................................................גבוהגבוהאוראורמהבהבמהבהב
מרביתמרביתמהירותמהירות
מגבילראה
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מוסךמוסך
מורשהמוסךראה

מורשהמורשהמוסךמוסך
מורשהמוסךראה
מושבמושב

90...............................................כוונוניםאיפוס
16.............................................כוונוןאפשרויות
99...........................)אחורימושב(משענתחסימת
88..............................................)חשמלי(כוונון
85......................)למושבנוחותחבילתללא(כוונון
87.......................................)נוחותמושב(כוונון
85..................................הנהגמושבשלנכוןמצב

94....................................תפעולזיכרוןפונקציית
90..............................................כוונוניםקביעת
97.................)אחורימושב(קדימההמשענתקיפול
98...................)אחורימושב(לאחורמשענתקיפול
88.......................כיווניתארבעהגבקמירותתמיכת

אחוריאחורימושבמושב
מושבראה
לילדיםלילדיםבטיחותבטיחותמושבמושב

ISOFIX/i-Size)54..............................)התקנה
Top Tether................................................56

ריסוןבמערכותלשימושמתאימיםהמושבים
ISOFIX...................................53מסוגלילדים

50.........................לילדיםריסוןלמערכותהמלצות
48...........................וסכנותלסיכוניםבנוגעהנחיות
47..............................................בסיסיותהערות
60............................)הנחיות(הקדמיהנוסעמושב
האווירכריתנטרולללא(הקדמיהנוסעמושב

60...................................................)האוטומטי
במערכותלשימושהמתאימיםישיבהמקומות
i-Size.......................................54לילדיםריסון

לילדיםריסוןלמערכתמתאימהישיבהמקומות
57....................בטיחותחגורתבאמצעותהמחוברת

51..............................................)הנחיות(עיגון
51..........................................האישורקטיגוריות

59..................................האחוריהמושבעלריסון
61............................הקדמיהנוסעמושבעלריסון

הנהגהנהגמושבמושב
מושבראה
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

מושבראה
פונקציונליפונקציונלימושבמושב

הדלתותהפעלתיחידתראה
מזוודותמזוודות

95........................................................אבטחה
קולקולמחוללמחולל

125....................................אקוסטיתסביבההגנת

מחשבמחשב
רכבמחשבראה
רכברכבמחשבמחשב

253.........................................טיפולמועדהצגת
208...........................................תפריטיםסקירת
209..............................................תכליתי-רבצג

208.......................................................תפעול
210......................................עיליתתצוגהתפריט

265........................................................כיבויכיבוימטףמטף
שטיפהשטיפהמימי

שמשותשטיפתנוזלראה
297......................................................הרכבהרכבמידותמידות
228............................................האווירהאווירמזגמזגעלעלמידעמידע
123............................................)מיידימיידי(מקדיםמקדיםמיזוגמיזוג
המפתחהמפתחבאמצעותבאמצעותמקדיםמקדיםמיזוגמיזוג

121........................................................כוונון
121.......................................................תפקוד

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןמקדיםמקדיםמיזוגמיזוג
122...............................................כיבוי/הפעלה
122........................................................כוונון
122.......................................................תפקוד

123..............................................מיידימיידימקדיםמקדיםמיזוגמיזוג
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מיחזורמיחזור
שימושמכללשיצארכבהחזרתראה
257........................................)טיפוחטיפוח(שטיפהשטיפהמכונתמכונת
מחווניםמחווניםמכללמכלל

207.......................................הערות/פעולהאופן
מנועמנועמכסהמכסה

254............)אקטיבימנועתאמכסה(למקוםהחזרה
254.........................)אקטיבימנועמכסה(פונקציה
254..............................................סגירה/פתיחה

)רגלרגלהולכיהולכיהגנתהגנת(אקטיביאקטיבימנועמנועמכסהמכסה
254................................................פעולהאופן

254..............................................למקוםהחזרה
258...........................)טיפוחטיפוח(גבוהגבוהבלחץבלחץניקויניקוימכשירמכשיר
שבירהשבירהמכשירמכשיר

125....................................ברכבגבוהמתחרשת
31..............................................רפואייםרפואייםעזרעזרמכשירימכשירי
קשרקשרמכשירימכשירי

292............................................להתקנההערות
293..................................)מרבית(שידורעוצמת
293.......................................................תדרים

ברכבברכבאבחוןאבחוןממשקממשק
אבחוןשקעראה

החלוןהחלוןמנגנוןמנגנון
צד-חלונותראה

מנועמנוע
273............................................חיצוניתהתנעה
294.................................................מנועמספר
הנעהמערכתראה
קריאהקריאהמנורתמנורת

פנימיתתאורהראה
הידרדרותהידרדרותמניעתמניעת

HOLDפונקצייתראה
לאופנייםלאופנייםמנשאמנשא

204...........................................גרורגרירתמצב
299.........................................................עומס

)מדיהמדיהצגצג(הביתהביתמסךמסך
213.......................................................סקירה

