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143←האנרגיהחידוששלהפחתה/הגברה1
119←תכליתי-רבמתג2
DIRECTהילוכיםבורר3 SELECT←152
258←מדיהצג4
144←הדממה-התנעהלחצן5
132←מיזוגמערכות6
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D207←אקטיביחניהעזר
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F261←מגעלוח

G156←טעינהזמניהגדרת
HחנייהעזרPARKTRONIC←198
IמתגDYNAMIC SELECT←151
JהמולטימדיהמערכתשליישומיםטעינתMBUX←268
Kהמולטימדיהמערכתשלהפעלהויחידתמגעפקד

MBUX
←258

L97←ההגהגלגלכוונון
97←ההגהגלגלחימוםשלכיבויאוהפעלה

M226←הרכבמחשבתפעול
181←המשתנההמגבילאוTEMPOMAT-התפעול
DISTRONIC←185האקטיביהמרחקשמירתעזרתפעול

N23←אבחוןשקע
O399←המנועמכסהפתיחת
P168←חשמליחנייהבלם
Q118←אורותמתג
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225←מהירותמד1
119←איתותאור!2#
228←תכליתי-רבצג3
4õ144←לנסיעהמוכנהההנעהמערכת
5R119←אחוריערפלאור
6K119←גבוהאור

L118←נמוךאור
T118←חנייהאור

227←הספקתצוגת7
8L507←מרחקאזהרת
9ü506←חגורהלאבטיחותחגורת
Ah508←בצמיגיםאווירלחץבקרת
BÙ509←החשמליהכוחבהגהתקלה
C!500←)צהוב(חשמליחנייהבלם

Dï509←לפעולהמוכןאינוהגרירההתקן
E!500←)אדום(סגורחשמליחנייהבלם
F6500←ריסוןמערכת
GJ500←)אדום(בלמים
H227←טעינהמצבתצוגת
I227←טעינהמצבתצוגת
JJ500←)צהוב(בלמים
K#511←חשמליתתקלה
Lä507←מתליםמערכתאזהרהנורית
M!בתקלה-ABS←500
Nå ESP® OFF←500

÷ESP®←500
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131←שמשמגני1
2p123←השמאליתהקריאהמנורתשלכיבוי/הדלקה
3Sהפנימיתהתאורהבקרתשלכיבוי/הדלקה

האוטומטית
←123

שלחירוםקריאתמערכת(SOSחירוםקריאתמערכת4
Mercedes-Benz(

5c123←הקדמיתהפנימיתהתאורהשלכיבוי/הדלקה

Mercedes(השירותשיחתעבורלחצן6 me connect(
7u123←האחוריתהפנימיתהתאורהשלכיבוי/הדלקה
8p123←הימניתהקריאהמנורתשלכיבוי/הדלקה
101←למשקפייםתא9
A380←הנפתחהשמשגגשלסגירה/פתיחה
B129←פנימיתמראה
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98←זיכרוןפונקצייתתפעול1
91←המושבשלחשמליכוונון2
94←המושבחימוםשלכיבוי/הפעלה3
95←המושבאוורורשלכיבוי/הפעלה4
128←הצדמראותתפעול5
72←המטעןתאדלתשלסגירה/פתיחה6
220←הגרירהוושלהחוצה/פנימהמלאהחשמליתהטייה7
8W77←הימניהצדחלוןשלסגירה/פתיחה
9W77←השמאליהצדחלוןשלסגירה/פתיחה
AW77←הימניהאחוריהחלוןשלסגירה/פתיחה
BW77←השמאליהאחוריהחלוןשלסגירהפתיחה
C63←האחורייםהצד-חלונותעבורילדיםבפניבטיחותנעילת

D68←דלתפתיחת
E&%68←הרכבשלנעילהשחרור/נעילה
F86←המושבשלאורךכוונון
Gכריתעומקכוונון:למושבנוחותחבילתבעלירכביםרק

המושב
←88

H91←התחתוןלגבכיוונית-הארבעהתמיכהכוונון
I93←המולטימדיהמערכתבאמצעותהמושבכוונון
J91←הראשמשענותכוונון
Kכריתנטייתכוונון:למושבנוחותחבילתבעלירכביםרק

המושב
←88

L88←המושבגובהכוונון
M88←המושבמשענתנטייתכוונון

13המושבוכוונוניבדלתההפעלהיחידת–בקצרה
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25←חילוץכרטיסעבורQRקודי1
411←זוהריםאפודים2
412←כיבוימטף3
תיקוניושירותהחירוםקריאתמערכתעבורלחצנים4

הדרכים

120←חירוםאיתותמערכת5
446←תפעולחומרישלומילויבדיקה6
140←הגבוההמתחניתוקבהתקןשימוש7

419←גרירה8
413←בגלגלתקלה9
Aבצמיגיםהאווירלחץעלהנחיהשלטיעםמכסההתקקע

חילוץכרטיסעבורQRוקודי
←156

B419←גרירה
C411←אזהרהמשולש
DערכתTIREFIT←413
E412←ראשונהעזרהערכת

15ותקלותחירוםמקרה–בקצרה



הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספרהעלאתהעלאת
:מולטימדיהמערכת
2Õהפעלההוראות2מידע2©1

:והתפעולהתפקודאופןאתמתארהדיגיטליהרכבספר
Rהרכבשל
Rהמולטימדיהמערכתשל

:שלהלןהתפריטמפריטיאחדבחרהדיגיטליהרכבבספר0
Rלמצואכדי,מפתחמילותלפילחפשתוכלכאן:חיפוש

.הרכבלתפעולהנוגעותלשאלותתשובותבמהירות
Rהצעדיםאתלמצואתוכלכאן:מהירההתחלה

.שלךהנהגמושבמקוםולהתאמתלארגוןהראשונים

Rיומיומייםמצביםעלמידעלקבלתוכלכאן:עצות
.שלךברכבמסוימים
Rפונקציותשלאנימציותלהציגתוכלכאן:אנימציות

.שנבחרוהרכב
Rבצגההודעותלגבינוסףמידעלקבלתוכלכאן:הודעות

.המכשיריםלוח
Rהשמורותלסימניותגישהלקבלתוכלכאן:סימניות

.שלךהפרטיות
Rהרכבלספרהשפהאתלהגדירתוכלכאן:שפה

.הדיגיטלי

,אזהרההערותלמשלכמו,הדיגיטליהרכבבספרחלקים
.ולסגירהלפתיחהניתנים

:הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספרלהעלאתלהעלאתנוספותנוספותאפשריותאפשריות
הדיגיטליהרכבבספרהמתאיםהתוכןפתיחת:ישירהישירהכניסהכניסה

מערכתשלהרשומותבשורתערךעלארוכהלחיצהבאמצעות
:המולטימדיה

הודעותלגביתמציתימידעשלהעלאה:המכשיריםהמכשיריםלוחלוחצגצג
.המחווניםבמכללהצג

LINGUATRONIC:ההפעלהמערכתדרךהעלאה
הקולית
הרכבספרתוכןעבורחיפושתוצאותהעלאת:גלובליגלובליחיפושחיפוש

הביתבמסךהדיגיטלי
מטעמיפעילאינוהדיגיטליהרכבספרהנהיגהבמהלך
.בטיחות
באפליקציהגםתמצאהדיגיטליהרכבספראת%

Mercedes-Benz Guidesב-App Storesהנפוצות.

דיגיטליותהפעלההוראות16



הסביבההסביבהעלעלשמירהשמירה

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
הנהיגהואופןהנסיעהתנאיעקב

שתשתמשבכךהסביבהעללשמירהלתרוםיכולאתה
כךלשםלבשים.לסביבהידידותיבאופןברכבך

הנהיגהואופןהרכבהפעלתבנושאהבאותלהמלצות
.האישי
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

Daimlerחברת AGחלופייםוחלקיםמערכותמציעה
אלהחלקיםעל.חדשיםלחלקיםזההבאיכותמחודשים
.חדשיםבחלקיםכמולפגמיםהאחריותאותהתקפה
חילוףובחלקיממוחזריםחילוףבמכלוליהשתמש0

Daimlerשלממוחזרים AG.

עקבהריסוןמערכותשלהפעולהשיבושהערההערה*
ריתוךעבודותאותיקונים,אביזריםהתקנת

,אווירכריותשמותקניםייתכןברכבהבאיםבאזורים
מערכותעבורוחיישניםבקרהיחידותוכןחגורותמתחני
:הריסון
Rדלתות
Rדלתעמודי
Rדלתספי
Rמושבים
Rקוקפיט
Rמחווניםמכלל

17כלליותהערות



Rמרכזיתקונסולה
Rצדדיתגגמסגרת

לדוגמה,אלהבאזוריםאביזריםלהתקיןאין0
.שמעמערכות

.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
.)445עמודVIN()3(הרכבזיהוימספראתתמיד

הרכבהרכבספרספר
הסטנדרטיםוהאבזוריםהדגמיםכלמתואריםזהרכבבספר

זוחוברתשליחתבעתזמיניםשהיורכבךשלוהמיוחדים
שרכבךייתכןכילבשים.המדינותביןהבדליםייתכנו.לדפוס
גםנכוןזה.כאןהמתוארותהפונקציותכלאתיכלוללא

רכבךשלשהאבזורייתכןלכן.בטיחותולפונקציותלמערכות
.כאןבאיוריםוהמוצגמהמוסברשונהיהיה

המערכותכלמפורטותרכבךשלהמקורייםהרכישהבמסמכי
.ברכבהמצויות

למרכזלפנותתוכלוהתפעולהאבזורבנושאשאלותלךישאם
.Mercedes-Benzשלשירות

וישחשוביםמסמכיםאלההטיפוליםוחוברתהרכבספר
.תמידברכבאותםלשמור

בטוחבטוחשימוששימוש

במערכותכשליםאותקלותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

אווהתחזוקההטיפולעבודותלביצועתדאגלאאם
פונקציותאושמערכותייתכן,הדרושיםהתיקונים
.כראוייפעלולאמסוימות

אתלבצעכדימורשהלמוסךרקרכבךאתהבא0
אתגםכמוהדרושותהתחזוקה/התיקוןעבודות
.הנחוציםהתיקונים

לאשינוייםעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
חשמלייםברכיביםמקצועיים

עשויובחיווטשלהםבתוכנה,חשמלייםברכיביםשינוי
אחריםרכיביםשלאושלהםהתפקודאתלשבש

עלמיוחדבאופןלהשפיעעלולהדבר.אליהםהמקושרים
.בטיחותמערכות
לייעודבהתאםולפעוללהמשיךיוכלולאהןכךעקב
.מכךתיפגעהרכבבטיחותאו/ושלהן
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אלקטרונייםברכיביםאובחיווטשינוייםלבצעאין0
.שלהםבתוכנהגםכמו

עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךורקאךפנה0
.ואלקטרונייםחשמלייםבהתקנים

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

לרכבנזקהערההערה*

:להינזקעשויהרכבהבאיםבמקריםמיוחדבאופן
Rאוגבוההשפהאבןעללדוגמה,מוגבהעומדהרכב

.סלולותלאדרכיםעל
Rאבןלדוגמה,מכשולפניעלמדימהרנוסעהרכב

.בכבישבוראוהאטהפס,שפה
Rמערכתבחלקיאוהרכבבגחוןמכהכבדעצם

.המתלים

הגלגלים,המתליםמערכתחלקי,הגחון,המרכב
.סמויבאופןגםכאלהבמקריםלהינזקעלוליםוהצמיגים

אולתפקדלהפסיקעלולהםניזוקואלהשרכיביםלאחר
אמוריםשהיוכפיבתאונההנוצריםבעומסיםלעמודלא

.זאתלעשות

הרכבאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
.ולתקנו

או
אתעצורהדרךבהמשךנפגעתהנסיעהבטיחותאם0

התנועהאתמסכןשאינובאופןבהקדםהרכב
.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.

רדיורדיובאמצעותבאמצעותהפועליםהפועליםברכבברכברכיביםרכיבים

באמצעותהפועליםברכבהרכיביםלכלתקפההבאהההערה
:ברכבוהתקשורתהמידעולמערכתרדיוגלי

אתתואמיםרדיוגליבאמצעותהפועליםזהברכבהרכיבים
.EU/2014/53תקנהשלהקשורותוההוראותהיסודדרישות
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכזתקבלנוסףמידע
,אשרהאלחוטייםהרכיביםיצרנישלהכתובותרשימתלהלן
גביעלזהמידעלהציגמאפשריםאינם,טבעםאוגודלםבשל
.עצמוהרכיב

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתחיישניחיישני
Schrader Electronics Ltd., 11 Technology Park,

Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Northern
Ireland

חוטיתחוטית-אלאלנעילהנעילהמערכתמערכת
Marquardt GmbH, Schloßstraße 16,

78604 Rietheim, Germany

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG,
Steeger Straße 17, 42551 Velbert, Germany

Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75,
59552 Lippstadt, Germany

חוטיתחוטית-אלאלנעילהנעילהמערכתמערכתשלשלבקרהבקרהיחידתיחידת
Marquardt GmbH, Schloßstraße 16,

78604 Rietheim, Germany
Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Hauert 11,

44227 Dortmund, Germany
Continental Automotive GmbH,

Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, Germany

האנטנההאנטנהמודלימודלי
Hirschmann Car Communication GmbH,

Stuttgarter Straße 45-51,
72654 Neckartenzlingen, Germany

Kathrein Automotive GmbH & Co. KG,
Römerring 1, 31137 Hildesheim, Germany

)NFC(אפסאפסמטווחמטווחתקשורתתקשורתפונקצייתפונקצייתעםעםדלתותדלתותידיותידיות
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG,

Steeger Straße 17, 42551 Velbert, Germany

חניהחניהשערישעריפותחפותח
GenteX Corporation, 600 North Centennial

Street, Zeeland MI 49464, USA

הרכבהרכבפניםפניםלניטורלניטורחיישןחיישן
META Systems, Via Galimberti 9,

42124 Reggio Emilia, Italy

םם"מכמכחיישןחיישן
Autoliv Electronics ASP Inc., 26545 American

Drive, Southfield, MI 48034, USA
ADC Automotive Distance Control Systems

GmbH, Peter-Dornier-Straße 10, 88131 Lindau,
Germany

Robert Bosch GmbH, Daimlerstraße 6,
71229 Leonberg, Germany

וטלמטיקהוטלמטיקהסלולריתסלולריתתקשורתתקשורת
Harman Becker Automotive Systems GmbH,

Postfach 2260, 76303 Karlsbad, Germany
Panasonic Automotive & Industrial Systems
Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 27-29,

63225 Langen, Germany
Mitsubishi Electric Corporation, 2-3-33 Miwa,

Sanda-City, 669-1513 Hyogo, Japan
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חוטיותחוטיות-אלאלאוזניותאוזניות
Harman Becker Automotive Systems GmbH,

Postfach 2260, 76303 Karlsbad, Germany

רחוקרחוקשלטשלט
Ruwido Austria GmbH, Köstendorfer Straße 8,

5202 Neumarkt, Austria

Valeo, 43 rue Bayen, 75017 Paris – France

משליםמשליםחימוםחימוםרחוקרחוקשלטשלט
Digades GmbH, Äußere Weberstraße 20,

02763 Zittau, Germany

ברכבברכבהאלחוטייםהאלחוטייםהיישומיםהיישומיםסוגסוג
רכבי,ניידתלתקשורתהאופיינייםלתדריםבנוסף

Mercedes-Benzחוטיים-האלביישומיםמשתמשים
.הבאים

ברכבברכבהאלחוטייםהאלחוטייםהיישומיםהיישומיםסוגסוג

מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתטכנולוגיהטכנולוגיהתדריםתדריםתחוםתחום

20 kHz (9 - 90 kHz)חוטית-אלנעילהמערכת≤ 72 dBμA/m bei 10 m

125 kHz (119 - 135 kHz)חוטית-אלנעילהמערכת≤ 42 dBμA/m bei 10 m

13.553 – 13.567 MHzאפסטווחתקשורת)NFC(≤ 42 dBμA/m bei 10 m

433 MHz (433.05 – 434.79 MHz)אווירלחץבקרת,חניהשעריפותח,חוטית-אלנעילהמערכת
בצמיגים

≤ 10 mW e.r.p.

868 MHz (868.0 – 868.6 MHz)חניהשעריפותח,משליםחימוםרחוקשלט≤ 25 mW e.r.p.

869 MHz (868.7 – 869.2 MHz)חניהשעריפותח,משליםחימוםרחוקשלט≤ 25 mW e.r.p.

2.4 GHz ISM-Band (2400 – 2483.5 MHz)Bluetooth®, Kleer, R-LAN,אוזניות,רחוקיםשלטים
חוטיות-אל

≤ 100 mW e.i.r.p.
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מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתטכנולוגיהטכנולוגיהתדריםתדריםתחוםתחום

5.8 GHz UNII-3 (5725 – 5875 MHz)הרכבפניםלניטורחיישן,R-LAN≤ 25 mW e.i.rp.

24.05 - 24.25 GHz*24 GHz ISM Radar≤ 100 mW e.i.r.p.

24.25 – 26,65 GHz*24 GHz UWB Radar≤ -41.3 dBm/MHz e.i.r.p mean ≤ 0 dBm/50MHz
e.i.r.p. peak

76 – 77 GHz76 GHz Radar≤ 55 dBm peak e.i.r.p.

.2016אפריללפניההשקהעםייצורסדרות*

מגבהמגבה

:המקוריתהתאימותהצהרתשלותרגוםהעתקה
ECתאימותתאימותהצהרתהצהרת

1.
שלכנציג,החתום
:יצרן

BRANO a.s.
74741 Hradec 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

2015:ייצורשנת

הרלוונטיותהדרישותבכלעומד
EC/2006/42'מסתקנה
)ב

:השימושוייעודתיאור
בהתאםהמצויןהרכבשללהרמהורקאךמיועדהמגבה
.השימושולהוראותהמגבהעלהמודבקתלמדבקה

3.
המתאימיםהמפרטיםאוהתקניםשלייחוסנתוני
ISO)א 4063,EN ISO 14341-A,DBL 7382.20,

MBN 10435,AS 2693
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ISO)ב 4063,ISO 14341-A,DBL 7392.10,MBN
10435

DBL)ג 7392.10,DBL 8230.10
הכוחמיופה.היצרןבמפעלשמורהמוצרשלהטכניהתיעוד
שלהטכניתהמחלקהמנהל:הטכנייםהמסמכיםהכנתעבור

Brano a.s.
4.

Hradec nad Moravicí
יישוב

5.
05.05.2015

תאריך
:ידיעלנחתם

Director of Quality

TIREFITערכתערכת
:המקוריתהתאימותהצהרתשלותרגוםהעתקה
EC-ההשלשלתאימותתאימותהצהרתהצהרת
EC/2006/42מספרEC-הלתקנתבהתאם
שהמוצרבזאתמצהיריםהרינו

Daimlerשלחשמליתאווירמשאבת:המוצרשם
0851ve:דגםשם , DT/UW 200046
MB:Aשלפריט'מס 000 583 8200

:הבאותהרלוונטיותהתקנותאתתואם
2004/108/EC

:ובמיוחד,הישימיםהמאוחדיםהתקנים
DIN EN 55014-1

DIN EN 55014-2: 2009-06
Dunlop:יצרן Tech GmbH

Birkenhainerstrasse:כתובת 77, 63450 Hanau
IMSמחלקת:כוחבא

2015יוני:תאריך
IMS-AM,IMS-AE-L:חתימה

אבחוןאבחוןשקעשקע
.מורשהבמוסךאבחוןמכשירילחיבורמשמשהאבחוןשקע

לשקעהתקניםחיבורעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האבחון

אתלשבשעלולהאבחוןלשקעאחריםמכשיריםחיבור
.הרכבמערכותשלהתפקוד
.הרכבשלהפעולהבבטיחותלפגועעלולהדבר
התקניםרקברכבהאבחוןלשקעלחברמותר0

.הרכבעבורMercedes-Benzידיעלשאושרו

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה
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בהתקניםשימושעקבהמצברריקוןהערההערה*
האבחוןלשקעהמחוברים

עלעומסיוצרהאבחוןלשקעהמחובריםבהתקניםשימוש
.המצבר

.המצברשלהטעינהמצבאתבדוק0
.המצבראתלטעוןישנמוכההטעינהרמתכאשר0

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

:שמךעלרשוםאינועדייןשרכבךייתכןהבאיםבמקרים
Rמורשהבסוכנותרכבךאתרכשתלאאם.
RשירותבמרכזנבדקלאעדייןרכבךאםMercedes-

Benz.

.Mercedes-Benzשירותבמרכזהרכבאתלרשוםמומלץ
שינויעלהאפשרבהקדםMercedes-Benz-להודע

זאתלעשותתוכל.הרכבשלבעליםהחלפתאובכתובתך
.Mercedes-Benzשירותבמרכזלדוגמה

לייעודלייעודבהתאםבהתאםברכבברכבשימוששימוש
לאאחריםאנשיםאושאתהייתכן,אזהרהמדבקותתסיראם
.במקומןהאזהרהמדבקותאתהשאר.לסכנותמודעיםיהיו
:הבאלמידעבמיוחדלבשיםברכבהשימושבעת
Rאלהבהוראותבטיחותהנחיות

Rהרכבשלטכנייםנתונים
Rהתעבורהותקנות‑התנועהחוקי
Rבטיחותותקניממונערכבחוקי

REACHתקנתתקנתעלעלמידעמידע
:EFTAולמדינותולמדינותהאירופיהאירופיהאיחודהאיחודלמדינותלמדינותרקרק

)33סעיף,1907/2006'מס)EC(תקנה(REACHתקנת
).SVHC(במיוחדמדאיגיםלחומריםמידעחובתמספקת
Daimlerחברת AGמנתעלידיעתהמיטבלפיפועלת
וכדי,אלהSVHCבמיוחדמדאיגיםבחומריםשימושלמנוע
לפי.בטוחבאופןאלהחומריםעםלהתמודדללקוחלאפשר
Daimlerשלהפנימיהמוצרומידעהספקנתוני AGידועים

0,1-מביותרשנמצאים,SVHCבמיוחדמדאיגיםחומרים
.הזההרכבשלבודדיםבמוצריםהמשקלמאחוז
:הבאותבכתובותנוסףמידעלקבלניתן
Rhttp://www.daimler.com/reach
Rhttp://www.daimler.com/reach/en
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לפגמיםלפגמיםאחריותאחריות

ההנחיותשלהפרותעקבלרכבנזקיםהערההערה*
אלההפעלהבהוראות

לגרוםעשויהאלההפעלהבהוראותההנחיותשלהפרה
.לרכבךנזקים
באחריותאולפגמיםבאחריותמכוסיםאינםאלהנזקים
.Mercedes-Benzשלמשומשאוחדשלרכב
הנוגעותאלההפעלהבהוראותההנחיותלבשים0

.לרכבאפשרייםולנזקיםברכבתקיןלשימוש

חירוםחירוםכרטיסיכרטיסיעבורעבורQRקודיקודי
.QRקודיישנםBבקורתהמנוגדובצדהדלקמכלדלתיתעל
QR-הקודבעזרתההצלהצוותייכוליםתאונהמתרחשתאם

החירוםכרטיס.רכבךשלהחירוםכרטיסאתבמהירותלקרוא
בצורהרכבךעלביותרהחשובהמידעאתמכילהעדכני

.החשמלקוויפריסתאתלדוגמה,קומפקטית
-http://www.mercedes-benz.de/qrתמצאנוסףמידע
code.

נתוניםנתוניםאחסוןאחסון
אלקטרונייםאלקטרונייםבקרהבקרהמכשירימכשירי

דרושותחלקן.אלקטרונייםבקרהמכשירימותקניםברכבך
בנהיגהלךמסייעותאחרות,רכבךשלבטיחותיתפקודלצורך

נוחותפונקציותרכבךכולללכךבנוסף).לנהגעזרמערכות(
מכשיריבזכותהןגםמתאפשרותאשר,בידורפונקציותאו

.האלקטרונייםהבקרה
שבו,נתוניםזיכרוןכוללותהאלקטרונייםהבקרהמכשירי
עומס,הרכבמצבעלטכנימידעקבועאוזמניבאופןנשמרים

טכנייםאירועיםוכןתחזוקהדרישות,מסוימיםרכיביםעל
.ותקלות
,מודול,רכיבשלהמצבאתכלליבאופןמתעדיםאלהנתונים
לדוגמהכגון,הסביבהאומערכת
Rסטטוס,נוזליםמפלסיגוןכ(מערכתייםרכיביםשלמצבם

)בצמיגיםאווירולחץמצבר
Rברכבבודדיםרכיביםשלאוהרכבשלסטטוסהודעות

,אורכיתתאוצה,מהירות/גלגלסיבובימספרלדוגמה(
)סגורותהבטיחותחגורותאםתצוגה,רוחביתתאוצה
Rבתאורהדוגמהל(חשוביםמערכתברכיביופגמיםתקלות

)בבלמיםאו
Rלרכבנזקיםשלאירועיםעלמידע

Rדוגמהל(מסוימיםנסיעהבמצביהמערכותתגובות
בקרתמערכותשלהתערבותאואווירכריתהתנפחות
)יציבות
Rגשםוחיישןטמפרטורהדוגמהל(סביבהתנאי(

שלהפונקציותלמימושאחדמצדמשמשיםאלהנתונים
לזיהויגםמשמשיםהםשנימצדאולם,הבקרהמכשירי
ידיעלהרכבפונקציותלמיטובגםכמותקלותשלולתיקון
ברכבומעובדנדיףאלהנתוניםשלהגדולהחלק.היצרן
אוהאירועיםבזיכרוןנשמרמהנתוניםקטןחלקרק.עצמו

.התקלות
רשתשלהעובדים,הרכבעבורשירותלקבלפנייהשלבמקרה
משלל(שלישיצדשלאו)יצרניםאומוסכיםמשלל(השירות
הןשירותעבודות.מהרכבנתוניםלקרואיוכלו)גרירהשירותי
ואמצעיאחריותמקרי,תחזוקהעבודות,תיקוניםלדוגמה
השקעבאמצעותמתבצעתהנתוניםקריאת.איכותאבטחת
במרכזי.לרכבאבחוןמכשיריחיבורלצורךבחוקהמוגדר
הנתוניםאתקוראיםשלישיצדשלבמוסכיםאוהשירות
שלהטכניהמצבאתמתעדיםאלהנתונים.אותםומעבדים
ומועבריםהאיכותובשיפורתקלותבאיתורמסייעם,הרכב
לאחריותכפוףהיצרןלכךמעבר.ליצרןהצורךבמקרה
.מהרכבטכנייםלנתוניםזקוקהואכךלשם.המוצר
במסגרתברכבהתקלותזיכרוןאתלאפסיכולהשירותמרכז

.תחזוקהאותיקוןעבודות
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נתוניםלהזיןבעצמךתוכלשבחרתהאבזוררמתבמסגרת
.הרכבשלוהבידורהמידעאוהנוחותלפונקציות

:דוגמהל,כולליםאלה
Rלהצגהתמונותאוסרטים,מוזיקהכגון,מולטימדיהנתוני

הרכבשלהמולטימדיהבמערכת
Rשלהדיבוריתעםבשילובלשימושכתובותספרנתוני

הרכבשלהניווטמערכתעםאוהרכב
Rשהזנתניווטיעדי
Rאינטרנטבשירותישימושבעקבותנתונים

שהםאוברכבמקומיתשמוריםלהיותעשוייםאלהנתונים
זיכרון,סמרטפוןלדוגמה(לרכבהמחוברבהתקןנמצאים
USBנגןאוMP3.(ניתן,ברכבשמוריםאלהנתוניםאם
תתבצעשלישילצדאלהנתוניםהעברת.אותםלמחוקתמיד
בשירותיםהשימושבמסגרתבמיוחד:בקשתךלפיורקאך

.בחרתשאתהההגדרותלפימקוונים
ברכבאישיותהתאמות/נוחותהגדרותלשמורבאפשרותך
.עתבכלאותןולשנות
:דוגמהל,כוללותאלההגדרות,הרכבלאבזורבהתאם
Rההגהוגלגלהמושבמיקוםשלהגדרות
Rומיזוגמתליםמערכתהגדרות
Rהפנימיתהתאורהכגון,אישיותהתאמות

הטלפוןאתאליולחברתוכל,בהתאםמאובזרהרכבאם
הקצההתקןאתלתפעלתוכל.אחרניידקצההתקןאוהחכם
זה.ברכבךהמובניםהבקרהרכיביבאמצעותהסמרטפוןאו

מהסמרטפוןוצלילתמונהשלוהשמעההצגהמאפשר
פריטימשודריםבעתבה.הרכבשלהמולטימדיהבמערכת
.שלךלסמרטפוןמידע
:דוגמהל–החיבורבסוגכתלות–כולליםאלה
Rהרכבעלכללימידע
Rמיקוםנתוני

,החכםמהטלפוןנבחריםביישומוניםלהשתמשמאפשרהדבר
ביןנוספתאינטראקציה.מוזיקההשמעתאוניווטדוגמהל

אינה,הרכבלנתוניםפעילהגישהובמיוחד,לרכבהסמרטפון
כלשלהיצרןידיעלנקבעהנוסףהנתוניםעיבודאופן.קיימת

תלויותזהבנושאלקבועשעליךההגדרות.אפליקציה
.שלךהסמרטפוןשלההפעלהובמערכתבאפליקציה

מקווניםמקווניםשירותיםשירותים

סלולריסלולריחיבורחיבור
חילופימתאפשרים,סלולריתלרשתחיבורכוללהטלפוןאם

מתאפשרהסלולריהחיבור.נוספותלמערכותרכבךביןנתונים
באמצעותאוברכבהמובניתוקליטהשידוריחידתבאמצעות

זהסלולריחיבור).סמרטפוןכגון(מתקיןשאתהקצההתקן

שירותיםכוללותאלה.מקוונותבפונקציותשימושמאפשר
.שלישיצדידיעלהמסופקים,מקווניםואפליקציות

היצרןהיצרןשלשלשירותיםשירותים
הפונקציותאתמתארהיצרן,היצרןשלהמקווניםבשירותים
האינטרנטאתר,הרכבספרכגון(לכךהמתאיםבמקוםהשונות

לצורך.פרטיותבנושאהרלוונטיהמידעאתומספק)היצרןשל
.אישייםבנתוניםשימושייתכןמקווניםשירותיםשלממימוש
חיבורבאמצעותמתבצעתזולמטרההנתוניםתקשורת
.היצרןשלהייעודיותהמחשובמערכותעםלדוגמה,מאובטח
השירותיםלהכנתמעברנתוניםשלושימושעריכהאיסוף

אוחוקפיעללאישורבהתאםורקאךיתבצעולשימוש
.להסכמתך

השירותיםאתלהשביתאולהפעילתוכלכללבדרך
תקףהדברמסוימיםבמקרים).בתשלוםחלקם(והפונקציות

כוללאינוזהכלל.ברכבךבכללוהנתוניםלחיבורגם
.בחוקהמתחייביםשירותיםאופונקציות

שלישישלישיצדצדשלשלשירותיםשירותים
ספקיםשלמקווניםבשירותיםלהשתמשאפשרותישנהאם

הגנתולתנאילאחריותכפופיםאלהשירותיםיהיו,אחרים
עלהשפעהאיןליצרן.ספקאותושלוהפרטיותהנתונים
.אלהשירותיםבמסגרתהמועבריםהתכנים

,האופןמהוהחיצוניהספקאצללבדוקלךממליציםאנולכן
בהםוהשימושהפרטייםהנתוניםאיסוףשלוהמטרהההיקף
.חיצוניספקאותושלהשירותיםבמסגרת
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יוצריםיוצריםזכויותזכויות
פתוחקודותוכנותחינמיותתוכנותשלרישיונותעלמידע

נרתיקשלהאחסוןבהתקןתמצאשלךברכבהמשמשות
:תחתבאינטרנטשלהםועדכוניםהרכבמסמכי

http://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

שהןלכךלגרוםעלולהריסוןבמערכתשינוייםביצוע
.תפקידןאתלמלאיפסיקו
נוסעיעלעודלהגןתוכללאהריסוןמערכתכזהבמקרה
שלאעלולההיאתאונהובעת,אמורהשהיאכפיהרכב
.צפויבלתיבאופןלפעולהלהיכנסאוכלללפעול
.הריסוןבמערכתחלקאףלשנותאיןלעולם0
ברכיביםגםכמובחיווטשינוייםלערוךאין0

.שלהםבתוכנהאואלקטרוניים

,גופניותמוגבלויותבעלילאנשיםהרכבאתלהתאיםעליךאם
.מורשהלמוסךפנה

Mercedes-Benzנהיגהבעזרילהשתמשממליצה
.שלךהרכבעבוראישרהMercedes-Benz-ש

הריסוןהריסוןמערכתמערכתשלשללפעולהלפעולהמוכנותמוכנות

מערכתשלהאזהרהנוריתתידלקמופעלתההצתהכאשר
שניותהמאוחרלכל.העצמיתהבדיקהבזמן6הריסון
המערכתרכיבי.נכביתהיאהמנועהתנעתלאחרספרות
.לפעולהאזמוכנים

הריסוןהריסוןמערכתמערכתבתפקודבתפקודתקלהתקלה

:הריסוןמערכתשלבתפקודתקלהישנההבאיםבמקרים
Rנדלקתאינה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית

.מופעלתההצתהכאשר
Rברציפותמאירה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךושובשובנדלקתאו

הריסוןבמערותתקלותעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

שלשרכיביםייתכןהריסוןבמערכתתקלהישנהכאשר
כראוייפעלולאאובשוגגלפעולהייכנסוהריסוןמערכת
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לכריותאוהחגורהלמתחנילדוגמהנוגעזה.תאונהבעת
רשתאתלנתקיתאפשרשלאייתכןלכךבנוסף.האוויר
.כמתוכנןהרכבשלהגבוההמתח
יכולהברכבהגבוההמתחברשתשניזוקברכיביםנגיעה
.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

:בזהבזהזהזהתלויתלויבלתיבלתיבאופןבאופןלפעוללפעוליכוליםיכוליםהריסוןהריסוןמערכתמערכתרכיבירכיבי
המערכתהמערכתידיידיעלעלמזוההמזוההמצבמצברכיברכיב

התנגשות,חזיתיתהתנגשותחגורהמתחן
,צדיתהתנגשות,אחורית

התהפכות

כרית,הנהגשלאווירכרית
הקדמיהנוסעשלאוויר

חזיתיתהתנגשות

חזיתיתהתנגשותלברכייםאווירכרית

צדיתהתנגשותצדיתאווירכרית

,התהפכות,צדיתהתנגשותלחלוןאווירכרית
חזיתיתהתנגשות

PASSENGERהחיווינוריתכאשררק AIR BAG OFF
כאשר.להתנפחהקדמיהנוסעשלהאווירכריתתוכלכבויה
וגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושב

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)37עמוד3(

האווירכריתשלחמיםמחלקיםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

כריתחלקיכלמסוימתאווירכריתהתנפחותלאחר
.מאודחמיםיהיוהאוויר

.האווירכריתבחלקילגעתאין0
מידלפנותישהתנפחהכלשהיאווירכריתאם0

.להחליפהכדימורשהלמוסך

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

נשימהמקשייאומאסתמההסובליםלאנשיםאולם,כלל
.קצרלזמןנשימהלכובדלגרוםעשויההיא
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החלוןאתלפתוחאומידהרכבאתלעזוביש,אפשריאם
.הנשימהכובדאתלמנועכדי

בטיחותבטיחותחגורותחגורות
הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאל

תחילתלפנינכונהבצורההבטיחותחגורתאתתמידלחגוריש
יכולהנכונהבצורהשחגורהבטיחותחגורתרק.הנסיעה
.שלהההגנהפוטנציאלאתלממש

חגורתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
.נכונהלאבצורהחגורההבטיחות

לאהיאנכונהבצורהמונחתאינההבטיחותחגורתכאשר
.לספקאמורהשהיאההגנהאתלספקתוכל
פציעותלגרוםאףעלולהכהלכהמונחתשאינהחגורה
.חדהיגויאוחזקהבלימה,תאונהבעת
ויושביםכהלכהחגוריםהנוסעיםשכלתמידודא0

.נכונהבצורה

הנהגשלנכונהישיבהלתנוחתבנוגעלהנחיותתמידלבשים
.)86עמוד3(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
.)99עמוד3(הרכבשלההעמסה

לדוגמה,למושבהנוסעביןחפציםאיןאופןשבשוםודא
.כריות

ולהנחיותלהערותלצייתלהקפידישברכבילדמסיעיםכאשר
.)41עמוד3("ברכבילדים"בפרקהבטיחות

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאלהגבלתהגבלת

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

והריסוןההגנהאתלספקתוכללאהבטיחותחגורת
נמצאתאינההמושבמשענתכאשרבחוקהדרושים
.זקופהכמעטבזווית
לחגורתמתחתלהחליקהנוסעעשויכזהבמקרה

להיפצעוכךתאונהאוחזקהבלימהבעתהבטיחות
.בצוואראוהתחתוןהגוףבפלגלדוגמה

תחילתלפנינכונהבצורההמושבאתכוונן0
.הנסיעה

כמעטבתנוחההמושבמשענתאתלשמורהקפד0
חגורתשלהכתףשרצועתוודאתמידזקופה

.הכתףמרכזעלמונחתהבטיחות
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ללאבנסיעהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נמוכיםלאנשיםנוספתריסוןמערכת

חגורתאתלחגוריכוליםאינם'מ1.50-מנמוכיםאנשים
נוספתריסוןמערכתללאנכונהבצורההבטיחות
.מתאימה
לאהיאנכונהבצורהמונחתאינההבטיחותחגורתכאשר
שאינהחגורה.לספקאמורהשהיאההגנהאתלספקתוכל
,תאונהבעתפציעותלגרוםאףעלולהכהלכהמונחת
.חדהיגויאוחזקהבלימה
במערכתרק'מ1.50-מנמוכיםאנשיםלאבטחיש0

.מתאימהנוספתריסון

אושינוייםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הבטיחותבחגורותנזקים

:להגןיוכלולאהבטיחותחגורותהבאיםבמצביםבמיוחד
Rהולבנה,מאודמלוכלכת,פגומההבטיחותחגורת,

.כלשהושינויבהנערךאםאונצבעה
Rמאודמלוכלךאופגוםהחגורהאבזם.
Rהחגורותבעיגוני,החגורותבמתחנישינוייםבוצעו

.החגורותבגולליאו

באופןגםתאונהבעתלהינזקעשויותהבטיחותחגורות
.זכוכיתמשברילדוגמה,סמוי

עלולותשניזוקואושינוייםבהןשנערכובטיחותחגורות
.תאונהבעתלדוגמה,לפעוללאאולהיקרע
להיכנסיכוליםשינוייםבהםשנערכוחגורהמתחני
.כמתוכנןכלללתפקדלאאובשוגגלפעולה

,הבטיחותבחגורותשינוייםלערוךאיןלעולם0
ובגולליהחגורותבעיגוני,החגורותבמתחני
.החגורות

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

מאחורמאחורהאמצעיתהאמצעיתהבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשחרורשחרור

השמאליהמושבמשענתשלבחזרהיישוראוקיפולבעת
עשויההאמצעיהאחוריהמושבשלהבטיחותחגורתאחורי
:הבטיחותחגורתשחרורחייב.החוצהלהימשךלא
החגורהיציאתחריץמאזורהבטיחותחגורתאתמשוך0

.אותהועזובהחוצהמ"מ25-כהמושבבמשענת
.פנימהותימשךתשתחררהבטיחותחגורת

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלוכוונוןוכוונוןחגירהחגירה

תגרוםהבטיחותחגורתשלהחוצהחדהאומהירהמשיכה
להמשיךאפשראיזהבמצב.הקפיציהחגורהגולללחסימת
.החגורהרצועתאתהחוצהולמשוך
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באבזם2הבטיחותחגורתלשוניתאתתמידנעל0
.1הישיבהלמקוםהשייךהחגורה

חריץאתדחףלחוץהחגורהיציאתשחרורלחצןכאשר0
.המבוקשלמיקום3החגורהיציאת

שחריץוודאהחגורהיציאתשחרורלחצןאתשחרר0
.זהבמיקוםנתפס3החגורהיציאת

הנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרולעםעםרכביםרכבים
:הקדמיהקדמי

האווירכריתוהתנפחותהחגורהמתחןהזנקתהערההערה*
מאוישאינוהקדמיהנוסעמושבכאשר

שלהחגורהבאבזםנעולההבטיחותחגורתלשוניתאם
שבעתייתכן,מאוישאינוכשהמושבהקדמיהנוסעמושב
יוזנק,אחרותלמערכותבנוסף,החגורהמתחןתאונה
.תתנפחהצדיתהאווירוכרית
.בטיחותחגורתבכלבלבדאחדנוסעלחגורמותר0

הנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרולללאללארכביםרכבים
:הקדמיהקדמי

הנוסעמושבכאשרהחגורהמתחןהזנקתהערההערה*
מאוישאינוהקדמי

שלהחגורהבאבזםנעולההבטיחותחגורתלשוניתאם
שמתחןייתכן,מאוישאינוכשהואהקדמיהנוסעמושב

.תאונהבעתיוזנק,אחרותלמערכותבנוסף,החגורה
.בטיחותחגורתבכלבלבדאחדנוסעלחגורמותר0

החגורההחגורההתאמתהתאמתפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

אינההבטיחותחגורתכאשר:®PRE-SAFEעםעםרכביםרכבים
אין.אוטומטיתתימתחשהחגורהייתכן,ומתוחהלגוףצמודה
.זהבמצבהבטיחותבחגורתלאחוז

באמצעותזופונקציהאתלבטלאולהפעילבאפשרותך
.)32עמוד3(המולטימדיהמערכת

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתהסרתהסרת

חגורתאתוהולךהחגורהבאבזםהשחרורלחצןעללחץ0
.החגורהלשוניתעםידניתהבטיחות

מערכתמערכתבאמצעותבאמצעותהחגורההחגורהכוונוןכוונוןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.בטיחותחגורתהתאמתאתכבהאוהפעל0

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעושלושלהנהגהנהגשלשלחגורהחגורהאזהרתאזהרתתפקודתפקוד

בלוחהצגעלüהבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
חייביםהנוסעיםשכללכךלבךתשומתאתמפנההמחוונים
.נכונהבצורהחגוריםלהיות
.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
.חגוריםהקדמיוהנוסעשהנהגברגענכביתהחגורהאזהרת
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האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלהמצבהמצבחיוויחיוויתפקודתפקוד

זמינההאחורייםבמושביםהבטיחותחגורותשלהמצבתצוגת
.מסוימותבמדינותרק

חגורתאיזומציגהמאחורהבטיחותחגורותשלהמצבתצוגת
.מהודקתאינההאחורייםבמושביםבטיחות

חגורותשלהמצבתצוגתאתמידלהסתירבאפשרותך
בגלגלשמאלבצדחזרההלחצןבאמצעותמאחורהבטיחות
.)226עמוד3(ההגה
חגורתאתמשחררהאחוריבמושבהנוסעיםאחדאם

הבטיחותחגורתשלהמצבחיווי,נסיעהבמהלךהבטיחות
.שוביופיעהאחורית

אפשראיזהבמקרה.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
האחוריתהבטיחותחגורתשלהמצבחיוויאתלהסתיר
.ההגהגלגלשלשמאלבצדאחורהלחצןעלבלחיצה

אוויראווירכריותכריות
האווירהאווירכריותכריותסקירתסקירת

לברכייםאווירכרית1
לנהגאווירכרית2
הקדמילנוסעאווירכרית3
לחלוןאווירכרית4
צדיתאווירכרית5

הכיתובלפיהאווירכריתשלההתקנהמקוםאתלזהותניתן
AIRBAG.

פוטנציאלאתלהגדיליכולההיאמופעלתהאווירכריתכאשר
.לנוסעיםההגנה

:אוויראווירכריתכריתכלכלשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאל
:עבורעבוראפשריאפשריהגנההגנהפוטנציאלפוטנציאלאוויראווירכריתכרית

ושוקברך,ירךלברכייםאווירכרית

,הנהגשלאווירכרית
הנוסעשלאווירכרית
הקדמי

חזהוביתראש

ראשלחלוןאווירכרית

חזהביתצדיתאווירכרית

כריתכאשרחייםסכנתאו‑פגיעהסכנתאזהרהאזהרה&
מופעלתהקדמיהנוסעשלהאוויר

אפשר,מופעלתהקדמיהנוסעשלהאווירכריתכאשר
מכריתתאונהבעתיפגעהקדמיהנוסעמושבעלשילד
.הקדמיהנוסעשלהאוויר
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לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
שים.)60עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים
הפונותלילדיםריסוןלמערכתבנוגעלהנחיותבמיוחדגםלב

.הקדמיהנוסעמושבעלומותקנותאחורהאוקדימה
הנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרולעםעםרכביםרכבים
:הקדמיהקדמי

PASSENGERהחיווינוריתכאשררק AIR BAG OFF
כאשר.להתנפחהקדמיהנוסעשלהאווירכריתתוכלכבויה
וגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושב

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)37עמוד3(

ישמאוישאינוהקדמיהנוסעמושבכאשרהערההערה*
הבאיםלנושאיםבמיוחדלבלשים

הריסוןמערכתרכיביהבאיםבמצביםעשוייםתאונהבעת
:לצורךשלאלפעולהלהיכנסהקדמיהנוסעבצד
Rהקדמיהנוסעמושבעלכבדיםחפציםישנם.
Rהחגורהבאבזםנעולההבטיחותחגורתלשונית

.מאוישאינוהקדמיהנוסעמושבכאשר

.מתאיםבמקוםחפציםאחסן0
.בטיחותחגורתבכלבלבדאחדנוסעלחגורמותר0

החלוןשלהאווירשכריתאפשר,שזוהההתאונהבמצבתלוי
מושבהאםבכךתלויהההפעלה.תופעלהקדמיהנוסעבצד

.ריקאותפוסהקדמיהנוסע

האווירהאווירכריותכריותשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאל

פוטנציאלאתלהגביר,התאונהבסוגתלוי,יכולההאווירכרית
.כהלכהשחגורהבטיחותחגורתשלההגנה

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

לאהאווירשכריתייתכןנכונהבתנוחהיושבאינךכאשר
ייתכןואף,אמורהשהיאכפיעליךלהגןתוכל

.נוספותפציעותאותךתפצעהיאשבהתנפחותה
תמידלהקפידחייבברכבנוסעכל,מסיכוניםלהימנעכדי
:הבאיםהנושאיםעל
Rשחגורתבמיוחדלבשים.הבטיחותחגורתאתלחגור

מעלבהיריוןנשיםאצלתעבורלאפעםאףהאגן
.התחתיתהבטןאוהבטן

Rמרבימרחקעלןלשמורנכוןישיבהבמצבלשבת
האווירמכריות
Rהבאותלההנחיותלבשים.
.לנוסעהאווירכריתביןחפציםשאיןתמידודא0

למנועכדיהבאותלהנחיותבמיוחדלצייתחייבברכבנוסעכל
:האווירכריתשבהתנפחותהסכנותאת
Rאתדחף,הנסיעהתחילתלפנינכוןהמושביםאתכוונן

.האפשרככלאחורההקדמיהנוסעושלהנהגשלהמושב
הנהגשלנכונהישיבהלתנוחתהנוגעלמידעלבשים
.)86עמוד3(
Rכריתתוכלכך.ההגהבטבעת,מבחוץרקבהגהאחוז

.הפרעהללאלהתנפחהאוויר
Rתתכופףאל.הנסיעהכלבמשךהגבמשענתעלהישען

אתהאחרת.הצדחלוןעלאוהדלתעלתישעןועלקדימה
.האווירכריתשלההתנפחותלאזורנכנס
Rאל.תמידהרצפהעללהימצאצריכותהרגלייםכפות

רגליךזהבמקרה.המכשיריםלוחעלהרגליםאתתניח
.האווירכריתשלההתנפחותבאזוריימצאו
Rלהנחיותלבלשיםישברכבילדיםמסיעיםכאשר

.)41עמוד3(הנוספות
Rובטוחהמסודרתבצורהחפציםאחסן.
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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,מדבקהאפילו,האווירכרית

.ליעודהבהתאםתתפקדלאהאוויר
ואיןהאווירכריתכיסויאתלשנותאיןלעולם0

.כלשהםחפציםאליולחבר

הכיתובלפיהאווירכריתשלההתקנהמקוםאתלזהותניתן
AIRBAG)333עמוד(.

מושבכיסוייעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מתאימיםלא

להתנפחותלהפריעעשוייםמתאימיםלאמושבכיסויי
אתלמנועאובמושביםשנמצאותהאווירכריות

.כלילההתנפחות
הנוסעיםעלעודלהגןיוכלולאהאווירכריותזהבמקרה
אתלשבשעשוייםהםלכךבנוסף.אמורותשהןכפי

לנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקציית
.הקדמי
ידיעלשאושרומושבבכיסויירקהשתמש0

Mercedes-Benzזהמושבעבור.

שלבתפקודתקלותעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הדלתבחיפויהחיישנים

ביצוע.האווירכריותשלבקרהחיישניישנםבדלתות
בחיפוייאובדלתותמקצועיותלאעבודותאושינויים
אתלשבשעלוליםלדלתותשנגרמיםנזקיםאוהדלתות
האווירכריותיוכלולאזאתבעקבות.החיישניםפעילות
.כהלכהלתפקד
הנוסעיםעלעודלהגןיוכלולאהאווירכריותזהבמקרה
.אמורותשהןכפי
אובדלתותכלשהםשינוייםלבצעאיןלעולם0

.שלהןבחלקים
אובדלתותעבודותלבצעכדימורשהלמוסךפנה0

.הדלתותבחיפויי

התנפחהשכבראווירמכריתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

תוכלולאעודמגנהאינההתנפחהשכבראווירכרית
.תאונהבעתאמורהשהיאכפילהגן
לגרורישהתנפחהשכבראווירכריתלהחליףכדי0

.מורשהלמוסךהרכבאת

.שהתנפחותאווירכריותמידהחלף
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הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתמצבמצב

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתנטרולנטרולפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד
האוטטומטיתהאוטטומטית

מושבשלהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקציית
לילדיםריסוןמערכתאםלזהותמסוגלתהקדמיהנוסע

האווירכריתלכךבהתאם.אדםבויושבאולמושבמחוברת
.תנותקאותופעלהקדמיהנוסעשל
ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת

:הבאיםהנושאיםעלתמידלהקפיד
Rלילדיםהריסוןמערכתשלנכוןמיקוםעלהקפד

.)46עמוד3(
Rהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראותתמידלבשים

.לילדים
Rמערכתמאחוריאומתחתחפציםלהניחאיןלעולם

.כריתלדוגמה,לילדיםהריסון
Rהאורכיבכיווןהסוףעדפנימההמושבכריתאתכוונן.
Rלהיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא

.הקדמיהנוסעמושבשלהישבהמשטחעלמונח
Rהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח

מושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.הקדמיהנוסע
Rוישהרכבבתקרתלגעתלילדיםהריסוןלמערכתאסור

עללוחצתאינההמושבשלהראששמשענתלוודא

המושבמשענתנטייתאתהתאם.לילדיםהריסוןמערכת
.בהתאםהראשמשענתאו

חפציםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןלמערכתהמושבמשטחביןהנמצאים
לילדים

לביןהמושבשלהישיבהמשטחביןהנמצאיםחפצים
שלהתקיןלתפקודלהפריעיכוליםלילדיםהריסוןמערכת

לנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקציית
.הקדמי
לפעולתוכללאהקדמילנוסעהאווירכריתכךעקב

.תאונהבעתכמתוכנן
המושבשלהישיבהמשטחביןחפציםלהניחאין0

.לילדיםהריסוןמערכתלבין
צריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא0

הנוסעמושבשלהישבהמשטחעלמונחלהיות
.הקדמי

הריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח0
למשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.הקדמיהנוסעמושב

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת

:הבאותלהנחיותלצייתחייבהקדמיהנוסעבמושבשיושבמי
R30עמוד3(הבטיחותחגורתאתנכוןלחגור(.
Rהגבכאשר,לגמריכמעטזקופהבתנוחהבמושבלשבת

.המושבמשענתעלנשען
Rהרכברצפתעלמונחותיהיוהרגלייםשכפותכךלשבת.

למצבבשוגגלעבורעשויההקדמילנוסעהאווירכריתאחרת
:לדוגמההבאיםבמקרים,מנותק
Rאתמסיטוכךברכבהידמשענתעלנשעןהקדמיהנוסע

.מהמושבמשקלו
Rהמושבממשטחעומסשמקטיןבאופןיושבהקדמיהנוסע

כריתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מנוטרלתהקדמילנוסעהאוויר

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFFבעת.מושבתתהקדמילנסועהאווירכרית,דולקת
שהיאכפילהגןתוכללאגםולכןתתנפחלאהיאתאונה
.אמורה
עלולהקדמיהנוסעבמושבשיושבמימכךכתוצאה
יושבהואאםבמיוחד,הרכבבפניםבחלקיםלהתנגש
.המכשיריםללוחמדיקרוב
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עללהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר
:הבאיםהנושאים
Rהנוסעמושבעלהאדםאתנכונהמזהההמערכת

כבויהאופעילההקדמילנוסעהאווירוכרית,הקדמי
.לכךבהתאם
Rשאפשרכמהעדלאחורדחוףהקדמיהנוסעמושב.
Rבמושבנכוןיושבהאדם.
האווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסע

העצמיתהבדיקהלאחראז,מאוישהקדמיהנוסעמושבאם
לנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקצייתשל

ישירותיושבהקדמיהנוסעבמושבאםהערכהתבוצעהקדמי
החיווינוריות.לילדיםבטיחותמושבעליומותקןאואדם

PASSENGER AIR BAGתהליךמצבאתמציגות
.הטעינה
החיווינוריותשללתפקודבנוגעלהנחיותלבשים

PASSENGER AIR BAG)337עמוד(.

PASSENGERהחיוויהחיווינוריתנוריתתפקודתפקוד AIR BAG

הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולללאברכבים
הקדמיהנוסעבצדהמכשיריםלוחבצדמיוחדתמדבקהישנה

.)60עמוד3(

כריתכריתשלשלהאוטומטיהאוטומטיהנטרולהנטרולפונקצייתפונקצייתשלשלעצמיתעצמיתבדיקתבדיקת
הקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאוויר
החיווינוריותשתימאירותמופעלתההצתהכאשר

PASSENGER AIR BAG ONו-OFFהבדיקהבמהלך
.העצמית
לנוסעהאווירכריתשלהסטטוסיוצגהעצמיתהבדיקהלאחר
:הקדמי
RPASSENGER AIR BAG ONלמשךמאירה

החיווינוריותשתימכןלאחר,שניות60
PASSENGER AIR BAG ONו-OFFנכבות:

.תאונהבעתלהתנפחתוכלהקדמילנוסעהאווירכרית
RPASSENGER AIR BAG OFFברציפותמאירה:

בעתתתנפחלאהיא.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית
.תאונה

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

PASSENGER AIR BAG OFFברציפותלהאיריכולה
.כבויהלהיותאו

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG OFF
,זמניתבומאירות6הריסוןמערכתשלהאזהרהונורית
זהבמקרה.הקדמיבנוסעבמושבלהשתמשאחדלאףאסור
הנוסעמושבעלילדיםלריסוןמערכתלהתקיןאסוראף
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אתולתקןלבדוקכדימורשהלמוסךדיחויללאפנה.הקדמי
.הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרול

מצבמצבתצוגתתצוגת
הנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר
במצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגם

.לסיטואציהבהתאםהנכון
מושבמושבעלעללאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנתלאחרלאחר
PASSENGERהנורית:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסע AIR BAG OFF
.ברציפותלהאירחייבת

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כריתכאשרלאחורהפונהלילדיםריסוןבמערכת
מופעלתהקדמילנוסעהאוויר

הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמושיבאתהכאשר
החיוויונוריתהקדמיהנוסעמושבעללאחור

PASSENGER AIR BAG OFFכרית,כבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר
.בילדלפגועעשויההאווירכרית
נורית.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירשכריתתמידודא

PASSENGERהחיווי AIR BAG OFFחייבת
.לדלוק

לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
.)60עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים
PASSENGERהחיווינורית AIR BAG OFFעשויה

ובמאפייניםלילדיםהריסוןבמערכתתלוי,כבויהלהישאר
מערכתאתלהתקיןאסורזהבמקרה.הילדשלהגופניים
.הקדמיהנוסעמושבעללאחורהפונהלילדיםהריסון
הפונהלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןישזאתבמקום
.מתאיםאחורימושבעללאחור
מושבמושבעלעלקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנתלאחרלאחר
PASSENGERהחיווינורית:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסע AIR BAG
OFFבמערכתתלוי,כבויהלהיותאוברציפותלהאירעשויה
תמידציית.הילדשלהגופנייםובמאפייניםלילדיםהריסון
.הבאותלהנחיות

שגוימיקוםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
.קדימההפונהלילדיםהריסוןמערכתשל
הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמאבטחיםכאשר
הקדמיהנוסעומושב,הקדמיהנוסעמושבעלקדימה
בעתעשויהילד,המכשיריםללוחמדיקרובממוקם
:תאונה
Rהחיווינוריתאםהרכבבפניםבחלקיםלהתנגש

PASSENGER AIR BAG OFFדולקת.
Rהחיווינוריתאםהאווירמכריתלהיפגע

PASSENGER AIR BAG OFFכבויה.
ככלאחורההקדמיהנוסעמושבאתלכוונןיש0

המושבכריתאתהסוףעדפנימהולדחוףהאפשר
שלהכתףשרצועתתמידהקפד.האורכיבכיוון
יציאתמחריץנכוןמנותבתהבטיחותחגורת
במערכתהכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורה
מחריץלעבורצריכההכתףרצועת.לילדיםהריסון
הצורךבמקרה.למטהואזקדימההחגורהיציאת
הנוסעמושבואתהחגורהיציאתחריץאתכוונן
.בהתאםהקדמי

מערכתיצרןשלההתקנהלהוראותתמידלבשים0
.לילדיםהריסון
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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 OFF
מאירה

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFFשלהעצמיתהבדיקהלאחרלהאירממשיכה

לאהיא.מושבתתהקדמילנסועהאווירכרית,המערכת
לנוסעהאווירכריתזהבמקרה.תאונהבעתתתנפח
כאשרלדוגמה,אמורהשהיאכפילהגןתוכללאהקדמי
.הקדמיהנוסעבמושבאדםיושב
,הרכבבפניםבחלקיםלפגועלדוגמהעשויהנוסע
.המכשיריםללוחמדיקרוביושבהואאםבמיוחד
עללהקפידיש,מאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר

:הבאיםהנושאים
Rמושבעלהאדםאתנכונהלזהותחייבתהמערכת

צריכההקדמילנוסעהאווירוכרית,הקדמיהנוסע
.לכךבהתאםכבויאופעילבמצבלהיות
Rנכונהבצורהוחגורנכונהבצורהיושבהאדם.
Rשאפשרכמהעדלאחורדחוףהקדמיהנוסעמושב.

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
Rהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכת

.)60עמוד3(
R46עמוד3(לילדיםהריסוןמערכתשלנכוןמיקום(.

®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
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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

בטוחהבטוחהבצורהבצורהברכבברכבילדיםילדיםהסעתהסעת
הבאיםהבאיםלנושאיםלנושאיםלבלבלשיםלשיםישישברכבברכבילדיםילדיםנוסעיםנוסעיםכאשרכאשר

הספציפיותהבטיחותלהנחיותגםמיוחדבאופןלבשים%
כשגםוסכנותסיכוניםולמנועלזהותתוכלכך.למצב
.)41עמוד3(ברכבנוסעיםילדים

עקביעקביהיההיה
לילדיםריסוןבמערכתהילדיםבאבטחתהקפדהאיכיזכור
אתואבטחתמידעקביהיה.קשותלתוצאותלהובילעשוי
.נסיעהכללפניבקפידההילד

Mercedes-Benzילדיםעליותרטובלהגןכדיממליצה
להנחיותלבלשים'מ1.50-מנמוכיםאו12מגילצעירים
:הבאות
Rהמתאימהלילדיםריסוןבמערכתתמידהילדאתאבטח

.שלךMercedes-Benz-ל
Rלמשקלו,לגילולהתאיםחייבתלילדיםהריסוןמערכת

.הילדשללגובהווכן
Rמערכתלהתקנתלהתאיםחייבברכבהישיבהמקום

.)46עמוד3(שלךלילדיםהריסון

עלהמאובטחיםשילדיםאותנומלמדתהתאונותסטטיסטיקת
מאלהיותרעקרוניבאופןמוגניםהאחורייםהמושבים

-Mercedesממליצהלכן.הקדמייםבמושביםהמאובטחים
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Benzעללילדיםריסוןמערכותולהתקיןלהעדיףבמפורש
.האחורייםהמושבים

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהמונחהמונח
ריסוןמערכתבמונחמשתמשיםאנואלההפעלהבהוראות
:לדוגמההיאלילדיםריסוןמערכת.לילדים
Rסלקל
Rלאחורהפונהלילדיםבטיחותמושב
Rקדימההפונהלילדיםבטיחותמושב
Rלחגורתומוליכיםמשענתעם)בוסטר(מושבהגבהת

הבטיחות
Mercedes-Benzמושבבהגבהתלהשתמשממליצה

.גבמשענתעם

וכןלמשקלו,לגילולהתאיםחייבתלילדיםהריסוןמערכת
.הילדשללגובהו

ולחוקיםולחוקיםלתקנותלתקנותלבלבשיםשים
ריסוןבמערכתלשימושבנוגעהחוקלתקנותתמידלבשים

.ברכבלילדים
לבדיקותבהתאםאושרהלילדיםהריסוןשמערכתודא

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע.התקפותולתקנות
Mercedes‑Benzשירותמרכזעלממליצה
Mercedes‑Benz.

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

ועללילדיםהריסוןמערכתשלהאישורקטגוריותעלמידע
הריסוןמערכתשלהאישורתוויתעלהמצויניםהנתונים
.)47עמוד3(לילדים

סכנותסכנותמניעותמניעות,סיכוניםסיכוניםזיהויזיהוי

ברכבברכבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעבורעבורעיגוןעיגוןמערכתמערכת
מערכותבאמצעותרקלילדיםהריסוןמערכותאתלעגןמותר
:הבאותהעיגון
RבשיטתההידוקחבקיISOFIXאוi-Size
Rהרכבשלהבטיחותחגורת
RרצועתחיבוריTop Tether

-iאוISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתלהתקיןמומלץ
Size.
אתלהפחיתיכולברכבהמותקנותלטבעותפשוטחיבור
.לילדיםהריסוןמערכתשלשגויהלהתקנההסיכון

במושבהמובניתהבטיחותחגורתבאמצעותמאבטחהילדאם
ISOFIXאוi-Size,הכולללמשקלבמיוחדלבלשיםיש
לילדיםהריסוןמערכתעםביחדהילדשלהמותר

.)53עמוד3(

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

לילדיםלילדיםהריסוןהריסוןמערכתמערכתאתאתנכוןנכוןלחברלחברלהקפידלהקפידישיש

התקנהעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםהריסוןמערכתשלשגויה

עלאושגויהבצורהשהותקנהלילדיםריסוןמערכת
שהיאכפיהילדעללהגןתוכללאמתאיםלאמושב
.אמורה
שהיאייתכןחדהיגויאוחזקהבלימה,תאונהבעתלכן
.הילדאתלהחזיקתוכללא
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הריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראותלבשים0
.לשימושהמותרלתחוםוכןלילדים

הריסוןמערכתשלהבסיסשטחשמלואודא0
.המושבשלהישיבהלמשטחצמודלילדים

מערכתמאחוריאומתחתחפציםלהניחאיןלעולם0
.כריתלדוגמה,לילדיםהריסון

כיסויעםרקלילדיםריסוןבמערכותהשתמש0
.המקוריהמושב

.מקורייםבכיסוייםרקפגומיםמושבכיסוייהחלף0

ילדיםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםריסוןבמערכתברכבמאובטחיםשאינם

שאינהאושגויהבצורהשהותקנהלילדיםריסוןמערכת
אוחזקהבלימה,תאונהבעתלהשתחררעלולהמעוגנת
.פתאומיהיגוי

ולפגועבחלללהיזרקעשויהלילדיםהריסוןמערכת
.בנוסעים

ישבשימוששאינןלילדיםריסוןמערכותגם0
.נכונהבצורהולעגןלהקפיד

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת

Rמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידציית
להנחיותוכןמשתמשאתהשבהלילדיםהריסון

:לרכבהספציפיות
-iאוISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתהתקנת-

Size53עמוד3(האחוריהמושבעל(.
האחורילמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-

.)59עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות
הקדמיהנוסעלמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-

שים.)61עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות
לילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלב

.)60עמוד3(קדימהאואחורההפונות
לפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר
הנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגםהנסיעה
לסיטואציהבהתאםהנכוןבמצבנמצאתהקדמי

.)37עמוד3(
Rהריסוןובמערכתהרכבבפניםהאזהרהלשלטילבשים

.לילדים
Rברצועתהשתמש,קיימתאםTop Tether.

לילדיםלילדיםהריסוןהריסוןבמערכתבמערכתשינוייםשינוייםלהכניסלהכניסאיןאין

הריסוןבמערכתשינוייםעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדים

חפציםחיבוראולילדיםהריסוןבמערכתשינוייםהכנסת
עשויים,מתאימיםלאאביזריםאוצעצועיםכגון,אליה
לתפקדתוכללאלילדיםהריסוןשמערכתלכךלגרום
!מוגברתפציעהסכנת.לייעודהבהתאם
חבר.לילדיםהריסוןבמערכתשינוייםלהכניסאיןלעולם
אישרלילדיםהריסוןמערכתשיצרןאביזריםרקאליה

.זולילדיםריסוןמערכתעבורבמפורש

Mercedes‑Benzהריסוןמערכותאתלנקותממליצה
באמצעותMercedes-Benzידיעלהמומלצותלילדים
.Mercedes-Benzשלטיפוחחומרי

לגמרילגמריתקינהתקינהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתרקרקהשתמשהשתמש

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פגומותלילדיםריסוןבמערכות

ניזוקושלההעיגוןמערכתאולילדיםהריסוןמערכתאם
כפיהילדעללהגןעודתוכללאהיא,בתאונהנפגעואו

.אמורהשהיא

הנוסעיםבטיחות42



שהיאייתכןחדהיגויאוחזקהבלימה,תאונהבעתלכן
.הילדאתלהחזיקתוכללא
בתאונהשנפגעואושניזוקולילדיםריסוןמערכות0

.מידלהחליףיש
מערכותאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

שתתקיןלפנילילדיםהריסוןמערכותשלהעיגון
.לילדיםריסוןמערכתשוב

ישירהישירהשמששמשקרינתקרינתמנעמנע

עלישירהשמשקרינתעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםהבטיחותמושב

שמשלקרינתנחשפתלילדיםהריסוןמערכתכאשר
.להתלהטעשוייםשלהחלקים,ישירה
הריסוןמערכתשלאלהמחלקיםלהיכוותעלוליםהילדים
.מתכתייםמחלקיםובמיוחד,לילדים

חשופהאינהלילדיםהריסוןשמערכתתמידודא0
.ישירהשמשלקרינת

.שמיכהבאמצעותלדוגמה,עליההגן0

שמשלקרינתנחשפהלילדיםהריסוןמערכתאם0
אתבהשתושיבלפנילהתקררלהאפשר,ישירה
.הילד

.השגחהללאברכבילדיםלהשאיראיןלעולם0

בעצירהבעצירהאואובחנייהבחנייהלבלבשיםשים

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:ידיעללמשל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםשחרור.

Rההילוכיםמצבשינוי.
Rהרכבאתהתנע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.

הקורהשפעותאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
להיפצעעלוליםהםקשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות

!למותואפילומכך
ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0

.מקרהבשוםהשגחה
.השגחהללאברכבחייםבעלילהשאיראיןלעולם0
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מומלצותמומלצותלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותסקירתסקירת

.Mercedes‑BenzשירותמרכזעלממליצהMercedes‑Benz.מורשהבמוסךתקבלהנכונהלילדיםהריסוןמערכתעלנוסףמידע

ISOFIXבאמצעותבאמצעותעיגוןעיגון

משקלמשקלקבוצתקבוצת
גובהגובהקבוצתקבוצת

1דגםדגם

אישוראישורמספרמספר
2קטלוגיקטלוגימספרמספר

Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

:+0קבוצהקבוצה
חודשים15-כועדג"ק13עד

Eגובהגובהקבוצתקבוצת

BABY SAFE plus
E1 04 301 146

B6 6 86 8224

:Iקבוצהקבוצה
ג"ק8עד9

B1גובהגובהקבוצתקבוצת

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 17 02
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ברכבברכבהישיבההישיבהמקוםמקוםשלשלהבטיחותהבטיחותחגורתחגורתבאמצעותבאמצעותעיגוןעיגון

1סוגסוגמשקלמשקלקבוצתקבוצת

אישוראישורמספרמספר
2קטלוגיקטלוגימספרמספר

Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

:0קבוצהקבוצה
חודשים6-כועדג"ק10עד

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 13 02

:+0קבוצהקבוצה
חודשים15-כועדג"ק13עד

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 13 02

:Iקבוצהקבוצה
שנים4עדחודשים9כמעטושלג"ק18עד9

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 17 02

:II/IIIקבוצהקבוצה
שנה12עד4כמעטושלג"ק36עד15

KIDFIX
E1 04 301 198

A 000 970 20 02

:II/IIIקבוצהקבוצה
שנה12עד4כמעטושלג"ק36עד15

KIDFIX XP
E1 04 301 304

A 000 970 23 02
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לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתלהתקנתלהתקנתמתאימיםמתאימיםישיבהישיבהמקומותמקומותסקירתסקירת

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותעבורעבורעיגוןעיגוןמערכותמערכות

ברכבברכבישיבהישיבהמקוםמקום

:מומלצתלילדיםריסוןמערכתימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב
ISOFIXבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון

)49עמוד3(
או

i-Sizeבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון
)52עמוד3(

Topברצועתגםהשתמש,קיימתאם Tether
)55עמוד3(

:חלופיתעיגוןמערכת
R56עמוד3(ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת(

:עיגוןמערכתהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב
R56עמוד3(ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת(

:מיוחדבאופןלבשים
Rוגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)37עמוד3(לסיטואציהבהתאם
R36עמוד3(האוטומטיהאווירכריתלנטרולבנוגעהנחיות(

:עיגוןמערכתאמצעיאמצעיאחוריאחורימושבמושב
R56עמוד3(ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת(
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לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותעבורעבוראישוריםאישוריםקטגוריותקטגוריות

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

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעלעלסימוןסימון
למשלתמצאלילדיםריסוןמערכותשעלהאישורתוויתעל

ומספרמשקלקבוצת,האישורלקטיגוריתבנוגענתונים
.אישור
למצואאפשרלילדיםריסוןמערכותאישורלקטגוריתבהתאם
.ISOFIXתקןשלגובהקבוצתלדוגמה,נוספיםנתונים

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
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UN-R129תקןתקןלפילפיאישוראישורקטגוריתקטגורית

אישורלתוויתדוגמה

Ri‑‑Size:בקטגוריהלילדיםריסוןמערכות
„i‑Size“ההידוקחבקיעםברכביםלהתקנהמאושרות

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

.רגליתבאמצעות

הרכבהרכבמושבימושבישלשללההתאמהלההתאמהלבלבשיםשים
הפונותלילדיםריסוןמערכותישהאישוריםלקטגוריתבהתאם
השימוש.אחורההפונותלילדיםריסוןמערכותאו/וקדימה
:מסויימיםרכבמושביעבורמוגבללהיותעשוי
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבהמקומותהתאמת

.)49עמודISOFIX)3בתקן
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבהמקומותהתאמת

.)52עמודi‑Size)3בתקן

Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןישיבהמקומותהתאמת
.)56עמוד3(חגּורות
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אחוריאחורילמושבלמושבiSizeאואוISOFIXעםעםלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור

ISOFIXבתקןבתקןלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןהישיבההישיבהמקומותמקומותהתאמתהתאמתסקירתסקירת
ISOFIXסימוןסימון

ISOFIXמיוחדותריסוןמערכותלעיגוןמתוקננתמערכתהיא.
RבתקןלילדיםריסוןמערכתלעיגוןמתאימיםישיבהמקומותמצייןהסמלISOFIXלפיUN-R44)347עמוד(.
RלפילילדיםריסוןמערכותרקלעגןישUN-R44לטבלאותבהתאםשאושרוISOFIX.

קלקל-סלסל

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב:מערכתמערכת:גובהגובהקבוצתקבוצת

FISO/L1X

GISO/L2X
XבתקןלילדיםריסוןמערכתעבורמתאיםלאISOFIXזהגודלבדירוגאו/ואוזומשקלבקבוצת.
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(0משקלמשקלקבוצתקבוצת )חודשיםחודשים6-ככועדועדגג"קק10עדעד:

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב:מערכתמערכת:גובהגובהקבוצתקבוצת

EISO/R1IL
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXהרכבדגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסוןמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשל

)חודשיםחודשים15-ככועדועדגג"קק13עדעד(+0משקלמשקלקבוצתקבוצת

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב:מערכתמערכת:גובהגובהקבוצתקבוצת

EISO/R1IL

DISO/R2,ISO/R2XIL

CISO/R3IL)1(
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXהרכבדגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסוןמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשל

צמודהאינההקדמיהמושבשלהגבשמשענתודא.ביותרהעליונהלעמדההקדמיהמושבאתלהעביריש)ISO/R3(גובהמקבוצתלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת1

.לילדיםהריסוןלמערכת
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)שניםשנים4עדעדחודשיםחודשים9-וכוכגג"קקI)9–18משקלמשקלקבוצתקבוצת

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב:מערכתמערכת:גובהגובהקבוצתקבוצת

DISO/R2,ISO/R2XIL

CISO/R3IL)1(

BISO/F2IUF

B1ISO/F2XIUF

AISO/F3IUF
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXהרכבדגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסוןמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשל

IUFבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXזומשקלבקבוצת"אוניברסלי"בקטגוריהקדימהשפונות.

צמודהאינההקדמיהמושבשלהגבשמשענתודא.ביותרהעליונהלעמדההקדמיהמושבאתלהעביריש)ISO/R3(גובהמקבוצתלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת1

.לילדיםהריסוןלמערכת
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i‑‑Sizeבתקןבתקןלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןהישיבההישיבהמקומותמקומותהתאמתהתאמתסקירתסקירת
i-Sizeסימוןסימון

i‑Sizeמיוחדותריסוןמערכותלעיגוןמתוקננתמערכתהיא.
Rבתקןלילדיםריסוןמערכתלעיגוןמתאימיםישיבהמקומותמצייןהסמלi‑SizeלפיUN-R129)347עמוד(.
Rלפישאושרולילדיםריסוןמערכותלעגןמותר

-UN-R44לטבלאותבהתאםISOFIX)3או)49עמוד
-UN-R129לטבלתבהתאםi‑Sizeהבאה

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושבהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

i-Sizeבתקןלילדיםריסוןמערכת
)ISO/R2,ISO/F2X,ISO/B2,

ISO/B3(

Xi-U

Xבתקןלילדיםריסוןלמערכתמתאיםלאi-Sizeאוניברסלי"בקטגוריה."i-Uבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםi-Sizeאוניברסלי"בקטגוריה,לאחורהפונות."
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עלעלi‑‑SizeאואוISOFIXבתקןבתקןלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנת
האחוריהאחוריהמושבהמושב

המושבים/האחוריהספסלכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומםתפוסיםאינםהמושביםומשענותהאחוריים

המושבומשענתהאחוריהמושב/האחוריהספסלכאשר
,קדימהלהתקפלעלוליםהםבמקומםתפוסיםאינם

.תאונהאוחזקהבלימהבעתלדוגמה
Rבמושב/האחוריבספסלהנוסעיםעלוליםכךעקב

חגורת.הבטיחותחגורתכנגדלהילחץהאחורי
והנוסעים,אמורהשהיאכפילהגןתוכללאהבטיחות
.ייפצעו
Rהמאוחסניםחפציםלעצורתוכללאהמושבמשענת

.המטעןבתא
והספסלהמושבשמשענתנסיעהכללפניודא0

.במקומםתפוסיםהאחוריהמושב/האחורי

,במקומןתפוסותאינןוהימניתהשמאליתהמושבמשענתאם
.המחווניםמכלולשלתכליתי-הרבבצגמתאיםחיווייוצג
.אזהרהצליליישמעלכךבנוסף
הנעילהחיווי,במקומהתפוסהאינההמושבמשענתאם

.גלוייהיההאדום

מחריגהכתוצאהחייםסכנתאו‑פציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןמערכתעםיחדהילדשלהכוללמהמשקל
לילדים

,i‑SizeאוISOFIXמסוגלילדיםריסוןמערכותעבור
שלהבטיחותחגורתבאמצעותמאובטחהילדשבהן
עםיחדהילדשלהמותרהכוללהמשקל,הריסוןמערכת
.ג"ק33הואלילדיםהריסוןמערכת

33-מיותריחדשוקליםלילדיםהריסוןומערכתהילדאם
i‑SizeאוISOFIXמסוגלילדיםהריסוןמערכת,ג"ק
עשוימדירבעומס.מספקתהגנהלהקנותעודתוכללא

ובמקרה,i‑Size-האוISOFIX-החיבוריעללפעול
יותריוכלולאשהמערכותייתכן,משלל,תאונהשל

.במקוםהילדאתלהחזיק
ביחדשוקליםלילדיםהריסוןומערכתהילדאם0

במערכתורקאךלהשתמשיש,ג"ק33-מיותר
שבהi‑SizeאוISOFIXבתקןלילדיםריסון
שלהבטיחותחגורתבאמצעותמאובטחהילד
.הרכב

לילדיםהריסוןמערכתאתלאבטחישלכךבנוסף0
Topרצועתבאמצעותגם Tether,קיימתאם.

הריסוןמערכתשלהמידותבנושאלהערותתמידלבשים
:לילדים
Rהריסוןמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהבהוראות

לילדים
Rקיימתאם,לילדיםהריסוןבמערכתהתוויתעל

הילדשלהכוללמהמשקלחריגהחלהשלאסדירבאופןבדוק
.לילדיםהריסוןמערכתעםביחד
לנושאיםככלללבלשיםישלילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת

:הבאים
Oמקומותהתאמתואתהשימושתחוםאתתמידבדוק

.לילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבה
ISOFIXבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון

)49עמוד3(
i‑Sizeבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון

)52עמוד3(
Oיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידלבשים

.לילדיםהריסוןמערכת
Oבמקרה.הקדמיבמושבנוגעותאינןהילדשרגליודא

.הקדמיהמושבאתקדימהמעטהזזהצורך
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ישISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתבהתקנת
:הבאיםלנושאיםגםלבלשים
Oובמערכתובמערכת+0/0הקבוצותהקבוצותעבורעבורבסלקלבסלקלשימוששימושבעתבעת

מושבמושבעלעלIקבוצהקבוצהעבורעבורלאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסון
במערכתיגעשלאכךהנהגמושבאתכוונן:אחוריאחורי
.לילדיםהריסון

Oמקבוצהמקבוצהקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
I:לכךבנוסף.אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש

הריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח
.הרכבמושבלמשענתלהיצמדצריךלילדים
אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד

.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת
OהמשקלבדרגותלילדיםמסוימותריסוןבמערכותIIאו

IIIלדוגמה,המרביהגובהבכוונוןמגבלותייתכנו
.נמוכההרכבתקרתכאשר

Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
אם.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

.בהתאםהמושבכריתנטייתאתכוונון,אפשר
Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור

.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים

לשיםישi‑Sizeבתקןלילדיםריסוןמערכתבהתקנת
:הבאיםלנושאיםגםלב
Oאתכוונן:לאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש

הריסוןבמערכתייגעלאשהואכךהקדמיהמושב
.לילדים

Oיש:קדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
שטחלכךבנוסף.אפשראםהראשמשענתאתלהסיר
לילדיםהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדול
.הרכבמושבלמשענתלהיצמדצריך
אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד

.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת

ISOFIXעיגוןטבעת1
i‑Sizeעיגוןטבעת2
ISOFIXבתקןלילדיםהריסוןשמערכתנסיעהכללפניודא
לשתינכוןמחוברותi‑Sizeבתקןלילדיםהריסוןמערכתאו

.ברכבהעיגוןטבעות
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המושבשלהבטיחותלחגורתנזקסכנתהערההערה*
לילדיםריסוןמערכתהתקנתבעתהמרכזי

.נתפסתאינההבטיחותשחגורותודא0

אוISOFIXמסוגלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0
i‑Sizeברכבהעיגוןטבעותשתיאל.

Topחיבורחיבור Tether

משענותכאשרתאונהאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
התקנתלאחרנעולותאינןהאחורייםהמושבים
Topרצועת Tether

עלולותהןנעולותאינןהאחורייםהמושביםמשענותאם
היגויאוחזקהבלימת,תאונהבעתקדימהלהתקפל
.פתאומי
להגןעודיוכלולאלילדיםהריסוןמערכותזאתבעקבות

משענותכאשר,לכךבנוסף.אמורותשהןכפיהילדעל
אתלפצועעלולותהןנעולותאינןהאחורייםהמושבים
.תאונהבעתכגון,הנוסעים

לאחרהאחורייםהמושביםמשענותאתתמידנעל0
Topרצועתחיבור Tether.

.הנעילהלחיוויבמיוחדלבשים0

,במקומןתפוסותאינןוהימניתהשמאליתהמושבמשענתאם
.המחווניםמכלולשלתכליתי-הרבבצגמתאיםחיווייוצג
.אזהרהצליליישמעלכךבנוסף
הנעילהחיווי,במקומהתפוסהאינההמושבמשענתאם

.גלוייהיההאדום
Topברצועתמצוידתלילדיםהריסוןמערכתאם

Tether:
Topרצועת Tetherסיכוןאתלהפחיתיכולה
Topרצועת.הפציעה Tetherנוסףחיבורמאפשרת

באמצעותהמעוגנתלילדיםהריסוןמערכתבין
ISOFIXאוi‑Sizeהרכבלבין.
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1הראשמשענתאתמעלהלדחוףישהצורךבמקרה0
.)92עמוד3(
אוISOFIXמסוגלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0

i‑SizeרצועתעםTop Tether.כךתוךלבשים
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראות

Topרצועתאתהעבר0 Tether5למשענתמתחת
.הראשמשענתמוטותשניבין1הראש

Topרצועתאתהעבר0 Tether5הגלילהכיסויבין
.מטהכלפי2המושבלמשענת3הכפול

Topרצועתשל6הוואתחבר0 Tether5בלי
Topעוגןאלהרצועהאתלסובב Tether4.

Topרצועתאתמתח0 Tether5.כךתוךלבשים
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראות

1הראשמשענתאתמטהלדחוףישהצורךבמקרה0
לרצועתמפריעהאינודברששוםודא.)92עמוד3(

Top Tether5.

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתבאמצעותבאמצעותלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעיגוןעיגון

הרכבהרכבשלשלהבטיחותהבטיחותחגורותחגורותבאמצעותבאמצעותהמעוגנותהמעוגנותלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןישיבהישיבהמקומותמקומותלהתאמתלהתאמתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
אחורייםאחורייםמושביםמושבים

1אמצעיאמצעיאחוריאחורימושבמושבימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושבמשקלמשקלקבוצתקבוצת

.זהישיבהלמקוםמתאימותאינןרגליתבעלותלילדיםריסוןמערכות1

U,LU,Lג"ק10עד:0קבוצהקבוצה

U,LU,Lג"ק13עד+:0קבוצהקבוצה

U,LU,Lג"ק18עדג"קI:9קבוצהקבוצה

U,LU,Lג"ק25עדג"קII:15קבוצהקבוצה
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1אמצעיאמצעיאחוריאחורימושבמושבימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושבמשקלמשקלקבוצתקבוצת

U,LU,Lג"ק36עדג"קIII:22קבוצהקבוצה
Uזומשקלבקבוצת"אוניברסלי"בקטגוריהלילדיםריסוןלמערכותמתאים.

Lלילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםהישיבהומקוםהרכבכאשראו",מומלצותלילדיםריסוןמערכות"בפרקלטבלהבהתאםאוניברסליות-חצילילדיםריסוןלמערכותמתאים.

הנחיותהנחיות–הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעללילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכותלמערכותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

R61עמוד3(הקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכותבנושאלהנחיותבמיוחדלבשים,הקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתלהתקיןאותךמחייבותהנסיבותאם(.
הקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר.קדימהאואחורההפונותלילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלבשים

.)37עמוד3(לסיטואציהבהתאםהנכוןבמצבנמצאת
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הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

1,2מנוטרלתמנוטרלתהקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאווירכריתכרית1פעילהפעילההקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאווירכריתכריתמשקלמשקלקבוצתקבוצת

והקצהביותרהגבוההבעמדהיהיההמושבכריתשלהקדמישהקצהכךהמושבכריתנטייתאתכוונן1

.ביותרהתחתונהבעמדההאחורי
החיווינורית:הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולבפונקצייתמצוידהרכב2

PASSENGER AIR BAG OFFלדלוקחייבת.

XU,Lג"ק10עד:0קבוצהקבוצה

XU,Lג"ק13עד+:0קבוצהקבוצה

UF,LU,Lג"ק18עדג"קI:9קבוצהקבוצה

UF,LU,Lג"ק25עדג"קII:15קבוצהקבוצה

UF,LU,Lג"ק36עדג"קIII:22קבוצהקבוצה
Xזומשקלבקבוצתלילדיםמתאיםלא.

UFזומשקלבקבוצת"אוניברסלי"בקטגוריהקדימהשפונותלילדיםריסוןלמערכותמתאים.

Lלילדיםריסוןמערכות"בפרקלטבלהבהתאםאוניברסליות-חצילילדיםריסוןלמערכותמתאים

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםהישיבהומקוםהרכבכאשראו",מומלצות

Uזומשקלבקבוצת"אוניברסלי"בקטגוריהלילדיםריסוןלמערכותמתאים.
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חגורתחגורתבאמצעותבאמצעותהאחוריהאחורילמושבלמושבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
הבטיחותהבטיחות

המושבים/האחוריהספסלכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומםתפוסיםאינםהמושביםומשענותהאחוריים

המושבומשענתהאחוריהמושב/האחוריהספסלכאשר
,קדימהלהתקפלעלוליםהםבמקומםתפוסיםאינם

.תאונהאוחזקהבלימהבעתלדוגמה
Rבמושב/האחוריבספסלהנוסעיםעלוליםכךעקב

חגורת.הבטיחותחגורתכנגדלהילחץהאחורי
והנוסעים,אמורהשהיאכפילהגןתוכללאהבטיחות
.ייפצעו
Rהמאוחסניםחפציםלעצורתוכללאהמושבמשענת

.המטעןבתא
והספסלהמושבשמשענתנסיעהכללפניודא0

.במקומםתפוסיםהאחוריהמושב/האחורי

,במקומןתפוסותאינןוהימניתהשמאליתהמושבמשענתאם
.המחווניםמכלולשלתכליתי-הרבבצגמתאיםחיווייוצג
.אזהרהצליליישמעלכךבנוסף
הנעילהחיווי,ונעולהתפוסהאינההאמצעיתהמושבמשענת
.גלוייהיההאדום

לבלשיםישחגּורהלילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
:הבאיםלנושאים

Oיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידלבשים
.לילדיםהריסוןמערכת

Oבקטגוריהלילדיםריסוןמערכתכשמתקינים
אכןשהיאלוודאיש"אוניברסליחצי"או"אוניברסלי"

.ברכבהמסויםהישיבהלמקוםמתאימה
הישיבהמקומותהתאמת"בפרקלהנחיותלבשים

.)56עמוד3("חגּורותלילדיםריסוןמערכותלעיגון
Oובמערכתובמערכת+0/0הקבוצותהקבוצותעבורעבורבסלקלבסלקלשימוששימושבעתבעת

מושבמושבעלעלIקבוצהקבוצהעבורעבורלאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסון
במערכתיגעשלאכךהנהגמושבאתכוונן:אחוריאחורי
.לילדיםהריסון

Oמקבוצהמקבוצהקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
I:אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש.

אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד
.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת

Oהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח
המושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.האחורי

OהמשקלבדרגותלילדיםמסוימותריסוןבמערכותIIאו
IIIלדוגמה,המרביהגובהבכוונוןמגבלותייתכנו

.נמוכההרכבתקרתכאשר

Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
אם.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

.בהתאםהמושבכריתנטייתאתכוונון,אפשר
Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור

.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים
Oבמקרה.הקדמיבמושבנוגעותאינןהילדשרגליודא

.הקדמיהמושבאתקדימהמעטהזזהצורך
.לילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0

להיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא
.האחוריהמושבשלהישיבהמשטחעלמונח

מנותבתהבטיחותחגורתשלהכתףשרצועתתמידהקפד0
הכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורהיציאתמחריץנכון

.לילדיםהריסוןבמערכת
קדימההחגורהיציאתמחריץלעבורצריכההכתףרצועת
.למטהואז
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האווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרולללאללארכביםרכביםבנושאבנושאהנחיותהנחיות
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשל

פתוחהכשהדלתגלויהמדבקה

הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולללאברכבים
.הקדמיהנוסעבצדהמכשיריםלוחבצדמיוחדתמדבקהישנה
:הבאותלהנחיותמיוחדבאופןלבשים
Rהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתלהתקיןאיןלעולם

.לאחורפונהכשהיאהקדמי

Rעלרקלאחורהפונהלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן
.מתאיםאחורימושב

לילדיםריסוןמערכותלעיגוןישיבהמקומותהתאמת-
.)56עמוד3(חגּורות

האחורילמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-
.)59עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות

Rאוקדימההפונהלילדיםריסוןלמערכתבנוגעהנחיות
.)60עמוד3(הקדמיהנוסעמושבעלאחורה

אחורהאחורהאואוקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכתלמערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעל

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כריתכאשרלאחורהפונהלילדיםריסוןבמערכת
מופעלתהקדמילנוסעהאוויר

הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמושיבאתהכאשר
החיוויונוריתהקדמיהנוסעמושבעללאחור

PASSENGER AIR BAG OFFכרית,כבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר
.בילדלפגועעשויההאווירכרית
נורית.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירשכריתתמידודא

PASSENGERהחיווי AIR BAG OFFחייבת
.לדלוק

לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

הפונותלילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלבשים
.)61עמוד3(קדימהאואחורה

הקדמיהנוסעשלהשמשמגןעלאזהרה

PASSENGERהחיוויבנוריתתמידלבשים AIR BAG
OFFהקדמילנוסעהאווירכריתלמצב:
Rהריסוןמערכתאתלהתקיןאותךמחייבותהנסיבותאם

מיוחדבאופןלבשים,הקדמיהנוסעמושבעללילדים
שלהאווירכריתשלהאוטומטילנטרולהנוגעתלהנחיות
.)36עמוד3(הקדמיהנוסע
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Rעלאחורההפונהלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת
שלהאווירשכריתלהקפידחובההקדמיהנוסעמושב
רקמנוטרלתהאווירכרית.מנוטרלתתהיההקדמיהנוסע
PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFF37עמוד3(ברציפותמאירה(.
RהחיווינוריתכאשרPASSENGER AIR BAG

OFFכרית.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכריתכבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר

באמצעותבאמצעותהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעלמושבלמושבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
הבטיחותהבטיחותחגורתחגורת

חגורתבאמצעותהמעוגנתלילדיםריסוןמערכתבהתקנת
לבלשיםישהקדמיהנוסעמושבאלהרכבשלהבטיחות
:הבאיםלנושאים

Oמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותלבשים
.לילדיםהריסון

Oבקטגוריהלילדיםריסוןמערכתכשמתקינים
אכןשהיאלוודאיש"אוניברסליחצי"או"אוניברסלי"

.ברכבהמסויםהישיבהלמקוםמתאימה
הישיבהמקומותהתאמת"בפרקלהנחיותלבשים

.)56עמוד3("חגּורותלילדיםריסוןמערכותלעיגון
Oמקבוצהקדימההפונהלילדיםריסוןבמערכתבשימוש

I:אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש.

אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד
.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת

Oהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח
מושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.הקדמיהנוסע

OהמשקלבדרגותלילדיםמסוימותריסוןבמערכותIIאו
IIIלדוגמה,המרביהגובהבכוונוןמגבלותייתכנו

.נמוכההרכבתקרתכאשר
Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור

אתכוונן.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין
.בהתאםהמושבמשענתנטיית

Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור
.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים

Oמאחוריאומתחת,כריתכגון,חפציםלהניחאיןלעולם
.לילדיםהריסוןמערכת

וכוונןשאפשרכמהלאחורהקדמיהנוסעמושבאתכוונן0
.ביותרהגבוההבעמדההמושבאת

.האורכיבכיווןהסוףעדפנימההמושבכריתאתכוונן0
כריתשלהקדמישהקצהכךהמושבכריתנטייתאתכוונן0

האחוריוהקצהביותרהגבוההבעמדהיהיההמושב
.ביותרהתחתונהבעמדה

.לגמריכמעטזקופהלזוויתהמושבמשענתאתהרם0

.לילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0
להיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא
.הקדמיהנוסעמושבשלהישבהמשטחעלמונח

מנותבתהבטיחותחגורתשלהכתףשרצועתתמידהקפד0
הכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורהיציאתמחריץנכון

.לילדיםהריסוןבמערכת
קדימההחגורהיציאתמחריץלעבורצריכההכתףרצועת
.למטהואז

מושבשלהחגורהיציאתחריץאתכוונןהצורךבמקרה0
.הקדמיהנוסע

ילדיםילדיםבפניבפניבטיחותבטיחותנעילתנעילת

בדלתותבדלתותילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילתשלשלשחרורשחרור/נעילהנעילה
האחוריותהאחוריות

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
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Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,
.להילכד

:ידיעללמשל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםשחרור.
Rההילוכיםמצבשינוי.
Rהרכבאתהתנע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.

הקורהשפעותאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
להיפצעעלוליםהםקשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות

!למותואפילומכך

ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0
.מקרהבשוםהשגחה

.השגחהללאברכבחייםבעלילהשאיראיןלעולם0

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

:בעיקרעלוליםהם,ברכבנוסעיםילדיםגםכאשר
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד
אתלהפעיללהקפידישברכבילדיםמסיעיםכאשר0

.ילדיםבפניהבטיחותנעילת
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

הרכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטלי
Mercedesבאמצעותהופעלה me connect.

הבטיחותלהנחיותלבשים:לבריטניההמיועדיםרכבים
".הדלתותשלנוספתלאבטחההנחיות"בפרקהחשובות
האחוריותהדלתותעבורקיימתילדיםבפניהבטיחותנעילת

.האחורייםהצדוחלונות
דלתכלנועלתהאחוריותבדלתותילדיםבפניהבטיחותנעילת
.מבפניםהאלההדלתותאתלפתוחאפשראי.בנפרד

2או)אבטחה(1החץבכיווןהידיתאתדחף0
).שחרור(
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ילדיםבפניהבטיחותנעילתתפקודאתבדוקמכןלאחר0
.דלתכלשל

הצדהצדבחלונותבחלונותילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילתשלשלשחרורשחרור/נעילהנעילה
האחורייםהאחוריים

.2הלחצןעללחץ:שחרורשחרור/נעילהנעילה0
הצדחלוןאתלסגוראולפתוחאפשרהבאיםבמצבים
:האחורי
Rבדלתהמתגיםבאמצעות:דולקת1החיווינורית

.הנהג
Rבדלתותהמתגיםבאמצעות:כבויה1החיווינורית

.הנהגובדלתהאחוריות

ברכבברכבמחמדמחמדלחיותלחיותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

אינםהחייםבעליכאשרופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.השגחהתחתואינםברכבמאובטחים

לאאוהשגחהללאברכבחייםבעלימשאיריםכאשר
.מתגיםעלללחוץ,לדוגמה,עשוייםהםמאובטחים

:עשוייםהחייםבעליכךעקב
Rלהיתפסולדוגמהברכבציודלהפעיל.
Rמשתמשילסכןכךועקבמערכותלכבותאולהפעיל

.אחריםדרך

בחלללהיזרקעשויותמאובטחותשאינןחיות,לכךמעבר
לפצועוכךחדהיגויאופתעבלימת,תאונהבעתהרכב
.אחריםנוסעים

.השגחהללאברכבחייםבעלילהשאיראיןלעולם0
בזמןכהלכהחייםבעליולאבטחלהקפידיש0

.חייםלבעלימתאיםנשיאהבכלובלדוגמה,נסיעה
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מפתחמפתח
המפתחהמפתחפונקציותפונקציותסקירתסקירת

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:ידיעללמשל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםשחרור.
Rההילוכיםמצבשינוי.
Rהרכבאתהתנע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.

מגנטייםמשדותלמפתחנזקהערההערה*

.חזקיםמגנטייםמשדותהמפתחעלהגן0

נעילה1
הסוללהחיווינורית2
נעילהשחרור3
המטעןתאדלתשלסגירה/פתיחה4

,כאןהמוצגמזהשונהלהיותעשוירכבךשלהמפתח%
.הרכבבאבזורתלוי

:הבאיםהרכיביםאתמשחרר/נועלהמפתח
Rהדלתות
Rהמטעןתאדלת
Rהשקעומכסה

שחרורמרגעשניות40-כתוךדלתותאתפותחיםלאאם
.תופעלגניבותנגדההגנה.יינעלהרכב,הנעילה

אואלקטרונייםמכשיריםעםביחדהרכבמפתחאתתחזיקאל
.המפתחתפקודאתלשבשעלולזה.מתכתייםחפצים
בלחיצהנדלקתאינה2הסוללהשלהחיווינוריתאם%

.ריקההסוללה,ßאוÜהלחצןעל
.)66עמוד3(במפתחסוללההחלף

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

המצוקההמצוקהאזעקתאזעקתשלשלוהשבתהוהשבתההפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rכבויהההצתה.
מסוימותבמדינותזמינההמצוקהאזעקתפונקציית%

.בלבד

.1הלחצןעלאחתכשנייהלמשךלחץ:הפעלההפעלה0
.ואקוסטיתחזותיתאזעקהיפיקהרכב

.1הלחצןעלקצרהלחיצהשובלחץ:השבתההשבתה0
או
המכשיריםלוחבאזורהדממה-ההתנעהלחצןעללחץ0

).הרכבבתוךנמצאהמפתחכאשר(

הנעילההנעילהשחרורשחרורהגדרותהגדרותשינוישינוי

:המפתחשלאפשריותנעילהשחרורפונקציות
Rמרכזינעילהשחרור.
Rהשקעומכסההנהגדלתשלנעילהשחרור.

עלשניותכששבמשךלחץ:ההגדרותההגדרותביןביןהחלפההחלפה0
החיווישנוריתעד,זמניתבוß-וÜהלחצנים

.פעמייםמהבהבתהסוללהשל
ומכסההנהגדלתשלנעילהשחרורפונקצייתנבחרהכאשר
:השקע
RהלחצןעלנוספתלחיצהÜנעילתאתמשחררת

.מרכזיבאופןהרכב
RעםעםרכביםרכביםKEYLESS-GO:במשטחתיגעאם

ומכסההנהגדלתשלהנעילה,הנהגדלתידיתשלהפנימי
.תשתחררבלבדהשקע

המפתחהמפתחפונקציותפונקציותהשבתתהשבתת

אפשרבמפתחאוברכבשימושללאארוכהתקופהלפני
אתכךלשםהשבת.המפתחשלהחשמלצריכתאתלהפחית
.המפתחפונקציות

לחיצותשתיהמפתחשלßהלחצןעללחץ:השבתההשבתה0
.זואחרבזוקצרות
פעםואזפעמייםקצרותמאירההמפתחשלהחיווינורית
.ארוכהאחת

.במפתחכלשהולחצןעללחץ:הפעלההפעלה0
בתאהנמצאמפתחבאמצעותהרכבהתנעתבעת%

במחדשיופעלוהמפתחפונקציות,המרכזיתבקונסולה
.)145עמוד3(אוטומטית

65וסגירהפתיחה



החירוםהחירוםמפתחמפתחשלשלוהכנסהוהכנסההוצאההוצאה

.1הנעילהשחרורכפתורעללחץ:הוצאההוצאה0
.החוצהמעטיידחף2החירוםמפתח

ננעלשהואעד2החירוםהמפתחאתהחוצהמשוך0
.הבינייםבעמדת

2החירוםמפתחשלהבינייםבעמדתלהשתמשאפשר%
.מפתחותלצרורהמפתחאתלחברכדי

אתומשוך1הנעילהשחרורכפתורעלשובלחץ0
.הסוףעדהחוצה2החירוםמפתח

.1הנעילהשחרורכפתורעללחץ:הכנסההכנסה0
דחףאוהבינייםעמדתאל2החירוםמפתחאתדחף0

.ננעלשהואעדהסוףעדפנימהאותו

במפתחבמפתחסוללהסוללההחלפתהחלפת

סוללותמבליעתבבריאותחמורהפגיעהסכנהסכנה&

בליעת.וצורביםרעיליםחומריםמכילותהסוללות
.קשותבריאותיותלפגיעותלגרוםעלולהסוללות
!חייםסכנתקיימת
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהסוללותאתשמור0
לעזרהמידלפנותיש,סוללותבלעמישהואם0

.רפואית

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
מצבריםאוסוללותשלתקיןלאסילוקעקב

חוקפיעל.רעיליםחומריםמכילותסוללות
.הביתיתלפסולתאותןלהשליךאסור
0

ידידותיבאופןומצבריםסוללותסלק
למוסךהריקיםהמצבריםאתמסור.לסביבה
.משומשיםלמצבריםאיסוףלנקודתאומורשה

תנאיםתנאים
Rמסוגוולט3כפתורלסוללתזקוקאתהCR 2032.

Mercedes-Benzלצורךמורשהלמוסךלפנותממליצה
.הסוללההחלפת

.)66עמוד3(החירוםמפתחאתהוצא0

ודחף2הנעילהשחרורלחצןאתהסוףעדמטהלחץ0
.החץבכיוון1המכסהאת

.אותווהסרהחץבכיוון1המכסהאתפתח0
הסוללהאתוהוצא3הסוללהתאאתהחוצהמשוך0

.הריקה
לבשים.3הסוללהלתאהחדשההסוללהאתהכנס0

.עצמהובסוללההסוללהבתאהחיובהקוטבלסימון
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נסגרשהואעדאותוודחף1המכסהאתמחדשחבר3.0הסוללהתאאתפנימהדחף0
.וננעל

במפתחבמפתחבעיותבעיות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

שלהנעילהאתלשחרראולנעולעודיכולאינך
.הרכב

:האפשריותהסיבות
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.
Rחזקרדיואותותממקורהפרעה.
Rפגוםהמפתח.
.)66עמוד3(אותההחלףהצורךובמקרה,הסוללהשלהחיווינוריתבאמצעותהסוללהאתבדוק0
.)66עמוד3(הרכבשלנעילהולשחרורלנעילההחירוםבמפתחהשתמש0
.מורשהבמוסךלבדיקההמפתחאתהבא0

.המפתחאתשיחסמוכדימורשהלמוסךפנה0.מפתחאיבדת
.המכניהמנעולאתלהחליףמומלץ0

דלתותדלתות
לדלתלדלתהנוספתהנוספתלאבטחהלאבטחההנחיותהנחיות

.בבריטניהרכביםעבוררקזמינהלדלתהנוספתהאבטחה

בתוךשנמצאיםאנשיםשלפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשרהרכב

עודניתןלא,פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשר
.מבפניםהדלתותאתלפתוח

לצאתיוכלולאהם,ברכבנמצאיםאנשיםזהבמקרהאם
.סכנהבמצבלדוגמה,ממנו
,השגחהללאאנשיםברכבלהשאיראיןלעולם0

.מוגבליםאנשיםאוזקנים,ילדיםובמיוחד
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כאשרלדלתהנוספתהאבטחהאתלהפעילאין0
.אנשיםברכבישנם

:הבאיםבמקריםאוטומטיתתופעללדלתהנוספתהאבטחה
Rהמפתחבאמצעותננעלהרכב.
RבאמצעותננעלהרכבKEYLESS-GO.

Mercedesבאמצעותננעלהרכבאם me connect,
.פעילהאינהלדלתהנוספתהאבטחה
אתלפתוחניתןלא,פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשר

.מבפניםהדלתות
.הצופרבאמצעותלסמןאפשרהנעילהלאחר%

:הבאבאופןלדלתהנוספתהאבטחהשלהפעלהלמנועאפשר
הרכבפניםאבטחתאתבטלהרכבנעילתלפני
.)85עמוד3(

מבפניםמבפניםהדלתותהדלתותשלשלופתיחהופתיחהנעילהנעילהשחרורשחרור

לאבטחהבנוגעלהנחיותלבשם:בריטניהבריטניהעבורעבוררקרק0
.)67עמוד3(דלתהנוספת

.2הדלתידיתאתמשוך0
.מעלהנע1האבטחהפיןמשתחררתהדלתכשנעילת

מבפניםמבפניםהרכבהרכבשלשלמרכזייםמרכזייםנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

.1הלחצןעללחץ:נעילהנעילהשחרורשחרור0
.2הלחצןעללחץ:נעילהנעילה0

.ישתחררולאיינעללאהשקעמכסה
:תשתחררלאהרכבנעילת
Rהמפתחבאמצעותהרכבאתנעלתאם.
RבאמצעותהרכבאתנעלתאםKEYLESS-GO.
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דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבשלשלנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

תנאיםתנאים
Rהדיגיטליהרכבמפתחשלהבאותמהגרסאותאחת

:קיימת
מתאיםניידטלפון-
דיגיטלירכבמפתחמדבקת-
Rדיגיטלירכבמפתח"בפונקציהמאובזרהרכב."
Rבאמצעותהופעל"דיגיטלירכבמפתח"השירות

Mercedes me connect:http://
www.mercedes.me.

Rמספיקטעוןהניידהטלפון.
מספראתהזןמתאיםשלךהניידהטלפוןאםלבדוקכדי%

.http://www.mercedes.meשלךהטלפון
שירותבמרכזתקבלמתאימיםניידיםטלפוניםעלמידע
-http://www.mercedesאוMercedes-Benzשל

benz.com/connect.
%Mercedes-Benzמפתחאתאתךלקחתלךממליצה

.בתפקודהגבלותשיהיולמקרה,החירום
Mercedesעםבשילוברקזמינההפונקציה% me

connectמסוימותבמדינותורק.
.זופונקציהלשבשעשויהניידלטלפוןכיסוי%

NFC-האנטנת,משבועייםיותרבמשךנסעלאהרכבאם
.תושבתהדלתבידית
.הדלתידיתאתמשוך0

.תושבתNFC-האנטנת

1הנהגדלתבידיתNFC-האנטנתבאזורגע0
נמצאתשבוהדיגיטליהרכבבמפתחהאזורבאמצעות
.NFC-האנטנת
.לסירוגיןישתחרראויינעלהרכב

השירותאתבטל,הדיגיטליהרכבמפתחאתאיבדתאם
Mercedes-ב"דיגיטלירכבמפתח" me connectבאתר

http://www.mercedes.me.

KEYLESS-GOעםעםרכביםרכביםשלשלנעילהנעילהשחרורשחרור/נעילהנעילה

תנאיםתנאים
Rלרכבמחוץנמצאהמפתח.
Rמ1-מגדולאינולרכבהמפתחביןהמרחק'.
Rסגורותמשתמשיםשלהשבידיתוהדלתהנהגדלת.
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.הדלתידיתשלהפנימיבשטחגע:הרכבהרכבנעילתנעילתשחרורשחרור0
.2או1החיישןבשטחגע:הרכבהרכבנעילתנעילת0
שלהמשוקעבשטחממושכתנגיעהגע:נוחהנוחהסגירתסגירת0

.הסגירהתהליךלהשלמתעד2החיישן
.הנוחההסגירהעלנוסףמידע%

שלההנעילה,מבחוץהמטעןתאדלתאתפותחיםכאשר
.אוטומטיתמשתחררת

KEYLESS-GOעםעםבעיותבעיות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

הרכבנעילתאתולשחררלנעולעודניתןלא
.KEYLESS-GOבאמצעות

:האפשריותהסיבות
R65עמוד3(יושבתוהמפתחפונקציות(.
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.
Rחזקרדיואותותממקורהפרעה.
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

Rפגוםהמפתח.
.)65עמוד3(המפתחפונקציותאתהפעל0
.)66עמוד3(אותההחלףהצורךובמקרה,הסוללהשלהחיווינוריתבאמצעותהסוללהאתבדוק0
.)66עמוד3(הנעילהאתולשחררלנעולכדיהחירוםבמפתחהשתמש0
.מורשהבמוסךלבדיקהוהמפתחהרכבאתהבא0

האוטומטיתהאוטומטיתהנעילההנעילהשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה

יותרמהרמסתובביםוהגלגליםמופעלתההצתהכאשר
.אוטומטיתיינעלהרכב,הליכהממהירות

,שניותכחמשבמשךלחוץ2הלחצןאתהחזק:הפעלההפעלה0
.אישורצלילשנשמעעד

,שניותכחמשבמשךלחוץ1הלחצןאתהחזק:כיבויכיבוי0
.אישורצלילשנשמעעד
כאשרלרכבמחוץלהינעלעלולאתההבאיםבמצבים
:מפועלתהפונקציה
Rהרכבשלבמשיכהאובדחיפההתנעהבעת.
Rדינמומטרבדיקהמתקןעלנמצאהרכבכאשר.
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החירוםהחירוםמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהנהגהנהגדלתדלתשלשלנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

,החירוםמפתחבאמצעותהרכבכלאתלנעולברצונךאם%
הנעילהלחצןעלפתוחההנהגכשדלתראשיתלחץ

מפתחבאמצעותהנהגדלתאתנעלמכןלאחר.מבפנים
.החירום

עדההגנהבמכסה1לפתחהחירוםמפתחאתדחף0
.הסוף

.משוכהאותהוהחזקהדלתידיתאתמעטמשוך0

הרחקהחירוםמפתחבאזורההגנהמכסהאתמשוך0
שהמכסהעד,שאפשרכמהעדישרבקו,מהרכב
.משתחרר

.הדלתידיתאתשחרר0

לעמדהשמאלההחירוםמפתחאתסובב:נעילהנעילהשחרורשחרור0
1.

.1לעמדהימינההחירוםמפתחאתסובב:נעילהנעילה0

שהואעדהמנעולעלבזהירותההגנהמכסהאתדחף0
.יציבויושבנתפס

מטעןמטעןתאתא
המטעןהמטעןתאתאדלתדלתפתיחתפתיחת

מעלמכשוליםעקבהמטעןתאלדלתנזקהערההערה*
לרכב

.ולמעלהלאחורנפתחתהמטעןתאדלת
תאלדלתומעלמאחורימקוםמספיקשישנוודא0

.המטען

:הבאיםהבאיםבאופניםבאופניםהמטעןהמטעןתאתאדלתדלתאתאתלפתוחלפתוחאפשראפשר
.הכוכבשלהעליוןהחלקעללחץ0
HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים0 ACCESS:בעט

.)75עמוד3(לפגושמתחתברגלך
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:EASY-PACKמסדרתמסדרתמטעןמטעןתאתאדלתדלתעםעםרכביםרכבים

.המטעןתאדלתשלמרוחקתלפתיחה1בלחצןמשוך0
.במפתחpהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
עללחץ,משוחררתהמטעןתאדלתשלהנעילהכאשר0

.הכוכבשלהעליוןהחלק
אותהמשוךבינייםבעמדתנעצרההמטעןתאדלתכאשר0

.להיפתחמתחילהשהואברגעשחרר.מעלה

.אוטומטימכשוליםזיהויבפונקצייתמצוידותהמטעןתאדלת
פתיחהבזמןהמטעןתאלדלתמפריעמוצגחפץאם

הואהאוטומטיהמכשוליםזיהוי.תיעצרהדלת,אוטומטית
בעתהלבתשומתאתמחליףאינוהוא.בלבדעזראמצעי
.המטעןתאדלתפתיחת

המטעןהמטעןתאתאדלתדלתסגירתסגירת

ברכבמאובטחיםלאמחפציםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

שאינםמטעןפריטיאוותיקיםמזוודות,חפצים
להיזרקאולהתהפך,להחליקעלוליםמספיקמאובטחים

.אותםולפצועבנוסעיםלפגוע,הרכבבחלל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאתאבטח0

.יתהפכואויחליקושלאכךהנסיעהלפניהמטען

.הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
:הבאיםהבאיםבאופניםבאופניםהמטעןהמטעןתאתאדלתדלתאתאתלסגורלסגוראפשראפשר
נופלתשהיאעדמהידיתלמטההמטעןתאדלתאתמשוך0

.המנעולאל

EASY-PACKמסדרתמסדרתמטעןמטעןתאתאדלתדלתעםעםרכביםרכבים

שלאוטומטיתסגירהבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
המטעןתאדלת

דלתשלאוטומטיתסגירהבעתלהיתפסעשוייםגוףחלקי
בטווחלהימצאעשוייםאנשיםלכךבנוסף.המטעןתא

ילדים,הסגירהבמהלךהסגירהלטווחלהיכנסאוהסגירה
.לדוגמה

נמצאאינושאישלוודאישהסגירהתהליךבמשך0
.הסגריהטווחבקרבת

באחתהשתמשהסגירהתהליךאתלעצורכדי
:הבאותמהאפשרויות
Rהלחצןעללחץpבמפתח.
Rמשוךאוהנהגבדלתמרחוקהתפעוללחצןעללחץ

.אותו
Rהמטעןתאבדלתהנעילהאוהסגירהלחצןעללחץ.
Rהמטעןתאבדלתהכוכבשלהעליוןבחלקלחץ.

HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים ACCESS:לעצוראפשר
לפגושמתחתבעיטהתנועתבאמצעותגםהסגירהתהליךאת

.האחורי
:הבאיםהבאיםבאופניםבאופניםהמטעןהמטעןתאתאדלתדלתאתאתלסגורלסגוראפשראפשר
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HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים0 ACCESS:בעט
.)75עמוד3(לפגושמתחתברגלך

שהואברגעשחרר.המטעןתאדלתאתמעטמטהמשוך0
.להיסגרמתחילה

עלממושכתלחיצהלחץ:KEYLESS-GOעםעםרכביםרכבים0
בקרבתנמצאהמפתחכאשר(במפתחpהלחצן
).הרכב

תאדלתעבור1מרחוקההפעלהלחצןעללחץ0
.המטען

.המטעןתאבדלת1הסגירהלחצןעללחץ0
הנעילהלחצןעללחץ:KEYLESS-GOעםעםרכביםרכבים0

.המטעןתאבדלת2
תיסגרהמטעןתאדלת,לרכבמחוץמפתחמזוההאם

.יינעלוהרכב

המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקציותפונקציות
אוטומטימכשוליםזיהויבפונקציותמצוידותהמטעןתאדלת
המטעןתאלדלתמפריעמוצקחפץכאשר.כיווןהיפוךעם
.אוטומטיבאופןבחזרהתיפתחהדלת,אוטומטיתסגירהבעת
הואהכיווןהיפוךפונקצייתעםהאוטומטיהמכשוליםזיהוי
בעתהלבתשומתאתמחליףאינוהוא.בלבדעזראמצעי
.המטעןתאדלתסגירת
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

היפוךפונקצייתלמרותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיוון

:מגיבהאינההכיווןהיפוךפונקציית
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים.
Rהסגירהשלהאחרוניםמ"המ8-ב.

תוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתכאלהבמצביםבמיוחד
.מעיכהלמנוע
באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

.הסגירה
:נלכדמישהואם
Rהלחצןעללחץpאו,במפתח
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Rמשוךאוהנהגבדלתמרחוקהתפעוללחצןעללחץ
או,אותו
Rהמטעןתאבדלתהנעילהאוהסגירהלחצןעללחץ,

או
Rהמטעןתאבדלתהכוכבשלהעליוןבחלקלחץ.

HANDS-FREEפונקצייתפונקציית ACCESS

HANDS-FREE ACCESSלסגור,לפתוחלךמאפשרת
מתחתהרגלתנועתבאמצעותהמטעןתאדלתאתולהחזיק
.לפגוש
.לסירוגיןסגירהאופתיחהתהליךמפעילההבעיטהתנועת
ולסגירה)72עמוד3(לפתיחהלהנחיותלבשים
.המטעןתאדלתשל)73עמוד3(
יושמעוהמטעןתאדלתשלהסגירהאוהפתיחהבמהלך%

.התראהצלילישני

התאדלתשלבשוגגמפתיחהלרכבנזקיםהערההערה*
המטען

Rאוטומטישטיפהבמתקןשימושבעת
Rגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת

KEYLESS-GOאתלהשביתישאלהבמצבים0
'מ3לפחותשלבמרחקנמצאשהמפתחולוודא
.מהרכב

עמידהעלהקפדלפגושמתחתהבעיטהתנועתביצועבעת
לדוגמה,ולהחליקמשקלשיווילאבדעלולאתהאחרת,יציבה

.קרחעלבעמידה
תנאים
Rהרכבמאחורינמצאהמפתח.

Rמהרכבמ"ס30לפחותשלבמרחקעמודהבעיטהבזמן.
Rברגלבפגושתפגעאל.
Rמדילאטתבעטאל.
Rבחזרהואזהרכבלכיווןלהתחילצריכההבעיטהתנועת

.אחורה

החיישניםשלהכיסויאזור1

עשרהמתן,הצליחולאזואחרבזובעיטהתנועותכמהאם
.שניות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמקרים
:כללתפעל
Rשלגאוהפשרהממלחילדוגמה,מלוכלךהחיישניםאזור.
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Rתותבתרגלהיאהבועטתהרגל.

להיסגראולהיפתחעשויההמטעןתאדלתהבאיםבמצבים
:בשוגג
Rשלהכיסויבאזוררגלייםאוידייםמזיזיםאנשיםכאשר

בהרמתאוהרכבשלפולישבמהלךלדוגמה,החיישנים
חפצים
Rמאחורהרכבלרוחבחפציםמעמידיםאומוביליםכאשר,

מטעןפריטיאומטעןחגורותכגון
Rאחריםכיסוייםאויריעות,קשירהרצועותמושכיםכאשר

.לפגושמעבר
Rמעברמטהחורגשאורכוהגנהבמצעמשתמשיםכאשר

החיישניםשלהכיסויאזורלתוךהמטעןתאלסף
Rכראוימחובראינהההגנהמצעכאשר
Rעלאוגרוריםעל,הגרירהוועלפעולותביצועבעת

אחוריאופנייםמנשא

המפתחפונקציותאתהשבתדומיםבמצביםאואלהבמצבים
.המפתחאתאצלךתחזיקאלאו)65עמוד3(

המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלהפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלת

הפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלתהפעלתהפעלת
המטעןתאדלתשלהפתיחהזוויתאתלהגבירבאפשרותך
לפנימ"ס20-כעד,התנועהטווחשלהעליונהבמחצית
.הסופיהמיקום

במיקוםהמטעןתאדלתשלהפתיחהתהליךאתעצור0
.המבוקש

עדהמטעןתאבדלתהסגירהלחצןעלברציפותלחץ0
.אישורצלילשומעשאתה
תיפתחהמטעןתאדלת.מופעלתהפתיחהזוויתהגבלת

.תיעצרואזהשמורלמיקוםעד

העצירהלאחר,המטעןתאדלתאתלגמרילפתוחכדי
תאבדלתהכוכבשלהעליוןבחלקשובמשוךהאוטומטית

.המטען

הפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלתביטולביטול
עדהמטעןתאבדלתהסגירהלחצןעלברציפותלחץ0

.קצריםאישורצלילישנישנשמעים

החירוםהחירוםמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהמטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלהנעילההנעילהשחרורשחרור

.האחוריהמושבמשענתאתקדימהקפל0
.)104עמוד3(המטעןתאכיסויאתהסר0

ודחףבחיפוי1לפתח2החירוםמפתחאתהכנס0
.פנימהאותו
.תשתחררהמטעןתאדלתנעילת
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גלילהגלילהסוככיסוככי
האחורייםהאחורייםהצדהצד-בחלונותבחלונותהגלילההגלילהסוככיסוככיפרסיתפרסית

מדימהירהגלילהעקבהגלילהלמנגנוןנזקהערההערה*

.הגלילהלמנגנוןנזקלגרוםעשויהאחתבבתגלילה
.תמידידניתהגלילהסוכךאתהובל0
ומחוברפרוסהגלילהסוכךכאשרלנסועאין0

.פתוחהצד-חלוןבעתובהלמחזיק

1הלשוניתבאמצעותהגלילסוכךאתהחוצהמשוך0
.2למחזקלמעלהאותווחבר

צדצדחלונותחלונות
הצדהצד-חלונותחלונותשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

צדחלוןפתיחתבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

אולהיתפסגוףאבריעשוייםהצדחלונותפתיחתבעת
.החלוןלמסגרתהצד-חלוןביןלהיתפס

.הצדבחלוןנוגעאינושאישהפתיחהבעתודא0
משוךאו,הלחצןאתמידשחררנתפסמישהואם0

.הצדחלוןאתבחזרהלסגורכדיהלחצןאת

צדחלוןסגירתבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

בטווחלהיתפסגוףאבריעשוייםהצד-חלוןסגירתבעת
.הסגירה

באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0
.הסגירה

לחץאו,הלחצןאתמידשחררנתפסמישהואם0
.הצדחלוןאתבחזרהלפתוחכדיהלחצןעל

אתמפעיליםכשילדיםהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הצדיותהשמשות

עלוליםהםהצד-חלוןאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאהםכאשרבמיוחד,להיתפס
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עבורילדיםבפניהבטיחותנעילתאתהפעל0
.האחורייםהמושביםשלהצדחלונות

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

תנאיםתנאים
Rמופעלותההצתהאוהמתחאספקת.

סגירה1
פתיחה2

.יותרגבוההעדיפותהנהגבדלתללחצנים
הלחצןאתמשוךאולחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועההפעלתהפעלת0

Wאותוושחררההתנגדותלנקודתמעבראל.
Wהלחצןעלשובלחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועהעצירתעצירת0

.אותומשוךאו

.כבויכשהרכבגםהצדחלונותאתלתפעללהמשיךאפשר
.קדמיתדלתלפתיחתעדאודקות5-כבמשךאפשריהתפעול

הצדהצד-חלונותחלונותשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
חלון,הצדחלוןשלהסגירהלתנועתהמפריעעצםישנואם
הכיווןהיפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהצד

תשומתאתמחליפהואינהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית
.שלךהלב
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

פונקצייתלמרותהצדבחלוןהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיווןהיפוך

:מגיבהאינההכיווןהיפוךפונקציית
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים.
Rכיולבזמן.

מעיכהלמנועתוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתלפיכך
.אלהבמצב
באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

.הסגירה
כדיWהלחצןעללחץ,נתפסמישהואם0

.הצדחלוןאתבחזרהלפתוח
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הצדהצדחלונותחלונותשלשלאוטומטיתאוטומטיתפעולהפעולה

הרכבכאשראוטומטיתייסגרוהצדחלונותהבאיםבמצבים
:חונה
Rהגשםחיישןידיעלזיהוי(גשםלרדתמתחילכאשר

)הקדמיתבשמשה
Rקיצוניותבטמפרטורות
Rשעותששכעבור
Rהמתחבאספקתהפרעותכשישנן

.אוורורלעמדתעדייסגרוהצדחלונות
כאשרלגמריייסגרוהצד-חלונות:נפתחנפתחשמששמשגגגגבעליבעלירכביםרכבים

.פתוחהשמשגג
אותו,אוטומטיתסגירהבמהלךנחסםהצדמחלונותאחדאם

האוטומטיתהפעולהמכןלאחר.בחזרהמעטייפתחהחלון
.תבוטלהצד-וחלונותהנפתחהשמשגגשל

)הנסיעההנסיעהתחילתתחילתלפנילפניהרכבהרכבאוורוראוורור(נוחהנוחהפתיחהפתיחה

צדחלוןפתיחתבאמצעותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

אולהיתפסגוףאבריעשוייםהצדחלונותפתיחתבעת
.החלוןלמסגרתהצד-חלוןביןלהיתפס

בחלוןנוגעאינושאישלוודאישהפתיחהבעת0
.הצד

.הלחצןאתמידשחרר,נמחץמישהואם0

.במפתחÜהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
:יבוצעוהבאותהפונקציות
Rתשוחררהרכבנעילת.
Rייפתחוהצדחלונות.
Rייפתחהנפתחהשמשגג.
Rיופעלהנהגמושבאוורור.

.Üהלחצןאתשחרר:הנוחההנוחההפתיחההפתיחהביטולביטול0

הצדהצדבחלונותבחלונותבעיותבעיות

פונקצייתכאשרמוותאוהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
פעילהאינההכיווןהיפוך

ייסגרחסימהלאחרמידהצד-חלוןשלמחדשסגירהבעת
פונקציית.מקסימליבכוחאומוגברבכוחהצד-חלון
.פעילהתהיהלאהכיווןהיפוך
הסגירהבטווחהנמצאיםגוףאבריעשוייםזהבמצב

.להיתפס
.הסגירהבטווחנמצאאינוגוףאיברשאףודא0
,הלחצןאתשחררהסגירהתהליךאתלעצורכדי0

אתמחדשלפתוחכדיהלחצןעלשובלחץאו
.הצדחלון

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

אינהלכךוהסיבה,הצד-חלוןאתלסגוראפשראי
.ברורה

.החלוןבמסילותעצמיםישנםאםבדוק0
.הצד-חלונותאתכייל0

הצדהצד-חלונותחלונותכיולכיול
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

:מעטנפתחואזהסגירהבמהלךנחסםהצד-חלוןאם
נוספתשנייהלמשךמשוךהלחצןאתוהחזק,נסגרהצדשחלוןעדהמתאיםהלחצןאתברציפותשובמשוךהחסימהלאחרמיד0

).מחדשכוונון(
.האוטומטיתהכיווןהיפוךפונקצייתללאייסגרהצדחלון

:מעטנפתחואזשובנחסםהצד-חלוןאם
נוספתשנייהלמשךמשוךהלחצןאתוהחזק,נסגרהצדשחלוןעדהמתאיםהלחצןאתברציפותשובמשוךהחסימהלאחרמיד0

).חוזרכוונון(
.האוטומטיתהכיווןהיפוךפונקצייתללאייסגרהצדחלון

במצבהצדחלונותאתלסגוראולפתוחאפשראי
.נוחהפתיחה

.ריקהאוחלשההמפתחסוללת
.)66עמוד3(אותההחלףהצורךובמקרה,הסוללהשלהחיווינוריתבאמצעותהסוללהאתבדוק0

נפתחנפתחשמששמשגגגג
הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

גגשלובסגירהבפתיחההיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמש

הנפתחהשמשגגשלהתנועהבטווחשנמצאיםגוףאברי
.הגגסגירתבזמןלהיתפסעשויים

גוףאיברשאףלוודאישוהסגירההפתיחהבעת0
.התנועהבטווחנמצאאינו

.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
הלחצןעלקצרהלחיצהאוטומטיבמצבלחץ0

.כלשהובכיוון
.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

גגאתמפעיליםילדיםכאשרהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמש

עלוליםהםהנפתחהשמשגגאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאהםכאשרבמיוחד,להיתפס

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל
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קרחאושלגעקבתקלההערההערה*

השמשגגשלבתפקודלתקלותלגרוםיכוליםוקרחשלג
.הנפתח

פנויהואכאשררקהנפתחהשמשגגאתפתח0
.ומקרחמשלג

בולטיםחפציםעקבנזקהערההערה*

בפסילפגועעשוייםהנפתחהשמשמגגהבולטיםחפצים
.האיטום

.הנפתחהשמשמגגלבלוטחפץלאףלאפשראין0

לנושאיםלבלשםישגגמנשאמותקןאםהערההערה*
הבאים

יתרומםהנפתחהשמששגגייתכןגגמנשאמותקןכאשר
.בלבדמוגבלבאופןוייפתח

הנפתחהשמשגג,גגמנשאמותקןכאשראםבדוק0
.להיפתחאולהתרומםיכול

השמשגגאתלפתוחאולהריםאין,ספקישנואם0
.הנפתח

הרמה1
פתיחה2
הנמכה/סגירה3

הלחצןאתמשוךאולחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועההפעלתהפעלת0
.אותוושחררההתנגדותלנקודתמעבראל3

הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועהביטולביטול0
.כלשהובכיוון3
.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
,הנפתחהשמשגגשלהסגירהלתנועתמפריעכלשהועצםאם
הכיווןהיפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהגג

תשומתאתמחליפהואינהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית
.שלךהלב
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

הכיווןהיפוךכשפונקצייתגםהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
פעילה

אינההכיווןהיפוךפונקצייתהבאיםבמצביםבמיוחד
:מגיבה
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים.
Rהסגירהשלהאחרוניםמ"המ4-ב.
Rכיולבזמן.

מעיכהלמנועתוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתלפיכך
.אלהבמצב
באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

.הסגירה
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
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הלחצןעלקצרהלחיצהאוטומטיבמצבלחץ0
.כלשהובכיוון
.ייעצרהסגירהתהליך

הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלאוטומטיותאוטומטיותפונקציותפונקציות

הרכבכאשראוטומטיתייסגרהנפתחהגגהבאיםבמצבים
:במקוםעומד
Rהגשםחיישןידיעלזיהוי(גשםלרדתמתחילכאשר

)הקדמיתבשמשה

Rקיצוניתהחיצוניתהטמפרטורהכאשר
Rשעותששכעבור
Rהמתחבאספקתהפרעותכשישנן

הנפתחהשמשגג,הרכבפניםאתולאווררלהמשיךכדי
.מאחורמכןלאחריתרומם

הגג,אוטומטיתסגירהבמהלךנחסםהנפתחהשמשגגאם
גגשלהאוטומטיתהפעולהמכןלאחר.בחזרהמעטייפתח
.תבוטלהצד-וחלונותהנפתחהשמש

הנפתחהנפתחהשמשהשמשבגגבגגבעיותבעיות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

והסיבה,הנפתחהשמשגגאתלסגוראפשראי
.ברורהאינהלכך

הנפתחהשמשגגשלחוזרתסגירהבעקבותחייםסכנתאוהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

.מוגברתבעוצמהייסגרהנפתחהשמשגג,כוונוןאוחסימהלאחרמידהנפתחהשמשגגשלמחדשסגירהבעת
.להיתפסהסגירהבטווחהנמצאיםגוףאבריעשוייםזהבמצב
.הסגירהבטווחנמצאאינוגוףאיברשאףודא0
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או

וסגירהפתיחה82



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

.כלשהולכיווןהלחצןעלקצרהלחיצההאוטומטיתהסגירהבמהלךלחץ0
.ייעצרהסגירהתהליך

:מעטנפתחואזהסגירהבמהלךנחסםהנפתחהשמשגגאם
הנפתחהשמששגגעדתשחררואלההתנגדותלנקודתעד3הלחצןאתמטהשובמשוךהאוטומטיהכיווןהיפוךלאחרמיד0

.סגור
.מוגברתבעוצמהייסגרהנפתחהשמשגג

:מעטנפתחואזשובנחסםהנפתחהשמשגגאם
.הקודםהשלבעלחזור0

.מוגברתבעוצמהייסגרהנפתחהשמשגג

הנפתחהשמשגג:נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגגללאללארכביםרכבים
.מקרטע

.לגמריפתוחהנפתחהשמששגגעד,ההתנגדותלנקודתעדמעלהכלפי3הלחצןאתפעמיםכמהלחץ0
.נוספתאחתשנייה3הלחצןאתלחץ0
.הנפתחהשמשגגאתסגור0

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
האימובילייזרהאימובילייזרתפקודתפקוד

.מתאיםמפתחללאהרכבשלהתנעהמונעהאימובילייזר

ויבוטל,ההצתהכיבויעםאוטומטיתיופעלהאימובילייזר
.ההצתההפעלתעםאוטומטית

)EDW(גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת
גניבהגניבהנגדנגדהאזעקההאזעקהמערכתמערכתתפקודתפקוד
חזותיתאזעקהתפעילהיאמופעלתהאזעקהמערכתכאשר

:הבאיםבמצביםואקוסטית
Rדלתפתיחתבעת
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Rהמטעןתאדלתפתיחתבעת
Rהמנועתאמכסהפתיחתבעת
R85עמוד3(מוזנקתהרכבפניםאבטחתכאשר(
R84עמוד3(מוזנקתגרירהמפניההגנהכאשר(

אוטומטיתתופעלגניבהנגדהאזעקהמערכתהבאיםבמקרים
:שניותכעשרכעבור
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO

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

)145עמוד3(האחסוןבתאנמצא

Mercedes‑Benzשלהחירוםקריאתמערכתכאשר%
שניות30-מיותרבמשךמופקתוהאזעקהפעילה

שירותלמרכזאוטומטיתהודעהתישלח,ברציפות
.)365עמוד3(הלקוחות

גניבהגניבהנגדנגדהאזעקההאזעקהמערכתמערכתסגירתסגירת
.במפתחpאוÜ,ßהלחצןעללחץ0
או
בתאנמצאהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחץ0

.)145עמוד3(האחסון

:KEYLESS-GOבאמצעותבאמצעותאזעקהאזעקהביטולביטול
מחוץנמצאהמפתחכאשרהחיצוניתהדלתבידיתאחוז0

.לרכב

גרירהגרירהמפנימפניההגנהההגנהתפקודתפקוד

,מופעלתגרירהמפניוההגנההרכבבנטייתשינויזוההאם
.וצליליתחזותיתאזעקהתופעל
כעבורתופעלגרירהמפניההגנההבאיםבמצבים

:שניות60-כ
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO
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:סגוריםהבאיםהרכיביםאםרקתופעלגרירהמפניההגנה
Rהדלתות
Rהמטעןתאדלת

:אוטומטיתתושבתגרירהמפניההגנההבאיםבמצבים
RהלחצןעללחיצהלאחרÜאוpבמפתח
Rהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחיצהלאחר

)145עמוד3(האחסוןבתאנמצא
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
RבאמצעותהפעלהבעקבותHANDS-FREE

ACCESS

.)170עמוד3(חונהברכבנזקיםזיהויעלמידע

גרירהגרירהמפנימפניההגנהההגנהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
2הגדרות2©1

)מהירהגישה(
.גרירהמפניהגנהאתכבהאוהפעל0

:מחדשתופעלגרירהמפניההגנההבאיםבמקרים
Rשובמשוחררתהרכבנעילת.
Rדלתפותחים.

Rמחדשננעלהרכב.
אולהפעילאפשר,זמינהאינההמהירההגישהאם%

המשנהתפריטבאמצעותגרירהמפניההגנהאתלכבות
.הגדרותהראשיבתפריטרכב

הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחתתפקודתפקוד

בתוךתנועהמזוההפעילההרכבפניםאבטחתכאשראם
.ואקוסטיתחזותיתאזעקהתופק,הרכב

כעבוראוטומטיתתופעלהרכבפניםאבטחתהבאיםבמצבים
:שניותכעשר
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO

:סגוריםהבאיםהרכביםאםרקתופעלהרכבפניםאבטחת
Rהדלתות
Rהמטעןתאדלת

:אוטומטיתתושבתהרכבפניםאבטחתהבאיםבמצבים
RהלחצןעללחיצהלאחרÜאוpבמפתח
Rהמפתחכאשרהדממה-התנעהכפתורעללחיצהלאחר

)145עמוד3(האחסוןבתא
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO

RבאמצעותהפעלהבעקבותHANDS-FREE
ACCESS

:שגויותאזעקותייתכנוהבאיםבמצבים
Rהרכבבתוךהתלוייםתליוניםלדוגמה,נעיםחפציםעקב
Rפתוחצד-חלוןכאשר
Rפתוחהנפתחהשמשגגכאשר

הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
2הגדרות2©1

)מהירהגישה(
.הרכבפניםאבטחתאתכבהאוהפעל0

:מחדשתופעלהרכבפניםאבטחתהבאיםבמקרים
Rשובמשוחררתהרכבנעילת.
Rדלתפותחים.
Rמחדשננעלהרכב.
לכבותאולהפעילאפשרזמינהאינההמהירההגישהאם%

.הגדרותתחתרכבבתפריטהרכבפניםאבטחתאת
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הנהגהנהגמושבמושבשלשלנכוןנכוןמצבמצב

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצבים
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
מושבאתכוונן:הרכבמנועאתשמתניעיםלפני0

המראותאוההגהגלגל,הראשמשענת,הנהג
.הבטיחותחגורתאתוחגור

חגורת,1ההגהגלגלכוונוןבעתהבאיםהנושאיםעלהקפד
:3הנהגומושב2הבטיחות
Rהנהגשלהאווירמכריתהאפשרככלרחוקיושבאתה.
Rזקוףיושבאתה.
Rשלךהירכייםאתקלותתומכתהמושבכרית.
Rעללדרוךמסוגלואתה,לגמרימתוחותאינןרגליך

.הסוףעדבקלותהדוושות

Rמשענתידיעלהעינייםבגובהבמרכזונתמךהעורף
.הראש
Rמעטמכופפותבידייםההגהלגלגללהגיעמסוגלאתה.
Rבחופשיותהרגלייםאתלהניעמסוגלאתה.
Rבמכלולשמוצגמהכלאתהיטבלראותיכולאתה

.המחוונים
Rבדרךהנעשהאתהיטברואהאתה.
Rפניעלועוברתהגוףעלצמודמונחתהבטיחותחגורת

.האגןעלונמוךהכתףמרכז

מושביםמושבים
נוחותנוחותחבילתחבילתללאללא(הקדמיהקדמיהמושבהמושבשלשלוחשמליוחשמליידניידניכוונוןכוונון
)למושבלמושב

ידיעלהמושביםכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
ילדים

עלוליםהםהמושביםאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
הרכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
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"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטלי
Mercedesבאמצעותהופעלה me connect.