מגעמגעמסךמסך
214.......................................................תפעול

מסכלמסכל
157.........................קולייםוחיישניםם"מכחיישני

מסלולמסלול
Electricהפעלת Intelligence.....................227

רכברכבזיהויזיהוימספרמספר
VINראה

294........................................................מנועמנועמספרמספר
EC(..................................294(הפעלההפעלהרישיוןרישיוןמספרמספר
EC.............................294-ההשלשלהפעלההפעלהרישיוןרישיוןמספרמספר

בטיחותבטיחותמערכותמערכות
נהיגהבטיחותמערכתראה
עזרעזרמערכותמערכות
נהיגהבטיחותמערכתראה
חירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת

246................................................עצמיאבחון
ERAבדיקהמצבשלעצירה/הפעלה

GLONASS.............................................246
241.........................................................מידע
244,246...........................נתוניםעיבודעלמידע
243.......................................................סקירה
243.................................אוטומטיתחירוםקריאת
244...........................ידניתבהפעלהחירוםקריאת

אזהרהאזהרהמערכתמערכת
)EDW(ופריצהגניבהנגדאזעקהמערכתראה
אזעקהאזעקהמערכתמערכת

)EDW(ופריצהגניבהנגדאזעקהמערכתראה
)EDW(גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת

83...............................................האזעקהביטול
84...................הרכבפניםאבטחתשלכיבוי/הפעלה
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84....................גרירהמפניההגנהשלכיבוי/הפעלה
84................................הרכבפניםאבטחתתפקוד
83.................................גרירהמפניההגנהתפקוד

)EDW(ופריצהופריצהגניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת
83.........................................................תפקוד

111............................................חירוםחירוםאיתותאיתותמערכתמערכת
במנועבמנועאלקטרוניתאלקטרוניתמערכתמערכת

292.......................................................הערות
נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכתמערכת

ABS)159..............)גלגליםנעילתלמניעתמערכת
BAS)159...........................)לבלימהעזרמערכת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(...........................................161
163........................................אדפטיביבלם-אור

157......................................................אחריות
157.........................קולייםוחיישניםם"מכחיישני
ESP®..............................161-השלהגרורייצוב

157.....................................................מצלמות
158.......................................................סקירה
175.......................................אקטיביבלימהעזר
STEERהיגויעזר CONTROL...................161
ESP®..................................161שלצדרוחעזר
הנוסעיםהנוסעיםעלעלמניעתיתמניעתיתהגנההגנהמערכתמערכת

)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה

מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנתמערכתמערכת
®PRE-SAFEראה PLUS)נוסעיםהגנת

)פלוסמניעתית
הנעההנעהמערכתמערכת

129........................)הדממה-התנעהלחצן(התנעה
129.....................................)חירוםמצב(התנעה
125..................................................ידניתכבה
152..........................)הדממה-התנעהלחצן(כיבוי
הפעלההפעלהמערכתמערכת

רכבמחשבראה
PLUSטיפוליםטיפוליםמערכתמערכת

ASSYSTראה PLUS
גלגליםגלגליםנעילתנעילתלמניעתלמניעתמערכתמערכת

)גלגליםנעילתלמניעתמערכת(ABSראה
206..............................................גרירהגרירהמוטמוטמערכתמערכת
מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת

MBUXמולטימדיהמערכתראה
MBUXמולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת

224...................................)היצרןהגדרות(איפוס
173.....הדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסותהגדרת
I.................................135הנסיעהתוכניתהגדרת
212.......................................................הערות
157.............................)חונהרכב(התנגשותזיהוי

213..................................................הביתמסך
212.......................................................סקירה
120....................................האווירחלוקתקביעת
214...........................................מגעמסךתפעול

MBUXמולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת
)MBUXהמולטימדיהמערכת(הצגראה
MBUXשלהפניםמערכותעזרראה
אוויראווירמיזוגמיזוגמערכתמערכת

אקליםבקרתראה
נהיגהנהיגהמערכתמערכת

זעזועיםבולמימערכתעםמתליםמערכת
187......................................אדפטיביתמתכווננת

ATTENTIONראה ASSIST
TEMPOMATראה
מגבילראה
נהיגהבטיחותמערכתראה
360°מצלמתראה
לאחורהנסיעהמצלמתראה
מתיםשטחיםלזיהויאקטיביעזרראה
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
אקטיבימהירותהגבלתעזרראה
אקטיביהיגויעזרראה
אקטיביחניהעזרראה
PARKTRONICחנייהעזרראה
מהירותלהגבלתעזרראה
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מתיםשטחיםלזיהויעזרראה
אקטיביחירוםעצירתעזרראה
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
תמרוריםעזרראה
HOLDפונקצייתראה
לבלימהלבלימהעזרעזרמערכתמערכת

)לבלימהעזרמערכת(BASראה
ריסוןריסוןמערכתמערכת

35................................................עצמיתבדיקה
47....................................לילדיםבסיסיותהערות
35..............................................לפעולהמוכנות
35.................................................התרעהנורית

35..............................................הגנהפוטנציאל
35.....................................מוגבלהגנהפוטנציאל
36..........................................תאונהבעתתפקוד
35..........................................................תקלה
השמשההשמשהשטיפתשטיפתמערכתמערכת

256.........................................................מילוי
מפהמפה

228........................................המפהכיווןבחירת
228..........................................מידהקנההגדרת
228.........................................................הזזה

228.........מהיריםכבישיםעלמידעשלכיבוי/הפעלה
228..............................האווירמזגעלמידעהצגת

228............................המקוונתהמפהתכניתצוגת
מפוחמפוח

אקליםבקרתראה
119......................................................אדיםאדיםמפשירמפשיר
מפתחמפתח

65...........................................קוליסגירהאישור
68...........................................................בעיה
66.......................................נעילהשחרורהגדרת
121....................אקליםבקרתקדםהשבתת/הפעלה
66............................................פונקציההשבתת
66......................................מפתחותלצרורחיבור
66.................................................חירוםמפתח
67..........................................................מצבר
65........................................הפעולהאופןסקירת
66...................................................מתחצריכת

ההצתהההצתהמפתחמפתח
מפתחראה
הרכבהרכבמפתחמפתח

מפתחראה
חירוםחירוםמפתחמפתח

66...............................................הכנסה/הוצאה
70..........................הדלתשלנעילהושחרורנעילה
76............................המטעןתאדלתנעילתשחרור

ERA-GLONASSבדיקהבדיקהמצבמצב
246.............................................עצירה/הפעלה

גרורגרורגרירתגרירתמצבמצב
201.......................................................הערות
203.....................................גרורשלניתוק/חיבור
204............................................לאופנייםמנשא
184......................מתיםשטחיםלזיהויאקטיביעזר
185........................הנתיבעללשמירהאקטיביעזר

202............................הגרירהוושלקיפול/פתיחה
203................................................חשמלישקע

חירוםחירוםמצבמצב
264..................................................זוהראפוד
264.................................האזהרהמשולשהוצאת
265...................................האזהרהמשולשהצבת
265..................................................כיבוימטף
18...................................העזרהאפשרויותסקירת
265......................................ראשונהעזרהערכת

חנייהחנייהמצבמצב
137.........................................................הנחת
117...................................................צדמראות
137...........................................אוטומטישילוב
באמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתשמירת
118................................................אחוריהילוך
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מדיהמדיהמצבמצב
Bluetooth®........................249שמעהתקןחבר

רכביםרכביםלשטיפתלשטיפתאוטומטיאוטומטימתקןמתקןמצבמצב
258......................................................הפעלה

נהיגהנהיגהמצבמצב
137.........................................................הנחת

121................................................אוויראווירסחרורסחרורמצבמצב
מצברמצבר

גבוהמתחמצברראה
)רכברכב(מצברמצבר

273......................................................החלפה
271......................................................הנחיות
273............................................חיצוניתהתנעה
273........................................................טעינה

)ברכבברכבגבוהגבוהמתחמתחרשתרשת(מצברמצבר
גבוהמתחמצברראה
וולטוולט12מצברמצבר

)רכב(מצברראה
גבוהגבוהמתחמתחמצברמצבר

272.......................................הערות/פעולהאופן
298...........................................................דגם

138...................................לטעינהכלליותהערות

Mode,חשמלרשתשקע(טעינהלגביהערות
2(............................................................140

Mode,טעינהעמדת(לטעינההערות 3(...........141
Mode,טעינהתחנת(לטעינההערות 3(...........141
Mode,מהירהטעינהבתחנתלטעינההערות

4(............................................................141
Modeחילופיןזרם(טעינהתהליךהתחלת 2/3(..145
Mode,ישרזרם(טעינהתהליךהתחלת 4(........148

298.................................................הטעינהזמן
298.........................................................טווח
142........................הטעינהכבלשלהפעלהיחידת
רשתשקע(האפשריהמרביהטעינהזרםכוונון

142....................................................)החשמל
125.............................................שבירהמכשיר
143.............................הרכבבשקעהבקרהנוריות
Mode,ישרזרם(טעינהמהלךסיום 4(.............150
Mode,חילופיןזרם(טעינהתהליךסיום 2/3(....147
151........................................טעינהמצבתצוגת

רכברכבמצברמצבר
)רכב(מצברראה
מצלמהמצלמה
360°מצלמתראה
דרךמצלמתראה
לאחורהנסיעהמצלמתראה

360°מצלמתמצלמת
192..............................................תצוגהבחירת
האוטומטיתהפעולהשלכיבוי/הפעלה

192................................)לאחורהנסיעהמצלמת(
260........................................................טיפוח
192.....)לאחורנסיעהמצלמת(המצלמהכיסויפתיחת
189.......................................................תפקוד