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

.כבויהההצתהכאשרהמושביםאתלכוונןאפשר

המושביםכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

עלוליםאחריםנוסעיםאואתההמושבכוונוןבעת
.המושבבמסילתלדוגמה,להיתפס

נמצאאינוגוףאיבראףהמושבכוונוןשבעתודא0
.המושבשלהתנועהבטווח

ילדים"ו"אווירכריות"בנושאיםהבטיחותלהנחיותלבשים
".ברכב

נעולאינוהנהגמושבכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומו

לנועעשויהואבמקוםנעולאינוהנהגמושבכאשר
.נסיעהבמהלךמפתיעבאופן

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהזאתבעקבות
.מתניעשאתהלפנינעולהנהגשמושבתמידודא0

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:ברכבהשליטהאתלאבדעשויאתההבאיםבמצבים
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתתכוונןאם

.הנהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rהנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתתחגוראם.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורהמראהאוההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

המושבגובהכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
לבתשומתבחוסר

נוסעיםאואתהאחרת,המושבגובהכוונוןבעתזהירהיה
.ולהיפצעלהיתפסעלוליםאחרים
הלחצניםאתבמכוונןשלאלתפעלעשוייםילדיםבמיוחד

.להיתפסזאתובעקבותהמושבכוונוןשל
אחריםגוףאבריאוידייםייכנסושלאהקפד0

שאתהבזמןהמושבכוונוןידיתלמנגנוןמתחת
.המושבאתמזיז

אינןהראשמשענותכאשרפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכוןלאמותקנותאומותקנות

,נכוןמכווננותאינןאומותקנותאינןהראשמשענותאם
.אמורותשהןכפילהגןיוכלולאהן

תאונהבעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלתסכנה
!חזקהבלימהאו
מהלךבכלמחוברותהראששמשענותודא0

.הנסיעה
שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0

.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

הקדמייםהמושביםשלהראשמשענותביןלהחליףאין
שלוהנטייההגובהאתלכוונןתוכללאאחרת.והאחוריים
.הנכוןלמצבהראשמשענות
שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

והריסוןההגנהאתלספקתוכללאהבטיחותחגורת
נמצאתאינההמושבמשענתכאשרבחוקהדרושים
.זקופהכמעטבזווית
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לחגורתמתחתלהחליקהנוסעעשויכזהבמקרה
להיפצעוכךתאונהאוחזקהבלימהבעתהבטיחות
.בצוואראוהתחתוןהגוףבפלגלדוגמה

תחילתלפנינכונהבצורההמושבאתכוונן0
.הנסיעה

כמעטבתנוחההמושבמשענתאתלשמורהקפד0
חגורתשלהכתףשרצועתוודאתמידזקופה

.הכתףמרכזעלמונחתהבטיחות

אחורהאותםכשדוחפיםלמושביםנזקהערההערה*

להינזקעלוליםהםהמושביםאתאחורהדוחפיםכאשר
.מחפצים

מאחוריאוהרגלייםבאזורחפציםשאיןודא0
.לאחורהמושבהזזתבזמןהמושבים

המושבמשענתנטיית1
המושבגובה2
המושבשלאורךכוונון3

הידיתאתמעטהרם:המושבהמושבשלשלהאורךהאורךמיקוםמיקוםכוונוןכוונון0
.המבוקשלמיקוםהמושבאתודחף3

.במקומוננעלשהמושבודא0

נוחותנוחותחבילתחבילתעםעם(הקדמיהקדמיהמושבהמושבשלשלוחשמליוחשמליידניידניכוונוןכוונון
)למושבלמושב

המושבמשענתנטיית1
המושבגובה2
מושבכריתנטיית3
המושבשלאורךכוונון4
מושבכריתאורך5
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הידיתאתמעטהרם:המושבהמושבשלשלהאורךהאורךמיקוםמיקוםכוונוןכוונון0
.המבוקשלמיקוםהמושבאתודחף4

.במקומוננעלשהמושבודא0
5הידיתאתמעטהרם:המושבהמושבכריתכריתשלשלאורךאורךכוונוןכוונון0

כריתשלהקדמיהחלקאתאחורהאוקדימהודחף
.המושב

הקדמיהקדמיהמושבהמושבשלשלוחשמליוחשמליידניידניכוונוןכוונון

ידיעלהמושביםכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
ילדים

עלוליםהםהמושביםאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

.כבויהההצתהכאשרהמושביםאתלכוונןאפשר

המושביםכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

עלוליםאחריםנוסעיםאואתההמושבכוונוןבעת
.המושבבמסילתלדוגמה,להיתפס

נמצאאינוגוףאיבראףהמושבכוונוןשבעתודא0
.המושבשלהתנועהבטווח

ילדים"ו"אווירכריות"בנושאיםהבטיחותלהנחיותלבשים
".ברכב

נעולאינוהנהגמושבכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומו

לנועעשויהואבמקוםנעולאינוהנהגמושבכאשר
.נסיעהבמהלךמפתיעבאופן

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהזאתבעקבות
.מתניעשאתהלפנינעולהנהגשמושבתמידודא0

המושבגובהכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
לבתשומתבחוסר

נוסעיםאואתהאחרת,המושבגובהכוונוןבעתזהירהיה
.ולהיפצעלהיתפסעלוליםאחרים
הלחצניםאתבמכוונןשלאלתפעלעשוייםילדיםבמיוחד

.להיתפסזאתובעקבותהמושבכוונוןשל
אחריםגוףאבריאוידייםייכנסושלאהקפד0

שאתהבזמןהמושבכוונוןידיתלמנגנוןמתחת
.המושבאתמזיז

אינןהראשמשענותכאשרפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכוןלאמותקנותאומותקנות

,נכוןמכווננותאינןאומותקנותאינןהראשמשענותאם
.אמורותשהןכפילהגןיוכלולאהן

תאונהבעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלתסכנה
!חזקהבלימהאו
מהלךבכלמחוברותהראששמשענותודא0

.הנסיעה
שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0

.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

הקדמייםהמושביםשלהראשמשענותביןלהחליףאין
שלוהנטייההגובהאתלכוונןתוכללאאחרת.והאחוריים
.הנכוןלמצבהראשמשענות
שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

והריסוןההגנהאתלספקתוכללאהבטיחותחגורת
נמצאתאינההמושבמשענתכאשרבחוקהדרושים
.זקופהכמעטבזווית
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לחגורתמתחתלהחליקהנוסעעשויכזהבמקרה
להיפצעוכךתאונהאוחזקהבלימהבעתהבטיחות
.בצוואראוהתחתוןהגוףבפלגלדוגמה

תחילתלפנינכונהבצורההמושבאתכוונן0
.הנסיעה

כמעטבתנוחההמושבמשענתאתלשמורהקפד0
חגורתשלהכתףשרצועתוודאתמידזקופה

.הכתףמרכזעלמונחתהבטיחות

המושבמשענתנטיית1
המושבגובה2
מושבכריתנטיית3
המושבשלאורךכוונון4

ודחף1הידיתאתמעטהרם:המושבהמושבכריתכריתאורךאורךכוונוןכוונון0
.המושבכריתשלהקדמיהחלקאתאחורהאוקדימה
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הקדמיהקדמיהמושבהמושבשלשלחשמליחשמליכוונוןכוונון

הראשמשענתגובה1
המושבמשענתנטיית2
המושבגובה3
מושבכריתאורך4
מושבכריתנטיית5
המושבשלאורךכוונון6

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותההגדרותאתשמור0
.)98עמוד3(

התחתוןהתחתוןלגבלגבכיווניתכיוונית-הארבעהארבעהתמיכההתמיכהכוונוןכוונון

יותרגבוה1
יותרחלש2
יותרנמוך3
יותרחזק4

גופךלפיהמותניהשדרהעמודאזורקימוראתהתאם0
.4עד1הלחצניםבאמצעות

ראשראשמשענותמשענות

הקדמייםהקדמייםהמושביםהמושביםשלשלהראשהראשמשענותמשענותשלשלידניידניכוונוןכוונון

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצבים
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
מושבאתכוונן:הרכבמנועאתשמתניעיםלפני0

המראותאוההגהגלגל,הראשמשענת,הנהג
.הבטיחותחגורתאתוחגור

אינןהראשמשענותכאשרפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכוןלאמותקנותאומותקנות

,נכוןמכווננותאינןאומותקנותאינןהראשמשענותאם
.אמורותשהןכפילהגןיוכלולאהן

תאונהבעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלתסכנה
!חזקהבלימהאו
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מהלךבכלמחוברותהראששמשענותודא0
.הנסיעה

שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0
.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

הקדמייםהמושביםשלהראשמשענותביןלהחליףאין
שלוהנטייההגובהאתלכוונןתוכללאאחרת.והאחוריים
.הנכוןלמצבהראשמשענות
שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה

.הראשמשענתאתמעלהמשוך:הגבהההגבהה0
ודחף,החץבכיוון1השחרורכפתוראתלחץ:הנמכההנמכה0

.הראשמשענתאתמטה
.הראשמשענתאתקדימהמשוך:קדימהקדימההטייההטייה0
והחזק2הנעילהשחרורכפתורעללחץ:אחורהאחורההזזההזזה0

.לחוץאותו
שחרורמכפתורוהרפהאחורההראשמשענתאתדחף0

.2הנעילה

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהראשהראשמשענותמשענותשלשלידניידניכוונוןכוונון

.הראשמשענתאתמעלהמשוך:הגבהההגבהה0
ודחף,החץבכיוון1השחרורכפתוראתלחץ:הנמכההנמכה0

.הראשמשענתאתמטה
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המושבהמושבכוונוניכוונוניקביעתקביעת

:מולטימדיהמערכת
ישיבהנוחות2נוחות2©1

קימורקימור(המותנייםהמותנייםבאזורבאזורהמשענתהמשענתשלשלהגבהגבקימורקימורכוונוןכוונון
)מותנימותני
.מותנייםבחר0
.המבוקשהמושבשלZהכוונוניםאתבחר0
.המתנפחותהכריותהגדרת0

המשענתהמשענתשלשלהצדהצדכריותכריותכוונוןכוונון
.המשענתשלצדתמיכתבחר0
.המבוקשהמושבעבורהמתנפחותהכריותאתכוונן0

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

המושבהמושבחימוםחימוםשלשלהאיזוןהאיזוןכוונוןכוונון
.המושבחימוםאיזוןבחר0
.המבוקשהמושבעבורהחוםפיזוראתכוונן0

המושבהמושבשלשלהאוטומטיתהאוטומטיתההתאמהההתאמההגדרתהגדרת

לאחרהנהגמושבכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הנהגפרופילפתיחת

מושבשלכוונוןשיתחילייתכןפרופילשלהבחירהלאחר
סיכוןיוצרהדבר.פרופילבאותוהשמורלמיקוםהנהג

.ברכבהיושביםיתרושלשלךלפציעה
מערכתבאמצעותהנהגמושבשלהכוונוןבמהלך0

חלקיםאו,אדםבנישאיןודא,המולטימדיה
.המושבשלהתנועהבאזור,מגופם

אתמידלעצוריש,יימחץשמישהוסכנהישנהכאשר
:הבאבאופןהכוונוןתהליך
מערכתשלבצגההתראהעלהקש)א0

.המולטימדיה
או
אוהזיכרוןפונקצייתשלמיקוםלחצןעללחץ)ב0

.הנהגבדלתמושבכוונוןמתגעל
..מופסקההגהגלגלשלהמהלך

:הגוףהגוףלמבנהלמבנהבהתאםבהתאםהנהגהנהגמושבמושבלמיקוםלמיקוםמקדימיםמקדימיםתנאיםתנאים
Rמופעלתהאוטומטיתהמושבהתאמת.

:מולטימדיהמערכת
)רכב(2הגדרות2©1
אוטומטימושבכוונון2

האוטומטיתהאוטומטיתהמושבהמושבהתאמתהתאמתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
שהרכבבזמןהפעילהמשתמשפרופילאתמחליפיםכאשר
המושבומתארהחיצוניותהמראות,הנהגמושב,במקוםעומד

.הנהגלפיאוטומטייתכווננו
.כבויאומופעלבחר0
.אינדיבידואלייםמשתמשפרופיליעבורזמינהזוהגדרה%

אתלבטלאולהפעילאפשראיהאורחפרופילעבור
פרופילעלנוסףמידע.האוטומטיתהמושבהתאמת
.)269עמוד3(משתמש

הגוףהגוףלמבנהלמבנההנהגהנהגמושבמושבמיקוםמיקוםהתאמתהתאמת
מיקוםאתמחשבהרכב,הנהגשלהגוףלמבנהבהתאם
.ישירותאותוומתאיםהמושב

.מושבכוונוןבחר0
.ץאינרגלאומסבחרבחר:המידההמידהיחידתיחידתקביעתקביעת0
.הסקאלהבעזרתהגוףמבנהאתהגדר0
.כוונוןהתחלבחר0

.המוגדרהגוףלמבנהיותאםהנהגמושבמיקום
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אומעשיאינוחישבהשהמערכתהנהגמושבמיקוםאם%
באמצעותעתבכלידניתאותולשנותניתן,נוחאינו

.התפעוללחצני
יש,החיצוניותהמראותאתמכווננתאינהזופונקציה
.המתגיםבאמצעותידניתאותןלכוונן

פורטלבאמצעותגםאלההגדרותלקבועאפשר%
Mercedes meסנכרון.שלךהמשתמשפרופילעבור

Mercedesובפרופיליברכבהפרופילים me connect
עלנוסףמידע.שלךברכבהאלהההגדרותאתמחיל
.)271עמוד3(משתמשפרופיליסנכרון

וביציאהוביציאהבכניסהבכניסההסיועהסיועהגדרתהגדרת
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0
אינדיבידואלימשתמשבפרופילמשתמשאתהכאשר%

הסיועעבורישמשזהנתון,גובהךאתשהגדרתלאחר
למצבאוטומטיתינועהנהגמושב.וביציאהבכניסה
.)270עמוד3(המתאים

הקדמייםהקדמייםהמושביםהמושביםעבורעבורעיסויעיסויתוכניתתוכניתבחירתבחירת

:מולטימדיהמערכת
עיסוי2נוחות2©1

.מושבבחר0

.לסירוגיןעיסויאוגליעיסויבחר0
.תתחילשנבחרההתוכנית

.גבוההעוצמהכבהאוהפעל:העיסויהעיסויעוצמתעוצמתהגדרתהגדרת0

המושבהמושבכוונוניכוונוניאיפוסאיפוס

:מולטימדיהמערכת
ישיבהנוחות2נוחות2©1

.איפוסבחר0
.המבוקשהמושבעבורßבחר0

.יאופסושנבחרהמושבכוונוני

המושבהמושבחימוםחימוםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

שלונשניתחוזרתהפעלהעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
המושבחימום

המושבכרית,ושבשובהמושבחימוםאתתפעילאם
.מאודלהתחמםעשוייםהמושבמשענתוריפוד
אפשרותאומוגבלתטמפרטורהתחושתבעליאנשים
אולהיפגעעשויים,גבוההלטמפרטורהמוגבלתתגובה
.מכךלהיכוות

.המושבחימוםאתושובשובלהפעילאין0

חימוםאתזמניתלהשביתניתן,יתרהתחממותמפנילהגנה
.ונשניתחוזרתהפעלהלאחרהמושב

כאשרהמושבעלחפציםעקבלמושבנזקהערההערה*
מופעלהמושבחימום

עלהמונחיםשעצמיםייתכןמופעלהמושבחימוםכאשר
לילדיםבטיחותמושביאומושבכריותכגון,המושבים

להיגרםעשויכךעקב.מדירבהחוםלהצטברותיגרמו
.המושבלמשטחנזק
עלחפציםאיןמופעלהמושבחימוםשכאשרודא0

.המושב

תנאיםתנאים
Rמופעלתהמתחאספקת.
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הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ:עוצמהעוצמההגברתהגברת/הפעלההפעלה0
.המבוקשתהחימוםלדרגתלהגעהעד1
.החימוםבדרגתתלוי,ידלקושלושעדאחתחיווינורית

הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ:עוצמהעוצמההפחתתהפחתת/כיבויכיבוי0
.המבוקשתהחימוםלדרגתלהגעהעד1

.כבויהמושבחימוםאזכבויותהחיווינוריותכלכאשר
8,10כעבוראוטומטיתדרגותמורידהמושבחימום%

.מלאלכיבויעדדקות20-ו

המשטחיםהמשטחיםחימוםחימוםהפעלתהפעלת

:מולטימדיהמערכת
)רכב(2הגדרות2©1
משטחיםחימום2
החיפויים,הידמשענות,מופעלהמושבחימוםכאשר

.יתחממוהמרכזיתהקונסולהוכןהדלתותשלהמרכזיים
.המבוקשיםהמושביםעבורהפונקציהאתכבהאוהפעל0

המושבהמושבאוורוראוורורשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rמופעלתהמתחאספקת.
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הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ:עוצמהעוצמההגברתהגברת/הפעלההפעלה0
.המבוקשתהאוורורלדרגתלהגעהעד1
.האוורורבדרגתתלוי,יידלקושלושעדאחתחיווינורית

הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ:עוצמהעוצמההפחתתהפחתת/כיבויכיבוי0
.המבוקשתהאוורורלדרגתלהגעהעד1

.כבויהמושבאוורוראזכבויותהחיווינוריותכלכאשר

הגההגה
ההגהההגהשלשלמכנימכניכוונוןכוונון

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:ברכבהשליטהאתלאבדעשויאתההבאיםבמצבים
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתתכוונןאם

.הנהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rהנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתתחגוראם.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורהמראהאוההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

גלגלכוונוןבעתילדיםשלהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
.ההגה

.להיתפסעשוייםההגהגלגלאתשמכוונניםילדים
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

דיגיטלירכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
הופעלה"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשר

Mercedesשלהאינטרנטבאפליקציית me
connect.

.1הנעילהשחרורידיתאתהסוףעדמטהמשוך0
.משוחררההגהמוט

.ההגהלגלגל3והמרחק2הגובהאתכוונן0
.1הנעילהשחרורידיתאתהסוףעדמעלההרם0

.נעולההגהמוט
.נעולההגהשמוטולוודאלבדוקכדיההגהגלגלאתהזז0
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ההגהההגהשלשלחשמליחשמליכוונוןכוונון

.כבויההמתחאספקתכאשרההגהגלגלאתלכוונןאפשר

ההגהלגלגלהמרחקכוונון1
גובהכוונון2

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותההגדרותאתשמור0
.)98עמוד3(

ההגהההגהגלגלגלגלחימוםחימוםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

.2או1החץבכיווןהידיתאתסובב0
גלגלשחימוםסימןזהו,דולקת3החיווינוריתאם

.מופעלההגה

.ההגהגלגלחימוםיכבהההצתהאתתכבהאם

וביציאהוביציאהבכניסהבכניסהסיועסיוע
וביציאהוביציאהבכניסהבכניסההסיועהסיועתפקודתפקוד

שהסיועבזמןלדרךיציאהעקבתאנהסכנתאזהרהאזהרה&
מתכוונןבכניסה

מבצעוביציאהבכניסהשהסיועבזמןלנסועתתחילאם
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה,שלוהכוונוניםאת
שתהליךעדלהמתיןישהנסיעהתחילתלפני0

.מסתייםהכוונון

הכוונוןתהליךבזמןהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
וביציאהבכניסההסיועשלפונקציית

להיתפסעשויים–ילדיםובמיוחד–אחריםונוסעיםאתה
ההגהגלגלאתמכוונןוביציאהבכניסההסיועכאשר
.הנהגומושב
ישוביציאהבכניסההסיועשלהכוונוניםבמהלך0

בטווחנמצאיםאינםאיברואףאדםשאףלוודא
.הנהגומושבההגהגלגלשלהתנועה

:ההגהגלגלידיעלהיתפסותסכנתישנהאם
.ההגהגלגלשלהכוונוןידיתאתהנע0

..מופסקההגהגלגלשלהמהלך
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:הנהגמושבידיעלהיתפסותסכנתישנהאם
.המושבכוונוןמתגעללחץ0

..מופסקההגהגלגלשלהמהלך
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

הרכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטלי
Mercedesבאמצעותהופעלה me connect.

תהליךאתלעצוראפשר:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתהכולליםהכולליםרכביםרכבים
פונקצייתשלשמורכוונוןלחצןעללחיצהידיעלהכוונון
.הזיכרון

אתמפעיליםילדיםכאשרהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
וביציאהבכניסההסיוע

הםוהיציאההכניסהסיועאתמפעיליםילדיםכאשר
ללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפסעלולים
.השגחה

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.
למעלהנוטהההגהגלגלפעילוביציאהבכניסההסיועכאשר
:הבאיםבמצביםאחורהנעהנהגומושב
Rפתוחההנהגדלתכאשרההצתהאתמפעילאתה.
Rמופעלתההצתהכאשרהנהגדלתאתפותחאתה.
בגבולכברנמצאאינוהואאםרקמעלהינועההגה%

נמצאאינוהואאםרקאחורהינועהנהגמושב.העליון
.ביותרהאחוריתבעמדה

הנסיעהלמצבינועוהנהגומושבההגהגלגלהבאיםבמקרים
:שכוונוןהאחרון
Rדלתכאשרההצתהאתאוהמתחאספקתאתמפעילאתה

.סגורההנהג
Rמופעלתההצתהכאשרהנהגדלתאתסוגראתה.

:הבאיםבמקריםיישמרהאחרוןהנסיעהמצב
Rההצתהאתמכבהאתה.
Rכוונוניאתטועןאתה:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתהכולליםהכולליםרכביםרכבים

.הזיכרוןפונקצייתבאמצעותהמושב
Rכוונוניאתשומראתה:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתבעליבעלירכביםרכבים

.הזיכרוןפונקצייתבאמצעותהמושב

מלחצניאחדעלתלחץאם:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתבעליבעלירכביםרכבים
הכוונוןתהליך,הזיכרוןפונקצייתשלהשמוריםהכוונונים

.ייעצר

זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתתפעולתפעול

הזיכרוןבפונקצייתשימושעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
נסיעהבמהלך

במהלךהנהגבצדהזיכרוןבפונקצייתתשתמשאם
אתלאבדלךלגרוםעלולותהכוונוןתנועות,הנסיעה
.ברכבהשליטה

כאשררקהנהגבצדהזיכרוןבפונקצייתהשתמש0
.במקוםעומדהרכב

באמצעותהמושבכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הזיכרוןפונקציית

אתאוהמושבאתמכווננתהזיכרוןשפונקצייתבזמן
עשויים–ילדיםובמיוחד–אחריםונוסעיםאתה,ההגה

.להיתפס
עליךהזיכרוןפונקצייתשלהכוונוןתהליךבמהלך0

נמצאיםאינםגוףאיברואףאדםשאףלוודא
.ההגהגלגלשלאוהמושבשלהתנועהבטווח
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שלהמיקוםלחצןאתמידשחררנמחץמישהואם0
.הזיכרוןפונקציית
..מופסקההגהגלגלשלהמהלך

אתמפעיליםילדיםכאשרהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
.הזיכרוןפונקציית

עלוליםהםהזיכרוןפונקצייתאתמפעיליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.

.כבויהההצתהכאשרהזיכרוןבפונקצייתלהשתמשאפשר

שמירהשמירה
כוונונילטעוןואזלשמוראפשרהזיכרוןפונקצייתבאמצעות

.אנשיםשלושהעדעבורמושב
:הבאותהמערכותאתלהגדיראפשר
Rראשומשענתגבמשענת,מושב
Rהגה

Rצדמראות
Rעיליתתצוגה

והמראותהעיליתהתצוגה,ההגהגלגל,המושבאתכוונן0
.המבוקשלמיקוםהחיצוניות

עללחץשניותשלושובתוך,Mהזיכרוןלחצןעללחץ0
.3או1,2השמירהמלחצניאחד

.נשמרוהכוונונים.אישורצליליישמע

או1,2השמירהמקומותמלחצניאחדעללחץ:טעינהטעינה0
,ההגהגלגל,הקדמישהמושבעדלחוץאותווהחזק,3

לעמדהמגיעיםהחיצוניותוהמראותהעיליתהתצוגה
.השמורה

גלגלכוונון,השמורהכוונוןלחצןאתמשחרריםכאשר%
העיליתהתצוגה.מידייקטעוהמראותהמושב,ההגה
.להתכוונןתמשיך

אחסוןאחסוןאפשרויותאפשרויות
הרכבהרכבעלעלהעמסההעמסהבנושאבנושאהערותהערות

ברכבמאובטחיםלאמחפציםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

שאינםמטעןפריטיאוותיקיםמזוודות,חפצים
להיזרקאולהתהפך,להחליקעלוליםמספיקמאובטחים

.אותםולפצועבנוסעיםלפגוע,הרכבבחלל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאתאבטח0

.יתהפכואויחליקושלאכךהנסיעהלפניהמטען
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חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

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

במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0

לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים
.המטעןבתאתמידולקשור

לכן.העומסבחלוקתתלויהשלךהרכבךשלהכבישהתנהגות
:ההעמסהבעתהבאותלהנחיותלבשים
Rהאנשיםמשקלכולל,הרכבעלהמועמסהמטען

הכוללהמשקלבתחוםלהיותחייב,ברכבשנמצאים
.הרכבשלהמותריםהסרניםעומסיאוהמותר

הרכבנתונילוחיתעלשנמצאיםבנתוניםעיין
.)445עמוד3(
Rמשענותשלהעליוןלקצהמעברפריטיםלהעמיסאין

.המושבים
Rשכיסוילהקפידישהמטעןבתאחפציםהובלתבעת

יהיה)המחיצהורשתמטעןתאכיסוי(הכפולהגלילה
.מותקן
Rאינושאישמושביםמאחוריהמטעןאתהובל,אפשראם

.בהםיושב
Rהעומסאתוחלקהקשירהלטבעותהמטעןאתקשור

.אחידהבצורה

הרכבהרכבבפניםבפניםאחסוןאחסוןתאיתאי

הקדמייםהקדמייםהאחסוןהאחסוןתאיתאיסקירתסקירת

בדלתותאחסון1
וחיבורמולטימדיהחיבורעםהידבמשענתאחסוןתא2

USB
USBחיבורעםמלפניםהמרכזיתבקונסולהאחסוןתא3

הניידהטלפוןשלאלחוטיתטעינהעבורטעינהומודול
)בלבדמהמדינותבחלקזמין(
כפפותתא4
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הכפפותהכפפותתאתאשלשלנעילהנעילהשחרורשחרוראואונעילהנעילה

)נעילה(2ימינהסיבובכרבעהחירוםמפתחאתסובב0
).נעילהשחרור(1שמאלהאו

למשקפייםלמשקפייםהתאהתאפתיחתפתיחת

.1הלחצןעללחץ0

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםשלשלהידהידבמשענתבמשענתהאחסוןהאחסוןתאתאפתיחתפתיחת

שלהכיסויאתמטהוהטה1השחרורלחצןעללחץ0
.הידמשענת

אחוריאחוריספסלספסלהרכבהרכבאורךאורךלכללכללהעמסהלהעמסהאפשרותאפשרות

אחוריאחורימושבמושבמשענתמשענתשלשלקדימהקדימהקיפולקיפול

המושבים/האחוריהספסלכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומםתפוסיםאינםהמושביםומשענותהאחוריים

המושבומשענתהאחוריהמושב/האחוריהספסלכאשר
,קדימהלהתקפלעלוליםהםבמקומםתפוסיםאינם

.תאונהאוחזקהבלימהבעתלדוגמה
Rבמושב/האחוריבספסלהנוסעיםעלוליםכךעקב

חגורת.הבטיחותחגורתכנגדלהילחץהאחורי
והנוסעים,אמורהשהיאכפילהגןתוכללאהבטיחות
.ייפצעו
Rהמאוחסניםחפציםלעצורתוכללאהמושבמשענת

.המטעןבתא
והספסלהמושבשמשענתנסיעהכללפניודא0

.במקומםתפוסיםהאחוריהמושב/האחורי

,במקומןתפוסותאינןוהימניתהשמאליתהמושבמשענתאם
.המחווניםמכלולשלתכליתי-הרבבצגמתאיםחיווייוצג
.אזהרהצליליישמעלכךבנוסף
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חיווי,במקומהתפוסהאינוהאמצעיתהמושבמשענתאם
.אדוםיהיההנעילה
האמצעיתהמושבמשענותאתקדימהלקפלאפשר

.מזוזובנפרדוהחיצוניות
לחצני.חשמליתתשתחררהצדיותהמושביםמשענותנעילת
.המטעןבתאנמצאיםהנעילהשחרור

רצועתבמחזיק1הבטיחותחגורתלשוניתאתנעץ0
.2החגורה

הנהגמושבאתקדימההזז:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתללאללארכביםרכבים0
.הצורךבמקרההקדמיהנוסעאו

קדימהמקפליםכאשר:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתבעליבעלירכביםרכבים0
המושב,האחורייםהמושביםשליותראואחתמשענת
למנועכדי,קדימההצורךבמקרהינועהמתאיםהקדמי

.המושביםשלהתנגשות
במושביםהראשמשענותאתהצורךבמקרהפנימהדחף0

.האחוריים

שחרורבידיתמשוך:וימניתוימניתשמאליתשמאליתמושבמושבמשענתמשענת0
.השמאליתאוהימנית3הנעילה
.קדימהתתקפלהתואמתהמושבמשענת

שחרורלחצןאתקדימהמשוך:האמצעיתהאמצעיתהמושבהמושבמשענתמשענת0
.4המושבמשענתשל5הנעילה

.4המושבמשענתאתקדימהקפל0
מושבאוהנהגמושבאתלאחורהחזרהצורךבמקרה0

.הקדמיהנוסע
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האחוריהאחוריהמושבהמושבמשענתמשענתשלשלבחזרהבחזרההרמההרמה

הבטיחותלחגורתנזקהערההערה*

הבטיחותחגורתהמושבמשענתשלבחזרההרמהבעת
.כךעקבולהינזקלהילכדעשויה
מריםכשאתהנלכדתאינההבטיחותשחגורתודא0

.המושבמשענתאתבחזרה

מושבאוהנהגמושבאתקדימהדחףהצורךבמקרה0
.הקדמיהנוסע

עד,1המבוקשתהמושבמשענתאתאחורההטה0
.ננעלתשהיא

המושבמשענתאם:והימניתוהימניתהשמאליתהשמאליתהמושבהמושבמשענותמשענות
בצגמתאיםחיווייוצג,במקומהתפוסהאינה
.המחווניםמכללשלתכליתי-הרב
.אזהרהצליליישמעלכךבנוסף
אינההמושבמשענתאם:האמצעיתהאמצעיתהמושבהמושבמשענתמשענת
.גלוייהיה2האדוםהנעילהחיווי,במקומהתפוסה

האחוריהאחוריהמושבהמושבמשענתמשענתשלשלהנעילההנעילהשחרורשחרורלחצןלחצןחסימתחסימת
האמצעיתהאמצעית

תנאיםתנאים
Rבמקומןתפוסותוהאמצעיתהשמאליתהמושבמשענות

.ומחוברות

לאאנשיםשלגישהמפניהמטעןתאעללהגןברצונךאם
המושבמשענתשלהנעילהשחרוראתלחסוםתוכל,מורשים
משענתעםביחדרקקדימהאותהלקפלאפשר.האמצעית
.השמאליתהמושב
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.והשמאליתהאמצעיתהמושבמשענותשלקדימהקיפול0
.מעלהכלפי1הרכיבאתדחף:חסימהחסימה0

המושבמשענתנעילתאתלשחרראפשראיכעת
.האמצעית

.מטהכלפי1הרכיבאתדחף:חסימהחסימהשחרורשחרור0

מטעןמטעןתאתאכיסויכיסוי

המטעןהמטעןתאתאכיסויכיסוישלשלגלילהגלילהאואופריסהפריסה

אינםחפציםכאשרחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
טובמאובטחים

לאבטחאולעצוריכולאינועצמוהמטעןתאכיסוי
כבדיםמטעןפריטיאומזוודותאותיקים,כבדיםחפצים
.אחרים
לאמטעןפריטיתאונהאוחזקהבלימה,חדהיגויבעת

.בךלפגועעלוליםמאובטחים
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
לאבטחישמותקןהמטעןתאכיסויאםגם0

והמזוודותהתיקים,החפציםאת)לקשורלדוגמה(
.יתהפכואויחליקושלכךהמטעןפריטיאו

מטעןהעמסתבעתהמטעןתאלכיסוינזקיםהערההערה*
הרכבלתוך

אלמטעןהעמסתבעתלהינזקעלולהמטעןתאכיסוי
.הרכב
חלונותשלהתחתוןהקצהעלחפציםלהניחאין0

.המטעןתאכיסויעלאוהצד

הספסלשלהמושבמשענתמאחורימותקןהמטעןתאכיסוי
.האחורי

מהידיתאחורה1המטעןתאכיסויאתמשוך:פריסהפריסה0
.ומימיןמשמאללמחזיקיםאותווחבר,2

בצדמהמחזיקים1המטעןתאכיסויאתשחרר:גלילהגלילה0
עד2מהידיתקדימהאותווהולך,ימיןובצדשמאל
.לגמרינגללשהוא

המטעןהמטעןתאתאכיסויכיסוישלשלוהתקנהוהתקנההסרההסרה

תנאיםתנאים
Rגלולהמטעןתאכיסוי.
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המטעןתאכיסוישלהקצהכיסויאתפנימהדחף:הסרההסרה0
.הימניבצד1

.2הנגדילחריץ1המטעןתאכיסויאתדחף0
.מעלהכלפי1המטעןתאכיסויאתהוצא0
בצד2לחריץ1המטעןתאכיסויאתהכנס:התקנההתקנה0

.שמאל
1המטעןתאכיסוישלהנגדיהקצהכיסויאתהרכב0

.2האחרלחריץ1המטעןתאכיסויאתוהכנס
.הקצהכיסויאתהחוצהדחף0

המטעןהמטעןרשתרשתחיבורחיבור

אינםחפציםכאשרחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
טובמאובטחים

לאבטחאולעצוריכולהאינהעצמהההפרדהרשת
כבדיםמטעןפריטיאומזוודותאותיקים,כבדיםחפצים
.אחרים
לאמטעןפריטיתאונהאוחזקהבלימה,חדהיגויבעת

.בךלפגועעלוליםמאובטחים
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
לדוגמה(לאבטחישמותקנתההפרדהרשתאםגם0

פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאת)לקשור
.יתהפכואויחליקושלכךהמטען

כאשרההפרדהברשתתמידלהשתמשישבטיחותמטעמי
.מטעןפריטימובילים
וישתפקידןאתלמלאעודיכולותאינןשניזוקוהפרדהרשתות
.מורשהלמוסךכךלשםפנה.להחליפן

מטעןמטעןתאתאהרחבתהרחבתללאללאהפרדההפרדהרשתרשת

ההפרדהרשתאתמשוךהאחוריבספסלנמצאכשאתה0
.אחורה1מהלשונית

.תיגלללאשהיאכדיהרשתאתבידךאחורהלחץ0
ואחרשמאלבצדראשיתלעיניותההפרדהרשתאתחבר0

.2ימיןבצדכך
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מטעןמטעןתאתאהרחבתהרחבתעםעםהפרדההפרדהרשתרשת

.מעלהכלפי1מהלולאהההפרדהרשתאתהולך0
.2לעיניותההפרדהרשתאתחבר0

ההפרדהההפרדהרשתרשתשלשלהסרההסרהאואוהתקנההתקנה

אינםחפציםכאשרחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
טובמאובטחים

לאבטחאולעצוריכולהאינהעצמהההפרדהרשת
כבדיםמטעןפריטיאומזוודותאותיקים,כבדיםחפצים
.אחרים
לאמטעןפריטיתאונהאוחזקהבלימה,חדהיגויבעת

.בךלפגועעלוליםמאובטחים
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
לדוגמה(לאבטחישמותקנתההפרדהרשתאםגם0

פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאת)לקשור
.יתהפכואויחליקושלכךהמטען

כאשרההפרדהברשתתמידלהשתמשישבטיחותמטעמי
.מטעןפריטימובילים
תפקידאתלמלאעודיכולותאינןשניזוקוהפרדהרשתות
.מורשהלמוסךכךלשםפנה.להחליפןויששלהןההגנה

מטעןתאהרחבתללאהפרדהרשת
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מטעןתאהרחבתעםהפרדהרשת

.ההפרדהרשתאתפרוס0
נתפסיםוהתחתוןהעליוןהמוליכיםהמוטותשלהמפרקים
.ברורנקישהבצליל

הממוקמתבתושבת1המסילהאתתלה:תלייהתלייה0
.2בתקרה

מימין4הקשירהלטבעות3הוויםאתחבר0
.ומשמאל

אתלמתוחכדיהרצועותשלהמשוחרריםבקצוותמשוך0
.ההפרדהרשת

ההפרדהרשתמתיחותאתבדוקקצרהנסיעהלאחר0
.עודמתחהצורךובמקרה

עד,מעלהכלפי5הרצועהבהדקמשוך:הסרההסרה0
.משתחררותהריתוםשרצועות

ובצדשמאלבצד4הקשירהמטבעת3הוואתנתק0
.ימין

.2התושבותמתוך1המסילהאתשחרר0
שלוהתחתוןהעליוןבצדהאדוםהכפתורעללחץ:אפסוןאפסון0

.המוליךהמוט
.ההפרדהרשתאתוגלולקפל0

הקשירההקשירהטבעותטבעותסקירתסקירת

.)99עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
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קשירהטבעות1

התלייההתלייהוויוויסקירתסקירת

עםהתלייהבוויבשימושפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כבדיםחפצים

.כבדיםתיקיםאוחפציםלהחזיקיכולאינוהתלייהוו

התיקיםאוהחפציםפתאומיהיגויאוחזקהבלימהבעת
.הנוסעיםאתלפצועוכךהרכבבחלללהיזרקעשויים

.התלייהוויעלבלבדקליםחפציםלתלותיש0
בעליחפציםהתלייהוויעללתלותאיןלעולם0

.שביריםחפציםאוחדיםקצוות

.)99עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
ואסור,ג"ק3הואהתלייהוויעלהמותרהמרביהעומס
.מטעןאליהםלקשור

תלייהוו1

המטעןהמטעןתאתאבדלתבדלתבגדיםבגדיםוויוויסקירתסקירת

.)99עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
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בגדיםווי1

כיוון,כבדיםחפציםלתלייתמתאימיםאינםהבגדיםווי
.המטעןתאדלתאתלמטהלמשוךעשויכבדשמשקל
כגון,קליםחפציםלתלייתורקאךהבגדיםבוויהשתמש

.קטים'ז

EASY-PACKמסדרתמסדרתמטעןמטעןעיגוןעיגוןערכתערכת
מוטותמוטות(המטעןהמטעןתאתאעבורעבורההרכבהההרכבהלערכתלערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

)טלסקופייםטלסקופיים
לךמאפשרתEASY-PACKמסדרתהמטעןעיגוןערכת

נמצאיםהרכיבים.משתניםבאופניםהמטעןבתאלהשתמש
.המטעןתאלרצפתמתחתאפסוןבחלל

ומחזיקיםעיגוןרכיביעםטלסקופימוט1

הטלסקופיהטלסקופיהמוטהמוטהתקנתהתקנת

המטעןתארצפתפתיחתבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

עשויההנסיעהבמהלךפתוחההמטעןאתרצפתהשארת
.בנוסעיםויפגעוהרכבבתוךייזרקושחפציםלכךלהוביל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת

תחילתלפניהמטעןתארצפתאתלסגורהקפד0
.הנסיעה

.)110עמוד3(המטעןתארצפתאתפתח0
עלבצדדיםהמבוקשבמיקום1המחזיקיםאתנעץ0

.המטעןתארצפת
.המטעןתארצפתאתסגור0
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.1במחזיקים2העיגוןרכיביאתנעץ0
.3הטלסקופיהמוטאתהארך0
.2העיגוןברכיבי3הטלסקופיהמוטאתנעץ0
שאתהעד,&למצב2העיגוןרכיבישניאתסובב0

.ננעליםאותםשומע

המטעןהמטעןתאתאלרצפתלרצפתמתחתמתחתהאכסוןהאכסוןחללחללשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

המטעןתארצפתפתיחתבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

עשויההנסיעהבמהלךפתוחההמטעןאתרצפתהשארת
.בנוסעיםויפגעוהרכבבתוךייזרקושחפציםלכךלהוביל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
תחילתלפניהמטעןתארצפתאתלסגורהקפד0

.הנסיעה

.המחוספסמהשטח1הידיתאתמטהדחף:פתיחהפתיחה0
.למעלהנפתחת1הידית

.1מהידיתהמטעןתארצפתאתהרם0
דחףמכןולאחר,המטעןתארצפתאתהורד:סגירהסגירה0

.ננעלתשהיאעד,1הידיתבאמצעותמטהאותה

גגגגמנשאמנשאחיבורחיבור

המרביהגגמעומסבחריגהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

זזהרכבשלהכובדמרכזהגגעלמטעןמעמיסיםכאשר
גםכמוהרכבשלהרגילההכבישוהתנהגות,יותרגבוה

נוטההרכבבעיקולים.משתניםוההיגויהבלימהמאפייני
לתנועותיותרגדולהבאטיותלהגיבועשוייותרחזק

.ההיגוי
באופןתפגעהגגעלהמותרהמרבימהעומסחריגה

בהיגויגםכמוהרכבשלהנסיעהבמאפיינימשמעותי
.הבלימהובאיכות

אתוהתאם,המרביהגגמעומסלחרוגשלהקפד0
.הגגשעללמטעןהנהיגהאופן

".טכנייםנתונים"בפרקמצויןהמרביהגגעומס

ואחסוןמושבים110



אושרשלאגגמנשאעקבלרכבנזקיםהערההערה*

ידיעלואושרונבדקושלאגגבמנשאישימוש
Mercedes-Benzלרכבנזקיםלגרוםעשוי.

ידיעלואושרשנבדקוגגבמנשאירקהשתמש0
Mercedes-Benz.

,המותקןהגגבמנשאהבאיםהנושאיםאתודא0
הרכבלאבזורבהתאם
Rהנפתחהשמשגגאתלגמרילהריםאפשר.
Rלחלוטיןהמטעןתאדלתאתלפתוחאפשר.

נזקייגרםשלאכךהגגמנשאעלהמטעןאתאחסן0
.הנסיעהבמהלךגםלרכב

לכיסוייםנזקיםהערההערה*

.אותםכשפותחיםלהישרטאולהינזקעשוייםהכיסויים
.קשיםאומתכתייםבחפציםלהשתמשאין0

.החץבכיוון,1הכיסוייםאתבזהירותמעלהפתח0
לכיסוייםמתחתהחיבורלנקודותהגגמנשאאתחבר0

1.

.הגגמנשאיצרןשלההתקנהלהוראותלבשים0
.הגגמנשאעלהמטעןאבטחת0

כוסותכוסותמחזיקמחזיק
המרכזיתהמרכזיתבקונסולהבקונסולההכוסותהכוסותמחזיקמחזיקשלשלוהתקנהוהתקנההסרההסרה

במחזיקשימושבעתופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
נסיעהבמהלךהכוסות

.הנסיעהבמהלךמכליםלהחזיקיכולאינוהכוסותמחזיק
המכל,נסיעהבמהלךהכוסותבמחזיקמשתמשיםאם

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

עומדהרכבכאשררקהכוסותבמחזיקהשתמש0
.במקום

.הכוסותלמחזיקמתאימיםשתייהמכלירקהכנס0
מכילהואאםובמיוחד,השתייהמכלאתסגור0

.חמיםנוזלים
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מחזיקאתוהוצא2הנעילהאתקדימהדחף:הסרההסרה0
.1הכוסות

אתאחורהודחף1הכוסותמחזיקאתהכנס:התקנההתקנה0
.2הנעילה

כדיהכוסותמחזיקשלהגומימצעאתלהוציאאפשר%
.ונקייםפושריםבמיםלדוגמה,אותולנקות

שלשלהידהידבמשענתבמשענתהכוסותהכוסותמחזיקמחזיקשלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה
האחורייםהאחורייםהמושביםהמושבים

משקלעקבהאחוריתהידלמשענתנזקיםהערההערה*
הגוף

במושביםהידלמשענתנזקלגרוםיכולהגוףמשקל
.פתוחהכשהיאהאחוריים

שלהידמשענתעללהישעןאולשבתאין0
.האחורייםהמושבים

הכוסותלמחזיקנזקהערההערה*

אתבחזרהכשמקפליםלהינזקעשויהכוסותמחזיק
.האחוריהמושבשלהידמשענת

רקהאחוריהמושבשלהידמשנתאתבחזרהקפל0
.סגורהכוסותמחזיקכאשר

.2או1הכוסותמחזיקעללחץ:פתיחהפתיחה0
.מעצמונפתח2או1הכוסותמחזיק

עד2או1הכוסותמחזיקאתבחזרהדחף:שגיאהשגיאה0
.במקומונתפסשהוא

ומציתומציתמאפרהמאפרה
מלפניםמלפניםהמרכזיתהמרכזיתבקונסולהבקונסולהבמציתבמציתשימוששימוש

כתוצאהלמאפרהמתחתהאחסוןלתאנזקהערההערה*
יתרמהתחממות

לכן,בחוםעמידאינולמאפרהמתחתהאחסוןתא
.בולפגועעשויותבוערותסיגריות
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.במקוםהיטבתפוסהשהמאפרהודא0

מהצדהמאפרה2מכסהאתמעלהדחף:פתיחהפתיחה0
.הימניאוהשמאלי

המאפרהגוףאתמעטקדימהדחף:המאפרההמאפרהגוףגוףהוצאתהוצאת0
.והחוצהלמעלהאותוומשוך1

אל1המאפרהגוףאתדחף:המאפרההמאפרהגוףגוףהכנסתהכנסת0
.נתפסשהואעד,המחזיק

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורבמאפרהבמאפרהשימוששימוש

.2מהקצההכיסויאתמשוך:פתיחהפתיחה0
המחוספסהאזורעלבצדדיםלחץ:המאפרההמאפרהגוףגוףהוצאתהוצאת0

.1המאפרהגוףאתמעלהכלפיוהוצא3
מלמעלה1המאפרהגוףאתהכנס:המאפרההמאפרהגוףגוףהכנסתהכנסת0

.נתפסשהואעד,המחזיקאל

מלפניםמלפניםהמרכזיתהמרכזיתבקונסולהבקונסולהבמציתבמציתשימוששימוש

חםכשהמציתופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

נגיעהאוחםהואכאשרהמציתשלהחימוםבגוףנגיעה
.לכוויותלגרוםעלולותהחמהבמעטפת

במקריםלהידלקעשוייםדליקיםחומריםלכךבנוסף
:הבאים
Rנופלהלוהטהמציתכאשר.
Rהלוהטהמציתאתמצמידיםלדוגמהילדיםכאשר

.לחפצים
.מהידיתרקהמציתאתלאחוזיש0
.למציתגישהאיןשלילדיםתמידלוודאיש0
.השגחהללאברכבילדיםלהשאיראיןלעולם0

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

.1המציתעללחץ0
.החוצהיקפוץהמציתלוהטתהספירלהכאשר
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חשמלייםחשמלייםשקעיםשקעים
המרכזיתהמרכזיתבקונסולהבקונסולהוולטוולט12-ההבשקעבשקעשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rאמפר15(ואט180עדשלבהספקהתקניםמותרים.(

.החשמליהשקעשל1המכסהאתפתח0
.המכשירתקעאתהכנס0

מכסהאתלהשאירישוולט12-הלשקעמכשירמחוברכאשר
.פתוחהאחסוןתא

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורוולטוולט12-ההבשקעבשקעשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rאמפר15(ואט180עדשלבהספקהתקניםמחוברים.(

.מהצד2הכיסויאתהחוצהמשוך0
.1החשמליהשקעשלהמכסהאתפתח0

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורוולטוולט230-ההבשקעבשקעשימוששימוש

השקעאוהחיבורכבלכאשרחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומיםהחשמלי

וולט‑230שלמתחישנומתאיםהתקןמחוברכאשר
וולט230‑-השקעאוהכבלכאשר.החשמליבשקע

פגוםהואכאשראו,מותקןהואשבוהחיפוימתוךנמשך
.להתחשמלעלולאתה,רטובאו
.לגמריותקיןיבשחיבורבכבלורקאךהשתמש0
וולט230‑הששקעודאכבויהההצתהכאשר0

.יבש
פנהניזוקאומהחיפוינמשךוולט230‑השקעאם0

אוהשקעאתלבדוקכדימורשהלמוסךמיד
.להחליפו

230לשקעהחיבורכבלאתלהכניסאיןלעולם0
.שניזוקאומהחיפוישנמשךוולט

בשקעיםנכוןלאשימושעקבחייםסכנתסכנהסכנה&
חשמליים

:אםלהתחשמלעלולאתה
Rהחשמללשקעאצבעותתכניס.
Rלשקעמתאימיםלאחפציםאוהתקניםתחבר

.החשמל
.השקעאלאצבעותלהכניסאין0
.החשמללשקעמתאימיםהתקניםרקחבר0
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תנאיםתנאים
Rבתקניםהעומד,מתאיםתקעלכלולחייביםההתקנים

.המקומיים
Rואט150שלמרבילהספקעדבהתקןשימושנעשה.
Rמפצלבשקעלהשתמשאסור.

.3המכסהאתפתח0

.1וולט230-הלשקעההתקןתקעאתהכנס0
הבקרהנוריתתידלק,מספיקברכבהחשמליהמתחכאשר
2.

המטעןהמטעןבתאבתאוולטוולט12-ההבשקעבשקעשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rאמפר15(ואט180עדשלבהספקהתקניםמחוברים.(

תקעאתוהכנסהחשמליהשקעשל1המכסהאתפתח0
.ההתקן

האנטנההאנטנהעםעםוצימודוצימודהניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
החיצוניתהחיצונית
הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתלטעינהלטעינהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

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

במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
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קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0
לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים

.המטעןבתאתמידולקשור

.הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים

בתאחפציםשלהנחהעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
ניידיםלטלפונים

להתחמםעשוייםניידיםלטלפוניםבתאהמונחיםחפצים
.להידלקואפילומאוד
חפציםלאובמיוחד,נוספיםחפציםלהניחאין0

.ניידיםלטלפוניםבתא,מתכתיים

לטלפוניםבתאהנחתםעקבלחפציםנזקסכנתהערההערה*
ניידים

להםלגרוםעלולהניידיםלטלפוניםבתאחפציםהנחת
.אלקטרומגנטייםשדותעקבנזק
,אשראיכרטיסיהניידהטלפוןבתאלהניחאין0

לקרינההרגישיםאחריםחפציםאוזיכרוןמדיות
.אלקטרומגנטית

מנוזליםהניידהטלפוןלתאנזקהערההערה*

לולגרוםעלוליםהניידהטלפוןלתאשחודריםנוזלים
.נזק
הטלפוןלתאנוזליםיחדרושלאלהקפידישלכן0

.הנייד

Rלאנטנתיחוברהניידהטלפוןמתאיםאבזורבעליברכבים
.הטעינהמודולדרךהרכב
Rוהצימודהטעינהפונקצייתמופעלתההצתהכאשררק

.זמיניםהרכבלאנטנתהניידהטלפוןשלהאלחוטי
Rבתאנקודהבכליטענולאקטניםניידיםשטלפוניםייתכן

.הניידהטלפון
Rהניידהטלפוןלתאנכנסיםשאינםגדוליםניידיםטלפונים

.הרכבלאנטנתיתחברוולאייטענולא
Rתלויזה.הטעינהבמהלךלהתחמםעשויהניידהטלפון

.ברקעכרגעהפתוחותבאפליקציותגם
Rלאנטנתהניידהטלפוןאתולצמדהטעינהאתלייעלכדי

כולללא.הניידמהטלפוןמגןכיסויילהסירישהרכב
.אלחוטיתלטעינההנדרשיםמגןכיסויי

ניידניידטלפוןטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה

תנאיםתנאים
Rשלרשימה.אלחוטיתלטעינהמתאיםהניידהטלפון

:כאןתמצאתומכיםניידיםטלפונים
http://www.mercedes-benz-mobile.com

,שניתןכמהעד1התאבמרכזהניידהטלפוןאתהנח0
.מעלהכלפיפונהכשהצג

הטלפון,המולטימדיהבמערכתהטעינהסמלמוצגאם
.נטעןהנייד
.המדיהבצגיוצגובטעינהתקלות

כדיאותוולהוציאמהלשוניתהמצעאתלמשוךאפשר%
.ונקייםפושריםבמיםלדוגמה,אותולנקות
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הרכבהרכבשטיחשטיחשלשלוהסרהוהסרההתקנההתקנה

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

באזורהשטיחאתוהנח,המושבאתלאחורדחף:התקנההתקנה0
.הרגליים

.2למחזיקים1הכפתוריםאתלחץ0
.המושבאתכוונן0
.2מהתושבותהרכבשטיחאתמשוך:הסרההסרה0
.הרכבשטיחאתהוצא0
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חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
לל"לחולחובנסיעהבנסיעההפנסיםהפנסיםכוונוןכוונוןבנושאבנושאהנחיותהנחיות

לדרישותגםעוניםהם.הפנסיםשלמחדשבכוונוןצורךאין
.הכביששלהשניבצדנוסעיםשבהןבמדינותהחוק

שלךשלךולאחריותולאחריותהתאורההתאורהלמערכתלמערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

.בלבדעזראמצעיהןהרכבשלהשונותהתאורהמערכות
,והראותהאורלתנאיבהתאםנכונהרכבתאורתעלהאחריות
.הנהגעלמוטלתהתנועהולמצבהחוקלדרישות

אורותאורותמתגמתג

האורותהאורותמתגמתגתפעולתפעול

1Wשמאליצדיחנייהאור
2Xימניצדיחנייהאור
3Tרישוילוחיתותאורתחנייהאור
4Ãלמתגהמומלץהמצב(אוטומטיתנסיעהתאורת

)האורות

5Lגבוהאור/נמוךאור
6Rהאחוריהערפלפנסשלכיבויאוהפעלה

החנייהאורשלהחיווינוריתתכבההמעבראורהדלקתעם
TהמעבראורשלהחיוויבנוריתותוחלףL.
מוארשהואתמידלוודאישבצדעומדהרכבכאשר0

.בחוקכנדרש,מספיק

דולקהחנייהכשאורמצברריקוןהערההערה*

אתמרוקןהוארבותשעותדולקהחנייהאורכאשר
.המצבר

הימניהצדיהחנייהאואתהדלקאפשראם0
XהשמאליאוW.

הצדיהחנייהאוראוהחנייהאורמאודמתרוקןהמצברכאשר
.הרכבשלהבאהההתנעהאתלאפשרכדיאוטומטיתיכבו

תכבה)צדיחניהאור/חניהאור(החיצוניתהתאורה
.הנהגדלתאתתפתחכאשראוטומטית
Rההיקפיתלתאורהבנוגעלהנחיותלבשים

.)123עמוד3(

האוטומטיתהאוטומטיתהנסיעההנסיעהתאורתתאורתתפקודתפקוד
יכובו/יודלקוביוםהנסיעהותאורתהמעבראור,החנייהאור

.הסביבהולתאורתההצתהמתגלמצבבהתאםאוטומטית
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והראותכבויהנמוךהאורכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
טובהאינה

לאהנמוךהאורÃבעמדהנמצאהאורותמתגכאשר
שבהםאחריםובמצביםבשלג,בערפלאוטומטיתיידלק
.מוגבליםהראותתנאי
לעמדההאורותמתגאתלסובבישכאלהבמצבים0

L.

תאורת.בלבדעזראמצעיהיאהאוטומטיתהנסיעהתאורת
.באחריותךנמצאתהרכב

האחוריהאחוריהערפלהערפלאוראורשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
RבעמדהנמצאהאורותמתגLאוÃ.
.Rהלחצןעללחץ0

באורלשימושהנוגעותבמדינתךהספציפיותלתקנותלבשים
.האחוריהערפל

תכליתיתכליתי-הרבהרבהאורותהאורותמתגמתגתפעולתפעול

גבוהאור1
ימניאיתותאור2
גבוהאורמהבהב3
שמאליאיתותאור4

המתגבאמצעותהדרושההפונקציהאתהפעל0
.תכליתי-הרב

גבוהגבוהאוראור
.ÃאוLלעמדהאורותמתגאתסובב:הפעלההפעלה0
מעבר1החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתדחף0

.ההתנגדותלנקודת
אורשלהחיווינוריתתכבההגבוההאורהפעלתבעת

הדרךאורשלהחיוויבנוריתותוחלףLהמעבר
K.

למצבבחזרהתכליתי-הרבהמתגאתמשוך:כיבויכיבוי0
.המוצא

גבוהגבוהאוראורמהבהבמהבהב
.3החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתמשוך0

איתותאיתותאוראור
בכיווןקצרותתכליתי-הרבהמתגאתדחף:קצרקצרהבהובהבהוב0

.ההתנגדותלנקודתעד4או2החץ
.פעמיםשלושיהבהבהמתאיםהאיתותאור

החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתדחף:רציףרציףהבהובהבהוב0
.ההתנגדותלנקודתמעבר4או2

:אקטיבינתיבהחלפתעזרעםרכבים
Rלמשךלהתארךעשויהנהגשהפעילהאיתותמשך

.הנתיבהחלפתשלהזמן
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Rהחלפתאולם,לכןקודםאחדרגעאותתהנהגאם
להתחילעשויהאיתותפנס,אפשריתאינההנתיב
.אוטומטיתלפעול

החירוםהחירוםמאותתימאותתישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.1הלחצןעללחץ0
:אוטומטיתיופעלוהחירוםמאותתיהבאיםבמצבים
Rהופעלההאווירכרית.

Rעדש"קמ70-מגבוההממהירותבעוצמהנבלםהרכב
.לעמידה

אוטומטיתתכבההחירוםאיתותמערכתהנסיעהחידושלאחר
איתותמערכתאתלכבותתוכל.ש"קמ10-כשלבמהירות
.1הלחץבאמצעותגםהחירום

MULTIBEAMשלשלאדפטיביותאדפטיביותפונקציותפונקציות LED
החכמההחכמההתאורההתאורהמערכתמערכתתפקודתפקוד
MULTIBEAMפנסי LEDלתנאיעצמםמתאימים

נוספותפונקציותומציעים,האווירמזגולתנאיהנסיעה
.הכביששלההארהלשיפור
:הבאותמהפונקציותמורכבתהמערכת
R120עמוד3(אקטיביתעיקוליםתאורת(
R121עמוד3(פניהתאורת(
R121עמוד3(מהיר-כבישאור(
R121עמוד3(עירתאורת(

המערכתהמערכתגבולותגבולות
Rבלבדבחשכהפעילההמערכת.

האקטיביתהאקטיביתהעיקוליםהעיקוליםתאורתתאורתתפקודתפקוד

Rההגהתנועתאחריעוקביםהקדמייםהפנסים.
Rהרלוונטייםהאזוריםשליותרטובההארהמושגתכך

.הנסיעהבמהלך

.דולקהדרךאורכאשרזמינותהפונקציות
נתיבמהלךאתגםתנתחהמערכתמתאיםאבזורבעליברכבים
האקטיביתהעיקוליםתאורתאתתנתבלכךובהתאםהנסיעה
.מראש
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הפנייההפנייהתאורתתאורתתפקודתפקוד

רחבהבזוויתהכביששלההארהאתמשפרתהפנייהתאורת
תהיה,צריםבעיקוליםלדוגמה,שההארהכך,הפנייהבכיוון
.דולקהמעבראורכאשררקאותהלהפעילאפשר.יותרטובה

:פעילהתהיההפונקציההבאיםבמקרים
Rאודולקהאיתותכשפנסש"קמ40-מנמוכותבמהירויות

.מסובבההגהגלגל
Rהגהוגלגלש"קמ70-לש"קמ40ביןבמהירויות

.מסובב

הצדדיםבשניהפנייהתאורת:וצמתיםוצמתיםתנועהתנועהמעגלימעגליפונקצייתפונקציית
מיקוםשלהנוכחייםGPS-הנתוניניתוחבעקבותמופעלות
אוהתנועהממעגלהיציאהלאחרעדפעילהנותרתהיא.הרכב
.הצומת

המהירהמהירהכבישהכבישאוראורתפקודתפקוד
שלהבהירותואתההארהטווחאתמגדילהמהיר-הכבישאור

.יותרגדוללמרחקראותומאפשרהאוראלומת

נסיעהמזוהההבאיםמהאופניםבאחדכאשרפעילההפונקציה
:מהירבכביש
Rהרכבמהירותבסיסעל
Rתכליתית-הרבהמצלמהבעזרת
Rהבאמצעותאו-GPS

:פעילהתהיהלאהפונקציההבאיםבמקרים
Rש"קמ80-מנמוכותבמהירויות

העירהעירתאורתתאורתתפקודתפקוד
האזוריםשלההארהאתמשפרתהעירתאורתפונקציית
האוראתמפזרתשהיאמאחר,בנויבשטחבנסיעההצדיים
.יותררחבהבצורה
:פעילהתהיההפונקציההבאיםבמקרים
Rנמוכותנסיעהבמהירויות
Rמואריםבנוייםבשטחים

חכמהחכמהתאורהתאורהמערכתמערכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
חכמהתאורהמערכת2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0
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פלוספלוסאדפטיביאדפטיבידרךדרךאורותאורותעזרעזר

פלוספלוסהאדפטיביהאדפטיביהגבוההגבוההאורהאורעזרעזרתפקודתפקוד

הגבוההאורעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
פלוסהאדפטיבי

למשתמשימגיבאינופלוסהאדפטיביהגבוההאורעזר
:הבאיםהדרך
Rרגלהולכיכגון,תאורהלהםשאיןדרךמשתמשי
Rרוכביכגון,חלשהתאורהלהםשישדרךמשתמשי

אופניים
Rעללדוגמה,מוסתרתשלהםשהתאורהדרךמשתמשי

.בטיחותגדרידי

יגיבלאפלוסהאדפטיביהגבוההאורעזרנדיריםבמקרים
.תאורהלהםשישדרךלמשתמשימדימאוחריגיבאו
לאהאוטומטיהדרךאוראלהמעיןבמצביםכךעקב
.זאתבכליופעללחלופיןאויכבה
האוראתוכבההתנועהלמצבתמידלבשים0

.בזמןהגבוה

בתנאילהתחשבמסוגלאינופלוסהאדפטיביהגבוההאורעזר
.התנועהבמצבוכןהאווירומזגהדרך

:בלבדמוגבלבאופןיפעלשהזיהויייתכןהבאיםבמצבים
Rאוחזקבגשם,בערפללדוגמה,גרועההראותכאשר

.בשלג
Rמכוסיםאומלוכלכיםהחיישניםכאשר

האחריות.בלבדעזראמצעיהואהאדפטיביהדרךאורותעזר
והראותהאורלתנאיבהתאםהרכבשלנכונהלתאורתלדאוג

.עליךמוטלתהתנועהולמצבהסביבתיים

:ביןאוטומטיתמחליףפלוסהאדפטיביהגבוההאורעזר
Rנמוךאור
Rחלקיגבוהאור
Rגבוהאור

משתמשילידהגבוההאוראתמאירהחלקיהגבוההאור
מלפניםשנוסעהרכב.אותםמסנווראינווכך,האחריםהדרך
.המעבראורשלההארהבתחוםנמצא

:ש"קמ30-מגבוהותבמהירויות
Rיידלקהגבוההאור,אחריםדרךמשתמשימזוהיםלאאם

.אוטומטית
Rהחלקיהגבוההאור,אחריםדרךמשתמשימזוהיםאם

.אוטומטיתיידלק

הכבישכשתאורתאוש"קמ25-מנמוכותבמהירויות
:מספיקה
Rאוטומטיתיכבההחלקיהדרךאור.
Rאוטומטיתיכבההדרךאור.

:ש"קמ50-מכגבוהותבמהירויות
Rבהתאםאוטומטיתיבוקרהמעבראורשלההארהטווח

.האחריםהדרךממשתמשילמרחק

הקדמיתהשמשהמאחורינמצאהמערכתשלהאופטיהחיישן
.העיליתההפעלהיחידתבאזור
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פלוספלוסהאדפטיביהאדפטיביהגבוההגבוההאורהאורעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.Ãלעמדההאורותמתגאתסובב:הפעלההפעלה0
.תכליתי-הרבהמתגבאמצעותהגבוההאוראתהדלק0

נורית,בחשכהאוטומטיתנדלקהגבוההאורכאשר
.תכליתי-הרבבצגתידלק_החיווי

המתגבאמצעותהגבוההאוראתכבה:כיבויכיבוי0
.תכליתי-הרב

MULTIBEAMפנסיפנסיבעליבעלירכביםרכביםרקרק(הנמוךהנמוךהאורהאורכוונוןכוונון
LED(
:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
עבורהנמוךהאורכוונון2
.אוטומטיאושמאליתתנועה,ימניתתנועהבחר0

החיצוניתהחיצוניתהתאורההתאורההמשךהמשךזמןזמןהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
RבעמדהנמצאהאורותמתגÃ.

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
חיצוניתתאורההמשך2
הזמןלמשךתופעלהחיצוניתהתאורההרכבכיבוילאחר

.שהוגדר
.תאורההמשךזמןהגדרת0

ההיקפיתההיקפיתהתאורההתאורהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
היקפיתתאורה2
שלהחיצוניתהתאורה,מופעלהיקפיתתאורהמצבכאשר
שלהנעילהשחרורלאחרשניות40למשךתופעלהרכב
ותאורתתכבההחיצוניתהתאורההרכבהתנעתלאחר.הרכב

.תופעלהאוטומטיתהנסיעה
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

פנימיתפנימיתתאורהתאורה
הפנימיתהפנימיתהתאורההתאורהכוונוןכוונון

קדמיתקדמיתעיליתעיליתהפעלההפעלהיחידתיחידת

1pשמאליתקדמיתקריאהמנורת
הפניםחלללתאורתאוטומטיתבקרה|2
3cקדמיתפנימיתתאורה
4uאחוריתפנימיתתאורה
5pימניתקדמיתקריאהמנורת

.5–1המתאיםהלחצןעללחץ:כיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0
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האחיזההאחיזהבידיתבידיתהפעלההפעלהיחידתיחידת

1pהאחורייםהמושביםבאזורקריאהמנורת

.1הלחצןעללחץ:כיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהפעלההפעלהיחידתיחידת

1pהאחורייםהמושביםבאזורקריאהמנורת

.1הלחצןעללחץ:כיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0

האופפתהאופפתהתאורההתאורהכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
אופףאור2נוחות2©1

הצבעהצבעהגדרתהגדרת
.צבעבחר0
.המבוקשהצבעאתקבע0
.צבעים64ישנם%

הבהירותהבהירותכוונוןכוונון
.בהירותבחר0
.הבהירותאתכוונן0

אזוריםאזוריםעבורעבורבהירותבהירותהפעלתהפעלת
.בהירותבחר0
.בהירותאזוריבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

להגדיראפשראווירפתחי-ואווירה,הדגשהאזוריםאת
.בנפרד

צבעוניתצבעוניתתאורהתאורההפעלתהפעלת
.צבעבחר0
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.צבעיםכמהבחר0
.מראששהוגדרוצבעיםשילוביעשרהעומדיםלרשותך

.צבעיםשילובבחר0

צבעצבעגיווניגיווניהפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.דינמייםגווניםבחר0

קבועיםזמןבמרווחימשתנההמוגדרהצבעיםשילוב
.מראש

לרכבלרכבההגעהההגעהתאורהתאורההפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.הבאברוךבחר0

שלמיוחדמופעפניךאתיקבלהרכבאתתפתחכאשר
.האופפתהתאורה

המזגןהמזגןבכוונוניבכוונוניהתלותהתלותהפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.אקליםבחר0

התאורהצבע,ברכבהטמפרטורהכוונוןשינויבעת
.קצרלזמןישתנההאופפת

הפנימיתהפנימיתהתאורההתאורההמשךהמשךזמןזמןשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
אחוריתתאורההמשך2
.התאורההמשךזמןאתכבהאוהפעל0

קצרלזמןתידלקהפניםתאורת,פעילהזופונקציהכאשר
.הרכבנעילתלאחר

השמשותהשמשותשטיפתשטיפתומערכתומערכתמגביםמגבים
הקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהמגבימגבישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

1gהמגביםכיבוי
2Äרגיללסירוגיןניגוב
3Åתכוףלסירוגיןניגוב
אטירציףניגוב4°
מהיררציףניגוב¯5
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-1המתאימהלעמדהתכליתי-הרבהמתגאתסובב0
5.