דרךדרךמצלמתמצלמת
USB.......................................230התקןבחירת
230.......................................................הערות
230......................וידאוהקלטתשלעצירה/התחלה

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמת
האוטומטיתהפעולהשלכיבוי/הפעלה

192...........................................)360°מצלמת(
260........................................................טיפוח
192..............)360°מצלמת(המצלמהכיסויפתיחת
187.......................................................תפקוד

הרכבהרכבמצלמתמצלמת
157.........................................................מידע

מגעמגעמצעמצע
214.......................................................תפעול

פנימיתפנימיתמראהמראה
117........................................)אוטומטי(עמעום
צדמראותראה
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מראותמראות
צדמראותראה
צדצדמראותמראות

116........................................................כוונון
117..................................................חנייהמצב

117........................................)אוטומטי(עמעום
94....................................תפעולזיכרוןפונקציית
118...................................אוטומטימראותקיפול
116...............................................פתיחה/קיפול

שירותשירותמרכזמרכז
מורשהמוסךראה

Mercedes-Benzשלשלשירותשירותמרכזמרכז
מורשהמוסךראה
אזהרהאזהרהמשולשמשולש

264.......................................................הוצאה
265........................................................הצבה
ראשראשמשענתמשענת

90....................................)התקנה/הסרה(אחורית
89..............................................)כוונון(מאחור
89......................................)מכניכוונון(מלפנים

294.......................................................כוללכוללמשקלמשקל
294...............................................מותרמותרכוללכוללמשקלמשקל

אורותאורותמתגמתג
109.......................................................סקירה

110..................................................תכליתיתכליתי-רברבמתגמתג
חגורהחגורהמתחןמתחן

36..........................................................הזנקה

ננ
בלמיםבלמיםנוזלנוזל

295.......................................................הערות
)מנועמנוע(קירורקירורנוזלנוזל

256...............................................מפלסבדיקת
296.......................................................הערות

שמשותשמשותשטיפתשטיפתנוזלנוזל
296.......................................................הערות

תפעולתפעולנוזלינוזלי
295.......................................................הערות
295.................................................בלמיםנוזל
296.........................................)מנוע(קירורנוזל
296......................................שמשותשטיפתנוזל
)מחווניםמחווניםצגצג(נוריתנורית

חיווי/אזהרהנוריתראה
חיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

åאזהרהנוריתESP® OFF....................356

J353.................)אדומה(בלמיםאזהרהנורית
J352.................)צהובה(בלמיםאזהרהנורית
349....................מופחתהספקאזהרהנורית_
ï351......................גרירההתקןאזהרהנורית
Ù350..............)אדום(כוחלהגהאזהרהנורית
Ú349..................מערכתלתקלתאזהרהנורית
348.....................ריסוןמערכתאזהרהנורית6
æ354.............אקטיביבלימהעזראזהרהנורית
ABS........................354שלאזהרהנורית!
L354..............המרחקאזהרתשלאזהרהנורית
350..................חשמליתתקלהאזהרהנורית#
החשמליהחנייהבלםשלבקרהנורית!

352......................................................)אדום(
355.................דולקת®ESPהאזהרהנורית÷
355.........מהבהבת®ESPשלהאזהרהנורית÷
hהאווירלחץבקרתשלהאזהרהנורית
357............................................דולקתבצמיגים
hהאווירלחץבקרתשלהאזהרהנורית
357.........................................מהבהבתבצמיגים
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üהבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
349.......................................................דולקת
üהבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית

348....................................................מהבהבת
352......)צהוב(חשמליחנייהבלםחיווינורית!

PASSENGER AIR BAG..........................43
347.......................................................סקירה

בקרהבקרהנוריתנורית
חיווי/אזהרהנוריתראה

התרעההתרעהנוריתנורית
חיווי/אזהרהנוריתראה

חיוויחיווינוריתנורית
פנימיתתאורהראה

אוורוראוורורנחירינחירי
124............................................)מאחור(כוונון
123...........................................)מלפנים(כוונון
אוורורנחיריראה
נחיריםנחירים

אוורורנחיריראה
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרול

PASSENGERחיווינורית AIR BAG...........43

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתנטרולנטרול
קדמינוסעשלאווירלכריתאוטומטיתהשבתהראה
ותקלותותקלותתאונותתאונותניהולניהול

Mercedes me connect.............................235
ניווטניווט

224......................................................הפעלה
224..............................התפריטשלהסתרה/הצגה
225.......................................................סקירה
יעדהזנתראה
מפהראה
תכנוןראה

Electricבאמצעותבאמצעותניווטניווט Intelligence
מסלולראה

ניקויניקוי
טיפוחראה
חשמליתחשמליתנסיעהנסיעה

125.......................................................הערות
לל"לחולחונסיעהנסיעה

109.........................)ל"לחונסיעה(אורותהתאמת
נעילהנעילהשחרורשחרור/נעילהנעילה

KEYLESS-GO.........................................69
68.......................................לדלתנוספתאבטחה
70..................האוטומטיתהנעילהשלכיבוי/הפעלה
70.................................................חירוםמפתח

72....................................המטעןתאדלתפתיחת
68...........מבפניםהדלתותשלופתיחהנעילהשחרור

ילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילת
62..................................................אחוריתדלת

63.................האחורייםהמושביםבאזורצד-חלונות
הרכבהרכבנתונינתוני

297.................................................הרכבאורך
297.................................................הרכבגובה
DYNAMIC(הצגה SELECT(..................135
297.....................................................גגעומס
297.................................................הרכברוחב
297.............................................הגלגליםרוחק
טכנייםטכנייםנתוניםנתונים

299.............................)גרירההתקן(שלוחהאורך
298.....................................)גרירההתקן(הערות
299......................)גרירההתקן(תוספותשלמידות
292.........................................................מידע
299.....................)גרורגרירת(לגרירהמותרמשקל
299............................)גרירההתקן(חיבורנקודות
293...................................רגולטורייםרדיוסימני
300..................................)גרורגרירת(סרןעומס
299.......................................הגרירהוועלעומס

חשמלחשמלנתיכינתיכי
נתיכיםראה
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נתיכיםנתיכים
277.......................................................הערות
277..............................................ההחלפהלפני
278.....הקדמיהנוסעשלהרגלייםבאזורנתיכיםתיבת
279...............................המטעןבתאנתיכיםתיבת
278................................המנועבתאנתיכיםתיבת
277..............................................מיקוםתרשים

סס
78........................................................נוחותנוחותסגירתסגירת
סדסד

עצירהסדראה
עצירהעצירהסדסד

287................................................אחסוןמקום
הטלפוןהטלפוןשלשלפעולהפעולהסוגיסוגי

Bluetooth®........................233באמצעותטלפון
גלילהגלילהסוכךסוכך

79...............................................נפתחשמשגג
סוכנותסוכנות

מורשהמוסךראה
280....................................................הצמיגהצמיגסולייתסוליית
סוללהסוללה

גבוהמתחמצברראה

)מפתחמפתח(סוללהסוללה
67........................................................החלפה

83.....................)גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת(אזעקהאזעקהסיוםסיום
בבלימהבבלימהסיועסיוע

)לבלימהעזרמערכת(BASראה
בחנייהבחנייהסיועסיוע

אקטיביחניהעזרראה
בתמרוניםבתמרוניםסיועסיוע

201...............................................כיבוי/הפעלה
201.........................................חוצהרכבהתראת
Driveעזר Away.......................................200
בתמרוניםסיועראה
293.........................................רגולטורייםרגולטורייםרדיורדיוסימניסימני
קפהקפהכוסכוססמלסמל

ATTENTIONראה ASSIST
סמרטפוןסמרטפון
טלפוןראה
סמרטפוןשילובראה

20.............................................)דיגיטלידיגיטלי(הרכבהרכבספרספר
20..............................................הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספר
רכברכבספרספר

23..................................................הרכבאבזור

עע
תוכנהתוכנהעדכוןעדכון

221.............................................מערכתעדכוני
עדכוניםעדכונים

221..................................חשוביםמערכתעדכוני
הנוסעהנוסעעולמותעולמות

220........................................................חגירה
297...........................................................גגגגעומסעומס
סרןסרןעומסעומס

294.........................................................מותר
300...........................................גרורגרירתמצב

294..................................................מותרמותרסרןסרןעומסעומס
299.............................................הגרירההגרירהוווועלעלעומסעומס

עומסיםעומסים
95...........................................................עיגון

Driveעזרעזר Away............................................200
ECOעזרעזר

132.......................................................תפקוד
מתיםמתיםשטחיםשטחיםלזיהוילזיהויאקטיביאקטיביעזרעזר

182...........................................המערכתגבולות
184................................................בלםהפעלת
184...........................................גרורגרירתמצב
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182.......................................................תפקוד
הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהאקטיביאקטיביעזרעזר

185...........................................המערכתגבולות
187...........................................הרגישותהגדרת
186...............................................כיבוי/הפעלה
187...............................האזהרהשלכיבוי/הפעלה
185...........................................גרורגרירתמצב

185.......................................................תפקוד
אקטיביאקטיביבלימהבלימהעזרעזר

175.......................................הערות/פעולהאופן
179........................................................כוונון

אקטיביאקטיבימהירותמהירותהגבלתהגבלתעזרעזר
171.......................................................תפקוד
171.......................................................תצוגה

STEERהיגויהיגויעזרעזר CONTROL
161.......................................הערות/פעולהאופן

אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזר
173...........................................המערכתגבולות
175...............................................כיבוי/הפעלה
175...............................אקטיביחירוםעצירתעזר

173.......................................................תפקוד
163................................................בעלייהבעלייהזינוקזינוקעזרעזר
אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזר

197...........................................המערכתגבולות

199...............................................מחניהיציאה
198...............................................לחניהכניסה
197.......................................................תפקוד