עללחץתכליתי-הרבבמתג:שטיפהשטיפה/פעמיפעמי-חדחדניגובניגוב0
.1החץבכיווןהלחצן
Ríפעמי-חדניגוב
Rîשטיפהמיעםניגוב

האחוריתהאחוריתהשמשההשמשהמגבמגבשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

1bשטיפהמיעםניגוב
לסירוגיןהניגובהפעלת2°
3gלסירוגיןהניגובכיבוי
4bשטיפהמיעםניגוב

–1המתאימהלעמדה1èהמתגאתסובב0
4.

במכלולמוצגמופעלהאחוריתהשמשהמגבכאשר
.èהסמלהמחוונים

קדמיתקדמיתשמשהשמשההמגביםהמגביםלהבילהביהחלפתהחלפת

מגבלהבישלהחלפהבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
מופעליםהמגביםכאשר

אתמחליףשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.אבריםלמחוץעשויותהמגביםזרועות,המגביםלהבי
אתולכבותלהקפידישהמגביםלהביהחלפתלפני0

.וההצתההמגבים

החלפההחלפהלעמדתלעמדתהמגביםהמגביםזרועותזרועותהעברתהעברת
.מידאותהכבהואזההצתהאתהפעל0
כשלושלמשךîהלחצןעללחץשניות15-כבתוך0

.)125עמוד3(ברציפותשניות
.שירותלמצביעברוהמגבים

המגביםהמגביםלהבילהביפירוקפירוק
.מהשמשההמגביםזרועותאתהרם0
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סובבהשנייהביד.אחתבידהמגבזרועאתיציבהחזק0
.המגבמזרועהסוףעד1החץבכיווןהמגבלהבאת

נתפסשהואעד3החץבכיוון2הרכיבאתדחף0
.הפירוקבעמדת

.4החץבכיווןהמגבמזרועהמגבלהבאתוהסרמשוך0

מגביםמגביםלהבילהביהתקנתהתקנת

.1החץבכיווןהמגבלזרועהחדשהמגבלהבאתחבר0
נתפסשהואעד3החץבכיוון2הרכיבאתדחף0

.הנעולהבעמדת
.יציביושבהמגבשלהבודא0
.הקדמיתלשמשהבחזרההמגביםזרועותאתקפל0
.ההצתהאתהפעל0

תכליתי-הרבבמתגîהלחצןעללחץ0
.)125עמוד3(

.המוצאלעמדתבחזרהינועוהמגעזרועות

תחזוקהתחזוקהחיוויחיווי

מקצההתחזוקהחיווישל1ההגנהמדבקתאתהסר0
.החדשהגבלהב

אתלהחליףיש,לצהובמשחורמתחלףהתחזוקהחיוויכאשר
.המגביםלהבי
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.השימושבתנאיתלויהצבעלהתחלפותעדהזמן%

האחוריתהאחוריתבשמשהבשמשהמגבמגבלהבלהבהחלפתהחלפת

המגבהמגבלהבלהבפירוקפירוק
.ההצתהאתכבה0

שהואעד,האחוריתמהשמשה2המגבזרועאתהרם0
.ההחלפהבעמדתנתפס

אותווהסר,2המגבמזרוע1המגבלהבאתנתק0
.3החץבכיוון

המגבהמגבלהבלהבהתקנתהתקנת

נכנסות3הלשוניותכששתי1המגבלהבאתחבר0
.המגבבזרוע2לתושבת

נתפסשהואעד4החץבכיוון1המגבלהבאתדחף0
.2בתושבת

.יציביושב1המגבשלהבודא0
לשמשהבחזרהההחלפהמעמדתהמגבזרועאתהנמך0

.האחורית

מראותמראות
הצדהצדמראותמראותתפעולתפעול

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצבים
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
מושבאתכוונן:הרכבמנועאתשמתניעיםלפני0

המראותאוההגהגלגל,הראשמשענת,הנהג
.הבטיחותחגורתאתוחגור

עקבהצדבמראתבשימושתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מרחקיםשלשגויההערכה

.בהקטנההאובייקטיםאתמציגותהצדמראות
.שנדמהממהקרובנמצאיםבמראההנראיםהאובייקטים
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המרחקאתנכונהלהעריךשלאעשויאתהכךעקב
החלפתבעתלדוגמה,מאחורהנוסעיםהדרךלמשתמשי

.נתיב
אתלבדוקכדילכתףמעברלהביטתמידצריךלכן0

.האחריםהדרךלמשתמשיהממשיהמרחק

החיצוניתהחיצוניתהמראההמראהשלשלפתיחהפתיחהאואופנימהפנימהקיפולקיפול

.1הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ0

החיצוניותהחיצוניותהמראותהמראותכיולכיול
עליךהתרוקןשהמצברלאחראוהמצברניתוקלאחר%

המראותקיפולכךרק.הצדמראותאתמחדשלכייל
.יפעלהאוטומטי

.1הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ0

החיצוניותהחיצוניותהמראותהמראותכוונוןכוונון
המראהאת4או3הלחצניםבאמצעותבחר0

.לכווןשתרצההחיצונית
.2הלחצןבאמצעותבמראההזכוכיתמיקוםאתכוונן0

במקומהבמקומההחיצוניתהחיצוניתהמראההמראהקיבועקיבוע
ידניתדחף:מתקפלתמתקפלתחשמליתחשמליתחיצוניתחיצוניתמראהמראהללאללארכביםרכבים0

.המבוקשלמיקוםהחיצוניתהמראהאת
לחץ:חשמליתחשמליתהמתקפלתהמתקפלתחיצוניתחיצוניתמראהמראהעםעםרכביםרכבים0

.1הלחצןעלממושכתלחיצה
המראה.חבטהצלילולאחריונקישהצליליישמע

.הנכוןלמיקוםתחזורהחיצונית

במראהבמראההאוטומטיהאוטומטיהעמעוםהעמעוםתפקודתפקוד

האלקטרוליטימהנוזלוהרעלהצריבהסכנתאזהרהאזהרה&
סנוורהמונעתהמראהשל

,נשברתאוטומטיעמעוםבעלתמראהשלזכוכיתכאשר
.לדלוףעלולאלקטרוליטינוזל
אסור.לגירוייםוגורםלבריאותמזיקהאלקטרוליטיהנוזל

אוהנשימהאברי,העיניים,העורלביןבינומגעשייווצר
.אותולבלועואסורבגדים
לנושאיםלבלשיםישאלקטרוליטיבנוזלמגעבעת0

:הבאים
Rלשטוףישבעורנגעהאלקטרוליטיהנוזלאם

לסיועדיחויללאולפנותבמיםהמקוםאתמיד
.רפואי
Rלשטוףישלעינייםהגיעאלקטרוליטינוזלאם

דיחויללאולפנותנקייםבמיםביסודיותמיד
.רפואילסיוע
Rמידשטוף,האלקטרוליטיהנוזלאתבלעתאם

יש.להקאהלגרוםאין.יסודיבאופןהפהאת
.רפואילסיועמידלפנות
Rאלקטרוליטיבנוזלשזוהמובגדיםלהחליףיש.
Rלרופאמידפנה,אלרגיותתגובותמתגלותאם.
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באופןמתעמעמותהנהגשלהצדומראתהפנימיתהמראה
.הפנימיתבמראהבחיישןפוגעפנסשלאורכאשראוטומטי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:תעמעםלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rכבויהההנעהמערכת.
Rמשולבאחוריהילוך.
Rדולקתהפנימיתהתאורה.

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהצדהצדמראתמראתשלשלהחנייההחנייהמצבמצבתפקודתפקוד

.לחנייהבכניסהלךמסייעהחנייהמצב
,למטהתנועהקדמיהנוסעבצדהמראההבאיםבמצבים
:הקדמיהנוסעבצדהאחוריהגלגללכיוון
R130עמוד3(נשמרהחנייהמצב(.
Rנבחרההקדמיהנוסעמראת.
Rמשולבאחוריהילוך.

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

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהצדהצדמראתמראתשלשלהחנייההחנייהמצבמצבשמירתשמירת
אחוריאחוריהילוךהילוךבאמצעותבאמצעות

שמירהשמירה

הלחצןבאמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתבחר0
2.

.אחורילהילוךשלב0
החנייהלמצבהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתהעבר0

.1הלחצןבאמצעותהמבוקש

טעינהטעינה
הלחצןבאמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתבחר0

2.
.אחורילהילוךשלב0

.השמורהחנייהלמצבתנועהקדמיהנוסעשלהצדמראת

האוטומטיהאוטומטיהמראותהמראותקיפולקיפולשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.אוטומטימראותקיפולאתכבהאוהפעל0
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השמשהשמשבמגניבמגנישימוששימוש

רגילרגילשמששמשבמגןבמגןשימוששימוש

.1השמשמגןאתמטהקפל:מלפניםמלפניםסנוורסנוור0
.1השמשמגןאתהצדההטה:מהצדמהצדסנוורסנוור0
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האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכותמערכותסקירתסקירת
למיזוגלמיזוגבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

יפעלוהאווירוסינוןהזיהוםניטור,האקליםשבקרתכדי
הרכבבחללהאווירבמסנןלהשתמשתמידיש,כהלכה
נכוןמותקןשהמסנןודא.המנועשלהקדםמסנןעםבשילוב

בתאהמסנןביתאתואטומהנכונהבצורהסוגרושהמכסה
ואושרושהומלצובמסנניםהשתמש.השימושזמןבכלהמנוע
רקברכבהטיפוליםאתבצע.Mercedes-Benzידיעל

.מורשיםבמוסכים

THERMOTRONICשלשלההפעלהההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת
.פעילהשהפונקציהמסמנותבלחצניםהחיווינוריות

1wשמאלבצדהטמפרטורהכוונון
שמאלבצדהאווירחלוקתקביעת_2
3Hהאקליםבקרתכיבויאוהאווירכמותכוונון
4Ãהאקליםבקרתשלאוטומטיויסות
הקדמיתהשמשההפשרת¬5
6tהמולטימדיהבמערכתהמיזוגתפריטטעינת
האדיםמפשירשלכיבויאוהפעלה7¤
"המיידיהמקדיםהמיזוג"שלכיבויאוהפעלה&8

)137עמוד3(
9gאווירסחרורמצבשלכיבויאוהפעלה
A_ימיןבצדהאווירחלוקתקביעת
Bwימיןבצדהטמפרטורהכוונון

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהפעלההפעלהיחידתיחידת

הטמפרטורהכוונון1
צג2
האווירכמותקביעת3

האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכותמערכותתפעולתפעול
האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

לדרגהאו1לדרגההאווירכמותאתכוונן:הפעלההפעלה0
.Hהלחצןבאמצעותיותרגבוהה

באמצעות0לדרגההאווירכמותאתכוונן:כיבויכיבוי0
.Hהלחצן
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להתכסותעשויותהשמשותכבויההאקליםבקרתכאשר%
קצרלזמןהאקליםבקרתאתלכבותיש.יותרמהרבאדים
.בלבד

האקליםהאקליםבקרתבקרתתפריטתפריטטעינתטעינת

.המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתדרךדרךהאקליםהאקליםבקרתבקרתתפריטתפריטאתאתפתחפתח
צגשלהתחתוןבקצההטמפרטורהתצוגתאתבחר0

.המדיה

ההפעלהההפעלהביחידתביחידתהלחצןהלחצןבאמצעותבאמצעותהמיזוגהמיזוגתפריטתפריטפתיחתפתיחת
.ההפעלהביחידתtהלחצןעללחץ0

המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותA/Cשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.הרכבבפניםהאוויראתומייבשתממזגתA/Cפונקציית
.)133עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.ראשונהמושביםשורתבחר0
).A/C)בחר0

.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלאוטומטיאוטומטיויסותויסות

הזרמתבאמצעותמווסתתהטמפרטורהאוטומטיבמצב
.קבועהברמהונשמרתהאוויר

.Ãהלחצןעללחץ0
._אוHהלחצןעללחץ:ידניידנילמצבלמצבמעברמעבר0

אקליםאקליםסוגסוג

האקליםהאקליםסוגסוגשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
עבורהבאיםהאקליםסוגימביןלבחוראפשראוטומטיבמצב
:הקדמיוהנוסעהנהג
RFOCUS:יותרקרירמצב,גדולהאווירכמות
RMEDIUM:סטנדרטימצב,בינוניתאווירכמות
RDIFFUSE:עםיותרחמיםמצב,נמוכהאוויררמות

רוחפחות

האווירהאווירחלוקתחלוקתהגדרותהגדרותסקירתסקירת

:מנותבהאוויראוורורפתחילאילומצייניםהצגעלהסמלים
האדיםלמפשיראוורורפתחי¯
Pוצדייםאמצעייםאוורורפתחי
Oהרגלייםלאזוראוורורפתחי

Sהרגלייםובאזורצדיים,אמצעייםאוורורפתחי
aהרגלייםולאזורהאדיםלמפשיראוורורפתחי
האוורורפתחיכל_
bוצדייםאמצעיים,האדיםלמפשיראוורורפתחי
Wאוטומטיתאווירחלוקת

האווירהאווירחלוקתחלוקתקביעתקביעת

.)133עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.שנייהמושביםשורתאוראשונהמושביםשורתבחר0
.OאוP,¯בחרבחר:האווירהאווירפיזורפיזורכוונוןכוונון0
.האווירכמותאתקבע0
,למשל,זמניתבואווירהזרמתכווניכמהלהגדירניתן%

.במקבילהרגלייםולחללהקדמיתלשמשה
אפשר¯הקדמיתהשמשהשלהאקליםבקרתאת

.הראשונההמושביםשורתעבוררקלבחור

האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלהסנכרוןהסנכרוןפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

,הטמפרטורה.מרכזיבאופןבמיזוגשולטתהסנכרוןפונקציית
אוטומטיתיחולוהנהגצדעבורשכווננוהאווירוחלוקתכמות
.האקליםאזוריכלעבור
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.)133עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.ראשונהמושביםשורתבחר0
.באפשרותבחר0

.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

מהשמשותמהשמשותאדיםאדיםהסרתהסרת

מבפניםמבפניםאדיםאדיםמכוסותמכוסותשמשותשמשות
.Ãהלחצןעללחץ0
הלחצןעללחץ:אדיםמכוסותעדייןהשמשותאם0

¬.

מבחוץמבחוץאדיםאדיםמכוסותמכוסותשמשותשמשות
.המגביםאתהפעל0
.Ãהלחצןעללחץ0

אוויראווירסחרורסחרורמצבמצבשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.gהלחצןעללחץ0
.יסוחררהרכבבפניםהאוויר

למצבמהזמןכעבוראוטומטיתמתחלףאווירסחרורמצב
.צחאוויר

עשויותהשמשותמופעלהאווריסחרורמצבכאשר%
סחרורמצבאתהפעל.יותרמהרבאדיםלהתכסות
.בלבדקצרלזמןהאוויר

היינוןהיינוןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

האווירשלהיינון.הרכבבתוךהאוויראיכותאתמשפרהיינון
.ריחנטולהרכבבפנים
.)133עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.אוויראיכותבחר0
.יינוןבחר0

.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

הבישוםהבישוםמערכתמערכת

הבישוםהבישוםמערכתמערכתכוונוןכוונון

תנאיםתנאים
Rמופעלתהאוטומטיתהאקליםבקרת.
Rסגורהכפפותתא.

באמצעותהרכבבפניםנעיםניחוחמפיצההבישוםמערכת
.הכפפותבתאבקבוקון

.)133עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0

.אוויראיכותבחר0
.בישוםבחר0

.ביותרהגבוההבעוצמהמופעלהבישום
.הרצויההבישוםלעוצמתלהגעהעדהלחצןעללחץ0
-בינונית-חזקה:המצביםביןמתחלפתהבישוםעוצמת%

כבויה-נמוכה

הבישוםהבישוםמערכתמערכתבקבוקוןבקבוקוןשלשלהסרההסרהאואוחיבורחיבור

הבושםמנוזלפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

אתלשתותעשוייםהםהבקבוקוןאתפותחיםילדיםאם
.לעינייםלהםלהתיזעלולשהואאוהבושםנוזל
.השגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.לרופאמידפנה,הבושםנוזלאתשתהמישהואם0
העינייםאתשטוף,לעינייםהגיעהבושםנוזלאם0

.נקייםמיםבהרבה
.לרופאפנה,נמשכיםהכאביםאם0
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בסביבהפגיעההסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
מלאיםבקבוקוניםשלנכוןלאסילוקעקב

המלאיםהבקבוקוניםאתלהשליךאסור
.הביתיתלפסולת

0

להביאישהמלאיםהבקבוקוניםאת
.רעיליםלחומריםאיסוףלעמדת

.הסוףעדלמחזיק2הבקבוקוןאתדחף:חיבורחיבור0
.2הבקבוקוןאתהחוצהמשוך:הסרההסרה0

Mercedes-Benzשלהמקורייםבבשמיםמשתמשאינךאם
.הבושםאריזתשעללאזהרותלבשים
ישנגמרMercedes-Benzשלהמקורישהבושםלאחר
.מחדשאותולמלאולאהבקבוקוןאתלסלק

עצמיעצמילמילוילמילויבקבוקוןבקבוקון
.הריק2הבקבוקון1מכסהאתבהברגההסר0
.מ"מ15-מיותרלא2בבקבוקוןמלא0
.2הבקבוקוןעל1המכסהאתבחזרההברג0

.הבושםאותואתתמידלמלאישעצמילמילויבקבוקוןבכל
.לבקבוקוןהמצורףהנפרדהמידעלגיליוןלבשים

המפתחהמפתחבאמצעותבאמצעותמקדיםמקדיםמיזוגמיזוג

מפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגפונקצייתפונקציית
אוהנהגמושבשלהאזוראתקצרלזמןלקרראולחמםאפשר
.לרכבהכניסהלפניעודכולוהרכבפניםשל
:הצורךלפיהבאותהפונקציותיופעלוהמקדיםהקירורעבור
Rאוטומטיתאקליםבקרת
Rמפוח
Rמושבאוורור

:הצורךלפיהבאותהפונקציותיופעלוהמקדיםהחימוםעבור
Rאוטומטיתאקליםבקרת
Rמפוח
Rמושבחימום
Rההגהחימום
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Rמשטחיםחימום
Rמראותחימום
Rאדיםמפשיר
Rבישום
Rיינון

המפתחהמפתחבאמצעותבאמצעותהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגכוונוןכוונון
.)133עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.מקדיםמיזוגבחר0

כיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.Zבחר0
.מפתחבאמצעותמקדיםמיזוגבחר0

.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

המפתחהמפתחבאמצעותבאמצעותהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rהצורךדיטעוןהגבוההמתחמצבר.
Rהמולטימדיהבמערכתפעיללמצבנקבעההפונקציה.
.הרכבנעילתאתשחרר:הפעלההפעלה0

עבורדקותחמשעדשללמשךיופעלוהמיזוגפונקציות
.המקדיםוהקירורהמקדיםהחימום

פעמיםמשלושיותרהמקדיםהמיזוגאתלהפעילאפשראי
.כבויהרכבכאשרהמפתחבאמצעות

.למטהאולמעלה&הלחצןעללחץ:כיבויכיבוי0
:הרכבהתנעתלאחרגםלפעולממשיכותהבאותהפונקציות
Rמושבחימום
Rמושבאוורור
Rמשטחיםחימום
Rבישום
Rיינון

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןמקדיםמקדיםמיזוגמיזוג

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגתפקודתפקוד

הקורהשפעותאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
להיפצעעלוליםהםקשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות

!למותואפילומכך
ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0

.מקרהבשוםהשגחה
.השגחהללאברכבחייםבעלילהשאיראיןלעולם0

.מכובההרכבכאשרהרכבפניםאתלמזגאפשר
לטעינתקדימותתהיה,חשמלאספקתלציודמחוברהרכבאם

.מוגדרתמינימוםלרמתעדהגבוההמתחמצבר
המקדיםהמיזוגשלהפעולהשזמןייתכןהבאיםבתנאים
:יתקצר
Rחשמלאספקתלציודמחובראינוהרכב.
Rלגמריטעוןאינוהגבוההמתחמצבר.

מצברשלהטעינהשרמתייתכןפעילהמקדיםהמיזוגכאשר
מחוברהטעינהכבלתקעכאשרגםתפחתהגבוההמתח
.לשקע
:הצורךלפיהבאותהפונקציותיופעלוהקירורעבור
Rאוטומטיתאקליםבקרת
Rמפוח
Rמושבאוורור

:הצורךלפיהבאותהפונקציותיופעלוהחימוםעבור
Rאוטומטיתאקליםבקרת
Rמפוח
Rמושבחימום
Rההגהחימום
Rמשטחיםחימום
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Rמראותחימום
Rאדיםמפשיר
Rבישום
Rיינון

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגכוונוןכוונון
.)133עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.מקדיםמיזוגבחר0

פעמיתפעמית-חדחדנסיעהנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתקביעתקביעת
.פעמיחדבחר0
.הנסיעההתחלתשעתאתקבע0

הפעילההפעילההיציאההיציאהשעתשעתעריכתעריכת
.המוצגתהיציאהשעתלידהעיפרוןבסמלבחר0
.הנסיעההתחלתשעתאתקבע0

שבועישבועיפרופילפרופילהגדרתהגדרת
.שבועיפרופילבחר0
,השבועיבפרופילהמבוקשיםהיציאהזמניאתקבע0

.8:00בשעהיוםכללדוגמה

אזוראזורבחירתבחירת
.Zבחר0

).בלבדהנהגמושב(בחר0
הנהגמושב(ההגדרהכאשר
.הרכבכלעליחולהמקדיםהמיזוג,מבוטלת)בלבד

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןהמקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rהצורךדיטעוןהגבוההמתחמצבר.
Rהמולטימדיהבמערכתפעיללמצבנקבעההפונקציה.
.)137עמוד3(היציאהזמןאתקבע:הפעלההפעלה0

זמןלפנידקות55היותרלכלמופעלהמקדיםהמיזוג
המיזוג,מתעכבתלדרךהיציאהאם.שנבחרלדרךהיציאה
.נוספותדקותחמשלפעולימשיך

.למטהאולמעלה&הלחצןעללחץ:כיבויכיבוי0
:הרכבהתנעתלאחרגםלפעולממשיכותהבאותהפונקציות
Rמושבחימום
Rמושבאוורור
Rמשטחיםחימום
Rבישום
Rיינון

המקדיםהמקדיםהמיזוגהמיזוגשלשלמיידייםמיידייםכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

הקורהשפעותאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
להיפצעעלוליםהםקשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות

!למותואפילומכך
ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0

.מקרהבשוםהשגחה
.השגחהללאברכבחייםבעלילהשאיראיןלעולם0

הפסקהבעתלדוגמה,הרכבפניםאתלמזגלהמשיךאפשר
.דקות50עדלמשך,בנסיעה
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:החיווינוריתצבעישלהמשמעותלהלן
Rמופעלהקירור:כחולכחול.
Rמופעלהחימום:אדוםאדום.
Rלדרךליציאהזמןנקודתנבחרה:צהובצהוב.
באמצעותהמבוקשתהטמפרטורהאתכוונן0

.wהלחצן

.1הלחצןעללחץ0
אותידלק1בלחצןהכחולהאוהאדומההחיווינורית
.תכבה

אוורוראוורורפתחיפתחי

מלפניםמלפניםהאוורורהאוורורפתחיפתחיכוונוןכוונון

מדיקטןמרווחעקבוקפיאהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
האוורורמפתחי

קראומאודחםאווירלפלוטעשוייםהאוורורפתחי
.מאוד
להיכוותעשויהאוורורלפתחימאודקרובשנמצאמילכן
.לקפואאו
במרחקנמצאיםברכבהנוסעיםשכלתמידודא0

.האוורורמפתחימספיק
אחרלאזורהאווירזרםאתנתבהצורךבמקרה0

.הרכבבתוך

,האוורורפתחידרךהרכבלתוךצחאווירהזרמתלהבטיחכדי
:הבאותלהנחיותלבשים
Rהרכבבתוךהאוורורוסבכתהאוורורפתחיעלשמור

.תמידפנויים
R402עמוד3(פנויהאווירכניסתפתחעלשמור(.

עד1הכוונוןגלגלאתסובב:סגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
).סגור(מטהכלפיאו)פתוח(מעלהכלפיהמעצור

כלפי2הכוונוןמחווןאתדחף:האווירהאווירהזרמתהזרמתכוונוןכוונון0
.ימינהאושמאלה,מטה,מעלה
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מאחורמאחורהאוורורהאוורורפתחיפתחיכוונוןכוונון

שמאלהאוימינה2הווסתאתסובב:סגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
.הסוףעד

1האוורורפתחבמרכזאחוז:האווירהאווירכיווןכיווןקביעתקביעת0
.ימינהאושמאלהלמטה,למעלהאותווהטה
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נהיגהנהיגה
:חשמליתחשמליתלנסיעהלנסיעההנחיותהנחיות

גבוהמתחממצברוהרעלהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פגום

אלקטרוליטינוזל,ניזוקהגבוההמתחמצברגוףכאשר
.החוצהלדלוףעלוליםוגזים
.בבגדיםאובעיניים,בעורמגעמנע0
אתמידשטוףאלקטרוליטינוזלעליךניתזאם0

עזרהלקבלתדיחויללאופנהבמיםהמקום
.רפואית

הפנימימהלחץחריגהבעתפיצוץסכנתסכנהסכנה&
הגבוההמתחבמצבר

המתחבמצברהפנימיהלחץברכבשרפהישנהכאשר
משתחררזהבמקרה.הקריטימהערךלחרוגעשויהגבוה

.המצברברצפתשחרורשסתוםדרךדליקגז
.להידלקעשויהגז
סימניאועשן,חריגריחהתהוותשלבמקרה0

.הטעינהפעולתאתמידלבטליש,צריבה

אזוראתלאבטחצריך.הסכנהמאזורמידהתרחק0
.מספקבמרחקהסכנה

.האשמכביאתעדכן0

ולההגנההנהיגהרעשיבנושאהבאותלההנחיותלבשים
):הקולמחולל(הסביבתיתהאקוסטית
Rרעשומפתחתגרידאחשמליתהפעלהמערכתברכביש

מנועעםרכבמאשרמשמעותיבאופןביותרנמוךנהיגה
.בעירה
Rבמדינהולחקיקהלציודבהתאםמצוידלהיותעשויהרכב

Acoustic(קולגנרטורעםספיציפית Vehicle
Indication.(

:הקולמחוללמאפייניהםאלה
שהמשתמשיםכדינהיגהרעשימפתחהקולמחולל-

.יותרטובהבצורהשלברכביבחינובדרך
אוטומטיבאופןמתאמיםהמדומיםהנהיגהרעשי-

יהיה,יותרמאיץשאתהככל.הנהיגהלהתנהגות
.יותרחזקהרעש

הרכבהפעלתעםאוטומטיתמופעלהקולמחולל-
.אוטומטיתש"קמ30מיותרשלבמהירותומפסיק

מערכתבאמצעותלכבותאפשרהקולמחולל-
.)142עמוד3(ידניבאופןגםהמולטימידיה

Rי"עברכבקוליתלהבחיןלאאפשרמסוימיםבתנאים
התאם.הקוליהגנרטורלמרותהאחריםהתנועהמשתמשי

.למצבשלךהנהיגהסגנוןאת

גבוהגבוהבמתחבמתחהחשמלהחשמלמערכתמערכתשלשלידניידניכיבויכיבוי

גבוהמתחברכיבימגעבעקבותחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומים

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

.הגבוה
.תאונהאחריגבוהמתחברכיבילגעתאין0
עלמהמקוםהרכבאתלפנותישתאונהלאחר0

.גררמשאית
במוסךהרכבשלהגבוההמתחרשתאתלבדוקיש0

.מורשה
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תנאיםתנאים
Rבמכלולמאירה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית

.תאונהלאחרלדוגמה,המחוונים
Rהופעלולאהריסוןמערכתשלורכיביםמאודניזוקהרכב

.תאונהלאחרלדוגמה,מחדש

הגבוההגבוההמתחהמתחניתוקניתוקבהתקןבהתקןשימוששימוש
.לעילשצויןבמצברקההנעהמערכתאתידניתלכבותמותר
.ההצתהאתכבה0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
.החשמליהחניהבלםאתהפעל0
.הידרדרותכנגדהרכבאתאבטח0
המנועתאבמכסהגבוההמתחניתוקהתקןסימון1.המנועמכסהאתפתח0

.הידייםבשתיהמנועתאבכיסויבשקעיםאחוז0
.החץבכיווןאותוומשוךהמנועתאכיסויאתהרם0
.בצדהמנועתאכיסויאתהנח0

אותהומשוךהחץבכיוון1השחרורלשוניתאתדחף0
.החוצה

עדהחץבכיוון2הגבוההמתחניתוקהתקןאתמשוך0
.ננעלשהוא
.כבויהההנעהמערכת

–ידניכיבוילאחרגם–ההנעהבמערכתהעבודותכלאת
.מורשהבמוסךורקאךלבצעמותר
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)קולקולמחוללמחולל(סביבתיתסביבתיתאקוסטיתאקוסטיתהגנההגנהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
2הגדרות2©1

.אקוסטיאזהרהאיתותבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

הנהיגהבמשךרעשנוצר,פעילהזוהפונקציהכאשר
אחריםבכביששמשתמשיםכדי,הקולמחוללבאמצעות
.טוביותרשלךהרכבאתלשמועיכולים

האנרגיההאנרגיהזרימתזרימתתצוגתתצוגתהצגתהצגת

:מולטימדיהמערכת
מידע2©1

.אנרגיהזרימתבחר0
.ברכבהאנרגיהזרימתשלההדמיהתוצג

שלהנוכחיהטעינהמצבכןגםיוצגהאנרגיהלזרימתבנוסף
.הגבוההמתחמצבר

האנרגיההאנרגיהזרימתזרימתתצוגתתצוגתפונקציותפונקציות

הגבוההמתחמצברשלהטעינהרמת1
הנעהמערכת2
אנרגיהזרימת3
גבוהמתחמצבר4

ההנעהמערכתשלהפעיליםהרכיביםיוצגוהאנרגיהבתצוגת
השוניםהרכיביםביןהאנרגיהזרימת.בהירבגווןההיברידית

.בצבעיםמוצגת
:הפעולהבמצבתלוי,שוניםצבעיםיהיוהאנרגיהלזרימת
Rקבועהאנרגיהזרימת:לבןלבן
Rכוחהגברתאפקט(גבוההאנרגיהזרימת:אדוםאדום(

Rמצב,המיחזורבעתפליטהמפחיתתאנרגיהזרימת:ירוקירוק
הגבוההמתחמצברטעינתובעתחשמליתהנעה

אנרגיהאנרגיהחידושחידושעםעםבלימהבלימהמערכתמערכת

:הרגנרטיביתהרגנרטיביתהבלימההבלימהמערכתמערכתפונקצייתפונקציית
האנרגיהחידוש,ההאצהמדוושתהרגלאתמסירשאתהברגע
ומשמשגלישהבמצבמופעלהחשמליהמנוע.לפעולהנכנס
הגבוההמתחמצבראתלטעוןכדי,כאלטרנטורהבלימהבעת
.נסיעהבזמן
:הרגנרטיביתהבלימהמערכתשלהמאפייניםלהלן
Rבוויסותבלימהכוחהגברתבאמצעותבבלימהסיוע

חשמלי
Rחשמליתלאנרגיההרכבשלהתנועהאנרגייתהמרת

לאבגלישההחידושרמתאתידניתלהגדירגםבאפשרותך
.)143עמוד3(בהגהההילוכיםידיתבאמצעותבסרק

המערכתהמערכתגבולותגבולות
באופןקיימתהרכבשלהרגנרטיביתהבלימההבאיםבמצבים
:כללקיימתלאאומוגבל
Rעולההגבוההמתחמצברשלהטעינהשרמתככל
Rלטמפרטורתהגיעלאעודהגבוההמתחמצברכאשר

העבודה
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Rבמקוםעמידהגבולעלבמהירותבנסיעה
Rסרקבמצב
RכאשרESP®מווסתת

בקרתמערכתבאמצעותנקבעתהרצויהההאצה,אלהבמקרים
בלםבאמצעותגםלבלוםעליךהצורךבמקרהלכן.הבלמים
.השירות

ידניידניבאופןבאופןהרגנרטיביתהרגנרטיביתהבלימההבלימההגדרתהגדרת
היקףאתידניתלהתאיםתוכלבהגהההילוכיםידיתבעזרת
.בסרקלאגלישהבמצבהאנרגיהחידוש

חזקייבלםהרכבכך,יותרגבוהההאנרגיהחידוששרמתככל
חשמליתאנרגיהשליותרגדולהוכמותגלישהבעתיותר
.הגבוההמתחלמצברתוזרם

יעבורהואהרכבשלמחדשאוטומטיתהתנעהלאחר%
Dחכםאנרגיהלחידוש auto.

בהגהההילוכיםבידיתמשוך:האנרגיההאנרגיהחידושחידושהגברתהגברת0
1.

ההילוכיםבידיתקצרותמשוך:האנרגיההאנרגיהחידושחידושהפחתתהפחתת0
.2בהגה

Dמחדלמחדלברירתברירתהגדרתהגדרת0 auto:ידיתאתארוכותמשוך
.2או1ההגהבגלגלההילוכים

:הבאותהאנרגיהחידושתוכניותמביןלבחורניתן
RD auto:עזרעםחכםאנרגיהחידושECO)הגדרת

)147עמוד3()המחדלברירת
RD+:בחופשיותגולשהרכב:חידושללא.
RD:רגילאנרגיהחידוש
RD-:במצבהרכבשליותרגדולההאטה:מוגברחידוש

בסרקלאגלישה
RD- במצבמרביתרכבהאטת:מרביאנרגיהחידוש:-

בסרקלאגלישה

.הנוכחיתההגדרהתופיעתכליתי-הרבהצגעל

לחצןלחצןבאמצעותבאמצעותההצתהההצתהאואוהמתחהמתחאספקתאספקתהפעלתהפעלת
הדממההדממה-ההתנעהההתנעה

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:ידיעללמשל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםשחרור.
Rההילוכיםמצבשינוי.
Rהרכבאתהתנע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0
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מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.

תנאיםתנאים
Rריקהאינההמפתחוסוללתברכבנמצאהמפתח.
Rהאחסוןבתאנמצאדיגיטלירכבמפתח:או

.)144עמוד3(
Rלחוצהאינההבלםדוושת.

.1הלחצןעלאחתפעםלחץ:המתחהמתחאספקתאספקתהפעלתהפעלת0
.השמשותמגביאתלהפעיללמשלתוכלכעת

:שובתכבההמתחאספקתמתמלאיםהבאיםהתנאיםכאשר
Rהנהגדלתאתפותחאתה.
R1הלחצןעלפעמייםעודלוחץאתה.
.1הלחצןעלפעמייםלחץ:ההצתהההצתההפעלתהפעלת0

.החיווינוריותיופיעוהמחווניםבמכלל
:שובתכבהההצתה,מתמלאהבאיםהתנאיםאחדכאשר
Rדקות15בתוךהרכבאתמתניעאינך.
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתjהחנייהבלםאו

.משולבהחשמלי
R1הלחצןעלאחתפעםלוחץאתה.

הרכבהרכבהתנעתהתנעת

הדממההדממה-התנעההתנעהלחצןלחצןבעלבעלרכברכבהתנעתהתנעת

תנאיםתנאים
Rריקהאינההמפתחוסוללתברכבנמצאהמפתח.
Rהאחסוןבתאנמצאדיגיטלירכבמפתח:או

.)144עמוד3(
.iאוjלעמדהההילוכיםתיבתאתהעבר0

עלאחתפעםלחץמכןולאחרהבלםדוושתעללחץ0
.1הלחצן

חיונייםלאחשמלצרכניכבה:מתניעאינוהרכבאם0
.1הלחצןעלאחתפעםולחץ

אחתמוצגתתכליתי-הרבהצגועלמתניעאינועדייןהרכבאם
:שלהלןההודעות

0

ראההמסומןבתאהמפתחאתהנח(
חירוםבמצבהרכבאתהתנע):הרכבספר
.)145עמוד3(
או
0

הטלפוןאתהנחזוההלאהמפתח(
בתאהניידהטלפוןאתהנח):הטעינהבעריסתהחכם
.)116עמוד3(האחסון

דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבהתנעתהתנעת

תנאיםתנאים
Rהדיגיטליהרכבמפתחשלהבאותמהגרסאותאחת

:קיימת
מתאיםניידטלפון-
דיגיטלירכבמפתחמדבקת-
Rדיגיטלירכבמפתח"בפונקציהמאובזרהרכב."

וחניהנהיגה144



Rבאמצעותהופעל"דיגיטלירכבמפתח"השירות
Mercedes me connect:http://
www.mercedes.me.

Rמספיקטעוןהניידהטלפון.
מספראתהזןמתאיםשלךהניידהטלפוןאםלבדוקכדי%

.http://www.mercedes.meשלךהטלפון
שירותבמרכזתקבלמתאימיםניידיםטלפוניםעלמידע
-http://www.mercedesאוMercedes-Benzשל

benz.com/connect.
%Mercedes-Benzמפתחאתאתךלקחתלךממליצה

.בתפקודהגבלותשיהיולמקרה,החירום
Mercedesעםבשילוברקזמינההפונקציה% me

connectמסוימותבמדינותורק.
.זופונקציהלשבשעשויהניידלטלפוןכיסוי%

דיגיטלידיגיטלירכברכבבמפתחבמפתחראשוןראשוןשימוששימוש

.)65עמוד3(2המפתחהפעלתהפסק0
.4הרמזעל3האיחסוןבתא2המפתחאתהנח0
הרכבמפתחמדבקתאתאוהניידהטלפוןאתהנח0

.1האחסוןבתאהדיגיטלי
.הדממה-ההתנעהלחצןבאמצעותהרכבאתהתנע0

הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהבאותהבאותההתנעותההתנעותכלכל
.במפתחצורךיהיהלאהבאותההתנעותבכל
הרכבמפתחמדבקתאתאוהניידהטלפוןאתהנח0

.1האחסוןבתאהדיגיטלי
.הדממה-ההתנעהלחצןבאמצעותהרכבאתהתנע0

.לנסיעהמוכןהרכב:vmdõמוצגתכליתי-הרבהצג
"דיגיטלירכבמפתח"השירותאתלהשביתאפשר

Mercedes-ב me connect http://
www.mercedes.me.בטלפוןהפונקציהפעילותתופסק

,מקווןחיבוראיןאם.המקווןהחיבורבאמצעותהנייד
רכבמפתחמדבקתאוהניידהטלפוןגניבתלאחרלדוגמה
במרכזהמפתחפונקצייתהפעלתלהפסיקאפשר,דיגיטלי
.Mercedes-Benzשלשירות

חירוםחירוםבמצבבמצבהרכבהרכבהתנעתהתנעת
הודעתמופיעהתכליתי-הרבהצגועלמתניעאינוהרכבאם
הצג

ספרראההמסומןבתאהמפתחאתהנח(
,הרכב .חירוםבמצבהרכבאתלהתניעיכולאתה)
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.ריק2האחסוןשתאודא0
.המפתחותמצרור1המפתחאתהסר0
.3הסמלעל2האחסוןבתא1המפתחאתהנח0

.קצרזמןכעבוריתניעהרכב
,2האחסוןמתא1המפתחאתמוציאאתהכאשר
נוספותהתנעותלצורךאולם.לנסיעהמוכןעודנוהרכב
בתא3הסמלעללהימצאצריך1המפתחהרכבשל

.הנהיגהכלבמהלך2האחסון

.מורשהבמוסךלבדיקה1המפתחאתהבא0

:מתניעמתניעאינואינוהרכבהרכבאםאם
.2האחסוןבתא1המפתחאתהשאר0
לחצןבאמצעותהרכבאתוהתנעהבלםדוושתעללחץ0

.הדממה-ההתנעה
ההצתהאתאוהמתחאספקתאתלהפעילגםאפשר%

.הדממה-ההתנעהלחצןבאמצעות

לנהיגהלנהיגההנחיותהנחיות

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

מתאימותלאנעלייםכשלובשיםתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

,הדוושותבהפעלתלהפריעעלולותמתאימותלאנעליים
:לדוגמה
Rעבותסוליותעםנעליים
Rגבוהיםעקביםעםנעליים
Rביתנעלי

כדימתאימותנעלייםלנעולהקפדהנהיגהבעת0
.בטוחהבצורההדוושותאתלהפעילשתוכל

במהלךההצתהכיבויבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנסיעה

מערכות,נהיגהכדיתוךההצתהמתגאתתסגוראם
הדבר.מוגבלתבצורהיפעלואוכלליפעלולאהבטיחות

יעילותועלהכוחהגהמערכתעללדוגמהלהשפיעעשוי
.הבלימהכוחהגברת
גלגלאתלסובבכדייותרגדולבכוחלהשתמשעליךיהיה
.לבלוםוכדיההגה
.הנסיעהבמהלךההצתהאתלכבותאין0
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מערכתשליתרהתחממותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.הבלימה

לחץמפעילאתהכאשרלהתחמםעלולההבלמיםמערכת
.הנהיגהבמהלךהבלםדוושתעלקבוע
לכשללגרוםעלולואףהבלימהמרחקאתיגדילהדבר
.הבלמיםמערכת

כמשענתהבלמיםבדוושתתשתמשאללעולם0
.לרגל

דוושתועלהבלמיםדוושתעלבמקבילללחוץאין0
.נהיגהכדיתוךההאצה

.הכבישעלמלחכשישמוגבלתבלימה
Rורפידותהבלמיםדיסקותעלמלחשכבתישנהכאשר

אומשמעותיתלהתארךעשויהבלימהמרחקהבלמים
.בלבדאחדבצדיבלוםשהרכב
Rשלפניךמהרכביותרהרבהגדולמרחקעלשמור.

:מלחשכבתסילוק
Rהתנועהבמצבהתחשבותתוךפעםמדיבלום.
Rובתחילתהנהיגהבסוףהבלמיםדוושתעלבזהירותלחץ

.הבאההנהיגה

ECO-ההתצוגתתצוגתתפקודתפקוד
מתחילתהחלשלךהנהיגהמאפייניאתמסכמתECOתצוגת
כדי,חסכוניבאופןלנהוגלךומסייעת,לסופהועדהנסיעה
.הנסיעהטווחאתלמקסימוםלהאריך
:האנרגיהצריכתעללהשפיעתוכלהבאבאופן
R147עמוד3(בחוכמהנהג(
Rהנסיעהבתוכניתסע]MR[149עמוד3(;או(

במאפיינימתמלאהחיצוניוהמקטעמאירהפנימיהמקטע
:הבאיםהנהיגה
R1שקולהלאהאצה
R2וגלישהמתונההאטה
R3אחידהמהירות

במאפיינימתרוקןהחיצוניוהמקטעמאיראינוהפנימיהמקטע
:הבאיםהנהיגה
R1ספורטיביתהאצה
R2חזקהבלימה
R3במהירותתנודות

:חסכוניבאופןנסעתהאםלךמציגהECOתצוגת
Rשווהברמהמלאיםהחיצונייםהמקטעיםשלושת.
RתצוגתECOנדלקת.

טווחמוצג)מההתחלהבונוס(תחת
בהשוואהשלךהנסיעהסגנוןבזכותשהשגתהנוסףהנסיעה
שקולאינוזהנסיעהטווח.מאודספורטיביבסגנוןהנוהגלנהג

.בצריכהמוגדרלחיסכון

ECOעזרעזרתפקודתפקוד
.הנסיעהתוכניותבכלמחדלכברירתפעילECOעזר
המערכתיכולהכך.שלפניךהדרךנתוניאתמנתחECOעזר

לדרךאופטימליבאופןהנסיעהאופןאתלהתאיםלסייע
מזהההמערכתכאשר.האנרגיהחידושאתולמטבשלפניך
היא,תנועהמעגלאומהירותהגבלתלדוגמה,לפניךאירוע
:מוצגיםהבאיםהסמלים.תכליתי-הרבהצגעלאותומציגה
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לפניךאירוע1
שמלפניםלאירועמרחק2
"ההאצהמדוושתרגלהורד"דרישה3

מהאירועבמרחקתלוי2המואריםהמקטעיםמספר
:שלפניך
Rקרובהאירוע:מעטיםמקטעים.
Rרחוקשלפניךהאירוע:רביםמקטעים.

ובתצוגהתכליתי-הרבהצגעליוצגפעילECOעזרכאשר
מדוושתרגלהורד"הסמלהנוכחיההילוךתצוגתלידהעילית
.3"ההאצה
בסיסעלמחשבECOעזרלאירועמתקרבהרכבכאשר
האופטימליתהמהירותאתוהשיפועהמהירות,לאירועהמרחק
הסמלמופיעתכליתי-הרבהצגעל.האנרגיהצריכתלמזעור

.3"ההאצהמדוושתרגלהורד"
שאר,ההאצהמדוושתבזמןהרגלאתמורידאתהאם

עד,בירוקזהאחרבזההםגםייצבעובתצוגההמקטעים
אנרגיהלצריכתמכוונןההינעקו.המוצגלאירועלהגעה

.המצבראתומטעיןעצמאיבאופןמתאוששהרכב.מינימלית
.האנרגיהחידושאתידניבאופןלהקטיןאולהגדילניתן%

DבהגדרהרקזמיןECOעזראולם auto
.)143עמוד3)

,3"ההאצהמדוושתרגלהורד"לדרישהמגיבאינךאם
.לבניםנותריםהמקטעים
.חולףשהואלאחרקצרזמןעודמוצגהאירוע

שאתהברגעבירוקמוצגהסמל"מלפניםנוסערכב"באירוע
.3"ההאצהמדוושתרגלהורד"לדרישהמגיב
יוצגלא,שלפניךלאירועבהתאםמווסתתאינההמערכתאם
.פסיביתהמערכת.דבר

המערכתהמערכתגבולותגבולות
יותרמדויקתבצורהיפעלECOעזרמסלולהכוונתבמהלך

הפונקציה.מציעהשהמערכתהמסלולעלשומריםאם
יכולהאינההמערכת.מסלולהכוונתללאגםזמינההבסיסית
תלויההאיכות.התנועהומצביההנחיותכלאתמראשלצפות
.המפהבנתוני
מרחקעללשמורהאחריות.בלבדעזראמצעיהואECOעזר

מוטלותבזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחון
בין,תמידבעצמולבלוםמוכןלהיותחייבהנהג.הנהגעל

.שלאוביןמווסתתשהמערכת
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

,קיצוניבאופןמשתניםוהצלהאורתנאיכאשר,מספיק
.רברססכשישנואובערפל,בשלג,בגשם
Rאוישירהשמשמקרינת,נגדיתמתנועהלדוגמה,בסנוור

.מהחזרות
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Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר
פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
.מכוסהאו
Rהםכאשרלדוגמה,התמרוריםאתלזהותקשהכאשר

התאורהכאשראובשלגמכוסים,מוסתרים,מלוכלכים
מספיקהאינה
Rמערכתשלהדיגיטליתהדרכיםבמפתהמידעכאשר

מעודכןאינואושלםאינוהניווט
Rבאתרישלטיםלדוגמה,ברוריםאינםהנתיביםסימוני

.סמוכיםבנתיביםאובנייה

ECOעזרעזרהצגתהצגת
:רכבמחשב

)עזרמערכות(1
.מוצגתהעזרגרפיקת0

ההפטיתההפטיתההאצהההאצהדוושתדוושתתפקודתפקוד

יעילבאופןלנהוגלךמסייעתהמגעאותותעםההאצהדוושת
בתוכניות.נוספתהתנגדותנקודתבאמצעותיותר

ההתנגדותנקודת)MR[)MaxRange[-ו;הנסיעה
הנסיעהמהירותעללנהגמאותתוכךההאצהאתמגבילה
.התנועהבמצבבהתחשבביותרהיעילה

DYNAMICמתגמתג SELECT
DYNAMICמתגמתגתפקודתפקוד SELECT
[MR]הנסיעהתוכניתהמדינותבכללא%

(MaxRange)זמינה.
DYNAMICמתגבאמצעות SELECTביןלהחליףתוכל
:הבאותהנהיגהתוכניות
=)Individual(

C)Sport(
A)Comfort(
;)Eco(

]MR[)MaxRange(

הנהיגהלתוכניתבהתאםישתנוהבאיםהרכבמאפייני
:שנבחרה
Rהנעה
Rמתליםמערכת
Rהיגוי
RESP®
Rההפטיתההאצהבדוושתהלחץנקודת
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:נהיגהנהיגהתוכניתתוכניתלכללכלמאפייניםמאפיינים

רכברכבמאפיינימאפיינינהיגהנהיגהתוכניתתוכנית

=)Individual(אישיבאופןלהגדירניתןהבאיםהרכבמאפייני:
Rהנעה
Rמתליםמערכת
Rהיגוי

C)Sport(Rהמירביתההספקזמינות
Rודינמיתספורטיביתנהיגההתנהגות

A (Comfort(Rנוחהנהיגההתנהגות
Rהנהיגהמצבילכלוביצועיםיעילותביןפשרה

;)Eco(Rמותאמתדלקוצריכתיעילהנהיגההתנהגות
Rמותאמתדלקוצריכתיעילנהיגהסגנוןמסמנתההפטיתההאצהבדוושתהלחץנקודת

[MR] (MaxRange)Rמותאמתדלקוצריכתמקסימליטווח
Rובבמיוחדיעילהעצמאיתגלישה-D autoמקסימליבאופןיעילהאנרגיההחזרת
Rההפטיתההאצהבדוושתהלחץנקודת:

מקסימליבאופןהרכבנסיעתטווחאתלהגדילכדי,המהירותאתמגבילה-
ליעדלהגיעכדי,האופטימליתהמהירותאתהטווחסייעןעםיחדמסמנת-
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הגגהגגעומסעומסתצוגתתצוגתעלעלמידעמידע

אינןמסוימות®ESPוהגדרותמסוימותנסיעהתוכניות
.הגגעלמשאותלהובלתמתאימות

סמליוצגאלהנסיעהתוכניותשלבחירהאוכוונוןבעת
סמלכאשר.חוצהקוועליוהגגעלמשאעםרכבשלאזהרה

משאלהובלתמתאימהאינהשנבחרההנסיעהתוכניתמוצגזה
.הגגעל
:הבאותהנסיעהלתוכניותנוגעזה
RהנסיעהתוכניתSport
RהנסיעהתוכניתIndividualהגדרתעםSportעבור

®ESP-ה

:הבאיםבמצביםגםיוצגהסמל%
Rנסיעהתוכניתשמורהכאשר,נוסעעולמותבתוך

מתאימה
ראה,הנוסעעולמותעלנוסףמידע

.)272עמוד3(
Rהנסיעהתוכניתכאשר,השחזורתצוגתבתוך

להובלתמתאימהאינהפעילהשהייתההאחרונה
הגגעלמשא
ראה,השחזורתצוגתעלנוסףמידע

.)151עמוד3(

נהיגהנהיגהתוכניתתוכניתבחירתבחירת

DYNAMICמתגאתלחץ0 SELECT1אוקדימה
.אחורה

.שנבחרההנהיגהתוכניתמופיעהתכליתי-הרבהצגעל

DYNAMICהגדרתהגדרת SELECT)המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(
:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

2

Iהנסיעההנסיעהתוכניתתוכניתהגדרתהגדרת
.אישיתתצורהבחר0
.אותהוהגדרקטגוריהבחר0

השחזורהשחזורתצוגתתצוגתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.בהפעלהשאלהאתכבהאוהפעל0

אםשאלהתופיעהבאההרכבבהתנעת:פונקציהפונקציההפעלתהפעלת
אם.פעילהשהייתההאחרונההנסיעהתוכניתאתלשחזר

גםתוצג,מושבתתהייתהECOהדממה-ההתנעהפונקציית
.מושבתתאותהלהשאיראםשאלה
שהיוהאחרונותההגדרותכאשררקמוצגתהשאלה%

.המחדלברירתמהגדרותשונותפעילות
הנסיעהתוכניתהבאההרכבבהתנעת:פונקציהפונקציהכיבויכיבוי

Comfortהדממה-ההתנעהפונקציית.אוטומטיתתופעל
ECOאוטומטיתתופעל.
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.בנפרדמשתמשפרופילכלעבורלהפעילישזופונקציה%
והגדרותהנסיעהתוכניתמופעלתזופונקציהכאשררק

יישמרוהאחרונהמהנסיעההדממה-ההתנעהפונקציית
ECO.המשתמשפרופילעבור

במצברבמצברהטעינההטעינהמצבמצבהגדרתהגדרת
.בחר0
.המצברטעינתמצבשלהיעדערךאתבחר0

היעדלערךבהתאםהרכבמצבראתפורקאומטעיןהרכב
.שהוגדר

הרכבהרכבנתונינתוניהצגתהצגת

:מולטימדיהמערכת
מידע2©1

.רכבבחר0
.יוצגוהרכבנתוני

המנועהמנוענתונינתוניהצגתהצגת

:מולטימדיהמערכת
מידע2©1

.מנועבחר0
.יוצגוהמנוענתוני

הצריכההצריכהתצוגתתצוגתהעלאתהעלאת

:מולטימדיהמערכת
מידע2©1

.צריכהבחר0
.הצריכהערכיוממוצענוכחייםצריכהערכייוצגו

הילוכיםהילוכיםתיבתתיבת
DIRECTהילוכיםהילוכיםבוררבורר SELECT
DIRECTההילוכיםההילוכיםבוררבוררתפקודתפקוד SELECT

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

:עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rחנייהממצבההילוכיםתיבתאתלהוציאj.
Rהרכבשלההנעהמערכתאתהתנע.
השגחהללאברכבחייםובעליילדיםלהשאיראין0

.מקרהבשום
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

הרכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטלי
Mercedesבאמצעותהופעלה me connect.

זה.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0
הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקף
באמצעותהופעלה"דיגיטלירכבמפתח"

Mercedes me connect.

DIRECTההילוכיםבוררבאמצעות SELECTמשנהאתה
הצגעלמוצגהנוכחיההילוךמיקום.ההילוכיםתיבתמצבאת
.תכליתי-הרב
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jחנייהמצב
kלאחורנהיגההילוך
iסרקהילוך
hנהיגהמצב

Rלאחורלאחורנסיעהנסיעההילוךהילוךשילובשילוב
ההילוכיםבורראתודחףהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתמעבר,מעלהכלפי
.הראשונהההתנגדות
.kיופיעתכליתי-הרבהצגעלהנוכחיההילוךבתצוגת

)N(סרקסרקהילוךהילוךשילובשילוב
ההילוכיםבורראתודחףהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתעד,מטהאומעלהכלפי
.הראשונהההתנגדות
.iיופיעתכליתי-הרבהצגעלהנוכחיההילוךבתצוגת

,בחופשיותלנועיוכלהרכבהבלםדוושתאתתשחררכעתאם
.גרירהאודחיפהלצורךלדוגמה

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

.iסרקבמצבתישארההילוכים

Pחנייהחנייהלמצבלמצבשילובשילוב
.)164עמוד3(הרכבעללעצורלההערותלבשים0
.מלאהבעצירהנמצאשהרכבעד,הבלםדוושתעללחץ0
.jהלחצןעללחץמוחלטתבעצירההרכבכאשר0

מציגתכילתיהרבהצגכאשרמשולביהיההחנייהמצב
מצבתצוגתכאשר.jההילוכיםתיבתמצבתצוגת
הרכבאתתאבטח,מופיעהאיננהjההילוכיםתיבת
.הדרדרותנגד
ישולבjהחנייהמצב,מתמלאהבאיםהתנאיםאחדכאשר

:אוטומטית
Rהילוכיםבמצבהרכבאתדוממתhאוk.
Rאובמקוםעומדהרכבכאשרהנהגדלתאתפתחת

אוhההילוכיםבמצבמאודנמוכהנסיעהבמהירות
k.
בעצירההרכבכאשרפתח,פתוחההנהגודלתלתמרןכדי%

אוhמחדשההילוכיםבורראתושלבהנהגדלתאת
k.
אתהמנועהדממתאוjחניהבמצבבחירהבעת%

אבטח,הנוכחיההילוךשלתצוגהללאההנעהמערכת
.)170עמוד3(הדרדרותנגדהרכבאת
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Dנהיגהנהיגהלמצבלמצבשילובשילוב
ההילוכיםבורראתולחץהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתמעבר,מטהכלפי
.הראשונהההתנגדות
.hיופיעתכליתי-הרבהצגעלהנוכחיההילוךבתצוגת

הגלגליםהגלגליםלכללכלהגמישההגמישההחלוקההחלוקהתפקודתפקוד
תחולקההנעה,הגלגליםלכלהגמישההחלוקהבאמצעות

יכול,למצבבהתאם.הסרניםשניביןאידיאליבאופןתמיד
אומונעיהיההאחוריהסרןרקאוהקדמיהסרןשרקלהיות
.הסרניםשניביןחלקלקבאופןתחולקההנעה
רווח.)142עמוד3(המרבילעיכובלהגיעניתןובכן

.הרכבשלהנסיעהטווחאתמגדילמכךכתוצאההאנרגיה
הגלגליםסבסובשלבמקרהרכבךאחיזתאתמשפרתהמערכת
לכלהגמישההחלוקהשילובתוךהאחיזהמאיבודכתוצאה
.4ETS-הומערכת®ESP-המערכתעםיחדהגלגלים
הסיכויאתלהפחיתתוכללאהגלגליםלכלהגמישההחלוקה
אתתתאיםלאאםהפיזיקהחוקיעללהתגברולאלתאונה
אינההגלגליםלכלהגמישההחלוקה.שלךהנהיגהסגנון
.התנועהאוהאווירמזג,הדרךבתנאילהתחשביכולה

.בלבדעזראמצעיהיאהגלגליםלכלהגמישההחלוקה
,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירתהאחריות
.אצלךנמצאתהנסיעהנתיבעלולשמירהבמועדלבלימה

פועלתהגלגליםלכלהגמישההחלוקההחורףבמהלך%
בוץצמיג(חורףבצמיגישימושבעתרקמרביתביעילות
.שלגבשרשרואתשימושבעתלחלופיןאו),ושלג

גבוהגבוהמתחמתחמצברמצברטעינתטעינת
הגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברלטעינתלטעינתהנחיותהנחיות

מצברשלמדינמוכהטעינהרמתעקבנזקהערההערה*
הגבוההמתח

עמידהזמןעקבשנגרמתהמצברשלנמוכהטעינהרמת
.הגבוההמתחלמצברנזקלגרוםיכולההרכבשלממושך

אתהשארהרכבשלארוכיםהשבתהזמניבמהלך0
.חשמללאספקתמחוברהגבוהההמתחמצבר

המתחמצברשלהטעינהמצבאתלבדוקבאפשרותך%
)142עמוד3(:המולטימדיהבמערכתהגבוהה

מאובזריהיההרכבלמדינההספציפילמפרטבהתאם%
.הבאיםהרכבמשקעיבאחד

)AC(חליפיןבזרםהןהגבוההמתחמצבראתלהטעיןניתן
).DC(ישירבזרםוהן
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Comboמדגםרכבשקע 2

חליפיןבזרםטעינהחיבור1
ישירבזרםטעינהחיבורהרחבה2

CCS)Combinedטעינהבכבלבשימוש% Charging
System(שקעשלהאזוריםשני,ישירבזרםלטעינה

.הטעינהכבלשלהמחברידיעלמכוסיםהרכב
:הגבוההמתחמצברשלטעינהאפשרויות
Rאנרגיהחידושבאמצעותהנסיעהבמהלךטעינה

Rחליפיןבזרםנייחתטעינה:
Mode(חשמלשקע- 2(
Wallbox()Mode(טעינהקופסת- 3(
Mode(טעינהעמדת- 3(
Rישירבזרםנייחתטעינה:

Mode(טעינהעמדת- 4(

שלנקובמתחבתחוםאפשריתהגבוההמתחמצברטעינת
.וולט400עדוולט100

טעינהבקופסתהגבוההמתחמצבראתלהטעיןמומלץ
)Wallbox(טעינהבעמדתאו.

המערכתהמערכתגבולותגבולות
המתחמצברהספקאתלהפחיתעשויותהבאותההשפעות
:הגבוה
Rגבוהותאונמוכותחיצוניותטמפרטורות
Rהפעלתלמשל,ברכבמשנייםחשמלצרכנישלהפעלה

האקליםבקרת
Rטעינהללאממושךהשבתהזמן

עקבלהתארךעשויהגבוההמתחמצברשלהטעינהזמן
:הבאותההשפעות
Rגבוהותאונמוכותחיצוניותטמפרטורות

Rטעינהללאממושךהשבתהזמן
Rהטעינהקופסתשלהזמיןהמרביהטעינהזרם

)Wallbox(הטעינהתשתיתאו
Rהרכבבמחשבהמוגדרהטעינהזרם)Mode 2

))159עמוד3)

המדיההמדיהבצגבצגטעינהטעינהמצבמצבמחווןמחווןפונקצייתפונקציית

נוכחיטעינהמצב1
מלאהלטעינהנותרזמן2
מראששנבחרהיציאהזמןעבורהצפויההטעינהרמת3

המדיהצג,כבויהוההצתהחשמללרשתמחוברהרכבכאשר
.דקותשתילמשךהטעינהמצבמחווןאתיציג
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.להגדרהבהתאםמשתנה3תחתהמצויןהערך%

הטעינההטעינהזמניזמניעבורעבורהגדרותהגדרותקביעתקביעת

:מולטימדיהמערכת
2הגדרות2©1

הטעינההטעינהתהליךתהליךהגדרתהגדרת
.יציאהשעתבחר0

:הבאיםהטעינהזמניאתלהגדיראפשר
Rמידטען
Rפעמיחד
Rשבועיפרופיל
.הגדרהבחר0

Mercedesשלבאפליקציה:חשמלחשמלתעריפיתעריפיפרופילפרופילהגדרתהגדרת
me connectשבועיחשמלתעריפיפרופיללהגדיראפשר.

נוסףמידע.ביותרהטוביםבזמניםיבוצעהטעינהתהליך
//:httpהנפרדותההפעלהבהוראותתמצא

manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/
de_DE/index.html.