חנייהחנייהעזרעזר
PARKTRONICחנייהעזרראה

PARKTRONICחנייהחנייהעזרעזר
192...........................................המערכתגבולות
196....................................האזהרהצליליהגדרת
194..................................................צדיתהגנה

195,196..............................................הפעלה
195,196.................................................כיבוי
192.......................................................תפקוד

יציאהיציאהעזרעזר
93.........................................הערות/פעולהאופן
93..........................................................כוונון

כניסהכניסהעזרעזר
93.........................................הערות/פעולהאופן
93..........................................................כוונון

מהירותמהירותלהגבלתלהגבלתעזרעזר
179.......................................הערות/פעולהאופן

179...........................................המערכתגבולות
180........................................................כוונון

נסיעהנסיעהלהתחלתלהתחלתעזרעזר
בעלייהזינוקעזרראה

מתיםמתיםשטחיםשטחיםלזיהוילזיהויעזרעזר
182...........................................המערכתגבולות
184...............................................כיבוי/הפעלה
182.......................................................תפקוד

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהעזרעזר
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה

MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזר
218...הנהגעבורההתמצאותתאורתשלכיבוי/הדלקה
אוהנהגבצדהקריאהתאורתשלכיבוי/הפעלה
218...............................ידמגעללאהקדמיהנוסע
217.......................................................סקירה

עירנותעירנותעזרעזר
ATTENTIONראה ASSIST

175.....................................אקטיביאקטיביחירוםחירוםעצירתעצירתעזרעזר
אקטיביאקטיביתנועהתנועהפקקיפקקיעזרעזר

173...............................................כיבוי/הפעלה
צדצדרוחרוחעזרעזר

161.......................................הערות/פעולהאופן
אקטיביאקטיביDISTRONICמרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר

170.............................................מהירותאחזור
170.......................................................בחירה
170................................המהירותהפחתת/הגדלת
170.........................................פעילמצב/הפעלה
172................הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות
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170..............................................השבתה/כיבוי
175...............................אקטיביחירוםעצירתעזר

170..........................................המהירותשמירת
DISTRONICאקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר

167...........................................המערכתגבולות
167.......................................................תפקוד

תמרוריםתמרוריםעזרעזר
180.......................................הערות/פעולהאופן

180...........................................המערכתגבולות
182........................................................כוונון

ISOFIXבטיחותבטיחותמושבמושבעיגוןעיגון
54.........................................................התקנה
53...............................לקיבועהמתאימיםמושבים

i-Sizeלילדיםלילדיםבטיחותבטיחותמושבמושבעיגוןעיגון
54.........................................................התקנה
54.........................לעיגוןמתאימיםישיבהמקומות

261...............................................)טיפוחטיפוח(טבעיטבעיעץעץ
TIREFITערכתערכת

267................................................אחסוןמקום
TIREFITערכתערכת

28..............................................תאימותהצהרת
267.......................................................שימוש

גלגלגלגללהחלפתלהחלפתעבודהעבודהכליכליערכתערכת
287.......................................................סקירה

לרכבלרכבעבודהעבודהכליכליערכתערכת
276................................................גרירהטבעת
TIREFIT.........................................267ערכת

265.............................................ראשונהראשונהעזרהעזרהערכתערכת

פפ
A/Cפונקצייתפונקציית

120..........................)הפעלהיחידת(כיבוי/הפעלה
MBUX(....120המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה
HOLDפונקצייתפונקציית
162.......................................הערות/פעולהאופן

162...............................................כיבוי/הפעלה
MBUX(....224המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(Resetפונקצייתפונקציית
)MBUXהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(Resetפונקצייתפונקציית
)MBUXהמולטימדיהמערכת(Resetפונקצייתראה
זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקציית
94.................................השמירהטעינת—מושב
94................................כוונוניםשמירת—מושב
94......................השמירהטעינת—חיצוניתמראה
94...................כוונוניםשמירת—חיצוניותמראות
94.........................................................תפעול

93.........................................................תפקוד
94........................השמירהטעינת—עיליתתצוגה
94........................הגדרותשמירת—עיליתתצוגה
בגשםבגשםסגירהסגירהפונקצייתפונקציית
81...............................................נפתחשמשגג

78....................................................צד-חלונות
סנכרוןסנכרוןפונקצייתפונקציית

MBUX(....121המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה
חניהחניהשערישעריפותחפותח

154...............................................תכנותלחצני
155............................................הזיכרוןמחיקת
155.................................השערשלסגירה/פתיחה
155...............................................בעיותפתרון

חניוןחניוןשערישעריפותחפותח
154....................................המתחלףהקודסנכרון

110........................................................איתותאיתותפנספנס
מגעמגעפקדפקד

208.................................................רכבמחשב
214.......................................................תפעול
פרופיליםפרופילים

220................................פרופילאפשרויותבחירת
219.......................................................הערות
220.......................................חדשפרופיליצירת
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המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלרגליתרגליתפתיחהפתיחה
HANDS-FREE ACCESS........................74

78.......................................................נוחותנוחותפתיחתפתיחת

צצ
259...........................................)לניקוילניקויהנחיותהנחיות(צבעצבע
261.......................................................)טיפוחטיפוח(צגצג
)רכברכבמחשבמחשב(צגצג

209................................תכליתי-הרבבצגתצוגות
מחווניםמחווניםצגצג

207.......................................הערות/פעולהאופן
10...............................................מחווניםמכלל
347.......................................חיווי/אזהרהנוריות

רחברחבצגצגשלשלמכשיריםמכשיריםבלוחבלוחמחווניםמחווניםצגצג
12...............................................מחווניםמכלל

הרכבהרכבומחשבומחשבמחווניםמחווניםצגצג
207.......................................הערות/פעולהאופן

תכליתיתכליתי-רברבצגצג
209...........................................התצוגותסקירת

MOExtended.......................................266צמיגיצמיגי
חורףחורףצמיגיצמיגי

167..........................קבועהמהירותהגבלתהגדרת

צמיגיםצמיגים
287........................................................אחסון
280.......................................................בדיקה
אווירלחץבקרת(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת

283...................................................)בצמיגים
284.......................................................בחירה
282...................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
286,287..............................................החלפה
284.............................................בחדשהחלפה
280..........................................רעשיםהיווצרות
284...........................................להתקנההנחיות
289........................................................הסרה
283.....בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
290.......................................................התקנה
282.............................בצמיגיםאווירלחציטבלת
281..........................)הנחיות(בצמיגיםאווירלחץ

280...............................רגיליםלאנסיעהמאפייני
TIREFIT.........................................267ערכת
MOExtended..................................266צמיגי

280............................................שלגשרשראות
266...............................................בצמיגתקלה

קק
מפתחמפתחבאמצעותבאמצעותאקליםאקליםבקרתבקרתקדםקדם

121...............................................כיבוי/הפעלה

QRקודקוד
32.................................................חירוםכרטיס

294...........................................................צבעצבעקודקוד
קוקפיטקוקפיט

6...........................................................סקירה
אוטומטיאוטומטימראותמראותקיפולקיפול

118...............................................כיבוי/הפעלה
קירורקירור

אקליםבקרתראה
חירוםחירוםקריאתקריאת

חירוםלהזעקתMercedes-Benzמערכתראה
עזרהעזרהקריאתקריאת

חירוםלהזעקתMercedes-Benzמערכתראה

רר
ראותראות

121........................הקדמיתמהשמשהאדיםהסרת
רדיורדיו

250...................וסמליםפונקציותשלכלליתסקירה
אינטרנטיאינטרנטירדיורדיו

TuneInראה
רישוםרישום

30............................................................רכב
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רכברכב
SVHC)31...................)במיוחדמדאיגיםחומרים
23..........................................................אבזור
68.......................................לדלתנוספתאבטחה
78......................................)נוחהפתיחה(אוורור
32................................................נתוניםאחסון
32.............................................לפגמיםאחריות
206........................................................גרירה
287.......................................................הגבהה
290.......................................................הנמכה
129........................)הדממה-התנעהלחצן(התנעה
129.....................................)חירוםמצב(התנעה
157...................................)חניה(התנגשותזיהוי
152..........................)הדממה-התנעהלחצן(כיבוי
QR.....................................32קודחירוםכרטיס
30.................................................מורשהמוסך

31.......................................רפואייםעזרמכשירי
70.........................................)אוטומטית(נעילה
KEYLESS-GO(..........69(נעילהשחרור/נעילה
70..................)חירוםמפתח(נעילהשחרור/נעילה
69...........................)מבפנים(נעילהשחרור/נעילה
30..........................................................רישום
31.....................................לייעודבהתאםשימוש
29...................................................אבחוןשקע
32.................................................נתוניםתיעוד
REACH............................................31תקנת

261.......................................)טיפוחטיפוח(דקורטיבידקורטיבירכיברכיב
רדיורדיובאמצעותבאמצעותהפועליםהפועליםברכבברכברכיביםרכיבים

25..............................................תאימותהצהרת
רדיורדיומבוססימבוססיברכבברכברכיביםרכיבים

25.....................................ספיציביקליטהשיעור
רעשרעש

PRE-SAFE® Sound..................................46
280...........................................וצמיגיםגלגלים

הפרדההפרדהרשתרשת
100........................................................חיבור

ברכבברכבגבוהגבוהמתחמתחרשתרשת
142........................הטעינהכבלשלהפעלהיחידת
125...................................................ידניכיבוי
125.............................................שבירהמכשיר
143.............................הרכבבשקעהבקרהנוריות

שש
נעילהנעילהשחרורשחרור

נעילהשחרור/נעילהראה
261...................................................)טיפוחטיפוח(שטיחשטיח
107........................................................רכברכבשטיחשטיח
259..........................................)טיפוחטיפוח(ידניתידניתשטיפהשטיפה