,למדינהממדינהמשתנההחשמלתעריפיפרופילהגדרת%
.במדינתךזמינהאינהשהיאויתכן

פעמיתפעמית-חדחדנסיעהנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתקביעתקביעת
.יציאהשעתבחר0
.פעמיתחדשעהערוךבחר0
.הנסיעההתחלתשעתאתקבע0

שבועישבועיפרופילפרופילהגדרתהגדרת
.יציאהשעתבחר0
.שבועיפרופילערוךבחר0
יוםכללדוגמה,השבועיבפרופילהיציאהזמניאתקבע0

.8:00בשעה

המרביהמרביהטעינההטעינהזרםזרםהגדרתהגדרת
.מקסימליטעינהזרםבחר0
.אמפראואמפר,מקסימוםבחר0

'לאמפרזמוגבלהטעינהזרם,המצברשלהטעינהבעת
.המוגדר

הטעינהבכבלתלויהמרביהטעינהזרםשלהערך%
.המסופק

מרביתמרביתטעינהטעינהרמתרמתהגדרתהגדרת
.מרביטעינהמצבבחר0
.המבוקשהטעינהאחוזאתקבע0

.שנקבעהאחוזלערךעדייטעןהמצבר

.10%שלבצעדיםבאחוזיםהערךאתלהגדילאפשר%

הרכבהרכבבשקעבשקעהחיוויהחיווינוריותנוריותתפקודתפקוד

מאובזריהיההרכבלמדינההספציפילמפרטבהתאם%
.הבאיםהרכבמשקעיבאחד

נעילתעםביחדמרכזיבאופןוננעלמשתחררהשקעמכסה
.כולוהרכב
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Comboמדגםרכבשקע 2

מצבתצוגת1
טעינהחיווינורית2
נעילהמצבחיווינורית3

לנוריותבמקבילקבועדולקאומהבהב1המצבחיווי
.3-ו2החיווי

הנעילההנעילהמצבמצבסקירתסקירת

משמעותמשמעותחיוויחיווי33נעילהנעילהמצבמצב

הרכבשקענעילתבלבןמאיר%
הכנס,משוחררת

הטעינהכבלאת
אותוהוצאאו

בשחרורתקלהבלבןמהבהב%
נעילה

הטעינההטעינהתהליךתהליךמצבמצבסקירתסקירת

תהליךתהליךמצבמצב
22הטעינההטעינה

משמעותמשמעותחיוויחיווי

מתחברבכתוםמהבהב#

האנרגיהזרימתבירוקמהבהב#
פעילה

מושהיתהטעינהבכתוםמאירה#

תהליךתהליךמצבמצב
22הטעינההטעינה

משמעותמשמעותחיוויחיווי

הטעינהתהליךבירוקמאירה#
הסתיים

באדוםמהבהבת#
90-כלמשך
)שניות

טעינהתקלת

במבנהבמבנהחשמליחשמלימשקעמשקעהגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברלטעינתלטעינתהנחיותהנחיות
)Mode 2(

נכוןמותקניםשאינםרכיביםעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

,חשמלשקעכגון,כהלכהמותקןשאינוברכיבשימוש
כבלחיבורלצורךאחררכיבכלאומאריךכבל,מתאם
אולשרפהלהובילעלול,חשמללשקעהטעינה

.להתחשמלות
:אשרחשמללשקערקהטעינהכבלאתחבר0
Rכהלכהמותקנת
Rמוסמךחשמלאיידיעלואושרה
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הטעינהבכבלרקלהשתמשישבטיחותמטעמי0
רכבעבורשאושרטעינהבכבלאולרכבהמצורף

.זה
.פגוםטעינהבכבללהשתמשאין0
:להשתמשאין0
Rמאריךבכבל
Rמאריךכבלבתוף
Rשקעיםבמפצל

כבלאתלחברכדימתאםבשקעלהשתמשאין0
הואיחידהכללמןיוצא.החשמללשקעהטעינה
טעינהלצורךהמתאםאתואישרבדקהיצרןכאשר
.החשמליברכבהגבוההמתחמצברשל

ההפעלהבהוראותהבטיחותלהנחיותלצייתהקפד0
.המתאםהשקעיצרןשל

:הבאיםהטעינהבכבלירקלהשתמשמותר
Rלרכבשצורףטעינהכבל
Rהרכבעבורשאושרטעינהכבל

החשמלאספקתלציודבהתאםלהשתנותעשויהטעינהתהליך
.שבשימוש

:כללבדרךמושגיםקצריםטעינהזמני
Rטעינהמקופסתבטעינה)Wallbox(
Rטעינהמתחתבטעינה

.המקומיותלהנחיותזהבנושאלבשים
משקעבאווירלתלותהטעינהכבלשלהבקרהלרכיבתניחאל

.החשמל
:הבאיםמהרכיביםהבקרהרכיבאתלמושךאין
Rהטעינהכבלתקע
Rהחשמליהתקן

הרכבשלהמטעןבתאהמצורףבנרתיקהטעינהכבלאתאחסן
.אותווקבע

הטעינההטעינהכבלכבלשלשלהפעלההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת

שלהנוכחיהמצבאתמציגההטעינהכבלשלההפעלהיחידת
.הטעינהתהליך

רשתמתח–POWERחיווי1
טעינהתהליך–CHARGINGחיווי2
הטמפרטורהניטור–TEMPERATUREחיווי3
ובקרההגנההתקן–FAULTחיווי4

POWER
משמעותמשמעותרשתרשתמתחמתחחיוויחיווי11

רשתמתחישנובירוקמאירה

CHARGING
משמעותמשמעותהטעינההטעינהתהליךתהליךחיוויחיווי22

נטעןהגבוההמתחמצברבכחולמהבהב

וחניהנהיגה158



TEMPERATURE
ניטורניטורחיוויחיווי33

הטמפרטורההטמפרטורה
משמעותמשמעות

מהבהבתכחולהחיווינוריתבכתוםמאירה
–יתרהתחממות:במקביל
מופחתהטעינההספק
אינההכחולההנורית

טמפרטורה:מהבהבת
תהליך–מדיגבוהה
הסתייםהטעינה

תקעשליתרהתחממותבכתוםמהבהב
מופסקתהטעינה–החשמל

FAULT
הגנההגנההתקןהתקןחיוויחיווי44

ובקרהובקרה
משמעותמשמעות

אינהטעינה–פנימיתתקלהבאדוםמהבהב
אפשרית

טעינה–בתשתיתתקלהבאדוםמאיר
אפשריתאינה

הטעינהתהליך,תקלהאויתרזרםמזהההבקרהרכיבכאשר
יתחדשהטעינהתהליךהתקלהתיקוןלאחר.יבוטל

.אוטומטית

במבנהבמבנההחשמליהחשמליבשקעבשקעהמותרהמותרהמרביהמרביהטעינההטעינהזרםזרםהגדרתהגדרת

מדיגבוהטעינהזרםעקבסכנההערההערה*

לגרוםאוהנתיךאתלהקפיץיכולמדיגבוהטעינהזרם
.החיצוניתהחשמלרשתשליתרלהתחממות

לזרםמתאימההחיצוניתהחשמלרשתאםבדוק0
.שהוגדרהטעינה

אוהמוגדרהטעינהזרםאתהפחתהצורךבמקרה0
.אחרחשמלבשקעהשתמש

הטעינהזרםאתחשמלבשקעבדוקהטעינהתהליךלפני0
שלהחשמלרשתעבוראוזהשקעעבורהמותרהמרבי
זרםשלהמרביהערךהמסופקהטעינהכבלעבור.המבנה
במדינהטעינהבעת.למדינהבהתאםמוגדרהטעינה
המותרמהערךגבוהיהיההמרבישהערךייתכןאחרת
הספציפיותלתקנותלבלשיםישל"בחובטעינהלכן.שם

.זובמדינה
ישנהאםאוהטעינהזרםהגדרתבנושאשאלותלךישאם

.מורשהלמוסךפנהתקלה

שלבתפריטהמותרהמרביהטעינהזרםאתלהגדירניתן0
.)156עמוד3(המולטימדיהמערכת

הטעינהזרםשלהמדויקהערךאתלהגדיראפשראיאם
.מלמטהביותרהקרובאתבחר,המותרהמרבי
אתבדוק,מהרגיליותרארוךטעינהלזמןזקוקהרכבאם%

מערכתבתפריטהמרביהטעינהזרםשלההגדרות
.המולטימדיה

טעינהטעינהמקופסתמקופסתהגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברלטעינתלטעינתהנחיותהנחיות
)Wallbox()Mode 3(

נכוןמותקניםשאינםרכיביםעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

טעינהקופסתכגון,כהלכהמותקןשאינוברכיבשימוש
)Wallbox,(לצורךאחררכיבכלאומאריךכבל,מתאם

עלול)Wallbox(הטעינהלקופסתהטעינהכבלחיבור
.להתחשמלותאולשרפהלהוביל

טעינהלקופסתרקהטעינהכבלאתחבר0
)Wallbox(אשר:
Rכהלכהמותקנת
Rמוסמךחשמלאיידיעלואושרה
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טעינהבכבליורקאךלהשתמשישבטיחותמטעמי0
לצורךהחשמליהרכביצרןידיעלואושרושנבדקו
.הגבוההמתחמצברשלטעינה

.פגוםטעינהבכבללהשתמשאין0
.למגברהטעינהכבלאתלחבראין0
.הטעינהכבלאתלהאריךאין0
.במתאמיםלהשתמשאין0
שבהוראותהבטיחותלהנחיותלצייתהקפד0

).Wallbox(הטעינהקופסתשלההפעלה

מותקןכבלללא)Wallbox(טעינהמקופסתלטעוןכדי
הייעודי)בנפרדלרכישה(הטעינהבכבללהשתמשיש,מראש
Mode(טעינהלעמדתאוטעינהלקופסת הטעינהכבל).3
.המטעןבתאבנרתיקנמצא
ידיעלואושרושנבדקוטעינהבכבליורקאךלהשתמשיש

.הגבוההמתחמצברשלטעינהלצורךהחשמליהרכבהיצרן

Mode(טעינהטעינהבעמדתבעמדתהגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברלטעינתלטעינתהנחיותהנחיות
3/4(

פגומיםרכיביםעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

אחררכיבבכלאומאריךבכבל,במתאם,בכבלשימוש
לגרוםעשויטעינהלעמדתהרכבאתלחברכדיפגום

.להתחשמלותאולשרפות
:מראשמותקןטעינהכבלעםטעינהעמדות0
Rאםלזהותכדיהטעינהעמודאתחזותיתבדוק

עמודלגוףגדוליםנזקיםלדוגמה,פגמיםישנם
.הטעינהלכבלאוהטעינה

:מראשמותקןטעינהכבלללאטעינהעמדת0
Rבכבליורקאךלהשתמשישבטיחותמטעמי

הרכביצרןידיעלואושרושנבדקוטעינה
המתחמצברשלטעינהלצורךהחשמלי
.הגבוה
Rפגוםטעינהבכבללהשתמשאין.
Rהטעינהכבלאתלהאריךאין.
Rבמתאמיםלהשתמשאין.

בעמדתהבטיחותלהנחיותולצייתלהקפידיש0
.הטעינה

,הטעינההתחלתלפניאישורדורשותהטעינהעמדותמרבית
להנחיותזהבנושאלבשים.RFIDכרטיסבאמצעותלדוגמה
.במקוםהטעינהתחנתמפעיל

הטעינההטעינהתהליךתהליךהתחלתהתחלת

פגוםחשמלימשקעטעינהבעתחייםסכנתסכנהסכנה&

כבלכאשר.גבוהמתחתחתמתבצעהטעינהתהליך
במבנההחשמליהשקעאוברכבהחשמלשקע,הטעינה
.להתחשמלעלולאתה,פגומים

.לגמריתקיןטעינהבכבלרקהשתמש0
אוחיתוכים,מעיכותכגון,מכנייםנזקיםמנע0

.הכבלדריסת
מורשהלמוסךמידלפנותישניזוקהרכבשקעאם0

.להחליפוכדי
רכבלשקעהטעינהכבלאתלחבראיןלעולם0

.פגום

לפגועעלוליםהחשמלברשתיתר-מתחיהערההערה*
.ברכב

יתר-מתחמפנילהגנהבהתקןהרכבאתלציידישלכן
להיכנסלדוגמהעשויזההגנההתקן.החשמלברשת
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במבנההראשיהנתיךאתולהקפיץסערהכשישלפעולה
להגןנועדואלהפונקציות.הטעינהלהפסקתלהובילוכך
.הרכבעל

הטעינהתהליך,לפעולהבמבנההנתיךהחזרתלאחר
.אוטומטיתימשיך
במבנהשהנתיךבליבטעינההפסקהמתרחשתכאשר
הטעינהשתהליךעדדקות10עדלעבורעשויות,קפץ

.מעצמוימשיך

כבלותקעהטעינהכבלשלהתחממותהערההערה*
הטעינה

מעללהתחמםעשוייםהטעינהכבלותקעהטעינהכבל
.הטעינהתהליךבמהלךהמותריםהגבוללערכי
:הבאיםמהגורמיםמושפעיםהמותריםהגבולערכי
Rהטעינהוכבלהחשמלרשתשלהחשמלאספקתציוד

.לגמריתקינים
Rוביחידתהטעינהבכבללשימושלהנחיותמצייתים

.שלוההפעלה
מתחמםהטעינהכבלתקעאוהטעינהכבלכאשר0

שלהחשמלאספקתציודאתלבדוקיש,מדייותר
.החשמלרשת

הרכבבשקעלכלוךאונזקהערההערה*

השקעמכסהואתהשקעכיסויאתתמידשמור0
מגניםאלה.מחוברטעינהכבלאיןכאשרסגורים

.ונזקלכלוךמפניהרכבשקעעל
מכסהסגירתלפניהיטבסגורהשקעשכיסויודא0

ולאלהיתקעעלולהשקעמכסה,אחרת.השקע
.השקעכיסויאתלפתוחיהיהניתן

תנאיםתנאים
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתj.
Rכבויהההצתה.
Rמשוחררתהרכבנעילת.
Rמתוחאינוהחשמלכבל.
מצוידיהיההרכבלמדינההספציפילמפרטבהתאם%

.הבאיםהרכבמשקעיבאחד
Comboרכבשקע 1

161וחניהנהיגה



Comboרכבשקע 2
.1השקעמכסהעללחץ0

.נפתח1השקעמכסה
.בלבןדולקים3המצבוחיווי2%הבקרהנורית

.7הסוגראתשמאלהדחף0
.פתוח5החשמליהשקעכיסוי

Mode(במבנהבמבנהחשמליחשמלימשקעמשקעטעינהטעינה0 השקעאתנעץ):2
החשמלמקורשלהחשמלישקעלתוךהסוףעדהחשמלי
.החיצוני

.המרביהטעינהזרםאתהגדרהצורךבמקרה0
8המחבראלהסוףעדהטעינהכבלתקעאתנעץ0

.פנוינותר6החיבור.הרכבבשקע
.מתוחאינוהואמחוברהטעינהכבלשכאשרודא
מהבהבים3המצבוחיווי4#הבקרהנורית
הגבוההמתחשמצברברגע,מכןולאחרבכתוםראשית
.בירוק,נטען

טעינהטעינהעמדתעמדת)/Wallbox(טעינהטעינהמקופסתמקופסתטעינהטעינה0
)Mode אלהסוףעדהטעינהכבלתקעאתנעץ):3

כאשר.פנוינותר6החיבור.הרכבבשקע8המחבר
אינההטעינהעמדת)/Wallbox(הטעינהקופסת

שלהטעינהכבלתקעאתהכנס,חיבורבכבלמאובזרת
הטעינהקופסתשקעלתוךהסוףעדהרכב

)Wallbox/(הטעינהעמדת.
.מתוחאינוהואמחוברהטעינהכבלשכאשרודא
מהבהבים3המצבוחיווי4#הבקרהנורית
הגבוההמתחשמצברברגע,מכןולאחרבכתוםראשית
.בירוק,נטען

Mode(טעינהטעינהמעמדתמעמדתטעינהטעינה0 כבלתקעאתנעץ):4
.הרכבבשקעהסוףעדCCSהטעינה

.מתוחאינוהואמחוברהטעינהכבלשכאשרודא

מהבהבים3המצבוחיווי4#הבקרהנורית
הגבוההמתחשמצברברגע,מכןולאחרבכתוםראשית
.בירוק,נטען

מערכתאתלהתניעאפשראילרכבמחוברהטעינהכבלכאשר
.הרכבאתלהזיזאפשרואיההנעה
חיוויהמחווניםבמכלוליוצגמתחילהטעינהשתהליךברגע

מצבלהיותיכולההטעינהתחזית.הטעינהתחזיתעםהטעינה
בנקודתאוהיציאהכזמןשנקבעההזמןבנקודתהצפויהטעינה
.לגמריטעוןיהיההגבוההמתחמצברשבההזמן
:המחווניםבמכלולהמוצגלמידעלבשים
R155עמוד3(טעינהסטטוסתצוגת(
Rהצגעלהודעות

המצברקירורומערכתשהמאווררייתכןהטעינהבמהלך%
.בטמפרטורהתלוי–יופעלו

השבתהתקופותבמהלךהחשמללרשתמחוברהרכבאם%
לפיאוטומטיתנטעןהגבוההמתחמצבר,ממושכות
,לדוגמה(ברכבחשמלצרכנימופעליםכאשראוהצורך
).המקדיםהמיזוג

הטעינההטעינהתהליךתהליךסיוםסיום

תנאיםתנאים
Rמ1-מגדולאינולרכבהמפתחביןהמרחק'.
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Comboמדגםמדגםרכברכבשקעשקע 1

.3הטעינהמפסקעללחץ0
או
Modeחליפיןבזרםבטעינהרק(הרכבנעילתאתשחרר0

2/3.(
מאירה%1הבקרהנורית.מסתייםהטעינהתהליך
.נעולאינוהרכבשקע.בלבן

בעתובה,הטעינהכבלבתקע2הכפתורעללחץ0
.הרכבמשקעהטעינהכבלתקעאתונתקמשוך

.השקעומכסההשקעכיסויאתסגור0
משקעהטעינהכבלשלהתקעאתנתק,הצורךבמקרה0

תחנת)/Wallbox(הטעינהקופסתמשקעאוהחשמל
.ברכבבבטחההטעינהכבלאתואחסןהטעינה

Comboמדגםמדגםרכברכבשקעשקע 2

.2הטעינהמפסקעללחץ0
או
Modeחליפיןבזרםבטעינהרק(הרכבנעילתאתשחרר0

2/3.(
מאירה%1הבקרהנורית.מסתייםהטעינהתהליך
.נעולאינוהרכבשקע.בלבן

.שניות30בתוךהרכבמשקעהטעינהכבלתקעאתנתק0
ותהליךבחזרהיינעלהרכבשקעהשניות30בתום

.ימשיךהטעינה
.השקעומכסההשקעכיסויאתסגור0
משקעהטעינהכבלשלהתקעאתנתק,הצורךבמקרה0

תחנת)/Wallbox(הטעינהקופסתמשקעאוהחשמל
.ברכבבבטחההטעינהכבלאתואחסןהטעינה

השמאליתהבקרהנוריתהטעינהכבלתקעניתוקלאחר%
.נכביתואזמהלזמןמאירההרכבבשקע%1
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חנייהחנייה
הרכבהרכבכיבויכיבוי

לארכבהידרדרותעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.מספיקמאובטח

ידרדרשהרכבאפשר,מספקתאבטחהללאהרכבחונהאם
.קטןבשיפועשליטהללא
הדרדרותנגדמאובטחתמידהחונהשהרכבלודא0

:מספיקבאופן
Rהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות

לעבריתגלגלשהרכבבצורההקדמיים
.יתגלגלוהרכבבמידה,המדריה
Rהחניהבלםאתהפעל.
Rלמצבההילוכיםתיבתאתתשלבj.

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך

Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:ידיעללמשל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםשחרור.
Rההילוכיםמצבשינוי.
Rהרכבאתהתנע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.

מהידרדרותוכתוצאהלרכבנזקהערההערה*

.להידרדריוכלשלאתמידהרכבאתאבטח0

.הבלםדוושתעללחיצהבאמצעותהרכבאתעצור0
בצורההקדמייםהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות0

.יתגלגלוהרכבבמידה,המדריהלעבריתגלגלשהרכב
.החשמליהחניהבלםאתהפעל0
אתשלבלחוצההבלםודוושתבמקוםעומדהרכבכאשר0

.)153עמודj)3ההילוכיםתיבתמצב
.1הלחצןלחיצתדרךההנעהמערכתאתכבה0
.לאטהשירותבלםאתשחרר0
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.אותוונעלמהרכבצא0
אתולתפעללהמשיךעדייןניתןהרכבכיבוילאחר%

כאשרבערךדקותחמשלמשךהשמשוגגהצדחלונות
.סגורההנהגדלת

חניהחניהשערישעריפותחפותח

חנייהחנייהשערישעריפותחפותחשלשלהלחצניםהלחצניםתכנותתכנות

שערשלסגירהאופתיחהבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הנחייהשעריפותחבאמצעות

,שברכבהחנייהשעריפותחשלתכנותאותפעולבעת
עשוייםהשערשלהתנועהבטווחשנמצאיםאנשים
.להימחץאומהשערלהיפגע

ישהמובנההחנייהשעריבפותחהשימושבעת0
שלהתנועהבטווחנמצאאינושאישתמידלוודא
.השער

תנאיםתנאים
Rהתנועהלטווחמחוץאוהחנייהלמוסךמחוץחונההרכב

.השערשל
Rכבויהההנעהמערכת.
Rפועלההצתהמתג.

שההצתהזמןכלזמינההחנייהשעריפתיחתפונקציית%
.מופעלת

והחזק3או1,2לתכנותהמיועדהלחצןעללחץ0
.לחוץאותו
.בצהובמהבהבת4החיווינורית

עדלחלוףעשויותבצהובתהבהבהחיווישנוריתעד%
.שניות20

.לכןקודםעליושלחצתהלחצןאתשחרר0
.בצהובלהבהבממשיכה4החיווינורית

3או1,2ללחצן5הרחוקהשלטאתכוון0
.מ"ס8עדמ"ס1שלממרחק

לחוץאותווהחזק5הרחוקבשלט6הלחצןעללחץ0
:הבאיםהאותותמןאחדלהופעתעד
Rהתכנות.ברציפותבירוקמאירה4החיווינורית

.הסתיים
Rהצליחהתכנות.בירוקמהבהבת4החיווינורית.

מולהמתחלףהקודאתלסנכרןישלכךבנוסף
.השערמערכת

:בירוקמהבהבתאומאירהאינה4החיווינוריתאם0
.התהליךעלחזור

.הלחצניםכלאתשחרר0
עםביחדמסופקאינוהשערמנועשלהרחוקהשלט%

.החנייהשעריפותח

המתחלףהמתחלףהקודהקודסנכרוןסנכרון

תנאיםתנאים
Rמתחלףקודעםעובדתהשערמערכת.
Rהחנייהמוסךשערמנועשלהקליטהבטווחנמצאהרכב

.בחצרהחנייהשעראו
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Rהתנועהלטווחמחוץנמצאיםועצמיםאנשיםוכןהרכב
.השערשל

.השערבמנועהתכנותלחצןעללחץ0
בביצועלהתחילשניות30-כלרשותךעומדותכעת
.הבאהשלב

לכןקודםשתכנתתהלחצןעלברציפותפעמיםכמהלחץ0
.נסגרשהשערעד3או1,2
.מסתייםהתכנותתהליךנסגרשהשערלאחר

.השערמנועשלההפעלההוראותאתגםקרא%

הרחוקהרחוקהשלטהשלטבתכנותבתכנותבעיותבעיותפתרוןפתרון

.נתמך5הרחוקהשלטשלהשידורתדראםבדוק0
.5הרחוקבשלטהסוללותאתהחלף0
1שלבמרחקשונותבזוויות5הרחוקהשלטאתהחזק0

אתלהחזיקיש.הפנימיתהמראהלפנימ"ס8עדמ"ס
.לפחותשניות25במשךעמדהבכלהשלט

במרחקיםהזוויותבאותן5הרחוקהשלטאתהחזק0
בכלהשלטאתלהחזיקיש.הפנימיתהמראהלפנישונים
.לפחותשניות25במשךעמדה

עלשובללחוץישבלבדמוגבללזמןהמשדריםבשלטים0
.השידורזמןתוםלפני5הרחוקבשלט6הלחצן

לשלטהשעריםפותחיחידתשלהאנטנהכבלאתכוון0
.הרחוק

:לתכנותבנוגענוסףומידעעזרה%
RשלהתמיכהבקוHomeLink®(0)במספר

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

Rבאינטרנטhttp://www.homelink.com.

השערהשערשלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה

תנאיםתנאים
Rהשערתפעוללצורךתוכנתהלחצן.
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עדלחוץאותווהחזק3או1,2הלחצןעללחץ0
.נסגראונפתחשהשער

כעבורבצהובמהבהבת4החיווינוריתאם0
קודםעליושלחצתהלחצןעלשובלחץ:שניות20-כ

.נסגראונפתחשהשערעדלחוץאותווהחזק,לכן

החנייההחנייהשערישעריפותחפותחשלשלהזיכרוןהזיכרוןמחיקתמחיקת

.לחוציםאותםוהחזק3-ו1הלחצניםעללחץ0
.בצהובמאירה4החיווינורית

אתשחרר:בירוקמהבהבת4החיווינוריתכאשר0
.3-ו1הלחצנים

.יימחקובזיכרוןהנתוניםכל

חניהחניהשערשערפותחפותחרדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספר

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרימספרי

ברזיל

Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito à proteção contra

interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a

sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações acessar

www.anatel.gov.br
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרימספרי

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

TAC.2511151293.WIRמצרים

CEאנדורה

R-NZאוסטרליה

MED1578ברבדוס

DFRS20576/F-74/2488ילה'צ

האיחוד
האירופי

CE

CEגיברלטר

CEאיסלנד

TRC/LPD/2015/299ירדן

:ICקנדה 4112A-MUAHL5

CEכווית

CEליכטנשטיין

RCPGEMU15-0448מקסיקו

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

CEמונקו

R-NZזילנדניו

CEנורבגיה

הפדרציה
הרוסית

דרושלא

ערב
הסעודית

TA 10525

CEשווייץ

דרום
אפריקה

TA-2015/1386

דרושלאטורקיה

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

איחוד
האמירויות
הערביות

ER41849/15
Dealer No: DA35176/14

ארצות
הברית

FCC ID: NZLMUAHL5

גלימבוססירכברכיבישלהתאימההצהרתעלנוסףמידע
.)20עמוד3(רדיו

חשמליחשמליחנייהחנייהבלםבלם

)אוטומטיאוטומטישילובשילוב(החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםתפקודתפקוד

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

:עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד
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:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתשחרר.
Rחנייהממצבההילוכיםתיבתאתלהוציאj.
Rהרכבשלההנעהמערכתאתהתנע.
השגחהללאברכבחייםובעליילדיםלהשאיראין0

.מקרהבשום
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

הרכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטלי
Mercedesבאמצעותהופעלה me connect.

זה.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0
הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקף
באמצעותהופעלה"דיגיטלירכבמפתח"

Mercedes me connect.

מהתנאיםואחדjבמצבנמצאתההילוכיםתיבתכאשר
:ישולבהחשמליהחנייהבלם,מתמלאהבאים
Rכבויהההנעהמערכת.
Rמושבשלהחגורהבאבזםתקועהאינההחגורהלשונית

.נפתחתהנהגודלת,הנהג
.החשמליהחנייהבלםשלבידיתמשוך:שילובמניעת%

:כןגםהחשמליהחנייהבלםישתלבהבאיםבמצבים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICאתבולם

.מלאהלעצירהעדהרכב
RפונקצייתHOLDבעמידההרכבאתמחזיקה.
Rהרכבאתעוצרהאקטיביהחנייהעזר.

:להתמלאהואגםחייבהבאיםמהתנאיםאחדלכךבנוסף
Rכבויהההנעהמערכת.
Rמושבשלהחגורהבאבזםתקועהאינההחגורהלשונית

.נפתחתהנהגודלת,הנהג
Rמערכתתקלתמתרחשת.
Rמספיקהאינההמתחאספקת.
Rממושךלזמןעומדהרכב.

החיווינוריתהחשמליהחנייהבלםאתמשחרריםכאשר
.נכביתהמחווניםבמכלול!האדומה

)אוטומטיאוטומטישחרורשחרור(החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםתפקודתפקוד
החשמליהחנייהבלםמתמלאיםהבאיםהתנאיםכאשר

:ישתחרר
Rמותנעתההנעהמערכת.
Rהנהגמושבשלהחגורהבאבזרםתקועההחגורהלשונית.

Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתhאוkעללוחץואתה
ההילוכיםתיבתאתמעביראתהאוההאצהדוושת
.kאוh-לjממצבבמישורבעמידה
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתכאשרk,תאמכסה

.סגורלהיותחייבהמטען

מושבשלהחגורהבאבזםתקועהאינההחגורהלשוניתאם
:להתמלאחייביםהבאיםהתנאים,הנהג
Rסגורההנהגדלת.
Rממצבההילוכיםתיבתאתמוציאאתהjקודםנסעתאו

.ש"קמ3-מגבוההבמהירותלכן
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתכאשרk,תאמכסה

.סגורלהיותחייבהמטען

החיווינוריתהחשמליהחנייהבלםאתמשחרריםכאשר
.נכביתהמחווניםבמכלול!האדומה
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החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםשלשלידנייםידנייםשחרורשחרוראואושילובשילוב

נעילהנעילה

.1הידיתעללחץ0
.!האדומההחיווינוריתנדלקתהמחווניםבמכלול

החנייהבלםברציפותדולקתהחיווינוריתכאשררק%
.בטוחהבצורהנעולהחשמלי

שחרורשחרור
.ההצתהאתהפעל0
.1בידיתמשוך0

.!האדומההחיווינוריתכבההמחווניםבמכלול

חירוםחירוםבלימתבלימת
.לחוצהאותהוהחזק1הידיתעללחץ0

החנייהבלםיינעלמלאהלעצירהעדנבלםשהרכבלאחר
החיווינוריתנדלקתהמחווניםבמכלול.החשמלי
.!האדומה

חונהחונהברכבברכבנזקיםנזקיםזיהויזיהויעלעלמידעמידע

ברכבהתנגשותמזוההמופעלתגרירהמפניההגנהכאשראם
לאחרהמולטימדיהבמערכתמתאימההודעהתוצג,הנעול
.ההצתההפעלת
:שלהלןהנושאיםעלמידעלקבלתוכל
Rנפגעכישייתכןברכבהאזור
Rההתנגשותעוצמת

:נכונהתהיהלאשההודעהייתכןהבאיםבמצבים
Rחנייהבמתקנילדוגמה,נעהחונההרכבכאשר

.אוטומטיים

אתלכבותישההודעהשלבשוגגהפקהלמנועכדי%
גםגרירהמפניההגנהאתכשמכבים.גרירהמפניההגנה
.כבההנזקיםזיהוי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:בלבדמוגבלבאופןיפעלשהזיהויייתכןהבאיםבמצבים
Rתלישתלדוגמה,התנגשותללאלרכבנזקיםכשנגרמים

מפתחבאמצעותצבעשריטותאוהחיצוניתהמראה
Rנמוכהבמהירותבהתנגשות.
Rמשולבאינוהחשמליהחנייהבלםכאשר.

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותומערכותומערכותנהיגהנהיגהמערכותמערכות
שלךשלךוהאחריותוהאחריותלנהגלנהגעזרעזרמערכותמערכות

בחנייה,בנהיגהלךשיסייעו,לנהגעזרמערכותכוללרכבך
ואינןבלבדעזראמצעיהןלנהגהעזרמערכות.ובתמרונים
לבשים.התנועהחוקיעלההקפדהמאחריותאותךפוטרות
לגבולותלבשים.הצורךלפיוהתערבהתנועהלמצבתמיד

.בטוחלשימוש
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םם"המכהמכחיישניחיישניעלעלמידעמידע
חיישניבאמצעותמנטרותאחדותובטיחותנסיעהמערכות
באבזורתלוי(הרכבולצדמאחורי,שלפניהסביבהאתמכם
).הרכב
מאחורי–הרכבלאבזורבהתאם–ממוקמיםהמכםחיישני

אלהחלקיםעלשמור.מרצדסכוכבמאחוריאו/והפגושים
אין.)407עמוד3(שלג-ומבוץמקרח,מלכלוךנקיים
,לאופנייםמנשאיםידיעללדוגמה,החיישניםאתלכסות
ומדבקותפלסטיקיריעותהדבקת,מדבקות,תלוייםמטענים
אוהרדיאטורלכיסויאולפגושנזקשלבמקרה.מאבניםהגנה
פעולתאתלבדוקיש,ברדיאטוראובפגושפגיעהלאחר

ייתכןכאלהבמקרים.המורשיםהמוסכיםבאחדהחיישנים
בצורהעודיופעלולאהנהיגהובטיחותהנהיגהשמערכות
.תקינה

הנסיעההנסיעהובטיחותובטיחותהנסיעההנסיעהמערכותמערכותסקירתסקירת

הנסיעהובטיחותהנסיעהמערכותעלמידעתמצאזהבחלק
:הבאות
R202עמוד3(360°מצלמת(
RABS)Anti-lockbrakingsystem)למניעתמערכת

)171עמוד3())גלגליםנעילת
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי

)183עמוד3(

R179עמוד3(אדפטיביבלם-אור(
R175עמוד3(אקטיביבלימהעזר(
R218עמוד3(הנתיבעללשמירהאקטיביעזר(
RATTENTION ASSIST)3211עמוד(
RBAS)Brake Assist System)עזרמערכת

)172עמוד3())לבלימה
R193עמוד3(בעלייהזינוקעזר(
REBD)Electronic Brakeforce Distribution(

)174עמוד3(
RESP®)172עמוד3()לקטרוניתאאציבותייקרתבב(
R212עמוד3(מהירותלהגבלתעזר(
R186עמוד3(אקטיבימהירותהגבלתעזר(
RפונקצייתHOLD)3193עמוד(
RהיגויעזרSTEER CONTROL)3174עמוד(
R188עמוד3(אקטיביהיגויעזר(
R180עמוד3(מגביל(
R206עמוד3(אקטיביחניהעזר(
RחנייהעזרPARKTRONIC)3195עמוד(
R199עמוד3(לאחורהנסיעהמצלמת(
RTEMPOMAT)3179עמוד(

Rיציאהאזהרתעםאקטיבימתשטחועזרמתשטחעזר
)215עמוד3(
R213עמוד3(תמרוריםעזר(

)גלגליםגלגליםנעילתנעילתלמניעתלמניעתמערכתמערכת(ABS-ההתפקודתפקוד
ABSקריטייםבמצביםהבלימהלחץאתמווסתת:
Rלאאחיזהאומלאהבלימהבעתכגון,בלימהבעת

.הגלגליםנעילתאתמונעתהיאהצמיגיםשלמספיקה
Rשלההיגוייכולתעלשמירהמבטיחההיאבלימהבעת

.הרכב

.הבלםבדוושתפעימותלחושניתןמווסתתABSכאשר
הדרךשתנאילכןסימןלשמשיכולותהבלםדוושתפעימות
.יתרהבזהירותלנהוגלךולהזכירמסוכנים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
RABSש"קמ8-כשלממהירותהחלפועלת.
Rה-ABSכלללפעוללאאומוגבלבאופןלפעולעשויה

!ABSהצהובההחיוויונוריתתקלהכשישנה
שהמערכתלאחרברציפותדולקתהמחווניםבמכלול
.מופעלתההנעה
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)לבלימהלבלימהעזרעזרמערכתמערכת(BAS-ההתפקודתפקוד

מערכת(BAS-בתקלהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
)לבלימהעזר
עשויהבלימהמרחק,BASבמערכתתקלהישכאשר

.חירוםבבלימותלהתארך
הבלםדוושתעלללחוץישחירוםבלימתבמצבי0

.הגלגליםנעילתאתמונעתABS.העוצמהבמלוא

BASעודמגבירהשהיאבכךחירוםבלימתבעתלךמסייעת
.הבלימהעוצמתאתיותר

מערכתלהפעלתתובילהבלםדוושתעלמהירהלחיצה
BAS:
RBASהבלמיםשלהבלימהלחץאתאוטומטיתמגבירה.
RBASהבלימהמרחקאתלקצריכולה.
RABSהגלגליםנעילתאתזהבמצבמונעת.

.כרגיללפעולהבלמיםיחזרוהבלםדוושתאתכשתשחרר
BASתכבה.

)אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת(®ESP-ההתפקודתפקוד

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

אתעודתייצבלא®ESP-ה®ESP-בתקלהישכאשר
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכב
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהבמוסך®ESP-הלבדיקתדאג0

®ESP-הכיבויעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

ולשפרלנטר,הפיזיקלייםהגבולותבמסגרת,יכולה®ESP-ה
:הבאיםבמצביםוהאחיזההנסיעהיציבותאת
Rחלקאורטובכבישעלנסיעהבהתחלת
Rבבלימה
R65-מהחלגרורעםבנסיעה:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים

.במטוטלתלנועמתחילהגרורכאשר,ש"קמ
Rגבוההבמהירותנוסעואתהחזקהצדרוחישנהכאשר

.ש"קמ80-מ

מערכתאותומכווןהנהגשאליומהכיווןסוטההרכבכאשר
:הבאיםבאמצעיםהרכבאתלייצביכולה®ESP-ה
Rיותראואחדגלגלשלממוקדתבלימה.
Rהמצבלפימותאמתההנעהמערכתהספק.

®ESPהאזהרהנוריתהמחווניםבמכלולכאשר OFF å
:כבויה®ESP-ה,ברציפותדולקת
Rהנסיעהיציבותאתזהבמצבתשפרלאהמערכת.
Rהגרורעםהרכבייצובפונקציית:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים

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

.בבלימה
במכלולמהבהבת÷®ESPהאזהרהנוריתכאשר

לגבולהרכבמגלגלייותראואחדגלגלהגיעאז,המחוונים
:שלהםהאחיזה
Rהאווירומזגהכבישלתנאיהנהיגהאופןאתהתאם.
Rהאתלכבותאיןאופןבשום-ESP®.
Rיותרנסיעהבתחילתההאצהדוושתעלתלחץאל

.מהדרוש
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אתלשפרכדי®ESP-האתלכבותישהבאיםבמצבים
:האחיזה
Rהגלגליםעלשלגשרשראותמורכבותכאשר
Rעמוקבשלגבנסיעה
Rחצץאוחולעלבנסיעה

"כרסום"העקבהאחיזהאתמגבירהגלגליםסחרור%
.בקרקעשלהם

ברציפותדולקת÷®ESPהאזהרהנוריתכאשר
.תקלהעקבזמינהאינה®ESP-ה

:הבאהמידעראה
R499עמוד3(וחיוויאזהרהנוריות(
Rהצגעלהודעות

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

.חלקכבישעלוהאצהזינוקמאפשרת

ETS/4ETSבאמצעיםהרכבאחיזתאתלשפריכולה
:הבאים
Rלפיבולמתהיאמסתחרריםהמניעיםהגלגליםכאשר

.בודדיםגלגליםהצורך
Rהאחיזהבעלילגלגליםאולגלגלמועבריותררבמומנט.

®ESP-ההעלעלהנסיעההנסיעהתוכניותתוכניותהשפעתהשפעת
מזגלתנאי®ESP-השלהתאמהמתירותהנסיעהתוכניות
.המבוקשהנהיגהלאופןוכןשוניםכבישותנאיאוויר

מתגבאמצעותהנסיעהתוכניותאתלהגדירבאפשרותך
DYNAMIC SELECT)3151עמוד(.

נסיעהנסיעהתוכניתתוכניתכלכלשלשל®ESP-ההמאפיינימאפייני

מאפייניםמאפיינים®ESP-ההמצבמצבנהיגהנהיגהתוכניתתוכנית

]MR] (MaxRange(
A)Comfort(
;)Eco(

ESP®-Comfortאחיזהשלאופטימליתפשרהמספקתאלהנסיעהתוכניות
.ויציבות

C)Sport(ESP®-Sportאךיציבותעלדגשעםכוונוןאמנםמספקתזונסיעהתוכנית
המחפשלנהגומאפשרת,ספורטיבייםמאפייניםבעל

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

זמינהנוספתאחתפונקציהשלפחותבתנאירקהמהירה
בתפריט®ESP-האתתמצאאחרת.המהירהבגישה

.עזרמערכות
.בחר0

.אישורשאלתתוצג
.כבויåאומופעלבחר0

®ESPהאזהרהנוריתהמחווניםבמכלולכאשר OFFå
:כבויה®ESP-ה,ברציפותדולקת
הצגולהודעותהאזהרהלנוריותבנוגעלמידעלבשים

.המחווניםבמכלוללהופיעשיכולות

®ESP-ההשלשלהצדהצדרוחרוחעזרעזרתפקודתפקוד

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

80שלמהירויותבטווחקליםעיקוליםבעלתבדרך
.ש"קמ200עדש"קמ

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,חזקהמטוטלתתנועהכברישנהכאשר

כלאתותבלוםההנעהמערכתהספקאתתפחית
.הגלגלים

לפעולהבאבמצבעשויה®ESP-השלהגרורייצובפונקציית
:כלללפעוללאאומוגבלבאופן
Rידיעלמזוההאינואותקינהבצורהמחובראינוהגרור

.הרכב

EBD)Electronic-ההפונקציותפונקציות Brakeforce
Distribution(

:הםEBD-המאפייני
Rהאחורייםבגלגליםהבלימהלחץשלוויסותניטור.
Rבעיקוליםבמיוחד,בלימהבעתהנסיעהיציבותשיפור.

STEERההיגויההיגויעזרעזרתפקודתפקוד CONTROL
STEERההיגויעזר CONTROLבאמצעותלךמסייע

אתלנווטצריךשבובכיווןההגהעלמורגשכוחהפעלת
.אותולייצבכדיהרכב
:הבאיםבמצביםבמיוחדתופקזוהיגויהמלצת
Rנמצאיםהשמאלייםאוהימנייםהגלגליםשניבלימהבעת

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

עדייןהחשמליהכוחהגה,®ESP-בתקלהישנהכאשר
.לפעולימשיך

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרפונקציותפונקציות

:הבאותהפונקציותאתכוללהאקטיביהבלימהעזר
Rמרחקלשמירתאזהרהאות
Rאוטונומיתבלימהפונקציית
Rלמצבבהתאםבבלימהסיוע
Rחומקהיגויעזר:עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים

פניהופונקציית

סכנתאתלמזערלךלסייעיכולהאקטיביהבלימהעזר
אורכבבהולכיאואופנייםבנוסעי,ברכביםההתנגשות
.התאונההשלכותאתלהפחית

נשמעהתנגשותסכנתמזהההאקטיביהבלימהעזרכאשר
Lהמחווניםבמכלולהמרחקאזהרתונוריתאזהרהצליל
.נדלקת
המערכתקריטייםשבמצביםייתכןלאזהרהמגיבאינךאם

.עצמאיתתבלום
לבלוםהאקטיביהבלימהעזריכולקריטייםבמצביםבמיוחד
זהבמקרהיופעלוהאזהרהוצלילהאזהרהנורית.עצמאית
.הבלמיםעםביחד
בעתהבלםעלתלחץאוקריטיבמצבבעצמךתבלוםאם

מותאםבלימהסיועתספקהמערכת,אוטונומיבלימהתהליך
עדהבלימהלחץאתתגבירהיאהצורךבמקרה.למצב

.מלאהלבלימה

המותאםבבלימהסיועאואוטונומיתבלימהנעשתהאם
באופןשתמחק,תכליתי-הרבבצג1התצוגהתופיע,למצב

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

עזרשלהזיהויכושרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מוגבלהאקטיביהבלימה

בבירורלזהותהאקטיביהבלימהעזריוכלתמידלא
.מורכביםתנועהומצביאובייקטים
:עשויהאקטיביהבלימהעזראלהבמקרים
Rסיבהללאלבלוםאולהזהיר
Rלבלוםלאאולהזהירלא

ורקאךתסמוךואלהתנועהלמצבתמידלבשים0
האקטיביהבלימהעזר.האקטיביהבלימהעזרעל
מרחקעללשמורהאחריות.בלבדעזראמצעיהוא

ולבלוםהדרושההמהירותעללשמור,בטיחות
.הנהגעלמוטלתבזמן

.הצורךלפילחמוקאולבלוםמוכןהיה0

.האקטיביהבלימהעזרשלהמערכתלגבולותגםלבשים

175וחניהנהיגה



:הבאיםהבאיםהמהירותהמהירותבטווחיבטווחיזמינותזמינותהבודדותהבודדותהפונקציותהפונקציות
:הבאיםבמצביםמזהירמרחקלשמירתהאזהרהאות
Rשניותכמהבמשךש"קמ30כמעטשלמהירותכאשר

למהירותביחסמדינמוךמלפניםהנוסעלרכבהמרחק

במכללהמרחקאזהרתשלהאזהרהנוריתנדלקת,הנסיעה
.Lהמחוונים

Rמתקרבש"קמ7כמעטשלממהירותהחלאתהכאשר
אזהרהצלילתשמע,קריטיבאופןרגלהולךאולרכב

המחווניםבמכללהמרחקאזהרתשלהאזהרהונורית
Lנדלקת.

ללאאפשרישהדברבתנאי,מהמכשולחמוקאומידבלום
.זאתמאפשרהתנועהומצבהסתכנות

:אזהרהאזהרהונוריתונוריתמקוטעמקוטעאזהרהאזהרהצלילצלילבאמצעותבאמצעותהבאיםהבאיםבמצביםבמצביםלךלךלסייעלסייעיכוליכולמרחקמרחקלשמירתלשמירתהאזהרההאזהרהאותאות

הנוסעיםהנוסעיםרכביםרכבים
לפניךלפניך

רגלרגלהולכיהולכינעיםנעיםרגלרגלהולכיהולכיחוציםחוציםרכברכבכליכליעומדיםעומדיםרכביםרכבים
עומדיםעומדים

אופנייםאופנייםרוכבירוכבי
חוציםחוצים

אופנייםאופנייםרוכבירוכבילפניךלפניךאופנייםאופנייםרוכבירוכבי
עומדיםעומדים

ללארכבים
מערכותחבילת
עזר

250-כעד
ש"קמ

תגובהללאש"קמ80-כעדש"קמ60-כעדתגובהללאש"קמ80-כעדתגובהללאש"קמ80-כעד

בעלירכבים
מערכותחבילת
עזר

250-כעד
ש"קמ

100-כעד
ש"קמ

ש"קמ70-כעדש"קמ80-כעדש"קמ70-כעדש"קמ70-כעדש"קמ80-כעדש"קמ70-כעד
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:הבאיםהבאיםבמקריםבמקריםלהתערבלהתערבשש"קמקמ7-ככשלשלנסיעהנסיעהממהירותממהירותהחלהחליכולהיכולההאוטונומיתהאוטונומיתהבלימההבלימהפונקצייתפונקציית

הנוסעיםהנוסעיםרכביםרכבים
לפניךלפניך

רגלרגלהולכיהולכינעיםנעיםרגלרגלהולכיהולכיחוציםחוציםרכברכבכליכליעומדיםעומדיםרכביםרכבים
עומדיםעומדים

אופנייםאופנייםרוכבירוכבי
חוציםחוצים

אופנייםאופנייםרוכבירוכבילפניךלפניךאופנייםאופנייםרוכבירוכבי
עומדיםעומדים

ללארכבים
מערכותחבילת
עזר

200-כעד
ש"קמ

תגובהללאש"קמ80-כעדש"קמ60-כעדתגובהללאש"קמ60-כעדתגובהללאש"קמ50-כעד

בעלירכבים
מערכותחבילת
עזר

250-כעד
ש"קמ

100-כעד
ש"קמ

ש"קמ70-כעדש"קמ80-כעדש"קמ70-כעדש"קמ70-כעדש"קמ70-כעדש"קמ70-כעד

:הבאיםהבאיםבמקריםבמקריםלהתערבלהתערבשש"קמקמ7-ככשלשלנסיעהנסיעהממהירותממהירותהחלהחליכולהיכולהלמצבלמצבהמותאםהמותאםבבלימהבבלימההסיועהסיוע

הנוסעיםהנוסעיםרכביםרכבים
לפניךלפניך

רגלרגלהולכיהולכינעיםנעיםרגלרגלהולכיהולכיחוציםחוציםרכברכבכליכליעומדיםעומדיםרכביםרכבים
עומדיםעומדים

אופנייםאופנייםרוכבירוכבי
חוציםחוצים

אופנייםאופנייםרוכבירוכבילפניךלפניךאופנייםאופנייםרוכבירוכבי
עומדיםעומדים

ללארכבים
מערכותחבילת
עזר

250-כעד
ש"קמ

תגובהללאש"קמ80-כעדש"קמ60-כעדתגובהללאש"קמ60-כעדתגובהללאש"קמ80-כעד

בעלירכבים
מערכותחבילת
עזר

250-כעד
ש"קמ

100-כעד
ש"קמ

ש"קמ70-כעדש"קמ80-כעדש"קמ70-כעדש"קמ70-כעדש"קמ70-כעדש"קמ70-כעד
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האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרשלשלבבלימהבבלימהההתערבותההתערבותביטולביטול
עזרשלבבלימהההתערבותאתרגעבכללהפסיקבאפשרותך
:הבאבאופןהאקטיביהבלימה
Rקיקדאוןאוההאצהדוושתעלמלאהלחיצה
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
הנגדימהנתיבמתקרביםרכביםעםהתנגשותסכנתתזוההאם
-למתחתשבמהיריותלהיותיכל,הנגדיהנתיבעלפניהבעת
יוצאשאתהלפני,אוטונומיתבלימהתתבצעש"קמ15

.שלךמהנתיב

החומקההיגויעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

בבירורלזהותהחומקההיגויעזריוכלתמידלא
.מורכביםתנועהומצביאובייקטים

אינוהחומקההיגויעזרשלבהיגויהסיועזאתמלבד
.התנגשותלמנועכדיכללבדרךמספיק
:החומקההיגויעזרעשויהבאיםבמקרים
Rסיבהללאלהתערבאולהזהיר
Rלהתערבולאלהזהירלא

ורקאךתסמוךואלהתנועהלמצבתמידלבשים0
.החומקההיגויעזרעל

.הצורךלפילחמוקאולבלוםמוכןהיה0
אקטיביהיגויבאמצעותהעזרשלהסיועאתהפסק0

.קריטייםלאבמצבים

רכבהולכיישנםכאשרהולמתבמהירותסע0
.הכבישבסביבת

המערכתהמערכתגבולותגבולות
מהזמןעוברנסיעההתחלתלאחראוההצתההפעלתלאחר
.זמיןהמערכתהספקשמלואעד

לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rישירהשמשקרינת,סנוור,כבדרסס,ערפל,גשם,בשלג

יציביםלאראותתנאיאו
Rאופגומים,אדיםמכוסים,מלוכלכיםהחיישניםכאשר

מכוסים
Rלדוגמה,לחיישניםמפריעיםאחריםמכםמקורותכאשר

מקוריםבחניוניםמכםקרנישלחזקההחזרהבעת
Rבצמיגיםאווירלחץאובדןומציגהמזהההמערכתכאשר

הצמיגיםבאחדפגםאו
Rאתמזההאינההיאשבהם,מורכביםתנועהבמצבי

משמעיחדבאופןהאובייקטים
Rשלהכיסוילאזורבמהירותשנכנסיםרגלהולכיכשישנם

החיישנים
Rאחריםאובייקטיםידיעלשמוסתריםרגלהולכיכשישנם
Rאינםהרגלהולךשלהאופיינייםהמתארקוויכאשר

הרקעפניעלבולטים

וחניהנהיגה178



Rעקבלדוגמה,ככזהרגלהולךמזההאינההיאכאשר
אחריםאובייקטיםאומיוחדלבוש
Rצריםבעיקולים

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיביבלימהעזר2
:הבאותההגדרותאתלקבועניתן
Rמוקדם
Rבינוני
Rמאוחר
.הגדרהבחר0

שלהבאהההתנעהלאחרגםהמצבבאותונותרתההגדרה
.המנוע

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרכיבויכיבוי
.תמידמופעלהאקטיביהבלימהעזראתלהשאירמומלץ%

.כבויבחר0
הבלימהפונקציית,הרחקשמירתאזהרתפונקציית

.יכבוהחומקההיגויועזרהאוטומטית
תיבחר"בינוני"ההגדרההבאההרכבבהתנעת

.אוטומטית
æהסמליוצגכבויהאקטיביהבלימהעזרכאשר%

.תכליתי-הרבהצגשלהסטטוסבאזור

האדפטיביהאדפטיביהבלםהבלםאוראורתפקודתפקוד

התנועהאתהאדפטיביהבלםאוריזהירחירוםבלימתבעת
:הבאיםבאמצעיםשמאחוריך
Rהבלםפנסשלהבהובים
Rהחירוםאיתותמערכתהפעלת

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

חידושלאחר.נעצרשהרכבברגעתידלקהחירוםאיתות
שלבמהירותאוטומטיתתכבההחירוםאיתותמערכתהנסיעה

גםהחירוםאיתותמערכתאתלכבותתוכל.ש"קמ10-כ
.החירוםאיתותלחצןבאמצעות

TEMPOMATומגבילומגביל

TEMPOMAT-ההתפקודתפקוד
שהנהגלערךהמהירותאתמווסתתTEMPOMATמערכת
.קבע
השמורההמהירות,עקיפהלצורךלדוגמה,מאיץאתהכאשר
לאחרההאצהמדוושתהרגלאתתורידאם.תימחקלא

בחזרההרכבמהירותאתיווסתTEMPOMAT-ה,עקיפה
.השמורהלמהירות

הלחצניםבאמצעותמתפעליםTEMPOMAT-האת
20-מהחל,מהירותכללהגדירניתן.ההגהבגלגלהמתאימים

המרביתהמהירותעד,המרביתהנסיעהלמהירותועדש"קמ
המהירותמגבלתאוהמרחקשמירתעזרידיעלהמומלצת
.חורףצמיגיעםלנסיעה

אולתאונההסיכויאתלהפחיתיוכללאTEMPOMAT-ה
הנהיגהסגנוןאתתתאיםלאאםהפיזיקהחוקיעללהתגבר
אוהאווירמזג,הדרךבתנאילהתחשביכולאינוהוא.שלך

הואהנהג.בלבדעזרמערכתהיאTEMPOMAT.התנועה
,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירתהאחראי
.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועדלבלימה

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגתצוגותתצוגות
TEMPOMAT-המצביוצגותכליתי-הרבהצגעל

.השמורהוהמהירות
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1TEMPOMATנבחר
מושבתTEMPOMAT-ה,שמורהמהירות2
פעילTEMPOMAT-ה,שמורהמהירות3

השמורהמהמהירותהמקטעיםמאיריםהמהירותבמד%
להגבלתעדאוהמקטעיםמעגללסוףועדהנוכחית
.חורףצמיגיעבורהמוגדרתהמהירות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עללשמורתוכללאהשיוטובקרתייתכן,בעלייהנסיעהבעת

הופכתהעלייהכאשר.במערכתהמוגדרתהנסיעהמהירות
הנסיעהמהירותאתלווסתתשובהמערכת,יותרמתונה
.למוגדרבהתאם

ההתאוששותאתלהגבירעליך,ותלוליםארוכיםמדרונותעל
העמסתבעתזולהנחיהבמיוחדלבשים.יותרמוקדםבשלב

המנועשלהבלימהבאפקטתשתמשזהבאופן.הרכב
תשחררזופעולה.הגבוההמתחמצבראתותטעיןהחשמלי

התחממותאתותמנעהבלמיםמערכתשעלהעומסאת
.שחיקתםואתהבלמים
:TEMPOMAT-בלהשתמשאיןהבאיםבמצבים
Rתכופיםמהירותשינויידורשהתנועהמצבכאשר,

מרוביבכבישיםאורבהתנועהישכאשרלדוגמה
.עיקולים
Rלאבדעשוייםהמניעיםהגלגליםחלקכבישעלבנסיעה

.יחליקוהרכבהאצהבעתהאחיזהאת
Rגרועההראותכאשרנהיגה.

המגבילהמגבילתפקודתפקוד
לרדתכדי.הרכבשלהנסיעהמהירותאתמגבילהמגביל
.עצמאיתבולםהמגבילהשמורהלמהירות

:הבאיםבאופניםהמהירותאתלהגבילבאפשרותך
Rבשטחיםבנהיגהלדוגמה,מהירותהגבלותעבור:משתנה

עירוניים
Rלדוגמה,אורךלטווחמהירותהגבלותעבור:קבועה

חורףצמיגיעםבנסיעה

הלחצניםבאמצעותמתפעליםהמשתנההמגבילאת
החל,מהירותכללהגדירתוכל.ההגהבגלגלהמתאימים

מגבלתעדאוהמרביתהנסיעהלמהירותועדש"קמ20-מ

תוכלהרכבהתנעתלאחר.חורףצמיגיעםלנסיעההמהירות
.במקוםעומדכשהרכבגםהערךאתלקבוע
כשאינההתאונהסכנתאתלהפחיתיכולאינוהמהירותמגביל
חוקיאתלבטליכולאינואףוהואלמצבמתאיםבאופןנוהג

אוהאווירמזג,הדרךבתנאילהתחשביכולאינוהוא.הפיזיקה
האחראיהואהנהג.בלבדעזראמצעיהואהמגביל.התנועה
לבלימה,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירת
.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועד

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגתצוגותתצוגות
.השמורהוהמהירותהמגבילמצביוצגותכליתי-הרבהצגעל

נבחרהמגביל1
מושבתהמגביל,שמורהמהירות2
מופעלהמגביל,שמורהמהירות3
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.השמורהלמהירותעדהמקטעיםמאיריםהמהירותבמד%
התצוגה,השמורהמהמהירותגבוהההנסיעהמהירותאם%

.3תהבהב

קיקדאוןקיקדאון
ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם
על.סביללמצביעבורהמשתנההמהירותמגביל),קיקדאון(

.פסיביהמגבילההודעהתופיעתכליתי-הרבהצג
במצביםפעיללמצביחזורהמגבילהקיקדאוןסיוםלאחר
:הבאים
Rהשמורהמהמהירותנמוכההנסיעהמהירות.
Rנטענתהשמורההמהירות.
Rחדשהמהירותשומראתה.

המשתנההמשתנההמגבילהמגבילאואוTEMPOMAT-ההתפעולתפעול

שמורהמהירותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

נמוכהאשרבזיכרוןששמורהמהירותאחזורבעת
.יאטהרכב,הרכבשלהנוכחיתהנסיעהממהירות

אתטועןשאתהלפניהתנועהבמצבהתחשב0
.השמורההמהירות

תנאיםתנאים
TEMPOMAT

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

משתנהמגביל
Rמותנעהרכב.
Rנבחרהמשתנההמגביל.

המשתנההמשתנההמהירותהמהירותלמגביללמגבילTEMPOMATביןביןהחלפההחלפה

.1המתגאתמעלהדחף:TEMPOMAT-ההבחירתבחירת0
המתגאתמטהדחף:המשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגבילבחירתבחירת0

1.
:DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרבעלירכבים%

אחרלחצןבאמצעותנבחרהמשתנההמהירותמגביל
.)185עמוד3(
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המשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגבילאואוTEMPOMAT-הההעברתהעברת
פעילפעיללמצבלמצב
).-SET(למטהאו)+SET(למעלה2המתגאתדחף0

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

או
).RES(מעלהכלפי3המתגאתדחף0

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

.תימחקשנשמרההאחרונההמהירותהרכבכיבוילאחר%
שמירתעזראתאוTEMPOMAT-האתכשמפעילים

האחרונההמהירות,DISTRONICהאקטיביהמרחק
.תימחקהמשתנההמהירותמגבילעבורשנשמרה

השמורההשמורההמהירותהמהירותהפחתתהפחתת/הגדלתהגדלת
)-SET(למטהאו)+SET(למעלה2המתגאתדחף0

.ההתנגדותלנקודתעד
.ש"קמ1-בתגדלהשמורההמהירות

או

)-SET(למטהאו)+SET(למעלה2המתגאתדחף0
.והחזקההתנגדותלנקודתעד

.ש"קמ1שלבצעדיםתקטןאותגדלהשמורההמהירות
או
למעלהההתנגדותלנקודתמעבר2המתגאתדחף0

)SET+(למטהאו)SET-.(
.ש"קמ10-בתגדלהשמורההמהירות

או
למעלהההתנגדותלנקודתמעבר2המתגאתדחף0

)SET+(למטהאו)SET-(והחזק.
.ש"קמ10שלבצעדיםתקטןאותגדלהשמורההמהירות

או
.המבוקשתהנסיעהלמהירותהרכבאתהאץ0
).+SET(למעלה2המתגאתדחף0

שזוהתהשזוהתההמהירותהמהירותהחלתהחלת
תמרורמזהההתמרוריםעזראוהמהירותהגבלתעזרכאשר
המהירותמגביל/TEMPOMAT-שהבזמןמהירותהגבלת

אפשר,המחווניםבמכלולמוצגוהתמרורפעיליםהמשתנה
:הבאותהאפשרויותמביןלבחור

).RES(מעלהכלפי3המתגאתדחף0
תישמרבתמרורהמוצגתהמותרתהמרביתהמהירות
יוגבלאוזובמהירותבקביעותייסעוהרכבבמערכת
.זולמהירות

3המתגאתדחף:TEMPOMAT-הההשבתתהשבתת0
).CNCL(למטה

.1המתגאתמטהדחף:TEMPOMAT-ההכיבויכיבוי0

המשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגבילאואוTEMPOMAT-הההשבתתהשבתת
).CNCL(למטה3המתגאתדחף0
,מווסתת®ESPאו®ESPאתמכבה,בולםאתהאם%

לאהמשתנההמגביל.יושבתTEMPOMAT-ה
.יושבת

קבועקבועמגבילמגביל
תקופהבמשךמסוימתממהירותלחרוגלאאמורהרכבכאשר
זאתלהגדירתוכל)חורףצמיגיעםבנסיעהלדוגמה(ארוכה
.הקבועבמגביל
המהירותאתהמולטימדיהבמערכתלהגבילתוכלכךלשם
.)183עמוד3(ש"קמ240-לש"קמ160שביןלערך
שלהמרביתמהמהירותגדוללערךהמהירותאתתגבילאם

מהירותעלמשפיעאינוהקבועהמהירותמגביל,הרכב
בהתאםלהשתנותעשויההמקסימליתהמהירות.הנסיעה
.הנסיעהטווחעזרשלההמלצהאוהנהיגהלתוכנית
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מופיעההיא,המוגדרתלמהירותמגיעשהרכבלפניקצרזמן
,%עלבלחיצהההודעהאתתאשראם.תכליתי-הרבבצג
רקשובתוצגההודעה.הרכבלהדממתעדשובתוצגלאהיא
.המכווננתהמהירותשינוילאחראומחדשהתנעהלאחר
הקבועהמגבילאתלהעביראפשראיקיקדאוןבאמצעותגם

למהירותמתחתתישארבפועלוהמהירות,סביללמצב
.המוגדרת

חורףחורףצמיגיצמיגיעםעםבנסיעהבנסיעהמהירותמהירותהגבלתהגבלתקביעתקביעת
:מולטימדיהמערכת
)רכב(2הגדרות2©1
חורףמהירותהגבלת2
.הפונקציהאתכבהאומהירותבחר0

אקטיביאקטיביDISTRONICמרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפקודתפקוד

פנויהבדרךשומרDISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזר
הנוסערכבמזוההכאשר.מראששהוגדרהקבועהמהירותעל

עדאפילו,מראששהוגדרהמרחקעלתשמורהיאמלפנים
בהתאםהרכבאתתאיץאותאטהמערכת.מלאהלעצירה
מהירות.שהוגדרהולמהירותמלפניםהנוסעמהרכבלמרחק
,ההגהבגלגלונשמריםנקבעיםהמרחקושמירתהנסיעה
ש"קמ20שביןבטווחלנהגעזרמערכותחבילתללאברכבים
לנהגעזרמערכותחבילתעםוברכביםש"קמ200לבין

.ש"קמ210לביןש"קמ20שביןבטווח
הגורמיםעקבלהשתנותעשויההמוגדרתהקבועההמהירות
:הבאים
R149עמוד3(הנבחרתהנהיגהתוכנית(.

Rעםלנסיעההמהירותמגבלתלמשל(מרביתמהירות
)182עמוד3()חורףצמיגי
Rהמרחקשמירתעזרידיעלהמומלצתהמרביתהמהירות

)הנהיגהובתוכניתבאבזורתלוי(

אקטיבימרחקשמירתעזרשלנוספיםמאפיינים
DISTRONIC:

Rחיסכון(שנבחרההנסיעהלתוכניתהנסיעהאופןהתאמת
.)149עמוד3()דינמיות,מוגברתנוחות,בדלק
Rחיסכון(שנבחרההנסיעהלתוכניתהנסיעהאופןהתאמת

.)149עמוד3()דינמיות,מוגברתנוחות,בדלק
Rעומדיםלרכביםתגובה:עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים

כולללא(עירוניתנסיעהשלמהירויותבטווח,שזוהו
).ואופנועיםאופניים
Rפנסאתמפעיליםכאשרהשמורהלמהירותהאצההתחלת

.העקיפהלנתיבלעבורכדיהאיתות
Rבאיסוריהתחשבות:עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים

כמהעםבדרכיםאומהירותבדרכיםצדיים-חדעקיפה
).למדינהבהתאם(בנויהפרדהבשטחמופרדיםנתיבים

כאשר:עזרעזרמערכותמערכותוחבילתוחבילתאקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזרבעליבעלירכביםרכבים
הרכבאתמאטDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
הפרדהשטחעםנתיביםמרובתדרךעלמלאהלעצירהעד
שלבטווחאוטומטיתהנסיעהאתלחדשיכולההמערכת,בנוי
מצבמזוההאםלפניךהנוסעלרכבבהתאםשניות30עד
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ואקוסטיתחזותיתאזהרהתופק,הנסיעהחידושבעתקריטי
עודיאיץלאהרכב.הרכבאתבעצמולנהוגמהנהגהדורשת
.עצמאית
היאDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרמערכת
על,ביטחוןמרחקעללשמורהאחריות.בלבדעזרמערכת

.הנהגעלמוטלותבזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןלדוגמההבאיםבמצבים

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

האורבתנאיקיצונייםשינוייםאו
Rמלוכלכתהמצלמהבאזורהקדמיתהשמשהכאשר,

אחרבאופןמכוסהאופגומה,אדיםמכוסה
Rמכוסיםאומלוכלכיםהמכםחיישניכאשר
Rתלולותבירידותאובעליותאומקוריםבחניונים
Rאואופנייםכגון,מלפניםהנוסעיםצריםברכבים

אופנועים

אחדלגלגללגרוםעלולותחלקותדרכיםעלהאצהאובלימה
.להחליקעלולוהרכבבכבישהאחיזהאתלאבדיותראו

האקטיביהמרחקשמירתבעזרלהשתמשאיןאלהבמצבים
DISTRONIC.

עזרשלבלימהאוהאצהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירת

,עשויDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
:לבלוםאולהאיץ,הבאיםבמצביםלדוגמה
Rהמרחקשמירתעזרידיעלמבוצעהזינוקכאשר

.DISTRONICהאקטיבי
Rזוומהירות,השמורההמהירותאתטועןאתהכאשר

ממהירותמשמעותיתנמוכהאומשמעותיתגבוהה
.הנוכחיתהנסיעה
Rהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר

DISTRONICמלפניםהנוסערכבמזההאינוכבר
.רלוונטייםלעצמיםמגיבאינואו

.לבלוםמוכןוהיההתנועהלמצבתמידלבשים0
אתטועןשאתהלפניהתנועהבמצבהתחשב0

.השמורההמהירות

המרחקשמירתעזרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
אתמספיקמאטאינוDISTRONICהאקטיבי
הרכב

אתבולםDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
במידה.האפשריתהמרביתמההאטה50%בעדרכבך

האקטיביהמרחקשמירתעזר,מספיקהאינהזושהאטה
DISTRONICואקוסטיתחזותיתאזהרהיפיק.

הנסיעהמהירותאתלהתאיםישאלהבמקרים0
.מספיקמרחקעלולשמור

.בעצמךחמיקהתמרוןבצעאו/ובלום0

שלהזיהויבכושרהגבלהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר

מגיבאינוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
:מוגבלבאופןמגיבאו
Rמחליףכשאתהאוהנתיבלגבולותמחוץבנסיעה

נתיב
Rעומדיםרכביםאואופניים,חייםבעלי,רגללהולכי

צפוייםבלתילמכשוליםגםכמו
Rמורכביםתנועהלמצבי
Rחוצהאונגדיתלתנועה

האקטיביהמרחקשמירתעזרהבאיםבמצבים
DISTRONICבאופןלסייעאולהזהיריוכללא

.אקטיבי
והגבהתנועהמצבאחרבעירנותתמידעקוב0

.בהתאם
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DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפעולתפעול
תנאיםתנאים
Rמותנעהרכב.
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.
RESP®מווסתתואינהמופעלת.
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתh.
Rסגוריםהמנועתאומכסההדלתותכל.
Rבהצלחההסתיימההמכםחיישניבדיקת.
RהחנייהעזרPARKTRONICשלבמהלכונמצאאינו

.מחנייהיציאהאולחנייהכניסהתהליך
Rמחליקאינוהרכב.

האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתועזרועזרהמהירותהמהירותמגבילמגבילביןביןהחלפההחלפה
DISTRONIC

.1הלחצןעללחץ0

אואוDISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרהעברתהעברת
פעילפעיללמצבלמצבהמשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגביל
המתגאתדחף:שמורהשמורהמהירותמהירותללאללאפעילפעיללמצבלמצבהעברההעברה0

אתדחףאו)-SET(למטהאו)+SET(מעלה3

מדוושתהרגלאתהורד).RES(למעלה4המתג
).DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזר(ההאצה
בהייסעוהרכב,במערכתתישמרהנוכחיתהמהירות
האקטיביהמרחקשמירתעזר(בקביעות

DISTRONIC(אליהיוגבלאו)המהירותמגביל.(
או
המתגאתדחף:שמורהשמורהמהירותמהירותעםעםפעילפעיללמצבלמצבהעברההעברה0

ההאצהמדוושתהרגלאתהורד).RES(למעלה4
).DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזר(
לאחר)RES(למעלה4המתגעלנוספתלחיצה%

שמירתעזר,בזיכרוןהשמורההמהירותעםהפעלה
המהירותמגבילאוDISTRONICהאקטיביהמרחק
במכלולהמוצגתהמהירותמגבלתעםיופעלוהמשתנה
.המחוונים

האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרכאשרכאשרהמוצגתהמוצגתהמהירותהמהירותהחלתהחלת
DISTRONICפעיליםפעיליםהמהירותהמהירותמגבילמגבילאואו

).RES(מעלהכלפי4המתגאתדחף0
כעתתישמרהמחווניםבמכללהמוצגתהמהירותהגבלת

שלוהנסיעהמהירותאתיתאיםהרכב.המוגדרתכמהירות
מהמהירותמהריותרלאאולם,מלפניםהנוסעלרכב

.השמורה
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DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרעםעםזינוקזינוק
שמירתעזראתוהפעלהבלםמדוושתהרגלאתהורד0

.DISTRONICהאקטיביהמרחק
).RES(מעלהכלפי4המתגאתדחף0
או
.ההאצהדוושתעלוברורהקצרהלחיצהלחץ0

DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרפונקציות
.לתפקדימשיכו

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרהשבתתהשבתת

המרחקשמירתעזרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מושבעזיבתבעתפעילDISTRONICהאקטיבי

הנהג

המרחקשמירתעזרלאחרהרכבאתעוזבאתהאם
הרכב,לבדוהרכבאתבלםDISTRONICהאקטיבי

.להידרדרעשוי
אתלכבותתמידהקפדהרכבאתעוזבשאתהלפני0

DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
.יידרדרשלאהרכבאתולאבטח

).CNCL(למטה4המתגאתדחף0

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

DISTRONICיושבת.

המהירותהמהירותהפחתתהפחתתאואוהגדלתהגדלת
)-SET(למטהאו)+SET(למעלה3המתגאתדחף0

.ההתנגדותלנקודתעד
.ש"קמ1-בתגדלהשמורההמהירות

או
)-SET(למטהאו)+SET(למעלה3המתגאתדחף0

.והחזקההתנגדותלנקודתעד
.ש"קמ1שלבצעדיםתקטןאותגדלהשמורההמהירות

או
למעלהההתנגדותלנקודתמעבר3המתגאתדחף0

)SET+(למטהאו)SET-.(
.ש"קמ10-בתגדלהשמורההמהירות

או
למעלהההתנגדותלנקודתמעבר3המתגאתדחף0

)SET+(למטהאו)SET-(והחזק.
.ש"קמ10שלבצעדיםתקטןאותגדלהשמורההמהירות

לפניךלפניךהנוסעהנוסעלרכבלרכבהמבוקשהמבוקשהמרחקהמרחקהגדלתהגדלתאואוהקטנתהקטנת
.2המתגאתמטהדחף:המבוקשהמבוקשהמרחקהמרחקהגדלתהגדלת0
.2המתגאתמעלהדחף:המבוקשהמבוקשהמרחקהמרחקהקטנתהקטנת0

האקטיביהאקטיביהמהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרתפקודתפקוד

בשילובורקמהמדינותבחלקרקזמינההבאההפונקציה%
.העזרמערכותחבילתעם

המרחקשמירתועזרהמהירותבהגבלתשינוימזוההכאשר
המהירותאתישמורהוא,מופעלDISTRONICהאקטיבי
.השיוטכמהירותהחדשה
הגבלתשלטבקוהמאוחרלכלמתחילהנסיעהמהירותויסות

המהירות,עירונישלטחכניסהשלטישלבמקרה.המהירות
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תצוגת.עירוניבשטחהמותרתהמהירותפיעלמותאמת
לפיתמידתעודכןהמחווניםמכלולבצגהמהירותהגבלת
.המהירותהגבלתתמרור
דרכיםכגון(מהירותהגבלתללאארוכיםדרךבקטעי
במערכתאוטומטיתתישמרהמומלצתהמהירות),מהירות
בקטעיהשמורהבמהירותתשתמשהמערכת.השיוטכמהירות

המהירותאתתשנהלאאם.מומלצתכמהירותארוכיםדרך
תהיהבהםהמומלצתהמהירות,ארוכיםדרךלקטעיהשמורה

.ש"קמ130
עוברDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר
המערכת,ההאצהדוושתעללחיצהבעקבותסביללמצב

.השמורהמהמהירותגבוהותמהירותבהגבלותרקתתחשב
האחריות.בלבדעזראמצעיהואהאקטיביהמרחקשמירתעזר

והאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחוןמרחקעללשמור
המותרתהמרביתהמהירות.הנהגעלמוטלותבזמןלבלום
.התנועהובמצבהכבישבמאפייניהיתרביןתלויה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
הגבלתמשמעיחדבאופןלזהותתוכללאשהמערכתייתכן

אווירמזגבתנאיאומסוימיםבזמניםלדוגמה(חלקיתמהירות
המרביתהמהירותאתמזההאינההמערכת).מסוימים
אתבעצמךלהתאיםעליךזהבמצב.גרורעםבנסיעההמותרת
.הנסיעהמהירות

עזרידיעלהמהירותויסותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביהמהירותהגבלת

עשויהמיישםהאקטיביהמהירותהגבלתשעזרהמהירות
:מסוימיםבמקריםשגויהאומדיגבוההלהיות
Rערפלכשישאורטובכבישעל
Rגרורעםבנסיעה

.התעבורהלחוקימתאימההנסיעהשמהירותודא0
התנועהלמצבבפועלהנסיעהמהירותאתהתאם0

.הנוכחייםהאווירמזגולתנאי

הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססהמהירותהמהירותויסותויסותתפקודתפקוד

,פעילDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר
.לפניךבדרךלאירועיםהרכבמהירותאתמתאימההפונקציה

,באנרגיהחסכוניבאופןבדרךהאירועיםאתיעבורהרכב
הנסיעהבתוכניתתלוי–דינמיתבנסיעהאומוגברתבנוחות
בחזרהיאיץהרכבעברבדרךשהאירועלאחר.שנבחרה
במרחקכךתוךמתחשבתהמערכת.השמורהלמהירות
הצפויותהמהירותובהגבלותמלפניםהנוסעלרכבהמוגדר
.בדרך
להגדיראפשרהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסותאת

.)188עמוד3(המולטימדיהבמערכת

:הםשלפניךבדרךהאירועים
Rעיקולים
RצומתיT,אגרהועמדותתנועהמעגלי
Rמהירותמדרכיםויציאותפניות
Rעםרק(תנועהעומסילפניLive Traffic

))325עמוד3)
האקטיביהמרחקשמירתעזראגרהלעמדתבהגעה%

DISTRONICהאגרהכביששלהמהירותאתיחיל
.השמורהכמהירות

האיתותשפנסיבזמןכאשרתקטןהרכבמהירותלכךבנוסף
:מזוהההבאיםמהמצביםאחדמופעלים
Rצומתאופנייה
Rהאטהבנתיבינסיעה
Rהאטהלנתיבשכןבנתיבנסיעה

מתאימהמהירותלבחירתאחריהנהגעקרוניבאופן
במיוחדתקףזה.אחריםדרךבמשתמשיולהתחשבות

מאחר,בדרךאיתותולמערכותתנועהלמעגלי,לצמתים
הרכבאתיבלוםלאהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותשוויסות

.מלאהלעצירהעד
התאמת,פעילההניווטמערכתשלמסלולהנחייתכאשר

האיתותפנסהפעלת.אוטומטיתתתבצעהראשונההמהירות
.תופעלהנוספתהמהירותוהתאמתהנסיעהמסלולאתמאשרת
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:הבאיםבמצביםתסתייםהמהירותהתאמת
Rבדרךהאירועלפנימכובההאיתותפנסכאשר.
Rהבלםדוושתאוההאצהדוושתעללוחץהנהגכאשר

.התהליךבמהלך

המערכתהמערכתגבולותגבולות
בחוקימתחשבאינוהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסות
התעבורהתקנותעללשמירהאחראיהנהג.קדימהזכותמתן

.הנסיעהמהירותולהתאמת
אינוהנתיביםמהלךכאשרלדוגמה(קשיםסביבהבתנאי
אושלגמכוסה,רטובכבישעל,צרהופךהכבישכאשר,ברור
תבחרשהמערכתשהמהירותייתכןגרורעםבנסיעותאו)קרח
הנהגעלאלהבמצבים.למצבהמתאימההמהירותתהיהלא

.להתערב

מבוססמהירותויסותלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
דרךתנאי

במצביםעשויהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסות
:זמניתכלללפעוללאאושגויבאופןלפעולהבאים
Rזמיניםאינםאומעודכניםאינםהמפהנתוניכאשר
Rבחרהשהמערכתלמסלולבהתאםנוסעאינךכאשר
Rשהוגדרבמסלולשינויחלכאשר

Rבכבישעבודותשלבאזורים
Rגרורגרירתבעת
Rמשובשוהכבישגרועיםהאווירמזגכשתנאי
Rההאצהדוושתעללחיצהבעקבות

.התנועהלמצבהמהירותאתהתאם0

הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססהמהירותהמהירותויסותויסותהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל.

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
הדרךתנאילפימהירות2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

מותאמתהנסיעהמהירות,פעילהזופונקציהכאשר
.הנתיבבהמשךהמתרחשלאירוע

למסלולבהתאםהנסיעהמהירותהתאמתעלנוסףלמידע%
.)187עמוד3(

אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזר

האקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
בשילובורקמהמדינותבחלקרקזמינההבאההפונקציה%

.העזרמערכותחבילתעם
.ש"קמ210שללמהירותעדזמיןהאקטיביההיגויעזר

לךמסייעתהמערכתבהיגוימתונותהתערבויותבאמצעות
לפימתכוונןהאקטיביההיגויעזר.הנתיבבמרכזלהישאר
בהתאם,הנתיביםסימוניולפימלפניםהנוסעיםרכבים

.הנסיעהלמהירות
לפימתכוונןהאקטיביההיגויעזרמהמדינותבחלק%

במקרהכך.נמוכותנסיעהבמהירויותמסביבהתנועה
באמצעותגםלסייעיכולהאקטיביההיגויעזרהצורך
.הנתיבבמרכזשלאנסיעה

עלàהסמליוצגפעילההאוטומטיההיגוימערכתכאשר
.בירוקתכליתי-הרבהצג
,משתבשיםמלפניםהרכביםוזיהויהנתיביםסימוןזיהויכאשר
המערכתזהבמקרה.סביללמצביעבורהאקטיביההיגויעזר
הסביללמצבהפעילהמצבביןהמעברבשלב.תסייעלא

סיימהשהמערכתלאחר.ויהבהבבהגדלהיוצגàהסמל
הצגעלבאפורàהסמליוצגהסביללמצבלעבור
.תכליתי-הרב
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מגעמגעוזיהויוזיהויהיגויהיגויזיהויזיהוי
כדי,תמידההגהגלגלעלהידייםאתלשמורחייבהנהגלכן

מסלולאתולתקןהרכבאתלנווטרגעבכליוכלשהוא
מצבביןלהחלפהתמידמוכןלהיותחייבהנהג.שלוהנסיעה
.ולהפךסביללמצבפעיל

אוממושךזמןבעצמוההגהגלגלאתסובבאינוהנהגכאשר
ראשיתתפיקהמערכת,ההגהמגלגלהידייםאתמורידשהוא
אם.1התצוגהתופיעתכליתי-הרבהצגעל.חזותיתאזהרה
אינואופעילבאופןההגהגלגלאתמסובבאינועדייןהנהג
לאזהרהבנוסףאזהרהצליליושמע,למערכתמשובמספק

.החזותית
משובמספקהנהגכאשרמופסקתאומבוצעתאינההאזהרה
:למערכת
Rהרכבאתמנווטהנהג.

Rבפקדמשתמשאוההגהבגלגללחצןעללוחץהנהג
.המגע

,המערכתלמגבלותהגעהמזהההאקטיביההיגויעזראם
.וקוליתחזותיתאזהרהמוצגת
הואהנהג.בלבדעזרמערכתהואהאקטיביההיגויעזר

,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירתהאחראי
נתיבהחלפתלפני.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועדלבלימה

).לכתףמעברמבט(פנוילידשהנתיבלוודאהנהגעל

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

Rאינםמהסימוניםחלקכאשראונתיבסימוניאיןכאשר
,במהירותמשתניםהנתיבסימוניכאשראוברורים
.בכבישעבודותשלבאזורלדוגמה
Rבשלגאובלכלוךכוסואוהתכהו,דהוהנתיבסימוני

לדוגמה
Rאתלזהותניתןולא,מדיקטןשלפניךהרכבאלהמרחק

הנתיבסימני
Rמפותלאוצרהכביש
Rניידיםפלסטיקמחסומיכגון,מכשוליםכשישנם,

.הנתיבלתוךבולטיםאובנתיבהעומדים

:תסייעלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rבפניותאוחדיםבעיקולים
Rצמתיםבחציית
Rאגרהבתחנותאותנועהבמעגלי
Rגרורגרירתבעת
Rהאיתותפנסהפעלתללאפעילהנתיבהחלפתבעת
Rבצמיגיםנמוךאווירבלחץ

האקטיביההיגוישעזרייתכןשנבחרוהרכבלהגדרותבהתאם
ההיגויעזרשלהמצבלתצוגתלבשים.זמיןיהיהלא

.)192עמוד3(תכליתי-הרבהצגעלהאקטיבי
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עזרשלצפוילאביטולעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.הנתיבהחלפת

ההיגויעזרשלהמערכתלגבולותמגיעיםהתנאיםכאשר
לאושהיאלפעולתפסיקשהמערכתייתכןהאקטיבי
.בנתיבהרכבעלעודתשמור

ערניהיה,תמידההגהגלגלעלהידייםאתשמור0
.התנועהלמצבומודע

.התנועהלמצבבהתאםתמידהרכבאתנווט0

בהיגויצפויהלאהתערבותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביההיגויעזרידיעל

.ועצמיםהנתיבסימוניבזיהויבעיהתיתכן
.בהיגויצפויותבלתילהתערבויותלהובילעשויזהמצב
.התנועהלמצבבהתאםהרכבאתנווט0

האקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
RESP®מווסתתאינהאך,מופעלת.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל.

:מולטימדיהמערכת
2הגדרות2©1

)מהירהגישה(
.אקטיביהיגויעזרaבחר0

נתיבנתיבלהחלפתלהחלפתהאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתפקודתפקוד
בשילובורקמהמדינותבחלקרקזמינההבאההפונקציה%

.העזרמערכותחבילתעם
נתיבבהחלפתלנהגמסייעהאקטיביהנתיבהחלפתעזר

.האיתותאתמפעילהנהגכאשרהיגוימומנטיבאמצעות
הבאיםהתנאיםכלכאשרהנתיבבהחלפתתסייעהמערכת
:מתמלאים
Rבכלנתיבכמהבהשישבדרךאומהירהבדרךנוסעאתה

.נסיעהכיוון
Rמקוטעהפרדהבקומופרדשלצדךהמסלול.
Rשלצדךבנתיבמזוההאינורכבאף.
Rש"קמ180לביןש"קמ80שביןבמהירותנוסעאתה.
Rבמערכתהופעלנתיבלהחלפתהאקטיביהעזר

.המולטימדיה
Rפעילובמצבמופעלהאקטיביההיגויעזר.

מעבר,נתיבלעבורומותרהמקבילבנתיברכבמזוההלאאם
הפעולה.האיתותפנסאתיפעילשהנהגלאחריחלהנתיב
.ההגהגלגלסמלליד2הירוקהחץידיעללנהגמוצגת
ההודעהלדוגמהתוצגלכךבנוסף
האקטיביהנתיבהחלפתעזראם).שמאלהנתיבהחלפת(
נתיבלעבוראפשרותאיןאבלהפנייהאיתותעםביחדהופעל
.1באפוריוצגוהחץירוקיישארההגהגלגלסמל,מיד
יופעלהכיווןמחוון,לפעולהנכנסהנתיבהחלפתשעזרברגע

.תכליתית-הרבבתצוגההצגלידאוטומטית
שלהתצוגה,נתיביםביןמעברבעתמוצגתהעזרגרפיקתאם

הנתיבאתמסמןנוסףחץ,כאןתוצגהנתיבהחלפת
.)192עמוד3(הסמוך
,שניותכמהכעבורייעלםהחץנתיבלעבוראפשרותאיןאם
בדרכים.הנתיבהחלפתאתמחדשלהפעילצורךיהיהואז
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יכולההנתיבהחלפתמהירותהגבלתבהןשאיןמהירות
.בלבדמיידיתלהתבצע
האקטיביהעזרלביטוללהובילעשויהלמערכתהפרעה
ההודעהלהופעתיגרוםביטול.נתיבלהחלפת

הצגעל)בוטלההנתיבהחלפת(
.אזהרהצלילויישמעתכליתי-הרב

רכבבושישלנתיבמעברעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.פנוישלצדךהנתיבאםלזהותהנתיבעזריכולתמידלא
שהנתיבפיעלאףנתיבבמעברלהתחילעשויהוא

.תפוסשלצדך
ושאינךפנוישלצדשהנתיבודאנתיבמעברלפני0

.אחריםדרךמשתמשימסכן
.הנתיבמעברתהליךאחרעקוב0

עזרשלצפוילאביטולעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנתיבהחלפת

להחלפתהעזרשלהתפקודלגבולותמגיעיםהתנאיםאם
.פעילהתישארשהמערכתבטוחלא,נתיב
.היגוימומנטיספקלאנתיבלהחלפתהעזר

עלידנייםעםהנתיבהחלפתעלתמידלפקחעליך0
הצורךובמקרההתנועהאחרעקוב.ההגהגלגל
.הרכבאתבלוםאונווט

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עזרשלהמערכתלגבולותכפוףהאקטיביהנתיבהחלפתעזר

.)188עמוד3(האקטיביההיגוי
כהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצביםזאתמלבד
:כללתפעללאאו
Rמכוסיםאופגומים,מלוכלכיםהאחוריבפגושהחיישנים,

.בשלגאובקרח,במדבקהלדוגמה
Rתקינהאינההחיצוניתהתאורה.

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבהחלפתהחלפתעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיבינתיבהחלפתעזר2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

האקטיביהאקטיביהחירוםהחירוםעצירתעצירתעזרעזרתפקודתפקוד
להניחוהקוליתהחזותיתלאזהרהתגובהאיןקבועבאופןאם
הצגעלמופיעההבאהההודעה,ההגהגלגלעלהידייםאת
עצירתמפעיל(תכליתי-הרב
המרחקשמירתעזר,מגיבאינועדייןהנהגאם).חירום

ייבלםהרכב.המהירותאתמאטDISTRONICהאקטיבי
.מלאהלעצירהעדבשלבים
איתותמערכתש"קמ60-מנמוכהבמהירות,למדינהבהתאם
.אוטומטיתתופעלהחירום
:יבוצעוהבאותהפעולות,נייחבמצבנמצאהרכבכאשר
Rהחשמליהחנייהבלםבאמצעותמאובטחהרכב.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICייסגר.
Rתשוחררהרכבנעילת.
Rשלהחירוםלמרכזתתקשרהמערכתאפשריאם

Mercedes-Benz.

אחתבאמצעותעתבכלההאטהאתלבטליכולהנהג
:הבאותמהפעולות
Rהיגוי
Rהאצהאובלימה
Rההגהבגלגלהלחצןעללחיצה
Rהמגעבקרתפעול
Rהאקטיביהמרחקשמירתעזראתכבהאוהפעל

DISTRONIC
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האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרשלשלהתצוגותהתצוגותסקירתסקירת
DISTRONICהמחווניםהמחווניםבמכלולבמכלול

המצבותצוגתהמחווניםבמכלולהעזריםשלהגרפיתהתצוגה
:הבאותהפונקציותשלהמצבאתמציגות
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
Rהדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות
Rאקטיביהיגויעזר

העזריםהעזריםשלשלגרפיתגרפיתתצוגהתצוגה

ההתרחשותסוג(הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות1
)בדרך

מלפניםנוסערכב2
מרחקסולם3

המוגדרהמבוקשהמרחק4
האקטיביהנתיבהחלפתעזרשלנתיבהחלפתתצוגת5

DISTRONICאקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזרמצבמצבתצוגתתצוגת
הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססמהירותמהירותוויסותוויסות

,נבחרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר1
)לרכבמתחתהמקטעיםמספר(המוגדרהמבוקשהמרחק

,מושבתDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר2
שמורהמהירות

,פעילDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר3
)בהירהרכבסמל(רכבאףמזוההלא,שמורהמהירות

,פעילDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר4
)בירוקרכבסמל(רכבמזוהה,שמורהמהירות

וויסותDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר5
מהירות,פעיליםהדרךתנאיעלהמבוססהמהירות
שמורה

לדרכיםדומותבדרכיםאומהירותבדרכיםבנסיעה%
סמליוצגבנסיעהלהתחילמוכןהרכבכאשרמהירות
.לסירוגיןבירוקçהרכב

מהירותמהירותמדמד
שלהמהירותאם.המהירותבמדמסומנתהשמורההמהירות
בדרךאירועעקבהמותאמתהמהירותאומלפניםהנוסעהרכב
במדהמקטעיםיידלקו,השמורהמהמהירותיותרנמוכהלפניך

האקטיביהמרחקשמירתעזרשלההשבתה.המהירות
DISTRONICידניתהחלהבסיסעל,המהירותשינויוכן

עלהמשובבשורתיוצגוהמהירותמגבלתשלאוטומטיתאו
.תכליתי-הרבהצג
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אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזרמצבמצבתצוגתתצוגת

במצבאךמופעלהאקטיביההיגויעזר:אפורהגהגלגל1
סביל

ובמצבמופעלהאקטיביההיגויעזר:ירוקהגהגלגל2
פעיל

מעבראוהנהגשללהתערבותדרישה:מהבהבהגהגלגל3
המערכתמגבלותזיהוי,פסיבילמצבאקטיביממצב

יוצג3הסמלהסביללמצבהפעילהמצבביןהמעברבשלב
הסביללמצבלעבורסיימהשהמערכתלאחר.ויהבהבבהגדלה

.תכליתי-הרבהצגעלבאפור1הסמליוצג

בעלייהבעלייהלזינוקלזינוקהעזרהעזרפונקצייתפונקציית

במקוםהרכבאתקצרלזמןמחזיקבעלייהלזינוקהעזר
:בעלייהזינוקלצורךהבאיםבתנאים
Rבעמדהנמצאתההילוכיםתיבתhאוk.
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.

לדוושתהבלםמדוושתהרגלאתלהעבירזמןלךישכך
.להידרדרמידיתחילשהרכבבליההאצה

הרכבהידרדרותעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

תפסיקבעלייהלזינוקהעזרמערכת,קצרזמןפרקלאחר
.להתדרדרעלולוהוארכבךאתלבלום
אלהבלםמדוושתרגלךאתבמהירותהעברלכן0

הרכבאתלעזובתנסהאללעולם.ההאצהדוושת
העזרמערכתידיעלבמקומומוחזקהואכאשר
.בעלייהלזינוק

HOLDפונקצייתפונקציית
HOLDפונקצייתפונקציית
שתצטרךבליבמקוםהרכבאתמחזיקהHOLDפונקציית
.בנסיעההמתנהבזמנילדוגמה,הבלםדוושתעלללחוץ

לגביהאחריות.בלבדעזרמערכתהיאHOLDפונקציית
.הנהגעלמוטלתהרכבשלהבבטוחההעצירה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
והיא,בנהיגהלסייעורקאךנועדהHOLDפונקציית
.הידרדרותכנגדהצורךדיהרכבאתמאבטחתאינהכשלעצמה
R30%הואהאפשריהמרביהשיפוע.

HOLDפונקצייתפונקצייתשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה

HOLDפונקצייתכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הרכבעזיבתבעתפועלת

כשאתההרכבאתבולמתבלבדHOLDפונקצייתאם
:הבאיםבמצביםלהידרדרעשויהרכב,הרכבאתעוזב
Rהמתחבאספקתאובמערכתתקלהישנה.
RפונקצייתHOLDדוושתעללחיצהידיעלמבוטלת

אחדידיעללדוגמה,הבלםדוושתאוההאצה
.הרכבמנוסעי

HOLDפונקצייתאתולכבותלהקפידיש0
מפניהרכבאתולאבטחהרכבאתכשעוזבים
.הידרדרות
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עצמיתבלימהעקבסכנההערההערה*

יבלוםהרכב,מופעלתהבאותמהפונקציותאחתכאשר
:הבאיםבמצביםעצמאית
Rאקטיביבלימהעזר
RאקטיבימרחקשמירתעזרDISTRONIC
RפונקצייתHOLD
Rאקטיביחניהעזר

האלההמערכותאתלכבותישלרכבנזקיםלמנועכדי
:דומיםבמצביםאוהבאיםבמצבים

גרירהבעת0
שטיפהבמכונת0

תנאיםתנאים
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
:החשמליהחנייהבלםבאמצעותאוההילוכיםתיבתשל
Rנפתחתהנהגודלתמשוחררתהבטיחותחגורת.
Rיכבההרכב.
Rמספיקהאינההמתחאספקתאומערכתתקלתמתרחשת.

החכמההחכמההזחילההזחילהפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד
,נסיעההתחלתהעתלךמסייעתהחכמההזחילהפונקציית
שחרורבעתמתגלגלהרכב.וירידותבעליותוחנייהתמרון
מומנט.המשולבההילוכיםתיבתמצבבכיווןהבלםדוושת
.לעלייהמותאםהזחילה
Dהמיחזורברמת auto פונקצייתמסייעת)143עמוד3)
י"ע,ש"קמ20כמעטמהירותשלעדבנוסףהחכמההזחילה
.מהירותבאותהלפניךרכבאחרינסיעה

האחריות.בלבדעזרמערכתהיאהחכמההזחילהפונקציית
.הנהגעלמוטלתקדימהשנמצאלרכבמספיקלמרחק

המערכתהמערכתגבולותגבולות
Rאוטומטיתבעצירהמסייעתלאהחכמההזחילהפונקציית

%.20-מיותרשלבעלייה
Rהרכבאתעוצרתלאהחכמההזחילהפונקציית

אתלעצורצריך.עוצרקדימההרכבכאשר,אוטומטית
.הבלםדוושתדרךהרכב

האחוריהאחוריהסרןהסרןשלשלהגובההגובהבקרתבקרתשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן

הרכבשלקבועלגובהדואגתהאחוריהסרןשלהגובהבקרת
.במטעןעמוסכשהרכבגם,האחוריבסרןמהקרקע
:הבאיםמהרכיביםמורכבתהאחוריהסרןשלהגובהבקרת
Rהאחוריבסרןאווירמתלי

וחניהנהיגה194



Rגובהלאיזוןאוטומטיתגובהבקרת

PARKTRONICחנייהחנייהעזרעזר
PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרתפקודתפקוד

אלקטרוניתעזרמערכתהואPARKTRONICהחנייהעזר
1חיישניםבעזרת.קול-עלבאמצעותהפועלת,לחנייה
עזר.הרכבסביבתאתמנטרהואוהאחוריהקדמיבפגוש
אתוקוליתחזותיתבצורהמציגPARKTRONICהחנייה
.מזוההמכשולוביןרכבךשביןהמרווח

הוא.בלבדעזראמצעיהואPARKTRONICהחנייהעזר
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולאינו

ודא.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות

ביצועבעתהרכבבסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםשאין
.חניהובעתתמרון

'מ0.3-כשלממרחקהחליישמעהסטנדרטיתבהגדרה
החל.מקוטעצלילמאחור'מ1.0-כשלוממרחקמלפנים
במערכת.רצוףצליליישמע'מ0.2-כשלממרחק

מוקדמתאזהרהההגדרהבאמצעותאפשרהמולטימדיה
הצדיתובהגנהמלפניםהאזהרהצלילישגםלקבועהיקפית
בצדדים'מ0.6'מ1.0-כשל,יותרגדולבמרחקכבריישמעו

.)199עמוד3(
עבורתמידפעילההיקפיתמוקדמתאזהרהההגדרה%

.האחוריהאזור
החנייהעזרגםכבויPARKTRONICהחנייהעזרכאשר

.זמיןאינוהאקטיבי

במערכתבמערכתPARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרתצוגתתצוגת
המולטימדיההמולטימדיה

360°מצלמתללאאקטיביחנייהעזרבעלירכבים

195וחניהנהיגה



360°ומצלמתאקטיביחנייהעזרבעלירכבים

מכשולומזוההמופעלאינוהאקטיביהחנייהעזרכאשר
החנייהעזרשלמוקפץחלוןיוצג,הרכבשלבמסלול

PARKTRONICשלמהירותעדהמולטימדיהבמערכת
.1ש"קמ10-כ

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכןמסוימיםבמצבים
:הבאיםהמכשוליםאתיזהה
Rבעלי,אנשיםלדוגמה,הכיסוילאזורמתחתמכשולים

חפציםאוחיים

Rתלוייםחפציםלדוגמה,הכיסוילאזורמעלמכשולים,
משאיתשלהעמסהדופןאובולטיםחלקים

הםאחרת.ובוץקרח,מלכלוךנקייםלהיותחייביםהחיישנים
,סדירבאופןהחיישניםאתנקה.כהלכהלפעולשלאעלולים
.נזקלהםלגרוםאואותםלשרוטבלי

הרכבביןחשמליחיבורישנוכאשר:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
עבורפעולאינוPARKTRONICהחנייהעזר,לגרור
.הרכבשמאחוריהאזור

PARKTRONICהחניההחניהבעזרבעזרתקלותתקלות

360°מצלמתללארכבים

360°מצלמתעםרכבים
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

2לרכבמסביבאו1מאחורהמקטעים
הצגעלמופיעéהסמל.באדוםמאירים
.תכליתי-הרב

.אותותהפרעתעקבהושבתPARKTRONICהחניהעזר
.מחדשהרכבאתהתנע0
.פועלPARKTRONICהחנייהעזראחרבמקוםאםבדוק0

2לרכבמסביבאו1מאחורהמקטעים
שלהתנעהבכליישמעבעתבה.באדוםמאירים
.שניות2במשךרציףיחידאזהרהצלילהרכב
.תכליתי-הרבהצגעלמופיעéהסמל

.מלוכלכיםהחיישנים
.)407עמוד3(הרכבחלקישלהטיפוחלהוראותלבשים,החיישניםאתנקה0

.בתפקודושגיאהעקבהושבתPARKTRONICהחניהעזר
.מחדשהרכבאתהתנע0
.מורשהלמוסךפנה,נמשכתהבעיהאם0

הפסיביתהפסיביתהצדיתהצדיתההגנהההגנהתפקודתפקוד
החנייהעזראתמרחיבההפסיביתהצדיתההגנה

PARKTRONICמכשוליםמפניאזהרהבאמצעות
אזוריביןמכשוליםישנםכאשרמופקתהאזהרה.בצדדים
החיישניםיזוההצדישאובייקטכדי.והאחוריהקדמיהכיסוי
אותולקלוטכלקודםצריכיםהאחוריאוהקדמיבפגוש

.פניועלעוברכשהרכב
כשהרכבמזוהיםהמכשוליםתמרוןאולחנייהכניסהבעת
מכשוללכיווןהרכבאתמנווטאתהאם.פניהםעלעובר
.אזהרהתישמע,צדיתלהתנגשותסכנהשנוצרתכך,מזוהה

למרחקבהתאם,באדוםאובכתוםיאירוהצדייםהמקטעים
.מהמכשול

למרחקלמרחקבהתאםבהתאםמקטעמקטעצבעצבע

צדיצדימרחקמרחקצבעצבע

בקירובמ"ס30-60צהוב

בקירובמ"ס30<אדום

אומלפניםהצדייםהמקטעיםשלהצגהשתתאפשרכדי
הרכבאורךלמחציתהשווהמרחקלעבורחייבהרכבמאחור

תתאפשר,כולוהרכבבאורךמרחקשלמעברלאחר.לפחות
.ומאחורמלפניםהמקטעיםכלשלהצגה
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360°מצלמתללארכבים
מלפניםלמדידהמוכןPARKTRONICהחנייהעזר1

בלבדומאחור
ויכוללמדידהמוכןPARKTRONICהחנייהעזר2

צדייםמכשוליםמפניגםלהזהיר
)אדום(ומאחור)צהוב(מלפניםימיןבצדמכשוליםזוהו3

360°מצלמתעםרכבים
מלפניםלמדידהמוכןPARKTRONICהחנייהעזר1

בלבדומאחור
ויכוללמדידהמוכןPARKTRONICהחנייהעזר2

צדייםמכשוליםמפניגםלהזהיר
)אדום(מימיןמלפניםמכשולזוהה3

:הבאיםבמצביםהיתרביןיימחקושמוריםצדייםמכשולים
Rההצתהאתוכבההרכבאתהעמד.
Rהדלתותאתפותחאתה.

אתמחדשלזהותתצטרךהמערכתהרכבהתנעתלאחר
.מפניהםלהזהירתוכלשהיאלפניהמכשולים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
תקפיםPARKTRONICהחנייהעזרשלהמערכתגבולות

.הפסיביתהצדדיםלהגנתגם
:יזוהולאהבאיםהעצמיםהיתרבין
Rמהצדהרכבלכיווןשמגיעיםרגלהולכי
Rהרכבלצדהמוצביםעצמים

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

הרכבבקרבתחפציםעקבתאונהסכנתהערההערה*

חפציםיזההלאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכן
.הרכבבקרבתמסוימים

במיוחדלבשיםתמרוןביצועאוחניהבזמן0
כמו,לחיישניםמעלאומתחתהממוקמיםלעצמים
עצמיםאוהרכבאחרת.גרירהוויאואדניותלמשל
.להינזקעשוייםאחרים

1החיווינוריתכאשרפעילPARKTRONICהחנייהעזר
הצגעלאודולקתהחיווינוריתכאשר.דולקתאינה
החנייהעזר,éהסמלמוצגתכליתי-הרב

PARKTRONICפעילאינו.
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.2הלחצןעללחץ0
PARKTRONICהחנייהעזרהרכבהתנעתלאחר%

.אוטומטיתפעיל

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלהאזהרההאזהרהצלילצלילהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אזהרהצליליהגדרת2וחנייהמצלמה2

האזהרההאזהרהצליליצלילישלשלהקולהקולעוצמתעוצמתקביעתקביעת
.האזהרהצלילישלהקולעוצמתבחר0
.ערךהגדר0

האזהרההאזהרהצליליצלילישלשלהצלילהצלילגובהגובההגדרתהגדרת
.האזהרהצלילישלהטוןגובהבחר0

.ערךהגדר

האזהרההאזהרהצלילצליליושמעויושמעושבהשבההזמןהזמןנקודתנקודתקביעתקביעת
החנייהעזרשלהאזהרהצליליאםלקבועבאפשרותך

PARKTRONICלמכשוליותרגדולבמרחקכבריושמעו.
.היקפיתמוקדמתאזהרהבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

השמעהשמעעוצמתעוצמתהנמכתהנמכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
במערכתהמדיהמקורשלהקולעוצמתאםלקבועבאפשרותך
עזרשלהאזהרהאותמושמעכאשרתוחלשהמולטימדיה

.PARKTRONICהחנייה
.אזהרהצליליבמהלךהשמעהנמכתבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמת

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתתפקודתפקוד

תמונתתוצג,המולטימדיהבמערכתפעילההפונקציהכאשר
נסיעהלהילוךשמשלביםברגע1לאחורהנסיעהמצלמת
הרכבשלהנסיעהמסלולאתמציגיםדינמייםעזרקווי.לאחור
הנסיעהאתלכווןתוכלכך.ההגהשלהנוכחילמצבבהתאם
.ממכשוליםולהימנעלאחורשלך
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אינההיא.בלבדעזראמצעיהיאלאחורהנסיעהמצלמת
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
בסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםאיןהיתרשביןלוודא
.חנייהובעתתמרוןביצועבעתהרכב
:הרכבבמפרטתלוי,הבאותהתצוגותמביןלבחורתוכל
Rרגילהתצוגה
Rפנורמיתתצוגה
Rגרורתצוגת

למוצגבדומה,מראהכתמונתמוצגהרכבשמאחוריהאזור
.הפנימיתבמראה

אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזרללאללארכביםרכבים
שלהבאותהתצוגותאתמאפשרתהמולטימדיהמערכת
:המצלמה

רגילהתצוגה
נוסעשהרכבהשטח(הרכברוחב,צהוביםעזרקווי1

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

הרכב
הצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןצהובסימון3

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

הרכב

פנורמיתתצוגה

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

הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזרעםעםרכביםרכבים
שלהבאותהתצוגותאתמאפשרתהמולטימדיהמערכת
:המצלמה

רגילהתצוגה
הצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןצהובסימון1

)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזוויתבהתאם
נוסעשהרכבהשטח(הרכברוחב,צהוביםעזרקווי2

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

הרכב

:PARKTRONICהחנייהעזרשלצהובהאזהרה4
'מ1.0-ל'מ0.6-כשביןבמרחקמכשולים

:PARKTRONICהחנייהעזרשלאדומהאזהרה5
)ומטה'מ0.3-כ(מאודקטןבמרחקמכשולים

:PARKTRONICהחנייהעזרשלצהובהאזהרה6
)'מ0.6-ו'מ0.3-כבין(בינוניבמרחקמכשולים

שלהפנימייםהמקטעים,כושלתכולההמערכתכאשר%
מכלולשלתכליתי-הרבובצגבאדוםיוצגוהאזהרה
.éהסמליופיעהמחוונים
לאחורבנסיעהיוצגו,כושלתמאחורהמערכתכאשר

.קדימהבנסיעהויוסתרובאדוםהאחורייםהמקטעים
מסלולסימונייוצגופעילהאקטיביהחנייהעזרכאשר
.בירוק1הנסיעה
לאהאזהרהכבויPARKTRONICהחנייהעזרכאשר
.תוצג

פנורמיתתצוגה

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

הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אותפעללאלאחורהנסיעהמצלמתהבאיםבמצביםהיתרבין

:בלבדמוגבלבאופןתפעל
Rפתוחההמטעןתאדלת.
Rערפלישאושלג,חזקגשםיורד.
Rבלילהלדוגמה,טוביםאינםהאורתנאי.
Rשים.באדיםמכוסהאומלוכלכת,מכוסההמצלמהעדשת

לאחורהנסיעהמצלמתלניקוילהנחיותלב
.)407עמוד3(
Rזהבמקרה.ניזוקורכבךשלהאחוריחלקואוהמצלמה

וההגדרותהמיקום,המצלמהבדיקתלצורךלמוסךפנה
.שלה
.לאחורהנסיעהבמצלמתתשתמשאלאלהבמצבים%

אולחנייההכניסהבעתאחריםלפצועעלולאתהאחרת
.בעצמיםלהתנגש

לאילצפותניתןהגחוןמרווחלשינויאפשרותעםברכבים
כתוצאהטכניותמגבלותבשלהעזרקוויבהצגתדיוקים
.הרכבשלהסטנדרטיהגחוןמרווחמשינוי

מנשאאוהרישוילוחיתתושבתכגון,מאחורלרכבתוספות
נוספותופונקציותהראייהשדהאתלהגבילעשויות,לאופניים

.לאחורהנסיעהמצלמתשל
כניסהבעתלדוגמה,אחריםאורמקורותאושמשקרינת%

זהירהיה.הצגשלבניגודיותלפגועיכולים,חנייהלמוסך
.אלהבמצביםמיוחדבאופן

פיקסליםעקבלדוגמה,מאודמוגבלהצגתפקודאם%
.הצגלהחלפתאולתיקוןדאג,פגומים

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

המערכת.לרכבהצמודההסביבהאתמתעדותהמצלמות
שבהםבמקומותמחנייהיציאהאוהרכבחנייתבעתמסייעת
.מוגבלהראייהשדה

יכולהאינההיא.בלבדעזראמצעיהיא360°-המצלמת
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שביןלוודאחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
בעתהרכבבסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםאיןהיתר
.חנייהובעתתמרוןביצוע

:שלהלןמהמצלמותתמונותמקבלתהמערכת
Rלאחורהנסיעהמצלמת
Rהקדמיתהמצלמה

Rהחיצוניותבמראותצדמצלמותשתי

360°-ההמצלמתמצלמתתצוגתתצוגת
:שונותתצוגותביןלבחוראפשר

מלפניםפנורמיתתצוגה1
הקדמיתהמצלמהתמונתעםעליוןמבט2
במראותהצדיותהמצלמותתמונתעםעליוןמבט3

החיצוניות
מאחורפנורמיתתצוגה4
לאחורהנסיעהמצלמתתמונתעםעליוןמבט5
התקןמותקןכאשר(גרורתצוגתעםמלמעלהמבט6

)גרירה
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עליוןעליוןמבטמבט

ההגהשלהנוכחילמצבבהתאםהנסיעהמסלול1
:PARKTRONICהחנייהעזרשלצהובאזהרהחיווי2

ומטה'מ1.0-כשלבמרחקמכשולים
מלמעלהשלךהרכב3

.2ישתנההאזהרהחיוויצבע,קטןלמכשולשהמרחקברגע
Rצהוב:'מ1.0-מהחל
Rכתום:'מ0.6-מהחל
Rאדום:'מ0.3-מהחל

ולאלפעולהמוכןPARKTRONICהחנייהעזרכאשר
.באפוריוצגוהאזהרהחיווישלהמקטעים,מכשוליםמזוהים

שלהפנימייםהמקטעים,כושלתכולההמערכתכאשר%
במכלולתכליתי-הרבובצגבאדוםיוצגוהאזהרה
.éהסמליופיעהמחוונים
תצוגתתשתנהלפעולמפסיקהמאחורהמערכתכאשר

:הבאבאופןהמקטעים
Rבאדוםהאחורייםהמקטעיםיוצגולאחורבנסיעה.
Rהאחורייםהמקטעיםיוסתרוקדימהבנסיעה.

לאהאזהרהכבויPARKTRONICהחנייהעזרכאשר
.תוצג

עזרעזרקוויקווי

הצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןצהובסימון1
)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזוויתבהתאם

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

הרכב
'מ1.0-כשלבמרחקסימון4
מסלולסימונייוצגופעילהאקטיביהחנייהעזרכאשר%

.בירוק1הנסיעה
לרכבהמרחקיםאתמצייניםהמדיהצגעלהעזרקווי
.הנתיבפניגובהעלחליםהמרחקים.שלך
.הגרירההתקןבגובהמוצגיםגרורבמצבהעזרקווי
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)גרירהגרירההתקןהתקןמותקןמותקןכאשרכאשר(גרורגרורתצוגתתצוגת
יוצג,לרכבמחובראינוגרורואףהגרורתצוגתאתבחרתאם

:הבאהמבט

התמצאותעזר,צהובעזרקו1
שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו2

הגרירההתקן
הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

למבטהתצוגהתתחלףלרכבהגרורביןחשמליחיבורכשישנו
.הצדמצלמותשל
.לרכבגרורכשמחוברבתמרוניםמסייעזהמבט

המראההמראהמצלמותמצלמותשלשלצדיצדימבטמבט
.הרכבצדיאתלראותאפשרזהבמבט

מראותכאשרהרכבשלהחיצוניותהמידותשלעזרקו1
החוצהפתוחותהצד
בכבישהגלגלמרכזשלהמגענקודותסימון2

המערכתהמערכתשלשלכשלכשל
במערכתהבאהחיווייוצג,לפעוליכולהאינההמערכתאם

:המולטימדיה
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
באופןתתפקד360°-השמצלמתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתתפקדלאאובלבדמוגבל
Rפתוחותהדלתות.
Rפנימהמקופלותהצדמראות.
Rפתוחההמטעןתאדלת.
Rערפלישאושלג,חזקגשםיורד.
Rבלילהלדוגמה,טוביםאינםהאורתנאי.
Rבאדיםמכוסהאומלוכלכת,מכוסההמצלמהעדשת.
Rהמצלמותמותקנותשבהםהרכברכיביאוהמצלמות,

לצורךמורשהלמוסךהרכבאתהבאזהבמקרה.פגומים
.שלהןוההגדרותהמיקום,המצלמותבדיקת

אתהאחרת.360°-הבמצלמתלהשתמשאיןזהבמקרה%
להתנגשאולחנייההכניסהבעתאחריםלפצועעלול

.בעצמים
לאילצפותניתןהגחוןמרווחלשינויאפשרותעםברכבים
כתוצאהטכניותמגבלותבשלהעזרקוויבהצגתדיוקים
.הרכבשלהסטנדרטיהגחוןמרווחמשינוי
,רישוילוחיתתושבתכגון(הרכבעלהמותקנותתוספות
ופונקציותהראיהשדהאתלהגבילעשויות)לאופנייםמנשא
.המצלמותמערכתשלנוספות
לדוגמה,אחריםאורמקורותאופתאומיתשמשקרינת%

שלבניגודיותלפגועיכולים,חנייהלמוסךכניסהבעת
.אלהבמצביםמיוחדבאופןזהירהיה.הצג
פיקסליםעקבלדוגמה,מאודמוגבלהצגתפקודאם%

.הצגלהחלפתאולתיקוןדאג,פגומים
.)407עמוד3(360°-המצלמתלניקוילהנחיותלבשים

360°-ההמצלמתמצלמתתצוגתתצוגתבחירתבחירת
תנאיםתנאים
Rבמערכתההופעלהאוטומאחוריתמצלמההפונקציה

.)205עמוד3(המולטימדיה
.אחורילהילוךשלב0
המולטימדיהבמערכתהמבוקשתהתצוגהאתבחר0

.)202עמוד3(

הנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתשלשלהאוטומטיתהאוטומטיתהפעולההפעולהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
לאחורלאחור
אינההיא.בלבדעזראמצעיהיאלאחורהנסיעהמצלמת
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשיםשאיןלבלשים
.לבלוםתמידמוכןוהיהסביבךלנעשהלבשים

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.אוטומאחוריתמצלמהאתכבהאוהפעל0

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתשלשלהכיסויהכיסויפתיחתפתיחת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.המצלמהכיסויפתיחתבחר0
לאחראומהזמןכעבוראוטומטיתייסגרהמצלמהכיסוי%

.ההצתהמתגמצבהחלפת

המצלמההמצלמהעבורעבורמועדפיםמועדפיםהגדרתהגדרת
תמונתאתישירותלטעוןאפשרהמועדפיםהגדרותבאמצעות
.המולטימדיהבמערכתהמצלמה
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.המגעבלוחòהלחצןעללחץ0
.יוצגוהראשיותהפונקציות

.למטהשלביםשנינווט0
.ייפתחהמועדפיםתפריט

.חדשמועדף(בחר0 (
.רכב(בחר0 (
.מצלמה(בחר0 (

אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזר

האקטיביהאקטיביהחנייההחנייהעזרעזרתפקודתפקוד
חיישניעםאלקטרוניחנייהעזרהואהאקטיביהחנייהעזר
המערכת.קדימהבנסיעהאוטומטיתמופעלאשר,קול-על

.ש"קמ35-כשללמהירותמתחתפועלת
.תכליתי-הרבהצגעלÇיוצג,מתמלאיםהתנאיםכלאם

הרכבצדמשניפנוייםחנייהמקומותבעצמהתחפשהמערכת
.הנסיעהלכיווןובניצבבמקביל
יופיע,חנייהמקומותמזהההאקטיביהחנייהעזרכאשר
Èשלצדבאיזהמציגיםהחצים.תכליתי-הרבהצגעל
צדעלמוצגיםוהם,המזוהיםהחנייהמקומותנמצאיםהכביש
כיווןואתהחנייהמקוםאתכרצונךלבחורתוכל.המדיה
הנסיעהמרחקאתמחשבהאקטיביהחנייהעזר.החנייה
לחנייהבכניסהומסייעהנסיעהכיווןחץאתמפעיל,הדרוש
.ממנהוביציאה

,ההאצהדוושתבהפעלתמסייעתהאקטיביהחנייהעזר
.וההילוכיםההגההבלמים

יכולאינוהוא.בלבדעזראמצעיהואהאקטיביהחנייהעזר
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים
מהפעולותאחתכאשרהיתרביןיבוטלהאקטיביהחנייהעזר

:מתבצעתהבאות
RהחנייהעזרמכבהאתהPARKTRONIC.
Rהאקטיביהחנייהעזרמכבהאתה.
Rההגהאתמסובבאתה.
Rהחנייהבלםאתמשלבאתה.
Rלמצבההילוכיםאתמעביראתהj
RESP®מווסתת.
Rבמהלךהמטעןתאדלתאתאוהדלתותאתפותחאתה

.נסיעה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עזרשלהזיהוילטווחמתחתאומעלהממוקמיםעצמים
בעת.חניהמקוםמדידתבמהלךיזוהולאהאקטיביהחניה
,אלהבעצמיםגםתתחשבלאהמערכתהחנייהתהליךחישוב
שלהעמסהדפנותאובולטיםחפצים,תלוימטעןלדוגמה
שבמצביםייתכןלכן.חנייהמקומותשלגבולותאומשאיות

החנייהלמקוםהרכבאתינווטהאקטיביהחנייהעזרמסוימים
.מדימוקדם

מתחתאומעלעצמיםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביהחנייהעזרשלהכיסוילאזור

,הכיסוילאזורמתחתאומעלעצמיםישנםכאשר
:להתרחשעשוייםהבאיםהמצבים
Rמוקדםההגהאתלסובבעשויהאקטיביהחנייהעזר

.מדי
Rאלהעצמיםלפנילעצוריוכללאהרכב.

.לתאונהלגרוםעלולהדבר.להתנגשותלגרוםעלולהדבר
החנייהבעזרלהשתמשאיןאלהבמצבים0

.האקטיבי

המערכת.המדידהבדיוקלפגועעלוליםכבדגשםאושלג
התפוסיםחניהמקומותכהלכהלמדודאולזהותשלאעלולה
בעזרהשתמש.גרוריםשלהגרירהמוטותידיעלחלקית
.טובהאחיזהעם,מאוזנתדרךעלרקהאקטיביהחנייה

החנייהבעזרלהשתמשאיןהבאיםבמצביםהיתרבין
:האקטיבי
Rמכוסהכביש,קרחלדוגמה,קיצונייםהאווירמזגתנאי

.חזקגשםאושלג
Rהרכבמגבולותשחורגמטעןברכבמובילאתה
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Rתלויהבעלייהאותלולבמדרוןנמצאהחנייהמקום.
Rשלגשרשראותמותקנות.

מתאימיםשאינםמקומותלאתרגםעשויהאקטיביהחנייהעזר
:למשלכמו,לחנייה
Rבהםלחנותשאסורחנייהמקומות
Rמתאימהלאקרקעעלחנייהמקומות

יסייעלאהאקטיביהחנייהעזרהבאיםבמצביםהיתרבין
:הנסיעהלכיווןבניצבבחנייה
Rלזהזהצמודיםחנייהמקומותשני.
Rשפהאבןכגון,נמוךלגבולצמודהחנייהמקום.

יסייעלאהאקטיביהחנייהעזרהבאיםבמצביםהיתרבין
:הנסיעהלכיווןבמקבילאובניצבבחנייה
Rשפהאבןעלנמצאהחנייהמקום.
Rאועמוד,עץלדוגמה,מכשולידיעלתחוםהחנייהמקום

.גרור

האקטיביהאקטיביהחניההחניהעזרעזרעםעםלחנייהלחנייהכניסהכניסה

.1הלחצןעללחץ0

באזור.האקטיביהחנייהעזרשלהתצוגהתופיעהמדיהצגעל
ומסלול4זיהתהשהמערכתחנייהמקומותיוצגו2

.3הנסיעה
שונהלהיותעשויהמדיהצגעלהמוצג3הרכבמסלול%

.בפועלהרכבממסלולמעט
:זיהתהשהמערכתחנייהמקוםפניעלשעברתלאחר0

.הרכבאתעצור
.4המבוקשהחנייהמקוםאתבחר0
בנסיעהאולאחורבנסיעהלחנותאםבחרהצורךבמקרה0

.קדימה
בהתאםיוצגוהחנייהלמקום4והכיווןהנסיעהמסלול
.שנבחר3החנייהלמקום

.שנבחרהחנייהמקוםאתאשר04
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תהליךשמתחילברגעאוטומטיתיופעלהאיתותפנס%
פנסיכבהhלהילוךהחלפהבעת.לחנייההכניסה
.אוטומטיתהאיתות
.עליךמוטלתהנכוןבכיווןבאיתותלהשתמשהאחריות
.המתאיםהאיתותכיווןאתבחרהצורךבמקרה

מהמסלולהרכבשלבליטהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מחנייהיציאהאולחנייהכניסהבזמן

בולטהרכבמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת
.הנגדיהנתיבשללתחוםלהיכנסעשויולכןמהמסלול

אואחריםדרךבמשתמשילהתנגשעשויאתהכךעקב
.אחריםבעצמים

.אחריםולעצמיםדרךלמשתמשילבשים0
עםהחניההליךאתבטלאוהפסק,הצורךבמידת0

.האקטיביהחניהעזר

להילוךשלבההודעהלדוגמהמופיעההמדיהצגעלאם0
.מתאיםהילוךשלב:אחורי
.החנייהלמקוםייכנסהרכב

החנייהעזרההודעהתוצגהחנייהתהליךסיוםלאחר
שתצטרךייתכן.בעצמךהרכבאתנהגהסתייםהאקטיבי

.בעצמךתמרוניםכמהעודלבצע

מפניהרכבאתאבטחלחנייההכניסהתהליךסיוםלאחר0
מחייביםבפועלהתנאיםאוהחוקתקנותאם.הידרדרות

.השפהאבנילכיווןהגלגלאתסובב:זאת
הרכבאתלעצוריוכלאתההחנייהתהליךבמהלך%

מסלולזאתבעקבותתחשבהמערכת.הילוךולהחליף
הכניסהתהליךאתלהמשיךתוכלמכןלאחר.חדשנסיעה
.שוביתחלףההילוך,חדשנסיעהמסלולאיןאם.לחנייה

הילוךהחלפת,החנייהלמקוםהגיעלאעדייןהרכבאם
.לחנייההכניסהתהליךאתתבטל

האקטיביהאקטיביהחניההחניהעזרעזרבאמצעותבאמצעותמחנייהמחנייהיציאהיציאה

תנאיםתנאים
Rהרכבאתהחנההאקטיביהחנייהעזר.

האחראיהואאתהכולוהחנייהתהליךבמשךכילבשים
.ולסביבהלרכב
.1הלחצןעללחץ0.הרכבאתהתנע0

.האקטיביהחנייהעזרשלהתצוגהתופיעהמדיהצגעל
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כיווןאתבחר:הנסיעהלכיווןבניצבחנההרכבאם0
.2באזור3מהנחייההיציאה

שונהלהיותעשויהמדיהצגעלהמוצגהרכבמסלול%
.בפועלהרכבממסלולמעט

כיווןאתאשרמהחנייההיציאהבתהליךלהתחילכדי0
.3מהחנייההיציאה

תהליךשמתחילברגעאוטומטיתיופעלהאיתותפנס%
.מהחנייההיציאה
.עליךמוטלתהנכוןבכיווןבאיתותלהשתמשהאחריות
.המתאיםהאיתותכיווןאתבחרהצורךבמקרה

מהמסלולהרכבשלבליטהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מחנייהיציאהאולחנייהכניסהבזמן

בולטהרכבמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת
.הנגדיהנתיבשללתחוםלהיכנסעשויולכןמהמסלול

אואחריםדרךבמשתמשילהתנגשעשויאתהכךעקב
.אחריםבעצמים

.אחריםולעצמיםדרךלמשתמשילבשים0
עםהחניההליךאתבטלאוהפסק,הצורךבמידת0

.האקטיביהחניהעזר

שלבאנאההודעהלמשלמופיעההמדיהצגעלאם0
.מתאיםהילוךשלב:קדימהנסיעהלהילוך
.אוטומטיתיכבההאיתותפנס.החנייהממקוםיצאהרכב

.360°מצלמתהכוללרכבלדוגמהמציגהאיור
המדיהצגעלתופיעמהחנייההיציאהתהליךסיוםלאחר

הרכבאתנהגהסתייםהאקטיביהחנייהעזרההודעה
ממךדורשיםהמדיהצגעל4והחיוויאזהרהצליל.בעצמך
לנווט,להאיץ,ולבלוםלשובעליך.הרכבעלפיקודלקחת

.בעצמךהילוכיםולהחליף

Drive-ההתפקודתפקוד Away Assist
Drive Away Assistההתנגשותחומרתאתלהפחיתיכול

מהירותהנסיעהבכיווןלמכשולמתקרבהרכבכאשר.מלפנים
קריטימצבמזוההאם.ש"קמ2-לכקצרלזמןמונמכתהרכב
.המדיהבצגהבאהסמליופיע

Driveשלהזיהויכושרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
Away Assistsמוגבל

Drive-היכולתמידלא Away Assistנכונהלזהות
.התנועהמצבאת

Drive-האלהבמקרים Away Assistעשוי
Rהרכבמהירותאתולהגבילסיבהללאלהזהיר.
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Rהרכבמהירותאתלהגביללאאולהזהירלא.
ורקאךתסמוךואלהתנועהלמצבתמידערניהיה0

Drive-העל Away Assist.
במידה,לחמוקהצורךובמקרהלבלוםמוכןהיה0

ההתחמקותותמרוןזאתמאפשרהתנועהשמצב
.מסוכןאינו

Drive Away Assistיכולאינוהוא.בלבדעזראמצעיהוא
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים
:לתאונהסכנהלדוגמהקיימתהבאיםבמצבים
Rולהפךלבלימהההאצהדוושתביןבטעותהחלפה.
Rשגוילהילוךשילוב.

Driveהבאיםבתנאים Away Assistיפעל:
RהחנייהעזרPARKTRONICמופעל.
Rלהילוךהחלפתבכל-kאוhבמקוםעומדכשהרכב.
Rמ1.0-מכקצרבמרחקנמצאהמזוהההמכשול'.
Rבמערכתהופעלהבתמרוניםהסיועפונקציית

.המולטימדיה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
Driveשלהביצועים,בעליות Away Assistמוגבלים.
Driveגרורעםבנסיעה Away Assistזמיןאינו.

Cross-ההתפקודתפקוד Traffic Alert
המתלשטחהעזרבנושאההנחיותאתגםקרא%

.)215עמוד3(

Crossפונקציית:מתמתלשטחלשטחעזרעזרעםעםרכביםרכבים Traffic Alert
בנסיעהמחנייהיציאהבעתחוצהתנועהמפניממזהירה
.הרכבבקרבתהאזוראתמנטריםבפגושהמכםחיישני.לאחור
הנהגאם.המדיהבצג1הסמליופיעקריטימצבמזוההאם
.עצמאיתלבלוםעשויהרכב,לאזהרהמגיבאינו
הם,המכםלחיישנימפריעיםאחריםעצמיםאורכביםכאשר
.חוצהתנועהלזהותיוכלולא

Crossהפונקציה Traffic Alertהבאיםבתנאיםפעילה:
Rמופעלהמתלשטחהעזר.
Rהליכהבמהירותלאחורנוסעהרכב.
Rבמערכתהופעלהבתמרוניםהסיועפונקציית

.המולטימדיה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
Cross-הגרורעםבנסיעהאובעליות Traffic Alertאינה
.מתפקדת

בתמרוניםבתמרוניםהסיועהסיועשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.בתמרוניםסיועאתכבהאוהפעל0
מופעלתלהיותחייבתבתמרוניםהסיועפונקציית%

Driveהפונקציהלהפעלת Away Assist
Cross-ו)209עמוד3) Traffic Alert
.)210עמוד3)
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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
Rהידיעלהמזוהההערנותמצב-ATTENTION

ASSIST:
.יותרגבוהההעירנותכך,יותרמלאשהמעגלככל-
אלהחוץמןומתרוקןהולךהתצוגהבמרכזהמעגל-

.יורדתשהעירנותככלהפנים

ATTENTIONכאשר ASSISTאתלחשביכולאינו
Attention-ה Levelתופיע,אזהרהלהפיקיכולואינו

.פסיביתהמערכתההודעה
המולטימדיהמערכת,אזהרהמוצגתהמחווניםלוחצגעלאם

לבחוריכולאתהכעת.עבורךהתרעננותתחנתלחפשתציע

באפשרותך.אליההניווטאתולהפעילהתרעננותתחנת
.המולטימדיהבמערכתזופונקציהלבטלאולהפעיל

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

ATTENTION-ההבאיםבמצבים ASSISTבאופןיפעל
:כללאזהרותיפיקלאאובאיחורהאזהרהאתויפיקמוגבל
Rדקות30-מקצרהנסיעהמשךכאשר.
Rבכבישמהמורות(משובשכבישעלבנסיעה(
Rחזקהצדרוחקיימת
Rבעיקוליםגבוההמהירות(ספורטיביאופיבעלתבנהיגה

)חזקותהאצותאו
Rכהלכהמכוונןאינוהשעון
Rמהירותשינוייאונתיביםבהחלפות,פעילהנהיגהבזמן

תדירים

שביצעהעירנותאוהעייפותניתוחהבאיםבמצבים
ATTENTION-ה ASSISTהנסיעהובהמשך,יימחק

:מחדשיתחיל
Rהנהגדלתאתופתחתהבטיחותחגורתאתשהסרתלאחר

).הפסקהאונהגהחלפתלצורךלדוגמה(
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ATTENTIONהגדרתהגדרת ASSIST
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1

2

כוונוןכוונוןאפשרויותאפשרויות
.כבויאורגיש,רגילבחר0

התרעננותהתרעננותתחנתתחנתהצעהצע
.התרעננותתחנתהצעבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

ATTENTIONכאשר ASSISTאועייפותמזהה
בתחנותלעצוריציעהוא,וגדלהולךעירנותחוסר

.הקרובהההתרעננות
.שהוצעהההתרעננותתחנתאתבחר0

.שנבחרהההתרעננותלתחנתאותךינווטהרכב

מהירותמהירותלהגבלתלהגבלתעזרעזר

המהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרתפקודתפקוד
.המדינותבכלזמינהאינההבאההפונקציה%

המותרתהנסיעהמהירותאתקולטהמהירותהגבלתעזר
במכללאותהומציג1תכליתית-הרבהמצלמהבאמצעות
מהירותהגבלותגםמזהההמצלמה.העיליבצגאוהמחוונים

)רטובכבישלדוגמה(נוסףתמרורידיעלהמפורטתנאיעם
.עצורשלטיוכן
לשמורהאחריות.בלבדעזראמצעיהואהמהירותהגבלתעזר
בזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחוןמרחקעל

.הנהגעלמוטלות

המותרתהמותרתהמרביתהמרביתמהמהירותמהמהירותחריגהחריגהבעתבעתאזהרהאזהרה
בשוגגחורגאתהכאשראותךלהזהיריכולההמערכת

להגדיריכולאתהכךלשם.המותרתהמרביתמהמהירות
המרביתמהמהירותחריגהמאיזוהחלהמולטימדיהבמערכת
תהיההאזהרהאםלקבועבאפשרותך.האזהרהתופקהמותרת
.אקוסטיתגםאובלבדחזותית

המחווניםהמחווניםמכלולמכלולצגצגעלעלחיוויחיווי
רחבצגעםבקוקפיטהמחווניםמכללאתמציגהאיור%

מותרתמהירות1
מגבילתנאיכשישנומותרתמהירות2
)רטובבכבישלדוגמה(הגבלהעםנוסףתמרור3
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הואאם.המדינותבכלזמיןאינוהנסיעהמהירותהגבלתעזר
.המהירותבמד1החיווייופיעזמיןאינו

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

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

.מהחזרות
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

.)185עמוד3(נוסףמידע

תמרוריםתמרוריםעזרעזר

התמרוריםהתמרוריםעזרעזרתפקודתפקוד

מצלמהבאמצעותהתמרוריםאתמזהההתמרוריםעזר
אתמציגשהואבכךלךלסייעתפקידו.1תכליתית-רב

במכלולמזההשהואהעקיפהואיסוריהמהירותהגבלות
.הראשיבצגאוהעיליבצגאוהמחוונים
השמוריםבנתוניםגםמשתמשהתמרוריםשעזרמאחר

שיזוההבליגםלהתעדכןעשויההתצוגה,הניווטבמערכת
:בפועלתמרור
Rאוהמהירלכבישבכניסהלמשל,הדרךסוגהחלפתבעת

ממנוביציאה
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Rהשמורלמידעבהתאם,עיראוכפרמגבולותיציאהבעת
הדיגיטליתבמפה

כיווןנגדמסויםדרךבקטענוסעשאתהמזהההמערכתאם
.אזהרהתפיקהיא,התנועה
ידיעלהמפורטתהגבלהעםתמרוריםגםמזהההמצלמה
).רטובכבישלדוגמה(נוסףתמרור
עללשמורהאחריות.בלבדעזראמצעיהואהתמרוריםעזר

בזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחוןמרחק
.הנהגעלמוטלות

המותרתהמותרתהמרביתהמרביתמהמהירותמהמהירותחריגהחריגהבעתבעתאזהרהאזהרה
בשוגגחורגאתהכאשראותךלהזהיריכולההמערכת

להגדיריכולאתהכךלשם.המותרתהמרביתמהמהירות
המרביתמהמהירותחריגהמאיזוהחלהמולטימדיהבמערכת
תהיההאזהרהאםלקבועבאפשרותך.האזהרהתופקהמותרת
.אקוסטיתגםאובלבדחזותית

המחווניםהמחווניםמכלולמכלולצגצגעלעלחיוויחיווי

מותרתמהירות1
מגבילתנאיכשישנומותרתמהירות2
)רטובבכבישלדוגמה(הגבלהעםנוסףתמרור3

יופיעזמיןאינוהואאם.המדינותבכלזמיןאינותמרוריםעזר
.המהירותבמד1החיווי

חבילתחבילתעםעםברכביםברכבים(רגלרגלהולכיהולכילמעברלמעברהתקרבותהתקרבותבעתבעתאזהרהאזהרה
)נהיגהנהיגהעזריעזרי

הולכילמעברמתקרבכשאתהאותךלהזהירעשויההמערכת
.המחווניםבמכלולהודעהתופיע.רגל

סימוןאומתאיםתמרורמזהההמערכתכאשרתופקהאזהרה
.הסכנהבאזוררגלהולכיוישנםבכביש
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

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

.מהחזרות
Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר

פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
אחרבאופןמכוסהאו
Rהםכאשרלדוגמה,התמרוריםאתלזהותקשהכאשר

התאורהכאשראובשלגמכוסים,מוסתרים,מלוכלכים
מספיקהאינה
Rמערכתשלהדיגיטליתהדרכיםבמפתהמידעכאשר

מעודכןאינואושלםאינוהניווט
Rאובנייהבאתריתמרוריםלדוגמה,ברורלאשילוט

סמוכיםבנתיבים
Rתמרוריםפניעלחולפיםכאשר,חדהפנייהלאחר

המצלמהשלהעיןלטווחמחוץהנמצאים

התמרוריםהתמרוריםעזרעזרהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
Rשמירתעזר:מהירותמהירותהגבלותהגבלותשלשלאוטומטיתאוטומטיתהחלההחלהעבורעבור

.מופעלDISTRONICהאקטיביהמרחק

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
תמרוריםעזר2

מהירותמהירותהגבלותהגבלותשלשלהאוטומטיתהאוטומטיתההחלהההחלהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.הגבלההחלתבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

יחולוהתמרוריםעזרידיעלשזוהומהירותהגבלות
האקטיביהמרחקשמירתבעזראוטומטית

DISTRONIC.
אתלזהותניתן,מופעלתהבאותהמערכותאחתאם%

:המהירותכמגבלתידניבאופןשזוהתההמהירות
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
RTEMPOMAT
Rמשתנהמגביל

.)185עמוד3(נוסףמידע

המדיההמדיהצגצגעלעלמזוהיםמזוהיםתמרוריםתמרוריםהצגתהצגת
.המרכזיבצגתצוגהבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

האזהרההאזהרהסוגסוגהגדרתהגדרת
.ללאאוחזותית,ואקוסטיתחזותיתבחר0

האזהרההאזהרהסףסףהגדרתהגדרת
.אזהרהתופקמהירותחריגתמאיזוהחלקובעזהערך
.אזהרהסףבחר0
.המבוקשתהמהירותאתקבע0

יציאהיציאהאזהרתאזהרתעםעםאקטיביאקטיבימתמתשטחשטחועזרועזרמתמתשטחשטחעזרעזר

האקטיביהאקטיביוהעזרוהעזרמתמתשטחשטחלזיהוילזיהויהעזרהעזרשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
מהרכבמהרכביציאהיציאההתראתהתראתעםעםמתמתשטחשטחלזיהוילזיהוי
המתהשטחלזיהויהאקטיביוהעזרהמתהשטחלזיהויהעזר
טווח,לאחורהפוניםצדייםמכםחיישנישניבעזרת,מזהים
.הרכבליד'מ3-ומאחורי'מ40עדשל
המתקרברכבמזוההש"קמ12-כשלממהירותהחלאם

במראההאזהרהנורית,שלךהרכבלידהכיסוילאזורונכנס
.באדוםתידלקהחיצונית
נוריתתהבהב,לצדקטןבטיחותמרחקעםרכבויזוההבמידה
פנסאתמפעילאתהאם.החיצוניתבמראההאדומההאזהרה
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פנסאם.יחידאזהרהצליליישמע,הכיווןלאותוהאיתות
ידיעלרקהמזוהיםהרכביםשאריוצגו,מופעלנותרהאיתות
.האדומההאזהרהנוריתהבהוב
.אזהרהתופקלארכבשלמהירהבעקיפה

המתחלשטחהעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לרכבשמתקרביםלרכביםמגיבאינוהמתלשטחהעזר
.גדולמהירותבהפרשאותוועוקפיםשלך
.כזהבמצבלהזהיריוכללאהמתחהשטחעזרלפיכך
מרחקעלושמורהתנועהלמצבתמידלבשים0

.שלצדךהרכבוביןבינךביטחון

עזראמצעיהםהמתלשטחהאקטיביוהעזרהמתלשטחהעזר
מחליפיםואינםהרכביםכלאתבהכרחמזהיםאינםהם.בלבד
בצדמספיקגדולמרווחשישתמידודא.שלךהלבתשומתאת

.אחריםומכשוליםהאחריםהדרךמשתמשילביןבינךהרכב

מהרכבמהרכביציאהיציאההתראתהתראת
לזיהויעזרשלאופציונליתתכונההיאמהרכבהיציאההתראת
רכביםמפניהרכביושביאתלהזהירותפקידה,המתהשטח

.עומדהרכבמןיציאתםבעתמתקרבים

מהרכבהיציאהאזהרתלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

אונייחיםלעצמיםמגיבהאינהמהרכבהיציאהאזהרת
.גבוהמהירותבהבדלהמתקרביםלרכבים
במצביםלהזהירמהרכבהיציאהאזהרתתוכללאובכך
.אלה
התנועהלמצבתמידלבשים,הדלתפתיחתבעת0

.מקוםמספיקשישוודא

אם.הצדבמראותיוצגהדבר,ניטורשטחקייםוברכבבמידה
צליליישמע,המנוטרבצדהדלתאתפותחמהנוסעיםאחד

.החיצוניתבמראהלהבהבתתחילאזהרהונוריתאזהרה
מתשטחלזיהויהעזרכאשררקזמינהזונוספתפונקציה
סוף.ההצתהכיבוילאחרהיותרלכלדקותשלושועד,מופעל
שלושהידיעלמסומנתמהרכבהיציאההתראתשלהזמינות
.הצדבמראותההתראהנוריתשלהבהובים
אינהוהיאבלבדעזרמערכתהיאמהרכבהיציאההתראה
האחריות.הרכבמיושביהנדרשתהלבותשומתאתמחליפה
עלתמידמוטלתמהרכביוצאיםוכאשרהדלתותפתיחתבעת
.הרכביושבי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לשטחהאקטיביוהעזרהמתלשטחהעזרשלשהזיהויייתכן
:בלבדמוגבלבאופןיפעלהמת
Rמכוסיםאומלוכלכיםהחיישניםכאשר
Rבשלגאוכבדבגשם,בערפללדוגמה,לקויהבראות
Rאופנועיםאואופנייםכגון,צריםרכביםכשישנם
Rצריםאומאודרחביםבנתיבים
Rחדבאופןשלהםהנתיבבצדשנעיםנהיגהבדרכי

לגדרותקרובנהיגהבעתשוואאזהרותלהציגעשויהוא
ודא.נתיביםביןלהפרדהאחריםקשיחיםאמצעיםאוהפרדה
משתמשילביןבינךהרכבבצדמספיקגדולמרווחשישתמיד
.אחריםומכשוליםהדרך

ייתכן,משאיותכגון,ארוכיםרכביםלידממושכתבנסיעה
.תופסקשהאזהרה

יכולאינוהמתלשטחהעזרמשולבאחוריהילוךכאשר
.לפעול
החשמלחיבורישלנכוןובחיבורהרכבאלגרורחיבורבעת
.זמיןאינומתשטחלזיהויהעזר,הרכבלביןהגרורבין

מוגבלבאופןיפעלמהרכבהיציאההתראהשלשהזיהויייתכן
:בלבד
Rחניהבמקומותסמוכיםרכביםידיעלכבויהחיישןכאשר

צרים
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Rלרכבאנשיםבהתקרבות
Rלאטנעיםאוזזיםשאינםבאובייקטים

לשטחלשטחאקטיביאקטיביעזרעזר(בבלימהבבלימהההתערבותההתערבותשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
)המתהמת
עםלרכביםרקזמינההינהבבלימהההתערבותפונקציית%

.לנהגעזרחבילת
סכנתמזההמתיםשטחיםלזיהויהאקטיביהעזרכאשר

המערכת,החיישניםשלהניטורבטווחצדדיתהתנגשות
זופעולהשלמטרתה.הנסיעהמסלולאתלתקןכדיבולמת
.תאונהלמנועלךלסייעהיא

פועלתהנסיעהמסלולתיקוןלצורךבבלימהההתערבות
.ש"קמ200-לכש"קמ30-כשביןהמהירויותבתחום

שלבבלימהההתערבותלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המתהשטחעזר

יכולהאינההנסיעהמסלוללתיקוןהבלמיםהפעלת
.מצבבכלתאונהלמנוע
,ההאצהאוהבלימה,ההיגויאתבעצמךתמידבצע0

מזהירהמתלשטחהאקטיביהעזרכאשרבמיוחד
.בנתיבהרכבאתלשמורכדיבולםאו

.הרכבבצדיביטחוןמרחקעלתמידשמור0

לשטחהאקטיביהעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המתח

:הבאיםבמצביםמגיבאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר
Rעוקףשאתהרכבלביןבינךהצדיהמרווחכאשר

.המתבשטחנמצאוהרכב,קטן
Rבהפרשאותךועוקפיםאליךשמתקרביםלרכבים

.גדולמהירות

ואינומגיבאינומתיםשטחיםלזיהויהעזראלובמקרים
.לנהגמתריע
מרחקעלושמורהתנועהלמצבתמידלבשים0

.שלצדךהרכבוביןבינךביטחון

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

שלאבבלימהלהתערבעשויההמערכתנדיריםבמקרים
אתלסובבעליךבבלימהכזוהתערבותלבטלכדי.לצורך
.ההאצהדוושתעלללחוץאוההפוךלכיווןההגה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אתלתקןכדיבבלימהתתערבלאהמערכתהבאיםבמצבים
:למצבמותאםלאבאופןתתערבשהיאאו,הנסיעהמסלול
Rלדוגמה,רכבךצדימשניממוקמיםמכשוליםאורכבכלי

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

.האקטיביהבלימהעזר
RESP®כבויה.
Rפגוםצמיגאובצמיגאווירלחץאובדןמזוהה.
Rתקינהבצורהחשמליתמחובראשרגרורעםנוסעאתה

.הגרירהלהתקן
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האקטיביהאקטיביהעזרהעזראואוהמתהמתלשטחלשטחהעזרהעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המתהמתלשטחלשטח
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1

.המתלשטחעזראתכבהאוהפעל0

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהאקטיביאקטיביעזרעזר

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירההאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתפקודתפקוד

שלפניהתחוםאתמנטרהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר
עליךלהגןאמורהוא.1תכליתית-רבמצלמהבעזרתהרכב
מורגשמשובלכךבנוסף.מהנתיבמכוונתבלתיסטייהמפני
הרכבשלעצמאיתובלימה,אותךלהזהירעשויההגהמגלגל
.שלךלנתיבבחזרהאותךלהוביל

התנאיםבהתמלאאותךיזהירההגהמגלגלמורגשמשוב
:הבאים
Rנתיביםסימוןמזהההאקטיביהנתיבשמירתעזר.
Rזההנתיביםסימוןעלנוסעהקדמיהגלגל.