רכברכבשטיפתשטיפת
טיפוחראה
שיחותשיחות

Mercedes me..........................................236
Mercedesשיחותשיחות me

236...העיליתההפעלהיחידתבאמצעותשיחותביצוע
238...................................נתוניםלשידורהסכמה

-Mercedesשלהלקוחותלשירותהתקשרות
Benz.......................................................237
שלהלקוחותשירותמרכזעםקשריצירת

Mercedes-Benzשלאוטומטיזיהוילאחר
237.........................................תקלותאותאונות
236.........................................................מידע
238...........................................משודריםנתונים
237......................................לטיפולמועדקביעת

273.....................................................גרירהגרירהשיטותשיטות
273...........................................מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות
187........................................מתכוונןמתכוונןזעזועיםזעזועיםשיכוךשיכוך
סמרטפוןסמרטפוןשילובשילוב

241.......................................................סקירה
בטוחבטוחשימוששימוש

28...................................)מגבה(תאימותהצהרת
TIREFIT(...................28ערכת(תאימותהצהרת
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גליעלהמבוססיםרכברכיבי(תאימותהצהרת
25...........................................................)רדיו

25............)אלקטרומגנטיתתאימות(תאימותהצהרת
25............................................ספיציביספיציביקליטהקליטהשיעורשיעור
שירותשירות

ASSYSTראה PLUS
חנייהחנייהשירותשירות

228.....................................חניהאפשרותבחירת
לקוחותלקוחותשירותשירות

ASSYSTראה PLUS
מקווניםמקווניםשירותיםשירותים

34................................................נתוניםאחסון
In-Carראה Office
שלדהשלדה

187................................הזעזועיםשיכוךמאפייני
187...................................מסתגלזעזועיםשיכוך

בתיםבתיםומספריומספרירחובותרחובותשמותשמות
227.........................................................הצגה
הסביבההסביבהעלעלשמירהשמירה

22.........................שימושמכללשיצארכבהחזרת
22.........................................................הערות

אחוריתאחוריתשמשהשמשה
115..........................................מגבלהבהחלפת

קדמיתקדמיתשמשהשמשה
114......................................מגביםלהביהחלפת
119......................................................הפשרה
קדמיתשמשהראה
שמשותשמשות

260........................................................טיפוח
צד-חלונותראה

שפהשפה
224.......................................................הערות
224........................................................כוונון

וולטוולט12שקעשקע
)וולט12(חשמלישקעראה

וולטוולט115שקעשקע
)וולט115(חשמלשקעראה

וולטוולט230שקעשקע
)וולט230(חשמלשקעראה

29.........................................................אבחוןאבחוןשקעשקע
הרכבהרכבשקעשקע

260........................................................טיפוח
143................................................בקרהנוריות

)וולטוולט115(חשמלחשמלשקעשקע
104................................האחורייםהמושביםאזור

)וולטוולט230(חשמלחשמלשקעשקע
105................................האחורייםהמושביםאזור

)וולטוולט12(חשמליחשמלישקעשקע
103................................מלפניםמרכזיתקונסולה

103....................................................מטעןתא
החלקההחלקהמונעותמונעותשרשראותשרשראות
שלגשרשראותראה
280...................................................שלגשלגשרשראותשרשראות

תת
אחסוןאחסוןתאתא

97............................................................דלת
97.....................................................ידמשענת
97.............................................מרכזיתקונסולה

97....................................................כפפותתא
תאורהתאורה

אורותראה
פנימיתתאורהראה
היקפיתהיקפיתתאורהתאורה

111...............................................כיבוי/הפעלה
חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה

260........................................................טיפוח
אורותראה
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פנימיתפנימיתתאורהתאורה
113.........................................תאורההמשךזמן

111.........................................................כוונון
111...............................................קריאהמנורת
112..............................................אווירהתאורת

אווירהאווירהתאורתתאורת
MBUX(...............112מולטימדיהמערכת(קביעה

חיפושחיפושתאורתתאורת
218....................ידתנועותבאמצעותכיבוי/הדלקה

נסיעהנסיעהתאורתתאורת
אוטומטיתנסיעהתאורתראה
110.......................................אוטומטיתאוטומטיתנסיעהנסיעהתאורתתאורת
אחסוןאחסוןתאיתאי

העמסהראה
אחסוןתאראה
אלקטרומגנטיתאלקטרומגנטיתתאימותתאימות

25..............................................תאימותהצהרת
תדריםתדרים

293..................................................ניידטלפון
293................................................קשרמכשיר

34......................................................חינמיתחינמיתתוכנהתוכנה
נהיגהנהיגהתוכניותתוכניות
DYNAMICראה SELECT

עיסויעיסויתוכניותתוכניות
90...............................................כוונוניםאיפוס
90................................הקדמייםהמושביםבחירת

אינדיבידואליתאינדיבידואליתנהיגהנהיגהתוכניתתוכנית
135.......................................................בחירה
135.......................................................הגדרה
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