אותךלהובילכדיממוקדבאופןתבלוםהמערכתלךבנוסף
:הבאיםהתנאיםבהינתן,הנסיעהלנתיבבחזרה
Rבשנינתיביםסימונימזהההאקטיביהנתיבשמירתעזר

.הנסיעהנתיבשלהגלגלים
Rרציףהפרדהקועלעולהקדמיגלגל.

שמירתעזרשלהאזהרותאתלבטלאולהפעילבאפשרותך
.האקטיביהנתיב
להפחיתתוכללאנתיבעללשמירההאקטיביהעזרמערכת

לאאםהפיזיקהחוקיעללהתגבראולתאונההסיכויאת
בתנאילהתחשביכולאינוהוא.שלךהנהיגהסגנוןאתתתאים
האקטיביהעזרמערכת.התנועהאוהאווירמזג,הדרך

אחראיהרכבנהג.בלבדעזרמערכתהיאנתיבעללשמירה
לבלימה,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירת
.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועד
בחזרההרכבאתלהוביליכולהאקטיביהנתיבשמירתעזר

תתערבשהמערכתכדי.ממוקדתבלימהבאמצעותלנתיב
חייבתהיאכמקוטעהפרדהקומזההכשהיאגםבבלימה
שלרכביםלזהותאפשר.השכןבנתיבאחררכבלזהות
.הנגדיתהתנועה

:פלוספלוסעזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתאואונהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים
.מקבילהתנועהאועוקפיםלזהותבנוסףגםאפשר
60שביןהמהירויותבתחוםזמיןהאקטיביהנתיבשמירתעזר
.ש"קמ200לביןש"קמ

בנתיבהרכבעללשמורכדיבבלימהמתערבתהמערכתכאשר
.1התצוגהתכליתי-הרבהצגעלתופיע

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירההאקטיביהאקטיביהעזרהעזררגישותרגישות
.המדינותבכלזמינהאינההבאההפונקציה%

הבאיםבמצביםבנוסףיש)רגיש(בההגדרה
:הנתיבשלמתקנתבלימההתערבות
Rרציףנתיביםסימוןמזהההאקטיביהנתיבשמירתעזר.
Rזההנתיביםסימוןעלנוסעהקדמיהגלגל.
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
שמירהלצורךבבלימההתערבותתתבצעלאהבאיםבמצבים

:בנתיבהרכבעל
Rברורבאופןמאיץאובולם,מנווטאתהכאשר
Rתלוי(הפנייהאיתותאתשהפעלתמסוימיםבמקרה

)במצב
Rלדוגמה,מתערבתנהיגהבטיחותמערכתכאשר

האקטיביהעזראוהאקטיביהבלימהעזר,®ESP-ה
מתיםשטחיםלזיהוי
Rבסיבוביםמהירהבנהיגה,ספורטיביבסגנוןנוהגכשאתה

הרכבשלחזקהבהאצהאו
Rהכאשר-ESP®כבויה
Rתקינהבצורהחשמליתמחובראשרגרורגורראתהכאשר

הגרירהלהתקן
Rבצמיגיםאווירלחץאובדןומציגהמזהההמערכתכאשר

הצמיגיםבאחדפגםאו

לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

,קיצוניבאופןמשתניםוהצלהאורתנאיכאשר,מספיק
רברססכשישנואובערפל,בשלג,בגשם

Rאוישירהשמשמקרינת,נגדיתמתנועהלדוגמה,בסנוור
מהחזרות

Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר
פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
אחרבאופןמכוסהאו
Rברוריםאינםכולםאוהנתיבמסימוניחלקכאשר,

בכבישעבודותבאזורלדוגמה
Rמכוסיםאומוכהים,שחוקיםהנתיביםסימוניכאשר
Rלאכךועקבמדיקטןשלפניךהרכבאלהמרחקכאשר

הנתיבסימניאתלזהותניתן
Rפיצוללדוגמה,במהירותמשתניםהנתיבסימוניכאשר

מתמזגיםנתיביםאוחוציםנתיבים,נתיבים
Rמאודמפותלאוצרהכביש

:פלוספלוסעזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתאואונהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים
שוניםאזוריםמנטרהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר

המכםחיישניכאשר.מכםחיישניבעזרתהרכבבסביבת
לאהמערכת,בשלגמכוסיםאומלוכלכיםהאחוריבפגוש
מזוההאם.כלללפעולתוכללאאוכשורהלפעולתוכל

.בבלימהתתערבלאהמערכת,שלךבנתיבמכשול

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבשמירתשמירתעזרעזרשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
2הגדרות2©1

אקטיבינתיבשמירתעזר2)מהירהגישה(
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבשמירתשמירתעזרעזרהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיבינתיבשמירתעזר2

הרגישותהרגישותהגדרתהגדרת
.למדינהממדינהמשתנההזוהפונקציהזמינות%
.כבויאורגיש,רגילבחר0

ההפטיתההפטיתהאזהרההאזהרהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.אזהרהבחר0

.הפונקציהאתכבהאוהפעל

הגרירההגרירההתקןהתקן
גרורגרורלגרירתלגרירתהנחיותהנחיות

:הגרירהוועללעומסבנוגעהבאותלהנחיותלבשים
Rהגרירהוועלהמותרלעומסמתחתאומעללחרוגאין.
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Rהגרירהוועלהמותרהמרביהעומסאתלנצלהשתדל.

:הבאיםלערכיםמעללחרוגאסור
Rלגרירהמותרמשקל
Rהגוררהרכבשלהאחוריהסרןעלמותרעומס
Rהגוררהרכבשלמותרכוללמשקל
Rהגרורשלמותרכוללמשקל
Rהגרורשלמותרתמרביתמהירות

:הבאיםהנושאיםעללהקפידישהנסיעהתחילתלפני
Rהגוררהרכבשלהאחוריהסרןבצמיגיהאווירלחץ

.מרבימשקלבעומסללחץמכווננים
Rתקינההמחוברהגרורתאורת.
Rפנסיפנסיאואוקדמייםקדמייםלדלדפנסיפנסיללאללארכביםרכבים

MULTIBEAM LED:מכוונניםהקדמייםהפנסים
.נכון

בצמדלנהוגאין,מאודגבוההאחוריהסרןעלהעומסכאשר
גםתקףהדבר.החוקפי-עלש"קמ100-מהגבוההבמהירות
הצמדעםלנהיגההמותרתהמרביתהמהירותשבהןבמדינות
.ש"קמ100-מגבוהה

הגרירההגרירהוווושלשלהחוצההחוצה/פנימהפנימהמלאהמלאהחשמליתחשמליתהטייההטייה

נעולאינוהגרירהווכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לגרוםעלולההגרירהתפוחשלנכונהלאנעילה
.הגרורלהשתחררות

.כהלכהננעלהגרירהשוותמידודא0

חשמלייםגרירהבווינזקיםהערההערה*

כתוצאהלהינזקעלולההחשמליהגרירהוושלהמכניקה
.הטייתובמהלךהגרירהוועלמיותרלחץמהפעלת

הגרירהוושלההטייהפעולתאתלהאיץניתןלא0
.חיצונילחץהפעלתידיעל

תנאיםתנאים
להקפידישהחשמליהגרירהוושלהקיפולאוהפתיחהלפני
:הבאיםהנושאיםעל
Rלהידרדריוכלשלאהרכבאתאבטח.
Rפנויההטיהאזור.
Rהוסרוהמתאםהתקעאוהגרורכבל.

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתפתיחהפתיחה

המטעןתאבדלתלחצן
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הנהגתאבדלתלחצן

.1הלחצןאתמשוך:פתיחהפתיחה0
מופיעהתכליתי-הרבובצגמהבהבת2החיווינורית

Trailer)ההודעה
coupling extending.(…

.חשמליתנפתחהגרירהוו

ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0
.במקומו

דולקת2החיווינוריתכאשרכהלכהנעולהגרירהוו
.קבוע
2החיווינורית,כהלכהנעולאינוהגרירהווכאשר

ההודעהמוצגתתכליתי-הרבהצגועלמהבהבת
(Check trailer hitch lock. (

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתסגירהסגירה
.1הלחצןאתמשוך0

מוצגתתכליתי-הרבהצגועלמהבהבת2הבקרהנורית
Trailer)ההודעה

coupling extending.(…
.חשמליתנסגרהגרירהוו
ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

.במקומו
.כבה2החיווינוריתכאשרכהלכהנעולהגרירהוו

2החיווינורית,כהלכהנעולאינוהגרירהווכאשר
ההודעהמוצגתתכליתי-הרבהצגועלמהבהבת

(Check trailer hitch lock.(
:המחווניםבמכלוללחיוויםבנוגעלמידעלבשים
R499עמוד3(ובקרהאזהרהנוריות(
Rצגהודעות

גרורגרורשלשלניתוקניתוק/חיבורחיבור

תנאיםתנאים
Rזובעמדהבבטחהוננעלהחוצהנפתחהגרירהוו.

באמצעותלרכבלחבראפשרפינים7תקעבעליגרורים
:הבאיםהמתאמים
Rמתאםתקע
Rמתאםכבל

:הבאיםהתנאיםבהתמלארקהגרוראתנכונהיזהההרכב
Rנכוןמחוברהגרור.
Rלגמריתקינההגרורשלהתאורהמערכת.

שלהפונקציותעל,היתרבין,משפיעכראויהמחוברגרור
:הבאותהמערכות
Rהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
RשלגרוריציבותבקרתESP®
RחנייהעזרPARKTRONIC
Rאקטיביחניהעזר
Rהמתלשטחהאקטיביהעזראוהמתהשטחעזר
RDrive Away Assist
RCross Traffic Alert
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Rלאחורהנסיעהמצלמת
R360°מצלמת

גרורגרורחיבורחיבור

מלאהפריקהבעקבותהרכבלמצברסכנההערההערה*

הגרורשלהמתחאספקתבאמצעותהגרורמצברטעינת
.הרכבלמצברנזקלגרוםיכולה
לצורךהרכבשלהמתחבאספקתלהשתמשאין0

.הגרורמצברטעינת

במקוםאותוואחסןהגרירהמווהמגןהכיסויאתהסר0
.)99עמוד3(בטוח

.אותווחברהגוררהרכבמאחוריישרבקוהגרוראתמקם0

.התקעשלהמגןהכיסויאתפתח0
של3לחריץנכנסת1שהלשוניתכךהתקעאתהכנס0

.השקע
.המעצורעדימינה2השגוםהמצמדאתסובב0
.להינעללמכסהאפשר0
בשימושרק(אזיקוניםבאמצעותלגרורהכבלאתחבר0

).מתאםבכבל
.בעיקוליםנסיעותלצורךמספיקמשוחררשהכבלודא0
הצגעלהודעהשתופיעייתכןנכוןמחוברהגרורכאשרגם
:תכליתי-הרב
Rלדנורותמותקנותהגרורשלהתאורהבמערכת.
Rהמינימוםלערךמתחתירדהגרורתאורתשלהזרם

)50 mA.(
המתחולאספקתהקבועההמתחלאספקתלחבראפשר%

.ואט180עדשלבהספקאביזריםההצתהמתגשל

גרורגרורניתוקניתוק

הגרורניתוקבעתוהיתפסותמעיכהסכנתאזהרהאזהרה&

היתרעומסבלםכאשרהגרוראתמשחרראתהאם
.הגרירהמוטלביןהרכבביןלהילכדעלולהידך,מופעל
.מופעליםהגרורבלמיכאשרהגרוראתלנתקאין0

הגרורבלמיכאשרגרורניתוקבעתנזקיםהערההערה*
מופעלים

נזקלגרוםעלולמופעליםהגרורבלמיכאשרהגרורניתוק
.לרכב
.מופעליםהגרורבלמיכאשרהגרוראתלנתקאין0

כבלמותקןכאשרהאחורילפגושנזקיםהערההערה*
מתאםתקעאומתאם

להיגרםעשוילגמריחשמליבאופןהגרירהווקיפולבעת
:הבאיםלרכיביםנזק
Rפגוש
Rמתאםכבל
Rמתאםתקע

ישלגמריחשמליבאופןהגרירהווקיפוללפי0
.המתאםוהתקעהמתאםהכבלאתולנתקלהקפיד

.דרדורמפניהגרוראתאבטח0
.הגוררלרכבהגרורביןהחשמליהחיבוראתנתק0
.הגרוראתנתק0
.הגרירהתפוחעלהמגןהכיסויאתהרכב0

וחניהנהיגה222



לאופנייםלאופנייםמנשאמנשא

במנשאיםנכוןלאשימושבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
לאופניים

להשתחררעשוילאופנייםהמנשאהבאיםבמקרים
:מהרכב
Rהגרירההתקןשלהמותרמהעומסחריגהחלה.
Rלאופנייםבמנשאנכוןלאשימושבעקבות.
Rלתפוחמתחתהגרירהלוומחוברהאופנייםמנשא

.הגרירה

לבשיםהאחריםהדרךמשתמשיובטיחותבטיחותךלמען
:הבאיםלנושאים
Rהגרירההתקןעלהמותרמהעומסלחרוגשלאהקפד.
Rבלבדאופנייםלהובלתהאופנייםבמנשאהשתמש.
Rומומלץ,הגרירהתפוחאלמתחברהאופנייםמנשא

ההולכהפיןאלחיבורוידיעלבנוסףאותולאבטח
.הגרירהוושל
Rאתלאבטחתמידישאופנייםזוגותארבעהלהובלת

פיןאלחיבורוידיעלבנוסףהאופנייםמנשא
.הגרירהוושלההולכה

Rידיעלשאושרואופנייםבמנשאירקהשתמש
Mercedes-Benz.

Rמנשאשלהשימושלהוראותגםתמידלבשים
.האופניים

שימושעקבהגרירהלהתקןשבראונזקהערההערה*
נכוןלאשימושאומתאיםלאאופנייםבמנשא
האופנייםבמנשא

ידיעלשאושרואופנייםבמנשאירקהשתמש0
Mercedes-Benz.

)נוסףהולכהפיןעםלדוגמה(גרירהוו

למבנהבהתאם,אופנייםזוגותשלמשתנהמספרלהובילניתן
.המנשאשל
:להלןכמתוארהםהאפשרייםהמבנהסוגי
R1הגרירהלתפוחהאופנייםמנשאאתמהדקיםכאשר

עדלהובילאפשר.ג"ק75הואהמותרהמרביהעומס
.אופנייםזוגותשלושה
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Rההולכהלפיןלכךובנוסף1הגרירהלתפוחחיבורבעת
עדלהובילאפשר.ג"ק100הואהמרביהעומס,2

.אופנייםזוגותארבעה

והמשקלהאופנייםמנשאמשקלשלהסכוםהואהעומס
.האופנייםמנשאעלהמועמס
הרכבשלהכבישהתנהגותלאופנייםמנשאמותקןכאשר
מרחקעלשמור.למצבשלךהנהיגהסגנוןאתהתאם.משתנה
.בזהירותוסעמספיקבטיחות
האחוריהסרןבצמיגילכוונןישאופנייםבמנשאישימושבעת
בנושאנוסףמידע.ברכבמוגדלמשקלעומסלפיאווירלחץ
בצמיגיםהאווירלחציבטבלתתמצאבצמיגיםהאווירלחץ
.)427עמוד3(

להעמסהלהעמסההנחיותהנחיות
כך,הגרירהמתפוחרחוקהמטעןשלהכובדשמרכזככל

.יותרגדולהגרירההתקןעלהעומס
:הבאותלהנחיותלבשים
Rלרכבהאפשרככלקרובלחברישכבדיםאופניים.
Rבאופןהאופנייםמנשאעלהמועמסהמשקלאתלחלקיש

.האפשרככלסימטרי

Mercedes-Benzמנשאעלהאופנייםהעמסתלפניממליצה
כגון,לאופנייםהמחוברותהתוספותכלאתלהסירהאופניים

התנגדותאתלשפרניתןכך.סוללותאוילדיםמושבי,סלים
.האופנייםמנשאשלהכובדמרכזואתהאוויר

ולבדוק,יחליקושלאכךהאופנייםאתהיטבלאבטחיש
.יציבמחובריםשהםסדיריםזמןבמרווחי

מפריעיםהם.אחריםבכיסוייםאוביריעותלהשתמשאין
בנוסף.הרכבשלהכבישבהתנהגותופוגעיםאחורהלראות
עלהעומסאתובכךהאווירהתנגדותאתמגביריםהםלכך
.הגרירההתקן

האופנייםמנשאעלעומסחלוקת
בגובה,הגרירהלתפוחהכובדממרכזמרחק1
לאחור,הגרירהלתפוחהכובדממרכזמרחק2
הרכבשלהמרכזיהצירעלנמצאהכובדמרכז3

:האופנייםהאופנייםמנשאמנשאעלעלהעמסההעמסהבעתבעתהבאיםהבאיםלנושאיםלנושאיםלבלבשיםשים
אופנייםאופניים4אופנייםאופניים3

שלהכוללהמשקל
האופנייםמנשא

והפריטים
עליוהמועמסים

ג"ק100עדג"ק75עד

מ"מ420מ"מ1420'מקסמרחק

מ"מ400מ"מ2300'מקסמרחק

ג"ק75ביןהואהאופנייםזוגותכלשלהכוללהמשקלכאשר
עםאופנייםבמנשאורקאךלהשתמשישג"ק100לבין
.הגרירהוושלההולכהפיאלנוסףחיבור

רכברכבלגרירתלגרירתהנחיותהנחיות
למשלכמו,גרירהמוטמערכתעםלשימושמיועדאינוהרכב
והשימושההרכבה.סירהגרירתאושטוחהגרירהלצורך

אוהמשיכה.לרכבנזקיםלגרוםעלולהגרירהמוטבמערכת
עודיכולהאינהגרירהמוטמערכותעםהרכבשלהגרירה
כלילביןהגרירהרכבביןבטוחהדינמיתהתנהגותלהבטיח
לבשים.להצטודדעלולוהנגררהגוררצמד.הנגררהרכב

הרכבלגרירתולהנחיות)419עמוד3(הגרירהלשיטות
.)420עמוד3(הקרקעעלהסרניםשניכאשר
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המחווניםהמחווניםצגצגסקירתסקירת

כושלהמחווניםמכלולכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

הגבלותלזהותניתןלאהמחווניםבמכללתקלהבעת
.הרכבשלהבטיחותמערכותבתפקוד
.שלךהרכבשלהבטיחותעללהשפיעעלולהדבר
והודעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתמידעצור0

.מורשהלמוסך

מחווניםמחווניםצגצג

מהירותמד1
תכליתי-רבצג2

)דוגמה(נוספיםערכיםאזור3
טעינהמצבתצוגת4

תכנילהציגאפשרהנוספיםהערכיםבאזור3בתצוגה%
.)228עמוד3(נוספיםתצוגה
המערכותשלהמצבאתמציגים1המהירותבמדהמקטעים
:הבאות
RTEMPOMAT)3179עמוד(
R180עמוד3(מגביל(
RאקטיבימרחקשמירתעזרDISTRONIC

)183עמוד3)

ההגהההגהבגלגלבגלגלהלחצניםהלחצניםסקירתסקירת

מחשבעבור)ארוכהלחיצה(בית/חזרהלחצן1¤
הרכב

הרכבמחשבעבורמגעפקד2
שמירתעזראוהמהירותמגבילעבורהפעלהיחידת3

DISTRONICהאקטיביהמרחק
:MBUXהמולטימדיהמערכתעבורהפעלהיחידת4

£LINGUATRONIC
ßהמועדפיםהצגת
VOL:הקוללהשתקתאוהקולעוצמתלכוונוןוסת
)לחיצה(8
נכנסתלשיחהמענה/התקשרות6
שיחהסיום/דחיית~
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5òהביתמסךטעינת
המולטימדיהמערכתשלמגעפקד6
)ארוכהלחיצה(חזרהלחצן7%

הרכבהרכבמחשבמחשבתפעולתפעול

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

במדינההחוקלהוראותלבלשיםישהרכבמחשבתפעולבעת
.כעתנמצאאתהשבה
תכליתי-הרבהצגעלמופיעיםהרכבמחשבשלהחיוויים%

.)228עמוד3(

2השמאליהמגעפקדבאמצעותמתפעליםהרכבמחשבאת
.1שמאלבצדבית/החזרהולחצן
,שוניםמשובצלילינשמעיםהרכבמחשבתפעולבעת

גולליםכאשראורשימהלסוףמגיעיםכאשרלדוגמה
.ברשימה

:הזמיניםהתפריטיםהםאלה
R)שירות(
R)עזרמערכות(

R)נסיעה(
R)רדיו(
R)מדיה(
R)טלפון(
R)עיליתתצוגה(

.התכליתי-הרבבצגתפריטיםשורתדרךנגישיםהתפריטים
בצדחזרההלחצןעללחץ:התפריטיםהתפריטיםסרגלסרגלטעינתטעינת0

.התפריטיםסרגללהצגתעד1שמאל

הרכבמחשבשלהתפריטיםסרגלאתלטעוןאפשר%
.òהלחצןבאמצעות
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אושמאלההאצבעהחלקת:התפריטיםהתפריטיםבסרגלבסרגלדפדוףדפדוף0
.2המגעבפקדימינה

שלהשמאליבצדלחיצה:בחירהבחירהאישוראישוראואותפריטתפריטהצגתהצגת0
.2המגעפקד

האצבעהחלקת:בתפריטבתפריטברשימותברשימותאואובתצוגותבתצוגותדפדוףדפדוף0
.2המגעבפקדמטהאומעלה

בצדלחיצה:בחירהבחירהאישוראישוראואומשנהמשנהתפריטתפריטהצגתהצגת0
.2המגעפקדשלהשמאלי

בצדהחזרהלחצןעללחיצה:משנהמשנהמתפריטמתפריטיציאהיציאה0
.1שמאל

מלאמלאבמסךבמסךתפריטיםתפריטיםתצוגתתצוגת
ניתן:בקוקפיטבקוקפיטהמכשיריםהמכשיריםבלוחבלוחרחברחבמסךמסךתצוגתתצוגתעםעםרכברכבכליכלי

בלוחמלאהמסךבתצוגתשלהלןהתפריטיםאתלהציג
:המחוונים
R)עזרמערכות(
R)נסיעה(
2השמאליהמגעבפקדהשתמשהרלוונטיבתפריט0

.הרשימהסוףעדודפדף
.2השמאליהמגעפקדעללחץ0

.מלאבמסךמוצגהנבחרהתפריט

ההספקההספקתצוגתתצוגתשלשלהפעולההפעולהאופןאופן

הימניהימניהתצוגההתצוגהתחוםתחום

אוחשמליתבהנעהההנעההספקאתמציג2–1התחום
.כוחהגברתפונקצייתעם

.המשוחזרההספקאתמציג3-4התחום
במקרים.המרביהמשוחזרההספקהושג4מהנקודההחלק
בקרתמערכתבאמצעותנקבעתהרצויהההאצה,אלה

בלםבאמצעותגםלבלוםעליךהצורךבמקרהלכן.הבלמים
.השירות

השמאליהשמאליהתצוגההתצוגהתחוםתחום

.מוצג5הגבוההמתחמצברשלהנוכחיהטעינהמצב
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הנוספיםהנוספיםהערכיםהערכיםאזוראזורהגדרתהגדרת

)דוגמה(הספקתצוגת
נוספיםערכיםאזור1
אינדקסנקודות2

בפקדימינההחלקהמחוותבצע:תצוגהתצוגהתוכןתוכןבחירתבחירת0
.השמאליהמגע

מעלהכלפיהחלקהמחוותבעזרתשיוצגהתוכןאתבחר0
.השמאליהמגעפקדעלמטהאו

1הנוספיםהערכיםאזורהתצוגהתכניבחירתבעת
.קצרלזמןיודגש
.שנבחרמהרשימההפריטאתמציגות2הסימוןנקודות

:הבאיםהתכניםאתלהציגאפשר
Rטווח
RתצוגתECO

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגהתצוגותהתצוגותסקירתסקירת

חיצוניתטמפרטורה1
שעה2

תצוגהשדה3
נהיגהתוכנית4
נוכחיהילוך5

:תכליתי-הרבהצגעלנוספיםחיוויים
ë207עמוד3(מופעלהאקטיביהחנייהעזר(
éהחנייהעזרPARKTRONICכבוי

)198עמוד3(
¯TEMPOMAT(3179עמוד(
È180עמוד3(מגביל(
çמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי

)183עמוד3(
æ179עמוד3(אקטיביבלימהעזר(
à188עמוד3(אקטיביהיגויעזר(
Ã218עמוד3(אקטיבינתיבשמירתעזר(
)190עמוד3(נתיבלהחלפתאקטיביעזר±
õ144עמוד3(לנסיעהמוכנהההנעהמערכת(
èחשמליתנסיעהטווח

)149עמוד3(הפטיתהאצהדוושת
ëפונקצייתHOLD)3193עמוד(
)122עמוד3(פלוסאדפטיביגבוהאורעזר_
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ðמסוימותבמדינות(המותרתהנסיעהממהירותחריגה
)בלבד

והנחיותתמרורים:מהירותמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרעםעםרכביםרכבים
.)212עמוד3(שזוהו
שזוהווהנחיותתמרורים:תמרוריםתמרוריםעזרעזרבעליבעלירכביםרכבים

.)213עמוד3(

המחווניםהמחווניםתאורתתאורתכוונוןכוונון

.למטהאולמעלה1הבהירותוסתאתסובב0
הרכבבפניםהבקרהוברכיביהמחווניםבצגהתאורה
.תתכוונן

משנהמשנהותפריטיותפריטיתפריטיםתפריטים
הרכבהרכבמחשבמחשבשלשלהשירותהשירותתפריטתפריטשלשלהפונקציותהפונקציותטעינתטעינת

:רכבמחשב
)שירות(1

בפקדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:פונקציהפונקציהבחירתבחירת0
.השמאליהמגע

.השמאליהמגעפקדעללחץ0
):שירות(בתפריטפונקציות
R452עמוד3(הודעותזיכרון(
R)צמיגים:(

האווירלחץבקרתעםבצמיגיםהאווירלחץבדיקת-
)429עמוד3(בצמיגים

בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה-
)429עמוד3(
R(ASSYST PLUS:(מועדהצגת

)399עמוד3(טיפול

העזריםהעזריםשלשלהגרפיתהגרפיתהתצוגההתצוגהפתיחתפתיחת

:רכבמחשב
)עזרמערכות(1

:העזריםשלגרפיתתצוגהבתפריטזמיניםהבאיםהחיוויים
Rהעזריםשלגרפיתתצוגה
R211עמוד3(עירנותרמת(
המגעבפקדלמטהאולמעלההחלק:תצוגותתצוגותביןביןהחלפההחלפה0

.השמאלי

:העזריםשלהגרפיתבתצוגהמצבתצוגות
RÛ ATTENTION ASSISTכבוי
Rמופעלהאקטיביהנתיבשמירתעזר:בהיריםנתיבסימוני.
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Rבמצבהאקטיביהנתיבשמירתעזרת:ירוקיםנתיבסימוני
פעיל
R¸אוהמתלשטחעזר:הרכבלידאפוריםמכםגלי

מופעלהמתלשטחהאקטיביהעזר
R¸אוהמתלשטחהעזר:הרכבלידירוקיםמכםגלי

פעילהמתלשטחהאקטיביהעזר
Rהאקטיביהמרחקשמירתעזרשלתצוגות

DISTRONIC )183עמוד3)

נסיעהנסיעהבתפריטבתפריטהתצוגותהתצוגותטעינתטעינת

:רכבמחשב
)נסיעה(1

)דוגמה(סטנדרטיתתצוגה
מתאפסנסיעהמרחק1
כוללנסיעהמרחק2

)דוגמה(דרךמחשב
כוללנסיעהמרחק1
נסיעהזמן2
ממוצעתמהירות3
ממוצעתחשמליתצריכה4

השמאליבצדהנסיעהעלהמידעאתלהציגבאפשרותך%
.המחווניםתצוגתשל

בפקדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:תצוגהתצוגהבחירתבחירת0
.השמאליהמגע
):נסיעה(בתפריטתצוגות
Rסטנדרטיתתצוגה
Rטווח
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RתצוגתECO )147עמוד3)
Rו)מההתחלה(דרךמחשב

)ומהאיפוס(
Rדיגיטלימהירותמד

הרכבהרכבמחשבמחשבשלשלהנסיעההנסיעהבתפריטבתפריטהערכיםהערכיםאיפוסאיפוס

:רכבמחשב
)נסיעה(1

:שלהלןהפונקציותשלהערכיםאתלאפסניתן
Rמתאפסנסיעהמרחק
Rו)מההתחלה(דרךמחשב

)ומהאיפוס(
RתצוגתECO)3147עמוד(
כלפיבאצבעךהחלק:לאפסלאפסשברצונךשברצונךהפונקציההפונקציהבחירתבחירת0

.השמאליהמגעבפקדמטהאומעלה
.השמאליהמגעפקדעללחץ0
).כן(בחר0
.השמאליהמגעפקדעללחץ0

ערכיאתתאפסהשמאליהמגעפקדעלממושכתלחיצה
.מידהפונקציה

הרכבהרכבבמחשבבמחשבהניווטהניווטהנחיותהנחיותטעינתטעינת

:רכבמחשב
)ניווט(1

)דוגמה(פנייהעלהודעהאין
הקרובהנסיעהלתמרוןעדמרחק1
הבאליעדמרחק2
הבאליעדמשוערהגעהזמן3
נוכחיכביש4

)דוגמה(לפנייההודעהישנה
לפנייהעדמרחק1
הנסיעהתמרוןמובילאליוהכביש2
נסיעהתמרוןסמל3
)לבן(מומלץנסיעהנתיב4
אפשרינתיב5
)כההאפור(מומלץלאנתיב6

):ניווט(בתפריטנוספותאפשריותתצוגות
R)כיווןתצוגת):נסיעהכיוון

.כעתנוסעאתהשבווהכבישהנסיעה
R)או...)חדשמסלול

.חדשמסלולחישוב…):מסלולמחשב(
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R)אינוהכביש):ממופהלאדרך
.חדשכבישלדוגמה,מוכר
R)המסלולאתלחשבניתןלא):מסלולאין

.שנבחרליעד
R)המיקוםעבורזמינהמפהאין):מפהאין

.הנוכחי
R)היעדלאזורהגעת:(

.היעדלאזורהגעת
RO:בינייםליעדאוליעדהגעת.
.שמאלבצדהחזרהלחצןעללחץ:התפריטהתפריטסגירתסגירת0

לאחדניווטלהתחילגםאפשר)ניווט(בתפריט
:האחרוניםהיעדים

.השמאליהמגעפקדעללחץ0
בפקדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:יעדיעדבחירתבחירת0

.השמאליהמגע
.השמאליהמגעפקדעללחץ0

.תחלליעדההכוונה
לסייםאםשאלהתוצג,ליעדהכוונהפעלהלכןקודםאם
.הנוכחיתליעדההכוונהאת

).כן(בחר0
.השמאליהמגעפקדעללחץ0

.תחלליעדההכוונה

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותרדיורדיותחנתתחנתבחירתבחירת

:רכבמחשב
)רדיו(1

שמירהמקום1
ערוץשם2
הרצועהשם3
המבצעשם4

גםהתחנהשםלידיוצגהתחנותמזיכרוןתחנהכשבוחרים
שכברתחנההתדריםבתחוםכשמכוונים.השמירהמקום
.כוכביתהתחנהשםלידתופיע,נשמרה

מטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:רדיורדיותחנתתחנתבחירתבחירת0
.השמאליהמגעבפקד

התחנותהתחנותזיכרוןזיכרוןאואוהתדריםהתדריםתחוםתחוםבחירתבחירת
.השמאליהמגעפקדעללחץ0
כלפיאצבעהחלק:התחנותהתחנותזיכרוןזיכרון/התדריםהתדריםתחוםתחוםבחירתבחירת0

.השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלה
.השמאליהמגעפקדעללחץ0

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותהמדיההמדיהתפעולתפעול

:רכבמחשב
)מדיה(1

מדיהמקור1
הנוכחיתהרצועהושםהרצועהמספר2
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המבצעשם3
האלבוםשם4

כלפיאצבעהחלק:פעילפעילמדיהמדיהבמקורבמקוררצועהרצועההחלפתהחלפת0
.השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלה

זהבאופןלבחוראפשרטלוויזיההואהמדיהכשמקור%
.תחנה

מדיהמדיהמקורמקורהחלפתהחלפת
.השמאליהמגעפקדעללחץ0
מטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:מדיהמדיהמקורמקורבחירתבחירת0

.השמאליהמגעבפקד
.השמאליהמגעפקדעללחץ0

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותטלפוןטלפוןמספרמספרחיוגחיוג

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב

התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0
.זאתמאפשר

אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0
.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

התעבורהלתקנותלצייתחשובהטלפוןשלהתפעולבעת
.נמצאאתהשבהבמדינההתקפות

תנאיםתנאים
Rהמולטימדיהלמערכתמחוברהניידהטלפון.

:רכבמחשב
)טלפון(1

הטלפוןשיחותמוצגות)טלפון(בתפריט
שלאושיחותשנענושיחות,שחויגומספרים(האחרונות

).נענו
בפקדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:פריטפריטבחירתבחירת0

.השמאליהמגע
.השמאליהמגעפקדעללחץ0

המערכת:הקשרהקשרלאישלאישבלבדבלבדאחדאחדטלפוןטלפוןמספרמספרשמורשמוראםאם
.זהטלפוןלמספרתתקשר

החלק:הזההזההקשרהקשרלאישלאישטלפוןטלפוןמספרימספריכמהכמהשמוריםשמוריםאםאם0
כדיהשמאליהמגעפקדעלמטהאומעלהכלפיאצבע
.המבוקשהטלפוןמספראתלבחור

.השמאליהמגעפקדעללחץ0
.הטלפוןלמספרתתקשרהמערכת

:שיוצגוייתכןהטלפוןמספריבמקום
R)מופעלתהאפליקציה...):המתןאנא

יופיע,הניידלטלפון®Bluetoothחיבוראיןאם.כרגע
ולחיבורהרשאהלמתןהתפריטהמולטימדיהבמערכת

.)342עמוד3(ניידטלפוןשל
R)השיחותיומן...):נתוניםמעדכן

.מתעדכן
R)אנשי...):קשראנשימייבא

.מיובאיםהאחוסןממדייתאוהניידמהטלפוןהקשר

שיחהשיחהשלשלדחייהדחייה/קבלהקבלה
תוצגאליךמתקשריםכאשר:עיליתעיליתתצוגהתצוגהבעליבעלירכביםרכבים
).נכנסתשיחה(ההודעההעיליתבתצוגה

השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק0
).שיחהדחה(~או)לשיחהענה(6ובחר

.השמאליהמגעפקדעללחץ0

הלחצניםבאמצעותגםאותהלדחותאולשיחהלענותאפשר
.ההגהבגלגל~או6
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הרכבהרכבבמחשבבמחשבהעיליתהעיליתהתצוגההתצוגההגדרותהגדרותקביעתקביעת

:רכבמחשב
)עיליתתצוגה(1

שנבחרהההגדרה1
דיגיטלימהירותמד2
תמרוריםעזר3
הניווטחיוויי4

:העיליתהתצוגהשלהבאותההגדרותאתלקבועאפשר
R)מיקום(
R)בהירות(
R)התצוגהתכני(

בפקדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:הגדרההגדרהבחירתבחירת0
.השמאליהמגע

.השמאליהמגעפקדעללחץ0
בפקדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:ערךערךהגדרתהגדרת0

.השמאליהמגע
.השמאליהמגעפקדעללחץ0

עיליתעיליתתצוגהתצוגה
העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהתפקודתפקוד

:הנהגשלהראייהלשדהמקרינההעיליתהתצוגה
Rהניווטממערכתמידע
Rלנהגהעזרמערכותשלמידע
Rמהאזהרותאחדות

המוצגיםהמוצגיםהתכניםהתכנים

ניווטהנחיות1
הנוכחיתהנסיעהמהירות2
מזוהיםותמרוריםשלטים3
עזרלדוגמה(לנהגהעזרבמערכותהמוגדרתהמהירות4

)DISTRONICאקטיבימרחקשמירת

ההודעההעיליתבתצוגהתוצגאליךמתקשריםכאשר
).נכנסתשיחה(6

הרצועהאוהתחנהשםזמניבאופןיוצגופעילכשהשמע
.השמעמקורתפעולבמהלך
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
:הבאיםמהתנאיםמושפעתהנראות
Rישיבהתנוחת
Rהתמונהמיקוםכוונון
Rהאורתנאי
Rרטובבכבישנהיגה
Rהצגכיסויעלחפצים
Rשמשבמשקפיקוטביות

שחלקיםייתכןמאודחזקהשמשקרינתישנהכאשר%
ואזלכבותאפשרזהתהליךלבטלכדי.יחווירומהתצוגה
.העיליתהתצוגהאתמחדשלהפעיל

העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.באפשרותבחר0
.מוצגתהעיליתהתצוגה
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ההפעלהההפעלהלבטיחותלבטיחותהנחיותהנחיות

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

תקשורתהתקניתפעולבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןניידים

הנהגשלהלבתשומתאתמסיטיםניידיםתקשורתהתקני
השליטהאתלאבדעלולהנהגלכךבנוסף.בדרךמהנעשה

.הרכבעל
רקניידיםתקשורתהתקנילתפעלרשאיהנהג0

.במקוםעומדכשהרכב
תקשורתבהתקנילהשתמשרשאיםהרכבנוסעי0

באזורלדוגמה,לכךהמיועדבאזוררקניידים
.האחורייםהמושבים

בעתהבאיםלנושאיםמיוחדבאופןלבשיםבטיחותךלמען
ההפעלהמערכתובמיוחדניידיםתקשורתהתקניתפעול
:הקולית
Rנמצאאתהשבהבמדינההחוקלתקנותציית.
Rההפעלהמערכתואתניידיםתקשורתהתקנילתפעלמותר

אתהאחרת.זאתמאפשרהתנועהמצבכאשררקהקולית
תאונותלגרוםוכךבדרךלנעשהלבלשיםשלאעלול

.אחריםושלשלךולפציעה
Rחירוםבמצבהקוליתההפעלהבמערכתמשתמשכשאתה,

,שלךשהשיחהייתכןכךועקבלהשתנותעשויקולך
.לצורךשלאתתעכב,החירוםלמוקדלדוגמה
Rלפניהקוליתההפעלהמערכתפונקציותאתהיטבלמד

.הנסיעהתחילת

תפעולתפעול
תכליתיתכליתי-הרבהרבההגהההגהמגלגלמגלגלהתפעולהתפעולאופןאופןסקירתסקירת

דקהכחצילשימושמוכנהLINGUATRONICמערכת
.ההצתההפעלתלאחר

שיח-דוהפעלת£:מעלהכלפיהמתגדחיפת1
הקולשלהפעלה/כיבוי8:הכפתורעללחיצה2

)שיח-דוסגירת(
עוצמתשלהחלשה/הגברה:למטה/למעלההגלגלסיבוב
הקול

שיחהסיום/דחיית~:מטהכלפיהמתגלחיצת3
)שיח-דוסגירת(
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שיחשיח-דודוביצועביצוע

ניתןLINGUATRONICבאמצעותשיח-דולביצוע
כפקודותיום-היוםמשפתשלמיםבמשפטיםלהשתמש
Show"למשל,קוליות me the list of last calls) הראה"

How"או)האחרונותהשיחותרשימתאתלי hot is it
outside?) תחילהלעבורצורךאין?).בחוץחםכמה"
".הרכבפונקציות"או"טלפון"כגוןהמתאיםליישום

:מפתחמפתחמילתמילתבאמצעותבאמצעותשיחשיח-דודושלשלהמשךהמשךאואוהפעלההפעלה0
Hello"אמוראמור Mercedes) להפעילכדי)מרצדסשלום"
ההפעלה.LINGUATRONIC-הפונקציותאת

במערכתמופעלבמצבלהיותצריכההקולית
£המתגדחיפת.)238עמוד3(המולטימדיה

לשםנחוצהאינותכליתי-הרבההגהבגלגלמעלהכלפי
.כך

ולומרהקוליתההפעלהמערכתאתלהעבירגםאפשר
Hello"לדוגמה,אחדבשלבקוליתפקודה Mercedes,

How fast can you drive here) ,מרצדסשלום?
?".כאןלנסועלימותרמהרכמה

או
כלפיתכליתי-הרבההגהבגלגל£המתגאתלחץ0

.מעלה
.קוליתפקודהלומראפשרהקוליהאותלאחר

הקוליתהפקודהאתאמור:קלטקלטתיקוןתיקון0
.תיקון

השורהמספראתאמור:הבחירההבחירהמרשימתמרשימתרשומהרשומהבחירתבחירת0
.התוכןאתאו

הקוליתהפקודהאתאמור:הבחירההבחירהברשימתברשימתדפדוףדפדוף0
אוהבאהדף"

.הקודםהדף
הקוליתהפקודהאתאמור:שיחשיח-דודועצירהעצירה0

.השהה
Hello"הקוליתהפקודה Mercedes) )מרצדסשלום"

כלפיתכליתי-הרבההגהבגלגל£המתגלחיצתאו
.שיח-הדואתלהמשיךמאפשרותמעלה

הקוליתהפקודהאתאמור:הקודםהקודםשיחשיח-לדולדומעברמעבר0
.חזרה

הפקודהאתאמור:העליונההעליונהשיחשיח-הדוהדולרמתלרמתמעברמעבר0
.ביתהקולית

הקוליתהפקודהאתאמור:שיחשיח-דודוביטולביטול0
ההגהבגלגל~8הלחצןעללחץאוסגירה
.תכליתי-הרב

בזמןלדברהתחל:המערכתהמערכתשלשלקוליקוליפלטפלטבזמןבזמןדיבורדיבור0
.לךעונהעדייןשהמערכת

.יותרמהריושגוהיעדיקוצרהקוליהפלט
קוליותפקודותהאפשרותכךלשם)238עמוד3(%

מופעלתלהיותצריכהמדברתשהמערכתבזמן
.המולטימדיהבמערכת

באמצעותבאמצעותלהפעיללהפעילשאפשרשאפשרהפונקציותהפונקציותסקירתסקירת
LINGUATRONIC

מאפשרתLINGUATRONICהקוליתההפעלהמערכת
:הרכבבאבזורתלוי,הבאותהפונקציותאתלתפעל
Rטלפון
RSMSל"ודוא
Rניווט
Rכתובותספר
Rרדיו
Rמדיה
Rטלוויזיה
Rרכבפונקציות
Rאווירמזג

ההפעלהכאשררקלרשותךיעמודהפונקציותהיקףמלוא
.)238עמוד3(מופעלתהמקוונתהקולית

המוגדרתהמוגדרתהשפההשפהעלעלמידעמידע

באמצעותLINGUATRONIC-השפתאתלשנותאפשר
מערכתאם.המערכתשפתשלההגדרה

LINGUATRONICהמערכתבשפתתומכתאינה
.אנגליתהשפהתיבחר,המוגדרת
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LINGUATRONICהבאותבשפותזמינה:
Rגרמנית
Rאנגלית
Rצרפתית
Rאיטלקית
Rהולנדית
Rפולנית
Rפורטוגזית
Rרוסית
Rשוודית
Rספרדית
Rכית'צ
Rטורקית

)המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(LINGUATRONICהגדרתהגדרת
תנאים
Rלחשבוןמקושררכב:המקוונתהמקוונתהקוליתהקוליתההפעלהההפעלהעבורעבור

Mercedesשלמשתמש me .)363עמוד3)
R369עמוד3(לאינטרנטחיבורישנו(.

Rהקוליתההפעלה:קשרקשרבאנשיבאנשיהמקווןהמקווןהשימושהשימושעבורעבור
.מופעלתהמקוונת

:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1

2

שלשלהקוליתהקוליתההפעלהההפעלהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
LINGUATRONIC

.קוליתהפעלהבחר0
.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

בפקודהלהשתמשאפשר,פעילההפונקציהכאשר
Hello"הקולית Mercedes) כדי)מרצדסשלום"
.שיח-הדואתלהפעיל

לדיבורלדיבורההפרעהההפרעההפעלתהפעלת
.מדברתשהמערכתבזמןקוליותפקודותבחר0

בזמןקוליתפקודהלומראפשרפעילההפונקציהכאשר
.מדברתשהמערכת

המקוונתהמקוונתהקוליתהקוליתההפעלהההפעלהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.מקוונתקוליתהפעלהאתהפעל0
.במפעלהופעלההמקוונתהקוליתההפעלה%

.מקוונתקוליתהפעלהמינויבחר0
Mercedesפורטלאלתועבראתה me.

Mercedesבפורטלהקוליתההפעלהאתהפעל0 me.

מקווןמקווןלשימושלשימושקשרקשראנשיאנשיהפעלתהפעלת
.המקווןלשימושקשראנשיבחר0

וקלהטובהבצורהלמצואניתןפעילההפונקציהכאשר
גםכןכמו.קוליותהוראותבאמצעותקשראנשייותר
המערכתידיעלהקשראנשישמותאמירתאיכות

.משתפרת

LINGUATRONIC-בביעיליעילשימוששימוש
שלשלהאקוסטיהאקוסטיהסיועהסיועשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן

LINGUATRONIC
במקריםועזרהמידעמספקותהמתאימותהקוליותהפקודות
:הבאים
Rהקוליתהפקודהאתאמור:אופטימליאופטימליתפעולתפעול

מבוא
הוראותטעינתידיעלאוקוליותפקודותלמערכת
פתחלדוגמה,הדיגיטליותההפעלה
להשתמשאפשרנייחהרכבכאשר.הפעלההוראות

כאן.הדיגיטליותההפעלההוראותשלהפונקציותבכל
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שלהשונותהפונקציותאתהמסביריםסרטוניםגםתמצא
LINGUATRONIC.

Rההגהבגלגל£המתגאתדחף:נוכחינוכחייישוםיישום
הקוליתהפקודהאתואמורמעלהכלפיתכליתי-הרב

תפעולעלמידעתקבלכעת.עזרה
.הנוכחיהיישוםעבורLINGUATRONIC-ה
Rהקוליתהפקודהאתאמור:שיחשיח-הדוהדוהמשךהמשך

המותאםמידעתקבלמכןלאחר.שיח-דובמהלךעזרה
.שיח-בדוהנוכחילשלב
Rעבורהקוליותהפקודותטעינת:מסוימותמסוימותפונקציותפונקציות

Hello"באמצעותלדוגמה,המבוקשתהפונקציה
Mercedes, I would like to have help with the

radio) או)הרדיובנושאעזרהאבקש,מרצדסשלום"
תכליתי-הרבההגהבגלגל£המתגעללחיצהלאחר
הקוליתהפקודהאתלדוגמהאמור,מעלהכלפי

.לטלפוןעזרה

LINGUATRONIC-בבאופטימליאופטימלישימוששימושבנושאבנושאהנחיותהנחיות
:הזיהוישיפורבנושאהנחיות
R238עמוד3(המקוונתהקוליתההפעלהאתהפעל(.
RמערכתאתלתפעלישLINGUATRONICממושברק

.הנהג

Rבליאולם,ובבירורברצףהקוליותהפקודותאתאמור
.להגשים
Rבמושביםמשיחותרעשכגון,מפריעיםרעשיםמנע

.הקוליתהפקודהאמירתבעת,מאחור
Rכתובותכתובותוספרוספרטלפוןטלפוןרשומותרשומותעבורעבור:

הגיוניותטלפוניםספררשומותרקצור-
ושםמשפחהשםלדוגמה,הניידבטלפון/במערכת
.המתאיםבשדהפרטי

אולצורךשלאריקיםבתווים,בקיצוריםתשתמשאל-
.מיוחדיםבתווים

Rהפקודהאתאמור:טלוויזיהטלוויזיהוערוציוערוצירדיורדיותחנותתחנותשמותשמות
הקראהקולית
המבוקשתהתחנהשםאתואמור,רדיותחנותרשימת

.אותואומרתשהמערכתכמו
Linguatronicהפעלתבעת,הזיהויאתלשפרכדי%

מופחתתוהחימוםהאוורורהמפוחשלההפעלהעוצמת
.החיצוניתלטמפרטורהבהתאם

המקוונתהמקוונתהקוליתהקוליתההפעלהההפעלהעלעלמידעמידע

ומציגה,יותרטובזיהוימאפשרתהמקוונתהקוליתההפעלה
עלמידעכגון,חיצונימידעעלבהתבססנוספותתוצאות

אתלהפעילממליציםאנולכן.האווירמזגועלענייןנקודות
.המקוונתהקוליתההפעלה

Mercedes-במשתמשלחשבוןזקוקאתהכךלשם me.אם
אותוולקשראותוליצורעליךמשתמשחשבוןלךאיןעדיין
.)363עמוד3(שלךלרכב
שלךהמשתמשחשבוןאתלפתוחעליךמכןלאחר

Mercedes-ב me.שלהשירותיםMercedes meיוצגו,
.)363עמוד3(אותםלהפעילאפשרוכעת
מופעלתלהיותחייבתהמקוונתהקוליתההפעלהלכךבנוסף

.)238עמוד3(

חשובותחשובותקוליותקוליותפקודותפקודות
הקוליותהקוליותלפקודותלפקודותבהתייחסבהתייחסהערותהערות

פקודה"עמודהראה(המדויקותהקוליותהפקודותלצד
במרבית,מסוימתפונקציהלטעינת)הבאותבטבלאות"קולית

אתהכאשרגםאותךמבינהLINGUATRONICהמקרים
דוגמאותכמהמובאותזהלצורך.יומית-יוםבשפהמשתמש
מןבחלקזאתעם".יומית-יוםבשפהדוגמאות"בעמודה
.בלבדמוגבלתבמידהזמינותאלודוגמאותהשפות
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או>ענייןנקודת<למשל,משולשיםבסוגרייםתכנים%
אתלמלאיששבהםמיקוםמצייניהם>,קשראיש<

:הקוליתהפקודה.הרצויהמונח
ניתן)בינייםכיעד>ענייןנקודת<הגדר(

:הבאבאופןלמשללמלא
-Mercedesאתהגדר(

Benz Arenaבינייםכיעד.)

פונקציותפונקציותלהחלפתלהחלפתהקוליותהקוליותהפקודותהפקודותסקירתסקירת

לצורךמצבלהחלפתקוליותבפקודותלהשתמשאפשר
.מסוימותאפליקציותפתיחת

מצבמצבלהחלפתלהחלפתקוליותקוליותפקודותפקודות

תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

אלעבור
הניווט

פתח
הניווטפונקצייתאת

לניווטמעבר

אלעבור
הכתובותספר

אתפתח
הכתובותספר

קשרלאנשימעבר

לטלפוןמעברהטלפוןאתהצג)לטלפוןעבור(

תפריטאלעבור()SMS-לעבור(
SMS(

המסרוניםלאפליקצייתמעבר

אבקש(
)ל"הדואאתלראות

ל"הדואלאפליקצייתמעבר)ל"דואתפריטפתח(

לרדיומעבר)לרדיוהחלף(לרדיועבור

לטלוויזיהמעברהטלוויזיהאתהדלקהטלוויזיהאלעבור

למדיהמעברהמדיהאתפתח)למדיהעבור(
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

אתפתחלנוחותעבור
הנוחותתפריט

הנוחותלהגדרותמעבר

נתוניאתהצג)למידעעבור(
הרכב

הרכבעלהמידעלתפריטמעבר

אתפתחלהגדרותעבור
ההגדרות

ההגדרהאפשרויותעםלתפריטמעבר

הפונקציהאתלהפעילכדיהתפריטאתלהעלותצורךאין%
אתלהפעילתוכל.LINGUATRONICבאמצעות
,למשל,קולתיפקודהבאמצעותישירותהפונקציה
מידעלקבלת.ניווטליעדכניסהאוקשראישפתיחת

הפקודותשלהכלליתהסקירהבטבלאותעיין,נוסף
.הקוליות

הניווטהניווטשלשלהקוליותהקוליותהפקודותהפקודותסקירתסקירת

וכתובותענייןנקודותלהזיןניתןקוליותניווטפקודותבעזרת
ישירותלבצעגםניתן.שלךהקשראנשיאללנווטאורגילות

קטןמבחרמספקתשלהלןהרשימה.חשובותניווטהגדרות
הצעותלקבלתוכל.האפשריותהקוליותהפקודותשלבלבד
הקוליתהפקודהאמירתלאחרנוספות

.בניווטעזר
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הניווטהניווטשלשלקוליותקוליותפקודותפקודות

תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

אלנווט
בןלרחובאביבלתלאותיקחכתובת

גוריון

.המבוקשתלכתובתההכוונההתחלת

אישאלנווט
קחקשר

ישראלשלהקשרלכתובתבבקשהאותי
ישראלי

.הכתובותמספרקשראישלכתובתההכוונההתחלת

מיליםשלוששלכתובתאלנווט
:הגרמניתלשפהתקפההדוגמה

אלסע

.what3wordsשלמיליםשלושלכתובתההכוונההתחלת
.ברנדנבורגלשעראותךתנווטהמדוברתהדוגמה
:הבאלמידעלבשים
Rשפהתלויותהןמיליםשלושכתובות.
Rמידע.השפותובכלהמדינותבכלזמיןאינומיליםשלושכתובתבאמצעותהיעדחיפוש

יעדהזנת"תחתניווטבפרקתמצאwhat3wordsשלמיליםשלושכתובותעלנוסף
".מיליםשלושככתובת

:הבאותהמיליםשלושכתובותלדוגמהישנןברנדנבורגלשער
Rגרמנית:tapfer.gebäude.verliehen
Rאנגלית:that.lands.winning
Rצרפתית:posteaux.bobineur.ombrant
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

)הביתכתובתאל(
)שלילכתובת/הביתהנווט(

.הביתלכתובתההכוונההתחלת

אותיקח()לעבודהנווט(
)למשרד

.העבודהלכתובתההכוונההתחלת

נקודתהזן
ענייןלנקודתבבקשהאותיקחעניין

.ברנדנבורגשערלדוגמה,ענייןנקודתהזנת

נקודתאלנווט
טירתהענייםנקודתאלניווטהתחל(עניין

)היידלברג

.ענייןנקודתשהואליעדההכוונההפעלת

נווט
מקוונתענייןנקודתחפש(ענייןנקודתמקוונתענייןנקודתאל

)בשטוטגרטהלאומיתהגלריה

.ליעדההכוונהוהתחלתבאינטרנטענייןנקודתחיפוש

הכוונההתחל
הכוונההתחלליעד

ליעדאותיקחליעד

.ליעדההכוונההתחלת

הכוונהבטל
ליעד

רוצהאני(
)ליעדההכוונהאתלהפסיק

.ליעדההכוונהביטול
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

מחדשהפעל(
)ליעדההכוונהאת

אתשובהתחל(
)ליעדהכוונה

.הפסקהלאחרליעדההכוונההמשך

הגדר(
אתהגדר()בינייםכיעד>כתובת<

)בינייםכיעדבשטוטגרט87מרצדסרחוב

.במסלולבינייםיעדבחירת

הגדר(
)חדשבינייםכיעדשליאמאאתשמור()בינייםכיעד>קשראיש<

.הקשראנשימתוךבמסלולבינייםיעדבחירת

הגדר(
-Mercedesאתשמור()בינייםכיעד>ענייןנקודת<

Benz Arenaחדשהציוןכנקודת(

.במסלולבינייםכיעדענייןנקודתבחירת

קבע
לכתובתבבקשהאותיקחמדינהבכתובת

בצרפת

.אחרתבמדינהיעדבחירת

מיקודהזן
חדשלמיקודהכוונההתחל

.מיקודהזנת

אחרוניםיעדים
קודמיםיעדיםהצג

.האחרוניםהיעדיםמרשימתיעדבחירת
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

מסלוליםהצג(
)חלופיים

חפש
חלופייםמסלולים

.שחושבוהמסלולמחלופותאחתהצגת

הפעל(
נסיעההנחיותהפעל)נסיעההנחיות

.ליעדהכוונהעבורהקוליתההנחיההפעלת

הפסק(
)נסיעההנחיות

כבה
נסיעההנחיות

.ליעדהכוונהעבורהקוליתההנחיהביטול

.במפההתנועהדיווחיהצגת)תנועהפקקהצג(תנועהמפתהצגת

כבה)תנועהמפתהסתר(
תנועהעומסיעלדיווחים

.התנועהדיווחיהסתרת

יעדיםסמליהצג(
)מיוחדים

כלאתהצג(
)במפההענייןנקודות

.במפההענייןנקודותסמליהצגת

יעדיםסמליהסתר(
)מיוחדים

אתהסר(
)במפההענייןנקודות

.הענייןנקודותסמליהסתרת

הטלפוןהטלפוןשלשלהקוליותהקוליותהפקודותהפקודותסקירתסקירת

לחפשאולהתקשרלךמאפשרותלטלפוןהקוליותהפקודות
שלבלבדקטןמבחרמספקתשלהלןהרשימה.הכתובותבספר

הצעותלקבלתוכל.בטלפוןהאפשריותהקוליותהפקודות
הקוליתהפקודהאמירתלאחרנוספות
.לטלפוןעזרה
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הטלפוןהטלפוןעבורעבורקוליותקוליותפקודותפקודות

תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

אלהתקשר
טלפוןמספר

חייג(
)0171xxxxxxxלמספר

.הטלפוןמספרשלישירההזנהבאמצעותטלפוןשיחתביצוע

אישאלהתקשר
הניידלמספרהתקשרקשר

ישראלידוריתשל

.הכתובותמספרשםהזנתידיעלהטלפוןשלישירהפתיחה

שלהחירוםלמוקדהתקשר(שלהחירוםלמוקדהתקשר
Mercedes-Benz(

.Mercedes-Benzשלהחירוםמוקדאלחירוםשיחתהפעלת

אלהתקשר
תקלותלשירותהודע(
Mercedes(

.Mercedes-Benzשלהתקלותשירותאלשיחהביצוע

הצגנענושלאשיחות
נענושלאהשיחותרשימתאת

.תוצגנענושלאהשיחותרשימת

.נענושלוהשיחותהנכנסות,היוצאותהשיחותכליוצגוברשימה)השיחותכלאתהצג()אחרונותשיחות(

שיחותהצגנכנסותשיחות
שנענו

.תוצגהנכנסותהשיחותרשימת
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

יוצאותשיחות
היוצאותהשיחותרשימתאתהצג

.תוצגהיוצאותהשיחותרשימת

איש<חיפוש(
>)קשר

פתח(
)שמיטמיכאלקשראישר

.הכתובותפנקסמתוךהקשראישפרטיפתיחת

התקשר/חייג(חוזרחיוג
)אחרוןלמספר

.שחויגהאחרוןלמספרטלפוןשיחתביצוע

אתהפעל()טלפוןהחלף(
)הנוסףהטלפון

הראשיהטלפוןהחלפת

והטלוויזיהוהטלוויזיההרדיוהרדיושלשלהקוליותהקוליותהפקודותהפקודותסקירתסקירת

כאשרגםולטלוויזיהלרדיוהקוליותבפקודותלהשתמשניתן
יישוםמוצגובחזית,ברקעפועלהטלוויזיהאוהרדיויישום

הפקודותשלבלבדקטןמבחרמספקתשלהלןהרשימה.אחר
הצעותלקבלתוכל.ובטלוויזיהברדיוהאפשריותהקוליות

הקוליתהפקודהאמירתלאחרנוספות
.לטלוויזיהעזרהאולרדיועזרה
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ולטלוויזיהולטלוויזיהלרדיולרדיוקוליותקוליותפקודותפקודות

תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

תחנת
ברשתהרדיולתחנתעבורתחנהשםרדיו

המדוברתהרדיולתחנתמעבר

)תדר(

הרדיולתדרלתחנהעבור
מגהחמשנקודהושבעהשמונים

הרץ

VHFטווחעבורלמשל,רדיותדרהזנת

ערוץאתבחר()הבאהטלוויזיהערוץ(
)הבאהטלוויזיה

תוצגברשימההבאההטלוויזיהתחנת

רדיותחנת(
)קודמת

עבור(
)האחרונההרדיולתחנת

הקודמתלתחנהמעבר

ערוץשםשמור()טלוויזיהערוץשמור(
)טלוויזיה

המועדפיםברשימתהנוכחיהטלוויזיהערוץשמירת

אתשמור)רדיותחנתשמירת(
הרדיותחנתשם

מסוימתרדיותחנתעבורתחנהשםשמירת

רשימתהצג(
)העזרמערכותהגדרותאתהצג()רדיותחנות

הנקלטיםהרדיוערוציכלשמותאתהצגת
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

רשימתהקרא(
)טלוויזיהערוצי

ליהקרא(
)טלוויזיהתוכניותרשימת

הנקלטיםהטלוויזיהערוציכללשמותהאזנה

הקרא
רדיותחנותרשימת

הקרא
הרדיוערוצירשימתאת

הנוכחיהרדיוביישוםהזמינותהתחנותשלהרשימההקראת

תחנתפתח
)תנועהדיווחיהפעל(תנועהדיווחי

תנועהדיווחיהפעלת

תנועהדיווחיכבה
השתק(

)תנועהדיווחי
התנועהדיווחיהשתקת

הרדיושלמידעהפעלת
)הערוץעלנוסףמידעהצג(

הנוכחיתהרדיותחנתעלמידעהצג

כבה(הרדיושלמידעכיבוי
)הערוץעלנוסףמידע

הנוכחיהערוץעלהמידעשלכיבוי

המדיההמדיהשלשלהקוליותהקוליותהפקודותהפקודותסקירתסקירת

כאשרגםולטלוויזיהלרדיוהקוליותבפקודותלהשתמשניתן
יישוםמוצגובחזית,ברקעפועלהטלוויזיהאוהרדיויישום

הפקודותשלבלבדקטןמבחרמספקתשלהלןהרשימה.אחר
נוספותהצעותלקבלתוכל.המדיהבנגניהאפשריותהקוליות

עזרההקוליתהפקודהאמירתלאחר
.לנגןעזראולמדיה
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המדיההמדיהנגןנגןשלשלקוליותקוליותפקודותפקודות

תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

נגן
זמלחיניםמבצעיםאלבומיםרצועות
מוזיקלייםאנרים

אתנגן(
")הצהובהצוללת"ה

.בחיפושיתקבלוהזמיניםאנרים'והזהמלחינים,המבצעים,האלבומים,הרצועותכלשמות
.מידמנוגנתהרצועהמשמעית-חדהיאהחיפושתוצאתכאשר

רצועהנגן
רצועה

.יושמעוהזמינותהרצועותהשיראתנגן

אלבוםנגן
מהאלבוםנגןאלבום

.יושמעוהזמיניםהאלבומים

אמןאמןנגן
הלהקהשללמשהוהאזן

.יושמעוהזמיניםהאמנים

אתנגן
שלמשהונגןמלחיןהמלחין

שוברטפרנץהמלחין

.יושמעוהזמיניםהמלחינים

בסגנוןמשהונגןמוזיקליאנרזנגן
בופביהמוזיקלי

.יושמעוהזמיניםאנרים'הז
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

רצועהחפש(
השיראתחפש>)רצועה<

לבחורניתןשממנה,בחירהרשימתמוצגת.הזמינותהרצועותכלשמותאתמקבלזהחיפוש
Play"אמור,הבחירהברשימתהרצועותכלאתלנגןברצונךאם.הרצויההמוזיקהאת all

tracks) ).הרצועותכלאתנגן"

אלבוםחפש(
>)אלבום<

מצא
האלבוםאת

לבחורניתןשממנה,בחירהרשימתמוצגת.הזמיניםהאלבומיםכלשמותאתמקבלזהחיפוש
Play"אמור,הבחירהברשימתהרצועותכלאתלנגןברצונךאם.הרצויההמוזיקהאת all

tracks) ).הרצועותכלאתנגן"

חפש(
וניגהאמניתאתליהראה>)מבצע<מבצע

מיטשל

לבחורניתןשממנה,בחירהרשימתמוצגת.הזמיניםהאמניםכלשמותאתמקבלזהחיפוש
Play"אמור,הבחירהברשימתהרצועותכלאתלנגןברצונךאם.הרצויההמוזיקהאת all

tracks) ).הרצועותכלאתנגן"

חפש(
אוליבויויאןהמלחינהאתמצא>)מלחין<מלחין

לבחורניתןשממנה,בחירהרשימתמוצגת.הזמיניםהמלחיניםכלשמותאתמקבלזהחיפוש
Play"אמור,הבחירהברשימתהרצועותכלאתלנגןברצונךאם.הרצויההמוזיקהאת all

tracks) ).הרצועותכלאתנגן"

אנר'זחפש(
>)אנר'ז<

חפש
קלאסיתמוזיקהאנרהזאת

לבחורניתןשממנה,בחירהרשימתמוצגת.הזמיניםאנרים'הזכלשמותאתמקבלזהחיפוש
Play"אמור,הבחירהברשימתהרצועותכלאתלנגןברצונךאם.הרצויההמוזיקהאת all

tracks) ).הרצועותכלאתנגן"

הבאהרצועה
הסרטהסרטוןהשיראתהפעל

הבא

.הבאההרצועההפעלת
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

)קודמתרצועה(
השיראתשובהפעל

הקליפהקודמתהרצועההקודם
הקודם

.הקודמתהרצועההפעלת

לנגןתוכלזורצועהעלחזור
זהשירשוב

.מההתחלהשובתושמעהנוכחיתהרצועה

שיריםנגןדומהמוזיקהנגן
דומים

.יושמעודומיםמוזיקלייםקטעים

מוזיקהנגן
אקראית

.אקראייםמוזיקלייםקטעיםתשמיעהמערכתכלשהירצועהנגן

סדרהפעלת
אקראיהשמעה

אתהפעל
האקראיתההשמעהמצב

.האקראיתההשמעההפעלת

סדרכיבוי
אקראיהשמעה

המצבאתכבה
האקראי

.האקראיתההשמעהביטול

מאזיןאנילמה(
?)כרגע

המוזיקהמהי(
?)המושמעת

.הנוכחיתהרצועהעלהמידעהקראת
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ההודעותההודעותשלשלהקוליותהקוליותהפקודותהפקודותסקירתסקירת

,מסרוניםליצורמאפשרותההודעותשלהקוליותהפקודות
מבחרמספקתשלהלןהרשימה.להםולהאזיןאותםלערוך

.ההודעותעבורהאפשריותהקוליותהפקודותשלבלבדקטן
אמורנוספותהצעותלקבלכדי

.להודעותעזרה

הודעותהודעותשלשלקוליותקוליותפקודותפקודות

תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

>)שם<אלמסרון(
SMSהודעתהכתבת(

)מוסטרמןלמקסחדשה

.הכתובותבספרהשמותכלמביןלבחוראפשר.מסרוןחיבור

אלמסרון
טקסטשם

כתוב(
:העסקיבמספרכהןללאהחדשההודעה

?")הבאההפגישהמתקיימתמתי"

אתמידלומראפשרמופעלתהקוליתההפעלהכאשר.המדוברהקשרלאישSMSכתיבת
.הטקסטהודעתתוכן

הקרא
החדשותההודעותלכלהאזנהחדש

.חדשמסרוןהקראת

חדשההודעתהקרא
שםמאת

הטקסטלהודעתהאזן(
)ישראלימרוניתהאחרונה

שנטעןהאיששלהאחרוןהמסרוןהקראת
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

שםאללדוא
)ישראלילישראתחדשל"דואהכתב(

.ל"דואהודעתיצירת

>)שם<אלל"דוא(
:לישראלחדשל"דוא(

)צהרייםבארוחתהיוםניפגש

תוכןאתמידלומראפשרמופעלתהקוליתההפעלהכאשר.המוצגהקשרלאישSMSכתיבת
.הטקסטהודעת

.הפתוחהאושנבחרהל"הדואהודעתהעברת)זהמיילהעבר()ל"דואהעבר(

לדואהקרא
חדש

הקרא
חדשיםמיילים

.החדשהל"הדואהודעתהקראת

ל"הדואאתליהקרא(שםמאתחדשלדואהקרא
)ישראלימבניהאחרון

.שנטעןהאיששלהאחרוןל"הדואהקראת

ל"דוא(
באנגליתל"דואכתוב(>)שם<אלבאנגלית

)כהןלשלום

.המוצגהקשרלאישהאנגליתבשפהל"דואכתיבת

הרכבהרכבשלשלהקוליותהקוליותהפקודותהפקודותסקירתסקירת

אתישירותלפתוחמאפשרותהרכבעבורהקוליותהפקודות
הרשימה.הרכבופונקציותהגדרותשלהמתאימיםהתפריטים
הקוליותהפקודותשלבלבדקטןמבחרמספקתשלהלן

אמירתלאחרנוספותהצעותלקבלתוכל.לרכבהאפשריות
עזרההקוליתהפקודה

אוהרכבלהגדרות
.הרכבלפונקציותעזרה

הקשורותפקודותעבורצדאומושבצוייןלאאם%
באופןמתבצעתהפעולה,ברכבמסוייםלצדאולישיבה
.הנהגמושבעבוראוטומטי
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הרכבהרכבעבורעבורקוליותקוליותפקודותפקודות

תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

נמוכהטמפרטורה(
)יותר

מיזוג(
)יותרקרמעטאוויר

.האווירמיזוגמערכתשלהטמפרטורההנמכת

סחרורהפעל()אווירסחרור(
)אוויר

.האווירמיזוגבמערכתהאווירסחרורפונקצייתהפעלת

הפעל(
אקליםבקרתהפעל()אוטומטיתאקליםבקרת

)הנוסעבצדאוטומטית

.הקדמיהנוסעאוהנהגבצדהאוטומטיתהאקליםבקרתהפעלת

אופפתתאורה(
)כחולה

הפעל
בכחולהאופףהאוראת

.לכחוללדוגמה,האופףהאורשינוי

עיסויהפעל(
בצדהגליםעיסויאתהפעל()נהגגלים

)הנהג

.הקדמיהנוסעאוהנהגעבורהגליםעיסויהפעלת

)עיסויהפסק(
בצדעיסויפונקצייתהפסק(

)הנהג

.הקדמיהנוסעאוהנהגעבורהעיסויפונקציותכיבוי

חימוםהפעל(
במושבהחימוםאתהפעל()נהגמושב

)הנהג

.הקדמיהנוסעאוהנהגעבורהמושבחימוםהפעלת
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

מושבחימום(
אתהעלה/הורד()2בדרגה

)2לדרגההנוסעמושבחימום

.2לדרגההקדמיהנוסעאוהנהגמושבחימוםקביעת

מהירותהגבלת(
המרביתהמהירותאתליאמור()נוכחית

)המותרת

.הנוכחיתהמהירותהגבלתטעינת

טמפרטורה(
)חיצונית

כמה(
?)בחוץקר/חם

.החיצוניתהטמפרטורהטעינת

.הרכבנתוניטעינת)רכבנתוניהצג(רכבנתוני

.הנוכחיהנסיעהטווחעלהנתוניםטעינת)נוכחיטווחהצג()טווח(

)עזריםתפריט(
מערכותהגדרותאתהצג

העזר

.העזרמערכותהגדרותהצגת

בקרתתפריט
האקליםבקרתלתפריטעבורהאקלים

.האקליםבקרתהגדרותהצגת

עבור)תאורהתפריט(
התאורהלהגדרות

.האורהגדרותהצגת
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

לכוונוניעבור)מושביםתפריט(
המושב

.המושביםכוונוניהצגת

עבורעיסויתפריט
העיסוילהגדרות

.העיסויהגדרותהצגת

)הבאהשירותמועד(
)הקרובהשירותמועדמתי(

.הבאהשירותמועדטעינת
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והפעלהוהפעלהסקירהסקירה
MBUXהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתסקירתסקירת

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
המולטימדיהמערכתעבורהפעלהויחידתמגעפקד1.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

MBUX
MBUXמשמעותוMercedes-Benz User

Experience.
)261עמוד3(המגעפקדתפעול

מגעבקרתעםמדיהצג2
)260עמוד3(הביתמסךסקירת
)262עמוד3(מגעמסךתפעול

,הטלפוןעבורלחצניםעםבקרהלוח3
מערכתהגדרות/הרכבפונקציות/מדיה/רדיו

נוסעעולמות/ומועדפים
)268עמוד3(יישומיםהצגת

מגעלוח4
)263עמוד3(המגעלוחתפעול

בקרהכפתור5
השמעעוצמתכוונון:סיבוב•
הצלילשלכיבויאוהפעלה:לחיצה•
Üלחצן6

אוMBUXמולטימדיהמערכתשלכיבויאוהפעלה•
מדיהצג

רכיביבאמצעותמתפעליםMBUXהמולטימדיהמערכתאת
:הבאיםהבקרה
R1מגעפקד

R4מגעלוח

R2)מדיהצג(מגעמסך

מערכתעםדיאלוגלנהלתוכל,לחלופין%
LINGUATRONIC .)237עמוד3)

MBUXמולטימדיהמערכת258



,מחוותבעזרתהפעלהבאפשרותמאובזרהרכבאם%
להיותיכולותהמולטימדיהמערכתשלנבחרותפונקציות
הקריאהתאורתוכיבויהדלקהכולל,מגעללאמופעלות

.)264עמוד3(
,מקווניםשירותים,רביםיישומיםלרשותךמעמידההמערכת

אוהביתמסךדרךאלהפונקציותלהעלותניתן.ואפליקציות
.3הלחצניםבאמצעות

גלגלדרךבנוחותולהוסיףלטעוןתוכלשלךהמועדפיםאת
באמצעות3הבקרהבלוחאוßהמתגבאמצעותההגה
וביישומיםהביתבמסךמהירהגישהלחצני.ßהלחצן
.שונותפונקציותשלמהירהלבחירה
המולטימדיהמערכתשלהלמידהבפונקצייתשימושבעת
תחנות,אפשרייםניווטליעדיהגיוניותהצעותלקבלתוכל

מבוצעתאלההצעותשלהתצורההגדרת.קשרואנשירדיו
שונותמהגדרותמורכבשלךהפרופיל.שלךהפרופילדרך

מצביעבור.המולטימדיהבמערכתוהגדרותברכבשבוצעו
וכןהביתבמסךשוניםנוסעעולמותליצורניתןשוניםנהיגה

.ßהלחצןאוßהמתגבאמצעות
עלהודעהכגון,נכנסותהודעותעבורךמקבץההודעותמרכז
מספרלךמוצעיםההודעהלסוגבהתאם.זמיןגרסהעדכון
הביתמסךדרךההודעותמרכזאתלהציגתוכל.פעולהדרכי
.היישומיםבתפריטיאו

מידעלחפשניתן,ברכבהגלובליתהחיפושאפשרותבעזרת
.באינטרנטמקווןחיפושלבצעגםכמוקטגוריותבמגוון

.ובהודעותהביתבמסךגלובליחיפושלהפעילבאפשרותך

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
.גניבהמפנילהגנהטכנייםבאמצעיםמאובזרזהמכשיר
.מורשהלמוסךפנה,גניבהמפניההגנהעלנוסףמידעלקבלת

המדיההמדיהלצגלצגבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

.)409עמוד3(הרכבפניםלטיפוחבנוגעלהנחיותלבשים
גבוהההטמפרטורהכאשר:אוטומטיאוטומטיטמפרטורהטמפרטורה-תלויתלויכיבויכיבוי
לאחר.הראשוןבשלבאוטומטיתתופחתהצגבהירות,מדי
.זמניתלגמרילכבותעשויהצגמכן
)Polaroid(מקוטבותעדשותבעלישמשמשקפי%

מערכתשלהצגשעלהתוכןקריאתעלמקשים
.המולטימדיה
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הביתהביתמסךמסךסקירתסקירת

הראשוניםהיישומיםשלושתהצגת:הביתבמסך1
הביתמסךהצגת:אחריםהמסכים

פרופילהצגת2
גלובליחיפושהצגת3
4SOS NOT READYקריאתמערכתכאשררקמוצג

זמינהאינהMercedes-Benzשלהחירום

הניידהטלפוןשלהסוללהמצב,רשתתצוגותהצגת5
שעה,הסלולריתהרשתשלהשדהעוצמת,המחובר

ההתראותמרכזהצגת6
.במערכתחדשההתראהמסמןהכוכב

הסמליםאחדבאמצעותיישוםהצגת7
העדכניהמידעאוהנוכחיתהבחירהכולל,היישוםשם8

הזנת,היעדהזנתטעינת:כאןבדוגמה(מהירהגישה9
)הביתעבוריעדכתובת

Aכעתשנבחרהתצוגהואזורהיישומיםמספר
B133עמוד3(האקליםבקרתתפריטטעינת(
Cמועדפיםוגםהנוסעעולמות,הצעותהצגת
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המרכזייםהמרכזייםההפעלהההפעלהרכיבירכיביסקירתסקירת

מגעפקד1
מגעבקרתעםמדיהצג2
מגעלוח3

מגעמגעפקדפקד

)MBUXמולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(מגעמגעפקדפקדתפעולתפעול

©לחצן1

יישומיםוהצגתהביתמסךהצגת
הביתמסךכאשר:ומועדפיםנוסעעולמות,הצעותטעינת
.מטהכלפי2המגעפקדעלהחלק,מוצג

מגעפקד2

Gלחצן3
האחרונהלתצוגהחזרה:קצרהלחיצה

:MBUXהמולטימדיהמערכתעבורהפעלהיחידת4
ßמתג

המועדפיםהצגת:מטהכלפיקצרהלחיצה
נוסעועולמותמועדפיםהוספת:ארוכהלחיצה
בקרהכפתור
VOLהקולעוצמתכוונון:סיבוב
8הקולהשתקת:לחיצה
6מתג

טלפוןשיחתביצועאוקבלה:מעלהכלפילחיצה
~מתג

סיומהאושיחהדחיית:מטהכלפילחיצה

החלקההחלקהבמחוותבמחוותלהשתמשישוברשימותבתפריטיםלנווטכדי
.2המגעלוחשללמגעהרגישהמשטחעלאחתאחתבאצבעבאצבע

,למטה,למעלההחלק:רשומהרשומהאואותפריטתפריטפריטפריטבחירתבחירת0
.ימינהאושמאלה

.2המגעפקדעללחץ0
.המקלדתבאמצעותתוויםהזן:תותוהזנתהזנת0
.כלשהולכיווןאצבעהחלק:דיגיטליתדיגיטליתמפהמפההזזתהזזת0
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המגעהמגעפקדפקדרגישותרגישותהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות2©1
המגעהפעלתרגישות2
.איטיאובינוני,מהירבחר0

המגעהמגעבבקרבבקרהאקוסטיהאקוסטיהמשובהמשובהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות2©1
.רשימהמתוךהבחירהבתהליךתומכתהפונקציה

.לתפעולאקוסטימשובבחר0
.כבויהאוחזק,רגילהגדר0

גלילהבעתצלילתשמע,מופעלתהפונקציהכאשר
,הרשימהסוףאוהרשימהלתחילתהגעהעם.ברשימה
.שונהצליליושמע

מגעמגעמסךמסך

מגעמגעמסךמסךתפעולתפעול

הקשההקשה
אוהסמלעלהקשה:רשומהרשומהאואותפריטתפריטפריטפריטבחירתבחירת0

.הרשומה
.אחתבאצבעומהירהכפולההקשה:מפהמפהממ"קנקנהגדלתהגדלת0

.אצבעותבשתיהקשה:מפהמפהממ"קנקנהקטנתהקטנת0
.המקשיםאחדעללחיצה:המקלדתהמקלדתדרךדרךתוויםתוויםהזנתהזנת0

אחתאחתבאצבעבאצבעהחלקההחלקהמחוותמחוות
אושמאלה,למטה,למעלההחלקה:בתפריטיםבתפריטיםניווטניווט0

.ימינה
.כלשהולכיווןאצבעהחלק:דיגיטליתדיגיטליתמפהמפההזזתהזזת0
מסךעלאצבעעםהתואתכתוב:ידידבכתבבכתבתוויםתוויםהזנתהזנת0

.המגע

אצבעותאצבעותבשתיבשתיהחלקההחלקהמחוותמחוות
אופסק:המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשלשלהקטנההקטנהאואוהגדלההגדלה0

.אצבעותשתילזוזוקרב
זוקרבאופסק:אינטרנטאינטרנטמעמודמעמודחלקחלקהקטנתהקטנתאואוהגדלתהגדלת0

.אצבעותשתילזו
.שמאלהאוימינהאצבעותשתיסובב:מפהמפהסיבובסיבוב0

גרירהגרירהאואוהחזקההחזקה,נגיעהנגיעה
לכיווןהאצבעאתוהזזהמגעבמסךגע:מפהמפההזזתהזזת0

.הרצוי
והזזהמגעבמסךגע:סקאלהסקאלהגביגביעלעלהקולהקולעוצמתעוצמתכוונוןכוונון0

.ימינהאושמאלההאצבעאת

והחזקהוהחזקהנגיעהנגיעה
עדהמגעבמסךממושכתנגיעהגע:במפהבמפהיעדיעדשמירתשמירת0

.הודעהלהופעת
והחזקהמגעבמסךגע:יישוםיישוםמתוךמתוךגלובליגלובליתפריטתפריטהצגתהצגת0

.אפשרויותהתפריטלהופעתעד

המגעהמגעמסךמסךעבורעבורהאקוסטיהאקוסטיהמשובהמשובהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות2©1
.רשימהמתוךהבחירהבתהליךתומכתהפונקציה

.לתפעולאקוסטימשובבחר0
.כבויהאוחזק,רגילהגדר0

גלילהבעתצלילתשמע,מופעלתהפונקציהכאשר
הרשימהלסוףאוהרשימהלתחילתהגעהעם.ברשימה
.שונהצליליושמע

MBUXמולטימדיהמערכת262



מגעמגעלוחלוח

המגעהמגעלוחלוחתפעולתפעול

%לחצן1
האחרונהלתצוגהחזרה:קצרהלחיצה

~לחצן2
האחרוןהשמעמקורשלהבקרהתפריטהעלאת:לחיצה
פעילשהיה

עלימינהאושמאלההחלק,מוצגהבקרהתפריטכאשר
.המגעלוח
©לחצן3

יישומיםוהצגתהביתמסךהצגת:לחיצה
מגעלוח4

הביתמסךכאשר:ומועדפיםנוסעעולמות,הצעותטעינת%
.מטהכלפי4המגעפקדעלהחלק,מוצג

החלקההחלקהבמחוותבמחוותלהשתמשישוברשימותבתפריטיםלנווטכדי
.4המגעלוחשללמגעהרגישהמשטחעל:האצבעותהאצבעותשלשל
,הבחירהאתלהזיזכדי:רשומהרשומהאואותפריטתפריטפריטפריטבחירתבחירת0

.ימינהאושמאלה,למטה,למעלההחלק
.4המגעלוחעללחץ,הבחירהאתלאשרכדי0
או
נגיעהמספיקה,מופעלמגעבמסךנגיעהכאשר0

.)263עמוד3(
המקלדתבאמצעותהתוויםאתבחר:תוויםתוויםהזנתהזנת0

.)282עמוד3(
או
.המגעלוחעלידבכתבהתוויםאתכתוב0
מוצגתהדיגיטליתהמפהכאשר:הדיגיטליתהדיגיטליתהמפההמפההזזתהזזת0

.אחתבאצבעמעלההחלק,הניווטתפריטעם

.המגעלוחעללחץ0
.הדיגיטליתהמפהאתלהזיזניתן

.הכיווניםלכלהחלק0

שתישתישלשלמחוותמחוותבאמצעותבאמצעותלהפעיללהפעילישישהבאותהבאותהפונקציותהפונקציותאתאת
:אצבעותאצבעות

.מטהכלפיאצבעותבשתיהחלק:ההתראותההתראותמרכזמרכזהצגתהצגת0
כלפיאצבעותבשתיהחלק:ההתראותההתראותמרכזמרכזסגירתסגירת0

.מעלה
שהיהשהיההאחרוןהאחרוןהשמעהשמעמקורמקוראואוהבקרההבקרהתפריטתפריטטעינתטעינת0

.למעלהאצבעותשתיהחלק:פעילפעיל
אופסק:המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשלשלהקטנההקטנהאואוהגדלההגדלה0

.אצבעותשתילזוזוקרב
זוקרבאופסק:אינטרנטאינטרנטמעמודמעמודחלקחלקהקטנתהקטנתאואוהגדלתהגדלת0

.אצבעותשתילזו

המגעהמגעלוחלוחשלשלהרגישותהרגישותהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות2©1
המגעלוחרגישות2
.איטיאובינוני,מהירבחר0
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אוהפעלהמגעבמסךנגיעה:הלחיצההלחיצהרגישותרגישותהגדרתהגדרת0
.כיבוי
המגעלוחעלקלהבהקשהדימופעלתהפונקציהכאשר
.בתפריטפריטלבחורכדי

הידהידכתהכתהכלכלההקראהההקראהפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rקוליתהפעלהבמערכתמאובזרתהמולטימדיהמערכת.
Rשנבחרההמערכתשפתעבורזמינהההקראהפונקציית.

:מולטימדיהמערכת
שמע2מערכת2הגדרות2©1
מהמערכתמשוב2
.מזוההידכתבהקראתאתכבהאוהפעל0

התוויםאתמקריאההמערכתמופעלתהפונקציהכאשר
.המגעלוחעלשנכתבים

המגעהמגעבלוחבלוחההפטיההפטיהמשובהמשובשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות2©1
בחירתובעתהמגעלוחבאמצעותהזנהבעתפעילההפונקציה
.תפריטים

.לתפעולמוחשימשובאתכבהאוהפעל0
בזמןרטטמשובתרגישמופעלתהפונקציהכאשר

.המגעלוחשלהתפעול

המגעהמגעלוחלוחשלשלהאקוסטיהאקוסטיהמשובהמשובהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות2©1
.רשימהמתוךהבחירהבתהליךתומכתהפונקציה

.לתפעולאקוסטימשובבחר0
.כבויהאוחזק,רגילהגדר0

גלילהבעתצלילתשמע,מופעלתהפונקציהכאשר
,הרשימהסוףאוהרשימהלתחילתהגעהעם.ברשימה
.שונהצליליושמע

מוזיקהמוזיקהוקטעוקטעתחנהתחנהבחירתבחירת
.המגעבלוח~הלחצןעללחץ0

.יוצגהאחרוןהשמעמקורשלהבקרהתפריט
.ימינהאושמאלהאצבעהחלק0

.הבאהאוהקודמתהתחנהכוונון:רדיו
.הבאהאוהקודמתהרצועהבחירת:מדיהמקור

בלוח~הלחצןעללחץ:הבקרההבקרהתפריטתפריטהסתרתהסתרת0
.המגע

MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזר
הלייזרהלייזרולדירוגולדירוגללייזרללייזרבנוגעבנוגעהערההערה

הנפלטותלייזרמקרניכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
המצלמהמן

אתפותחיםכאשר.לייזרבמערכתמשתמשזהמוצר
נראותבלתילייזרקרני,נזקלהנגרםאםאוהמעטפת
.החוצהלהיפלטעלולות
.העיןברשתיתלפגועעלולותאלהלייזרקרני
.הכונןביתאתלפתוחאין0
תיקוןעבודותלבצערשאיתמורשהמעבדהרק0

.ותחזוקה

DINתקןלפי1בדירוגלייזרמוצרזהו EN
60825-1:2014.

MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרסקירתסקירת
אפשר,MBUXשלהפניםמערכותבעזרמאובזרהרכבאם

להדליקאפשרלכךבנוסף.מגעללאמהפונקציותחלקלתפעל
.מגעללאההתמצאותתאורתאתלכבותאו
תקשורתביןלהבדיליכולMBUXשלהפניםמערכותעזר
.הקדמיהנוסעועםהנהגעם
.מסוימותידתנועותמזההMBUXשלהפניםמערכותעזר
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:הבאותהבאותבאינטראקציותבאינטראקציותמסייעמסייעMBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזר

תיאורתיאוראינטראקציהאינטראקציההאינטראקציההאינטראקציהאזוראזור

.הבקרהלרכיבהידהתקרבותאתמזההMBUXשלהפניםמערכותעזרהבקרהלרכיבהתקרבותהמגעללוחמעל/המדיהצגלפני
מבדילותמהפונקציותחלק.הפעילליישוםמותאמתהמדיהצגעלהתצוגה

.הקדמיהנוסעלתפעולנהגתפעולבין
.הידשלספציפיבמיקוםצורךאין

.הפעילליישוםבהתאםמופעלתהפונקציהמראשהמוגדרותתנוחותעםמראשמוגדרותתנוחותהמרכזיתלקונסולהמעל

מדליקותהפנימיתלמראהמתחתולמטהלמעלהקצרותאנכיותתנועותולמטהלמעלהקצרהתנועההפנימיתלמראהמתחת
.הקדמיהנוסעשלאוהנהגשלהקריאהאוראתומכבות

הרחקת.ההתמצאותתאורתאתתדליקהקדמיהנוסעמושבעלהידכףפריסתהקדמיהנוסעמושבעלהידכףפריסתהקדמיהנוסעמושב
.ההתמצאותתאורתאתתכבהזהמאזורהיד

ולמשטחולמשטחהמגעהמגעלמסךלמסךהידהידכףכףקירובקירובידיידיעלעלפונקציותפונקציותתפעולתפעול
המגעהמגע

תנאיםתנאים
Rהמדיהמסךעליוצגהבאיםהיישומיםאחד:

,הקדמיוהנוסעהנהגמושבתצוגתעםהמושבכוונון-
ישיבהנוחותלדוגמה

הביתמסך-

מדיהתפריטאורדיותפריט-
בניווטמפה-
אקטיביחניהעזר-
Rאוהמגעללוחמ"ס10-לכהידלקירובמגיבהזיהוי

.המגעלמסך

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעאואוהנהגהנהגידיידיעלעלהמושבהמושבהתאמתהתאמתביצועביצוע
מושבכוונוניבתפריטמזההMBUXשלהפניםמערכותעזר

.המולטימדיהמערכתשלשוניםבקרהלרכיביהתקרבות
מאיזהמזההMBUXשלהפניםמערכותעזרלכךבנוסף
.מבוצעתהפעולהמושב
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המגעמסךאלהידקירוב

המגעלוחאלהידקירוב

הידכףאתהזז,פעילההמושבכוונוןשלהתצוגהכאשר0
.המגעלוחאוהמגעמסךלכיוון
הקדמיהנוסעמושבאוהנהגמושב,המפעילשלהמושב
.המדיהצגעלבהגדלהיוצג
.אוטומטיתייבחרוהמתאימיםהבקרהרכיבי

אתולכבותלהפעילאויכולהמפעיל,לפונקציהבהתאם0
.וכוונוניםהגדרותלבצעאוישירותהפונקציה

הביתהביתבמסךבמסךיישוםיישוםהדגשתהדגשת
מסךלפניאזורבאיזהמזההMBUXשלהפניםמערכותעזר

מותאמתלתצוגההאובייקטיםשלהתצוגה.הידנמצאתהמגע
.יותרטובהלהתמצאות

המגעמסךאלהידאתקרב0
המהירההגישהפריטי.בהגדלהיוצגהיישוםסמל

.יודגשו
.דרךקיצורבחרלמשל,הפעולהאתהמשך0
.)260עמוד3(הביתמסךעלנוסףמידע%

המדיההמדיהובתפריטובתפריטהרדיוהרדיובתפריטבתפריטאלבוםאלבוםשינוישינוי
שלבימספראתמפחיתMBUXשלהפניםמערכותעזר

.ההפעלה
.המגעלוחאוהמגעמסךאלהידאתקרב0

והאמןהרצועה,התחנהעללמשל,הנוכחיהמידע
.מופעלתהאלבוםהחלפת.מוסתרים

.אלבוםובחרהפעולהאתהמשך0
,המגעמלוחאוהמגעממסךהידכףאתמרחיקיםכאשר0

.העדכניהמידעמחדשיוצג
ותפריט)386עמוד3(הרדיותפריטעלנוסףמידע%

.)380עמוד3(המדיה

במפהבמפההניווטהניווטתפריטתפריטהצגתהצגת
.הניווטתפריטאתמציגMBUXשלהפניםמערכותעזר
.המגעלוחאוהמגעמסךאלהידאתקרב0

.מוצגהניווטתפריט
.סמלובחרהפעולהאתהמשך0
,המגעמלוחאוהמגעממסךהידכףאתמרחיקיםכאשר0

.המדיהמצגייעלםהניווטתפריט
.)301עמוד3(הניווטתפריטעלנוסףמידע%

החנייההחנייהעזרעזרשלשלהמצלמההמצלמהבתמונתבתמונתתפעולתפעולסמליסמליהצגתהצגת
)הנהגהנהגממושבממושברקרק(האקטיביהאקטיבי

מהירהגישהלנהגמאפשרMBUXשלהפניםמערכותעזר
.שונותמצלמהלתמונות

אתהזז,פעילההאקטיביהחנייהעזרשלהתצוגהכאשר0
.המגעמסךלכיווןהיד
.יוצגוהמצלמהשלהתפעולסמלי

המבוקשותהמצלמהתצוגותאתוהצגהפעולהאתהמשך0
.מימיןאומשמאל,מאחור,מלפנים
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האקטיביהחניהעזרשלהפונקציותעלנוסףמידע%
.)206עמוד3(

תנוחותתנוחותידיידיעלעלפונקציותפונקציותהפעלתהפעלת

תנאיםתנאים
Rאחדמועדףלפחותקיים:מועדפיםמועדפיםהצגתהצגת.
Rלקונסולהמעלנמצאהמועדףתנוחתלזיהויהאזור

הידכף.המדיהוצגהאוורורפתחיבגובההמרכזית
.המדיהמצגמ"ס10לפחותשלבמרחקלהיותצריכה
Rקצרלרגעמוחזקתהתנוחה.

מועדפיםמועדפיםטעינתטעינת
.מועדףמציגהמסויימתתנוחה
שוניםמועדפיםשנילקשריכוליםהקדמיוהנוסעהנהג

.Vלתנוחת
הפניםמערכתלעזרוקושרמועדףאףנוצרלאעדייןאם%

.בכךלכךתסייעהמולטימדיהמערכת,MBUXשל

Vתנוחתביצוע
.המדיהצגבכיוון,המרכזיתלקונסולהמעלהידאתמקם0

המורההאצבעאתהרם.מעלהכלפימצביעהידגב
.סגורותהאחרותהאצבעותאתוהחזקוהאמצעית
.מוצגהמועדף

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעאואוהנהגהנהגבצדבצדהקריאההקריאהתאורתתאורתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rהחשיכהבשעותזמינההפונקציה.
Rלמראהמתחת(האינטראקציהבאזורמבוצעתהפעולה

).הפנימית

למראהמתחתהידכףשלולמטהלמעלהקצרהתנועה
שלאוהנהגשלהספציפיהקריאהאוראתמדליקההפנימית
.הקדמיהנוסע

הקריאהאורתפעול

למנורתמתחתולמטהלמעלהאנכיתהידכףאתהנע0
.הקריאה
.תיכבהאותידלקהקריאהתאורת

הנהגהנהגעבורעבורההתמצאותההתמצאותתאורתתאורתשלשלכיבויכיבויאואוהדלקההדלקה

תנאיםתנאים
Rפנויהקדמיהנוסעמושב.
Rהחשיכהבשעותזמינההפונקציה.
Rהנוסעמושב(האינטראקציהבאזורמבוצעתהמחווה

).הקדמי
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תאורתאתבחשכהתדליקהקדמיהנוסעלמושבהידמתיחת
תאורתאתבחזרהתכבההידהחזרת.הנהגעבורההתמצאות
.ההתמצאות

ההתמצאותתאורתתפעולשלהמחוותאזור

.הנוסעבמושבאחיזה:הדלקההדלקה0
.תופעלהנהגעבורההתמצאותתאורת

.הנוסעממושבהידהרחקת:כיבויכיבוי0
.בחזרהתכבהההתמצאותתאורת

MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרשלשלההגדרותההגדרותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
פניםמערכותעזר2
שלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרשלשלמלאהמלאהפונקציונליותפונקציונליותהפעלתהפעלת0

MBUX:מופעלבחר.
.#מופעלתהפונקציה

הקריאההקריאהתאורתתאורתעבורעבורנוספותנוספותפונקציותפונקציותהפעלתהפעלת0
.קריאהתאורתכוללבחר:וההתמצאותוההתמצאות

.פעילהמסךעלהלחצן,מופעלתהפונקציהכאשר
תאורתעבורהפונקציותגםהקרבהלפונקציותבנוסף
.מופעלותההתמצאותותאורתהקריאה

.כבויהבחר:MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרכיבויכיבוי0
.#מופעלתהפונקציה

ראשיותראשיותפונקציותפונקציות

יישומיםיישומיםהצגתהצגת

הטלפוןלפתיחת%לחצן1
הניווטלפתיחתzלחצן2
המדיהאוהרדיוטעינת|לחצן3
הרכבפונקציותטעינתyלחצן4
ßלחצן5

)275עמוד3(המועדפיםפתיחת:קצרהלחיצה
או)276עמוד3(מועדפיםהוספת:ממושכתלחיצה
)272עמוד3(חדשנוסעעולםיצירת

עלהביתמסךיוצגהרכבאתכשתתניע:הביתהביתבמסךבמסךלחלופיןלחלופין
.המדיהצג
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.והקשההחלקהידיעלהיישוםאתבחר0
או
אוהמגעבפקד©הלחצןעללחץ:כלשהיכלשהיבתצוגהבתצוגה0

.המגעבלוח
או
.המגעבמסך©הסמלעלהקש0

.מוצגיםהיישומים
.והקשההחלקהידיעלהיישוםאתבחר0

הביתהביתבמסךבמסךהיישומיםהיישומיםסדרסדרשינוישינוי
.הביתמסךאתפתח0
עדתשחררואלהביתבמסךהיישומיםבאחדגע0

.סמליםשמופיעים
.בתפריטהיישוםאתוהזז;או=עלהקש0
.øעלהקש0

פרופיליםפרופילים

הפרופיליםהפרופיליםעלעלהערותהערות

לאחרהנהגמושבכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הנהגפרופילפתיחת

מושבשלכוונוןשיתחילייתכןפרופילשלהבחירהלאחר
סיכוןיוצרהדבר.פרופילבאותוהשמורלמיקוםהנהג

.ברכבהיושביםיתרושלשלךלפציעה
מערכתבאמצעותהנהגמושבשלהכוונוןבמהלך0

חלקיםאו,אדםבנישאיןודא,המולטימדיה
.המושבשלהתנועהבאזור,מגופם

אתמידלעצוריש,יימחץשמישהוסכנהישנהכאשר
:הבאבאופןהכוונוןתהליך
מערכתשלבצגההתראהעלהקש)א0

.המולטימדיה
או
אוהזיכרוןפונקצייתשלמיקוםלחצןעללחץ)ב0

.הנהגבדלתמושבכוונוןמתגעל
..מופסקההגהגלגלשלהמהלך

.הימחצותמפניבהגנהמצוידהנהגמושב
לאחרמכוונןאינואינוהנהגמושב,פתוחההנהגדלתכאשר

.נהגפרופילשלההעלאה

פרופיליםפרופיליםסקירתסקירת
מערכתבאמצעותברכבפרופיליםשבעהעדליצורניתן

.מולטימדיה
והגדרותשלךהאישיותהרכבהגדרותאתשמוריםהפרופילים
.המולטימדיהמערכת
אתלבחוריכולהנהג,נהגיםמספרמשמשהרכבכאשר

שלההגדרותאתלשנותמבלי,הנסיעהלפנישלוהפרופיל
.האחריםהנהגים

:הפרופילאתלבחורבאפשרותך
R272עמוד3(לרכבבכניסה(
R260עמוד3(הביתמסךדרך(

.הפרופילבחירתלאחרמידמופעלותהפרופילהגדרות
יתבצעלא,הנסיעהכדיתוךהפרופילאתתעלהאם%

.הנהגמושבשלכוונון
:הבאותהפעולותידיעלההגדרהתהליךאתלעצורתוכל
Rההגהוגלגלהמושבהאזהרהעלהקש

.המדיהבצגלביטולגעמתכווננים
Rהנהגשבדלתהמושבממקשיאחדעללחיצה.
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הפרופילהפרופילתוכןתוכן
אתשלךבפרופיללשמורתוכל,הרכבלאבזורבהתאם
:משלל,הבאותההגדרות
Rהנהגמושבזיכרון
Rתחנותרשימתכולל(רדיו(
Rאחרוניםיעדים
Rאקליםבקרת
Rרקעתאורת
RDYNAMIC SELECT I)אינדיבידואלי(
Rהתצוגהסגנון(וסגנוןעיליתתצוגה,המכשיריםלוחצג

)המולטימדיהבמערכת
Rומועדפיםהצעות,נוסעעולמות

מערכותעבורההגדרותאתבפרופיללשמוראפשראי%
.העזר

Mercedesפרופילפרופיל me connect
Mercedesשלבפרופילמשתמשאתהאם me connect,

:משלל,הבאותהמקוונותהפונקציותלרשותךעומדות
Rאפליקצייתדרךברכבההגדרותאתלבצעתוכל

Mercedes meפורטלאוMercedes me.
Rבשלךהפרופילאתלסנכרןבאפשרותך-Mercedes me

connect271עמוד3(ברכבהפרופיליםעם(.

Rברכבהמוצגתאישיתפרופילתמונתלהוסיףבאפשרותך.
Rמההגדרותוחלקשלךהפרופילאתאתךלקחתיכולאתה

.החדשהרכבאלשלך

Mercedesשלשלבפרופיליםבפרופיליםלשימושלשימושדרישותדרישות me connect
:הרכבבעלעבור
RשלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rהמשתמשלחשבוןמחוברהרכב.
Rמופעלהאישיותההגדרותשירות.

:ברכבאחריםמשתמשיםעבור
RשלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rשלךהמשתמשחשבוןאתלקשראותךהזמיןהרכבבעל

Mercedes-בשלוהמשתמשלחשבון me
Rההזמנהאתאישרת.

חדשחדשפרופילפרופיליצירתיצירת
:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים

.פרופילצורWבחר0
.גרפיתדמותבחר0
.aעלבלחיצהואשרהשםאתהזן0
.rהבאבחר0

הגדרותבחר:בפרופילבפרופילנוכחיותנוכחיותהגדרותהגדרותשמירתשמירת0
.נוכחיות

.שמורבחר0
או
.יצרןהגדרותבחר:יצרןיצרןהגדרותהגדרותהחלתהחלת0
.שמורבחר0
המשתמשפרופילהגדרתעלנוסףמידע%

.)270עמוד3(
לקשרכדיטלפוןחברובחר®Bluetoothאתהפעל0

.)342עמוד3(המשתמשלפרופילניידטלפון

לרשוםבליגםהמשתמשפרופיליצירתאתלהשליםאפשר
.ניידטלפון
.סיוםבחר0

.ייווצרהמשתמשפרופיל

פרופילפרופילאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים

.Äבחרלפרופיל0
.פרופילערוךבחרבחר:פרופילפרופילעריכתעריכת0
.גרפיתדמותבחר0
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.לצורךבהתאםהשםאתשנה0
.שמורבחר0
ההצעותהגדרותבחרבחר:הצעותהצעותהגדרתהגדרת0

.)274עמוד3(
איפוסבחרבחר:נוסענוסעעולמותעולמותאואומועדפיםמועדפיםאיפוסאיפוס0

הנוסעעולמותאיפוסאויצרןלהגדרותהמועדפים
.יצרןלהגדרות

.כןבחר0
.יצרןלהגדרותהפרופילאיפוסבחרבחר:פרופילפרופילאיפוסאיפוס0
.כןבחר0
.פרופילמחקבחרבחר:פרופילפרופילבחירתבחירת0
.כןבחר0
.אורחפרופיללמחוקניתןלא%

פרופיליםפרופיליםתכניתכניהגנתהגנת
תוכלשלךהפרופילשלוההגדרותהתכניםעללהגןכדי

MercedesבפורטלשלךהפרופילעבורPINלהגדיר me.
כדיPIN-האתלהזיןעליך,פעילהשלךPIN-ההגנתכאשר
.שלךהפרופילאתלבחור
.תכניםהגנתבחר0
.פורטלבחר0

Mercedsלפורטלתועברואתהייפתחהדפדפן me.

פרופילפרופילבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים
:הבאותהפעולותידיעלההגדרהתהליךאתלעצורתוכל%
Rההגהוגלגלהמושבהאזהרהעלהקש

.המדיהבצגלביטולגעמתכווננים
Rהנהגשבדלתהמושבממקשיאחדעללחיצה.

.פרופילבחר0
.aעלבלחיצהההודעהאתאשר0

.ומופעלנטעןהפרופיל
לרכבהכניסהבעתכברפרופיללבחורניתן,לחלופין%

.)272עמוד3(

פרופיליםפרופיליםסנכרוןסנכרון

תנאיםתנאים
RשלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rבשלךהמשתמשחשבוןאלמחוברהרכב-Mercedes

me.
Rבמופעלהאישיותההגדרותשירות-Mercedes me

connect.

:מולטימדיהמערכת
1©2fכלליותהגדרות2פרופילים
:שלהלןהפעולותאתמאפשרהסנכרון
Rאפליקצייתבאמצעותברכבההגדרותאתלהגדירתוכל

Mercedes me.
Rהמוגדריםהפרופיליםביןהתאמהמבוצעת

Mercedes-ב me connectברכבהפרופיליםלבין
).פרופיליםניהול(
.אוטומטיפרופיליםסנכרוןאתהפעל0

יסונכרנוברכבהפרופיליםההצתהשלובכיבויבהפעלה
Mercedes-בהפרופיליםעםאוטומטית me connect.

או
.כעתפרופיליםסנכרןבחר0

עםיסונכרנוברכבהפרופיליםזואפשרותבחירתלאחר
Mercedes-בהפרופילים me connect.

הפרופילופונקציותהפרופיליםרשימת,הסנכרוןבמהלך%
.נעולות

שלךהנתוניםאתלשתףרוצהאינךאם:פרטיותפרטיותהערתהערת%
Mercedesעם meואל,כבויהאוטומטישהסנכרוןודא

.כעתפרופיליםסנכרןבאפשרותתבחר
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לרכבלרכבבכניסהבכניסהנבחרנבחרפרופילפרופילהצגתהצגת

תנאיםתנאים
Rאחדפרופילהפחותלכלמוגדר.

:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים
בכניסהכברפרופיללבחורתוכל,מופעלתאפשרותכאשר
.לרכב
.כלליותהגדרותבחר0
.בפתיחהפרופיליםרשימתהצגאתהפעל0

הפרופילהמדיהצגעליוצגהרכבאתמתניעיםכאשר
.הפעיל

הנוסעהנוסעעולמותעולמות

הנוסעהנוסעעולמותעולמותסקירתסקירת
ולשמורשלךההעדפותפיעלהרכבהגדרותאתלקבועתוכל
.הביתמסךדרךהנוסעלעולםלגשתניתן.הנוסעכעולםאותן
.הרצויותההגדרותאתמחדשלבצעצורךאיןכך

חיסכון,טיוללדוגמה,מראשמוגדריםנוסעעולמותישנם
.וטרקלין

הנוסעהנוסעבעולמותבעולמותלשימושלשימושדוגמהדוגמה
ארוכותנסיעותכגון,עצמםעלהחוזריםנסיעהמצביעבור
האישיותההגדרותמכלולאתלשמורתוכל,המהירבכביש
.הנוסעעולםשמכונהבמהשלך
:הנוסעבעולםהבאותההגדרותאתלשמורלדוגמהתוכל
Rד"סלמדאוניווטמפתלדוגמה(תצוגות(
Rמועדפתרדיותחנת
Rמועדפתנסיעהתוכנית

אלההגדרות)272עמוד3(הנוסעעולםיצירתבעת
בכבישהבאהבנסיעה.שתבחרהנוסעעולםשםתחתיישמרו
אתלשחזרכדי,הזההנוסעעולםאתלבחורתוכלמהיר
.שלךההגדרותמכלול

הנוסעהנוסעעולםעולםתכניתכני
בכלהבאותההגדרותאתלשמורניתן,הרכבלאבזורבהתאם
:נוסעעולם
R225עמוד3(המחווניםבלוחהתצוגותהגדרות(
R234עמוד3(העיליתהתצוגההגדרות(
R124עמוד3(האופפתהתאורההגדרות(
Rאורדיולדוגמה,פעילשמעמקורUSB
Rהמדיהצגשלפתיחהמסך
R288עמוד3(חזותיסגנון(

RהנהיגהתוכניתDYNAMIC SELECT
)151עמוד3)
Rהדממה-התנעההגדרותECO
Rהניווטמערכתהגדרות

.כרגעברכבהפעילותההגדרותאתכוללהנוסעעולם%

נוסענוסעעולמותעולמותטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
1©

להצגתעדמעלהכלפיהחלק,מוצגהביתמסךכאשר0
.הנוסעעולמות

.הנוסעמעולמותאחדבחר0

חדשחדשנוסענוסעעולםעולםיצירתיצירת

תנאיםתנאים
Rפעילותהנוסעבעולםלשמירההמיועדותההגדרות.

בעולםלשמורשאפשרההגדרותאתמציגההסקירה
.)272עמוד3(הנוסע

:מולטימדיהמערכת
הנוסעעולמות2©1

.נוסעעולםצורWבחר0
.יוצגוהנוסעבעולםהשמורותההגדרות
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.rהבאבחר0
.הנוסעבעולםשיישמרושתרצהנוספותהגדרותבחר0
Rהפעילותהשמעהגדרותאתלשמורכדישמעבחר

.הנוסעבעולם
Rהגדרותאתלשמורכדי)ניווט(בחר

.הנוסעבעולםהפעילותהניווט
.rהבאבחר0
.כניסהמסךמוצג0
.rהבאבחר0
.תמונהבחר0
.aעלבלחיצהואשרהשםאתהזן0
.שמורבחר:הנוסעהנוסעעולםעולםשמירתשמירת0

:המרביהמרביהאחסוןהאחסוןמקומותמקומותלמספרלמספרההגעהההגעהעםעם
.aבחרהמוצגתבהודעה0
.בחדשלהחליףשתרצהנוסעעולםבחר0

.יוצגוהנוסעבעולםהשמורותההגדרות
.rהבאבחר0
.הנוסעבעולםשיישמרושתרצהנוספותהגדרותבחר0
Rהפעילותהשמעהגדרותאתלשמורכדישמעבחר

.הנוסעבעולם

Rהגדרותאתלשמורכדי)ניווט(בחר
.הנוסעבעולםהפעילותהניווט

.rהבאבחר0
.כניסהמסךמוצג0
.rהבאבחר0
.תמונהבחר0
.aעלבלחיצהואשרהשםאתהזן0
.שמורבחר:הנוסעהנוסעעולםעולםשמירתשמירת0

ßßהלחצןהלחצןאואוהמתגהמתגבאמצעותבאמצעותצורצור
.מטהכלפיההגהבגלגלßהמתגאתדחף0
או
.המגעלוחלצדßהלחצןעלארוכהלחיצהלחץ0
.נוסעעולםצורWבחר0

.יוצגוהנוסעבעולםהשמורותההגדרות
.rהבאבחר0
.הנוסעבעולםשיישמרושתרצהנוספותהגדרותבחר0
Rהפעילותהשמעהגדרותאתלשמורכדישמעבחר

.הנוסעבעולם
Rהגדרותאתלשמורכדי)ניווט(בחר

.הנוסעבעולםהפעילותהניווט
.rהבאבחר0

.תמונהבחר0
.aעלבלחיצהואשרהשםאתהזן0
.שמורבחר:הנוסעהנוסעעולםעולםשמירתשמירת0

הנוסעהנוסעעולםעולםעריכתעריכת
:מולטימדיהמערכת
1©

להצגתעדמעלהכלפיהחלק,מוצגהביתמסךכאשר0
.הנוסעעולמות

התפריטלהצגתעד,הנוסעעולםעלארוכהלחיצהלחץ0
.אפשרויות

.aבחר0
.תמונהבחר0
.השםאתהזן0
.aבחר0
.✓שמורבחר:הנוסעהנוסעעולםעולםשמירתשמירת0

הנוסעהנוסעעולםעולםהזזתהזזת
:מולטימדיהמערכת
1©

להצגתעדמעלהכלפיהחלק,מוצגהביתמסךכאשר0
.הנוסעעולמות
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התפריטלהצגתעד,הנוסעעולםעלארוכהלחיצהלחץ0
.אפשרויות

.הזזבחר0
.;או=עלהקש0
.øעלהקש0

הביתהביתבמסךבמסךהנוסעהנוסעעולמותעולמותתפריטתפריטהזזתהזזת
.©בחר0
.חדשסידורצוראתובחרמעלהכלפיהחלק0
.הנוסעעולמותבחר0
.:או9עלהקש0
.øעלהקש0

נוסענוסעעולמותעולמותמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
1©

להצגתעדמעלהכלפיהחלק,מוצגהביתמסךכאשר0
.הנוסעעולמות

התפריטלהצגתעד,הנוסעעולםעלארוכהלחיצהלחץ0
.אפשרויות

.מחקבחר0
.כןבחר0

הנוסעהנוסעעולמותעולמותעלעלמידעמידעהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
1©

להצגתעדמעלהכלפיהחלק,מוצגהביתמסךכאשר0
.הנוסעעולמות

התפריטלהצגתעד,הנוסעעולםעלארוכהלחיצהלחץ0
.אפשרויות

.הפעלההוראותבחר0

הצעותהצעות

הצעותהצעותסקירתסקירת
עלבהתבסס.הנהגשלהשימושהרגליאתללמודיכולהרכב

ההצעותהצעות-במוצגותבעברבשימוששהיופונקציות
אורדיותחנות,מדיהמקורות,ניווטליעדיביותרהסבירות
.קשראנשי

:הבאיםהתנאיםבהתקייםמוצגותההצעות
R270עמוד3(פרופילנוצר(.
Rפרופילנבחר.
Rהנתוניםלאיסוףהסכמתךאתנתת.
Rאתלנתחצריכההמולטימדיהמערכתהשימושבתחילת

הצעות,נתוניםמספיקקיימיםאם.המשתמשהתנהגות
.זמינותתהיינה

בתפריטמוצגת,מתקיימותאינןלעילוהדרישותבמידה
.הפונקציהתיאורעםמקדימהתצוגההצעות
למחוקאו)274עמוד3(הנתוניםאיסוףאתלהגדירתוכל
.)275עמוד3(שנאספוההצעותאת

הצעותהצעותהצגתהצגת

תנאיםתנאים
R271עמוד3(פרופילונבחרנוצר(.
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.הצעותהתפריטלהצגתעדמעלהכלפימחק0
.קשראישאורדיותחנת,המדיהמקור,ניווטיעדבחר0

להתחילניתן,ליעדפעילההכוונהמבוצעתכאשר
למסלולבינייםיעדלהגדיראו,חדשליעדבהכוונה
.הקיים

הצעותהצעותהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים

.Zבחרלפרופיל0
.ההצעותהגדרותבחר0
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,יעדיםהצעתאפשר:הצעותהצעותתצוגתתצוגתכיבויכיבוי/הפעלההפעלה0
קשראנשיהצעותאפשר-ומוזיקההצעותאפשר
.כיבוי/הפעלה
,ניווטליעדיהצעותמוצגות,מופעלתהאפשרותכאשר
.קשראנשיאורדיותחנת,מדיהמקורות
.הצעותתוצגנהלא,מושבתתהאפשרותכאשר

האפשרותהאפשרותאתאתהפעלהפעל:אחדאחדליוםליוםהלמידההלמידהפונקצייתפונקצייתכיבויכיבוי0
.שעלמידההשבת
ולאחדשותפעולותיילמדולא,הפעילהפרופילעבור
תמשכנהההצעות.שעות24במשךנתוניםאיסוףיתבצע
למידההשבתלצדמוצגהנותרהזמן.מוצגותלהיות

.שע
המולטימדיהשמערכתהודעהמוצגת,הזמןתוםלפני

.הלמידהפונקצייתאתבקרובתמשיך
ליעדנתיבוחושבמופעלתהאפשרותכאשר:דוגמה
.הלמידהבפונקצייתבחשבוןנלקחאינוזהיעד,חדש

אפסבאפשרותבאפשרותבחרבחר:ההצעותההצעותהיסטורייתהיסטורייתאיפוסאיפוס0
.הצעותהיסטוריית

.זופעולהלבטלניתןלא%
.כןבחר0

הגנתאתהפעל:PINבאמצעותבאמצעותההגדרותההגדרותעלעלהגנההגנה0
.
מספראתלהזיןעליך,מופעלתPIN-ההגנתכאשר

MercedesשלPIN-ה meההצעותאתלהגדירכדי.
PINבפורטלנוצרזהMercedes meשירותעבור

האישיותההגדרותעללהגןכדי,האישיותההגדרות
.שלך

להצעותלהצעותשםשםשינוישינוי
.בלבדניווטליעדישםלשנותניתן
.המדיהבצג©הסמלעלהקש0

.מוצגהביתמסך
.הצעותהתפריטלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
.אפשרויותהתפריטלהצגתעדהניווטיעדעללחץ0
.שםשינויבחר0
.השםאתהזן0
.כןבחר:הנתוניםהנתוניםאתאתאשראשר0

הצעההצעהמחיקתמחיקת
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.הצעותהתפריטלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
.אפשרויותהתפריטלהצגתעדההצעהעללחץ0

.מחקבחר0
באופןההצעהאתלמחוקרוצהאתהאםהשאלהתופיע
.לצמיתותאוזמני

בחר:יותריותרמאוחרמאוחרבמועדבמועדשובשובתוצגתוצגשההצעהשההצעהתרצהתרצהאםאם0
.לאעכשיו

.פעםאףבחר:שובשובתוצגתוצגשההצעהשההצעהרוצהרוצהאינךאינךאםאם0

מועדפיםמועדפים

המועדפיםהמועדפיםסקירתסקירת
שמשתמשיםליישומיםמהירהגישהמאפשריםהמועדפים

.הכלסךמועדפים20עדלשמוראפשר.קרובותלעתיםבהם
ישירותמועדפיםלהוסיףאומקטגוריותמועדפיםלבחורניתן
.היישוםמתוך

מועדפיםמועדפיםטעינתטעינת

המדיההמדיהבצגבצג
.©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.מועדפיםלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0

המגעהמגעבלוחבלוחאואוההגהההגהבגלגלבגלגל
.מטהכלפיßהמתגאתדחף0
או
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.המגעלוחלצדßהלחצןעללחץ0

מועדפיםמועדפיםהוספתהוספת

מקטגוריותמקטגוריותמועדפיםמועדפיםבחרבחר
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.מועדפיםלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
.חדשמועדףצורWבחר0

.יוצגוהקטגוריות
.קטגוריהבחר0

.יוצגוהמועדפים
.מועדףבחר0

.המועדפיםברשימתהבאהפנויבמקוםיישמרהמועדף
אתאשר:תפוסיםתפוסיםהמועדפיםהמועדפיםברשימתברשימתהמקומותהמקומותכלכל0

.אישורעלבלחיצהההודעה
.המועדפיםכלרשימתמוצגת

.באחרלהחליףשברצונךהמועדףאתבחר0

יישומיםיישומיםמתוךמתוךמועדפיםמועדפיםהוספתהוספת
:יישומיםמתוךמועדפיםלהוספתדוגמאות
Rקשראיששמירת.
Rרדיותחנתשמירת.

Rמדיהמקורהוספת.
Rניווטיעדשמירת.
RנוחותתוכניתהוספתENERGIZING)זמינהאם.(
קשראישבחר:כלליכלליכמועדףכמועדףקשרקשראישאיששמירתשמירת0

.)347עמוד3(
.יוצגוהפרטים

שמוצגעדתשחררואלמסויםטלפוןמספרעללחץ0
.אפשרויותהתפריט

.במועדפיםשמירהבחר0
.למועדפיםיתווסףהקשראיש

רדיותחנתכוונון:גלובליגלובליכמועדףכמועדףרדיורדיותחנתתחנתשמירתשמירת0
.)387עמוד3(
.אפשרויותהתפריטלהצגתעדהרדיותחנתעללחץ0
.במועדפיםשמירהבחר0

.המועדפיםלרשימתנוספתהרדיותחנת

למועדפיםלמועדפיםשםשםשינוישינוי
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.מועדפיםלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
.אפשרויותהתפריטלהצגתעדהמועדףעללחץ0
.שםשינויבחר0

.השםאתהזן0
.אישורבחר0

מועדפיםמועדפיםהזזתהזזת

מועדפיםמועדפיםבתפריטבתפריטמועדפיםמועדפיםהזזתהזזת
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.מועדפיםלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
.אפשרויותהתפריטלהצגתעדהמועדףעללחץ0
.הזזבחר0
.החדשלמיקוםהמועדףאתהזז0
.øעלהקש0

האישיותהאישיותההגדרותההגדרותבתוךבתוךהמועדפיםהמועדפיםתפריטתפריטהזזתהזזת
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.חדשסידורצורלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
.חדשסידורצורבחר0
.החדשלמיקוםמועדפיםאתהעבר0
.øעלהקש0
.סגורבחרבחר:התפריטהתפריטסגירתסגירת0
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מועדפיםמועדפיםמחיקתמחיקת
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.מועדפיםלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
.אפשרויותהתפריטלהצגתעדהמועדףעללחץ0
.מחקבחר0
.כןבחר0

התראותהתראותמרכזמרכז

ההתראותההתראותמרכזמרכזסקירתסקירת
:כדלהלןהודעותנאספותההתראותבמרכז
Rהמולטימדיהמערכתאוהרכבידיעלשנוצרוהודעות.
Rשוניםבשירותיםמשימושהנובעתתקשורת.

:שלהלןההתראותסוגיעומדיםלרשותך
Rלניווטומסלוליםיעדים
Rהודעות)SMS(
Rמתוךלמשל,ותזכורותשנהלוחרשומותIn-Car

Office
.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה

Rחשובתוכנהעדכוןישנולדוגמה,המערכתעלמידע
זמין
Rאחריםמקווניםשירותיםשללמשל,אחרותהודעות

להזמנההניתנים

,הביתבמסךjההתראותמרכזאתלמצואניתן
הניווטמפתשלהעליונההימניתובפינהבתפריטים

.)260עמוד3(
.במערכתחדשותהתראותעלמודיעjהכוכבסמל

זופעולה.הגעתןעםמידבקצרהכללבדרךמוצגותההתראות
לאאם.כרגעמשתמשאתהבויישוםבכלכמעטמבוצעת
ההתראותבמרכזמאוחסנותההתראות,כלשהיבפעולהתנקוט
.יותרמאוחרבשלבאחזורלצורך

האחרונהההתראה.כרונולוגיסדרלפיממוינותההתראות
.העליוןבחלקמוצגת

:שלהלןהמידעאתמציגהההתראה
R1היישוםשלתמונהאוסמל

Rיעדאוטלפוןמספר,שםלדוגמההמכילה,2כותרת
ניווט
R3נוסףומידעההודעהמחוללהשירות

R5זמןחותמת

Rאולפתיחה4סמליוצג,פעולותמספרזמינותאם
.ההתראהשללסגירה

.6שונותפעולותארבעעדזמינות,ההתראהלסוגבהתאם
:לפעולותדוגמאות
Rהקראה
Rהתקשרות
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Rתשובה
Rאינטרנטדףטעינת
Rניווט

רבלזמןנשמרות,ניווטיעדלמשלכמו,מסוימותהתראות
קבלתעםמידפעולהלנקוטנדרשאינך,לפיכך.יותר

מאוחרבשלבהיעדאלבהכוונהלהתחילתוכל.ההתראה
.יותר
גלובליחיפושלהפעילתוכלההתראותבמרכז%

.)279עמוד3(

התראותהתראותהצגתהצגת

התראותהתראותמרכזמרכזפתיחתפתיחת
.מטהכלפיאצבעותשתיעםהחלק:המגעהמגעבלוחבלוח0
או
.ההודעותמרכזשלjהסמלעלהקש:המגעהמגעבמסךבמסך0
או
אתסמןהאצבעעםהחלק:המגעהמגעובלוחובלוחהמגעהמגעבבקרבבקר0

.ההתראותמרכזשלjהסמל
.הבקרהלחצןעללחץ0

התראההתראהבחירתבחירת
.מטהאומעלהכלפיהחלקה0

.הבקרהלחצןעללחץאוהקש0

יותריותרישנותישנותהודעותהודעותהצגתהצגת
תאוחסנההן,שעותארבעלאחרנקראולאההודעותאם

.בארכיון
.ארכיוןאתובחרמעלהכלפיהחלק0
.ההודעהאתבחר0

ההתראותההתראותמרכזמרכזסגירתסגירת
.מעלהכלפיאצבעותשתיעםהחלק:המגעהמגעבלוחבלוח0

להתראהלהתראהפעולותפעולותבחירתבחירת
:לרשותךעומדותהבאותהאפשרויות
Rביישוםוהצגתהההודעהכניסתעםמידהפעולהאתבחר.
Rיותרמאוחרבמועדההתראותבמרכזהפעולהאתבחר.
.הפעולהאתבחר:זמינהזמינהפעולהפעולה0
בחר,פתוחהאינהההודעהאם:אפשריותאפשריותפעולותפעולותכמהכמה0

.Vהסמלאת
.הפעולהאתבחר0

.זמינהלהיותתמשיךההודעה
.פעולהבחר,זמינהנוסףמידעהאפשרותכאשר0

.ותמונהמללאותמונה,כמללבחלוןמוצגנוסףמידע
.באפשרותבאפשרותבחרבחר:החלוןהחלוןסגירתסגירת0

התראותהתראותעריכתעריכת
.)278עמוד3(ההתראותמרכזהצגת0
.Zבחרבחר:הגדרותהגדרותביצועביצוע0

.הודעהתוצג,הגדרותלבצעניתןלאאם%
.השירותאתבחר0
.האפשרותאתהשבתאוהפעל0

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rהודעותאפשר
Rההודעותבמרכזהצג
Rהודעותהצג
Rאקוסטיותהתראות

באפשרויותלבחורניתןלא,מושבתהודעותאפשראם
.אחרות

.ימינהאושמאלהוגרורהמגעבמסךבהודעהגע:מחיקהמחיקה0
או
.המיחזורבסלבחר0
.הכלמחקאומחקבחר0

.בודדותהתראותמוחקמחק
.כעתהמוצגותההתראותכלאתמוחקהכלמחק

.Oבעזרתהמחיקהממצבצא0
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גלובליגלובליחיפושחיפוש

גלובליגלובליחיפושחיפושסקירתסקירת
.ובהודעותהביתבמסךגלובליחיפושלהפעילבאפשרותך
הקטגוריותעבורחיפושתוצאותמספקהגלובליהחיפוש

:שלהןהמשנהוקטגוריות
Rניווט
Rמדיה
Rחברתיתמדיה,טלפון,In Car Office

In Car Officeהמדינותבכלזמיןאינו.
Rדיגיטליותהפעלהוהוראותמשתמשממשק
Rאינטרנט

.הניווטבתוךואטרקציותרחובות,עריםלחפשלמשלתוכל
מיליםשלושלפיכתובותגםלחפשאפשר%

.)308עמוד3(
ישהגלובליבחיפושמיליםשלושכתובתכשמזינים
.נקודהאורווחתובאמצעותהמיליםביןלהפריד

לשדהמתחתמוצגותביותרהסבירותההצעות,ההזנהבמהלך
"חיפה"למשליוצג"ח"האותבהזנת.החיפוש או"חומוס",

כמואפשרויותתעלה"חיפה"באפשרותבחירה".חיים"
"חומוסייה"למשל ".היםחוף"או"פורי'חצ",

כללצד.קטגוריותלפיממוינותברשימההחיפושתוצאות
קטגוריהכלעבור.שנמצאוהתוצאותמספריוצגקטגוריה
תוצאותלמצואתוכל.ביותרהטובותהתוצאותמוצגות
.מסויימתקטגוריהבחירתלאחרנוספות
הקטגוריותכלעלבלחיצהההזנהאתותאשרבמדיה
בחירתלאחר.כלליתבסקירהמוצגיםהתוצאותומספר

בתוךהחיפושתוצאותמתוךלבחורתוכל,קטגוריה
המפורטתהתצוגה,חיפושבתוצאתבחירהלאחר.הקטגוריה
פעולהואיזואםלבחורתוכלהמפורטתבתצוגה.נפתחת
למשלתוכל.המתאימההחיפושתוצאתעםלבצעברצונך
כל.מסויםלאדםלהתקשראוליעדבהכוונהלהתחיל
.בהתאםמכונותהפעולות

:שלהלןההזנהשיטותבאמצעותלחפשבאפשרותך
Rהמסךמקלדתדרךתוויםהזנת
Rידכתבזיהויעםתוויםהזנת
Rהכתבהפונקציית

גלובליגלובליבחיפושבחיפוששימוששימוש
:מולטימדיהמערכת
1©

.חיפושªבחר0
או
.)278עמוד3(התראותהצגת0

.חפשבחר0
.החיפושבשדההחיפושערךאתזן0

מוצגותביותרהסבירותההצעותשלוש,ההזנהבמהלך
.החיפושלשדהמתחת

המובילותהחיפושתוצאותשתימוצגות,מימיןברשימה
.קטגוריהכלעבור
.תוויםבהזנתהשתמש%

עבורpההכתבהבפונקציהלהשתמשניתן,לחלופין
.החיפוש

.ההצעהאתבחר:הצעההצעהקבלתקבלת0
.מוצגותביותרהסבירותההצעותשלוש

.ההצעהאתקבלאוהחיפושאתהמשך0
אתבחר:המובילותהמובילותהחיפושהחיפושתוצאותתוצאותשתישתיקבלתקבלת0

.התוצאה
.רשימהמוצגתאופעולהמבוצעת

.מהרשימהפעולהאוחיפושתוצאתבחר0
.בחרבחר:הקטגוריותהקטגוריותכלכלהצגתהצגת0
.קטגוריהבחר:קטגוריהקטגוריהעבורעבורחיפושחיפושתוצאותתוצאותהצגתהצגת0
.חיפושתוצאתבחר:פרטיםפרטיםהצגתהצגת0
.פעולהבחר:פעולהפעולהביצועביצוע0

אומוזיקהרצועתלמשלתושמע,פעולהבחירתלאחר
.היעדאלמסלוליחושב
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הצלילהצלילשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

תכליתי-הרבההגהבגלגל

המולטימדיהבמערת

.1הקולעוצמתוסתעללחץ:כיבויכיבוי0
.8הסמליופיעהמדיהצגעלהמצבבשורת
הקולכאשרגםיושמעוניווטוהנחיותתנועהדיווחי
.מושתק

מקורהחלףאו1הקולעוצמתווסתאתסובב:הפעלההפעלה0
.מדיה

הקולהקולעוצמתעוצמתכוונוןכוונון

הווסתהווסתבאמצעותבאמצעותכוונוןכוונון

תכליתי-הרבההגהבגלגל
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המולטימדיהבמערת

.1הקולעוצמתוסתאתסובב0
.תתכוונןהנוכחיהמדיהמקוראוהרדיושלהקולעוצמת
נוספיםשמעמקורותשלהקולעוצמתאתלהגדירניתן

.בנפרד
:הבאיםבמצביםהקולעוצמותאתהתאם
Rתנועהדיווחבמהלך
Rניווטהנחייתבמהלך

משתנההנוכחיהמדיהמקורשלהקולעוצמת
.הניווטהודעתשלהקוללעוצמתבהתאם
Rטלפוןשיחתבמהלך
Rעזרבעזרתמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת

האקטיביהחנייה

בתפריטבתפריטכוונוןכוונון
.המגעבפקדאוהמגעבלוח©הלחצןעללחץ0
.הגדרותבחר0
.מערכתבחר0
.שמעבחר0
.הקולעוצמתכוונוןאתבחר0
.הקולעוצמתאתכוונן0

תוויםתוויםהזנתהזנת

תוויםתוויםבהזנתבהזנתשימוששימוש

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

תנאיםתנאים
Rמערכת:הידהידכתבכתבזיהויזיהוישלשלההקראהההקראהפונקצייתפונקצייתעבורעבור

.קוליתהפעלהמערכתכוללתהמולטימדיה
Rשנבחרההמערכתשפתעבורזמינהההקראהפונקציית.
Rמופעלתהידכתבזיהוישלההקראהפונקציית.

:אלהבקרהברכיביהתוויםהזנתאתלבצעניתן
Rמגעפקד
Rמדיהצג(מגעמסך(
Rמגעלוח

אחתהפעלהיחידתבאמצעותהתוויםהזנתאתלהתחילאפשר
.באחרתולהמשיך
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הבקרהבלוחהתוויםאתהזן,מוצגתהמקלדתכאשר0
).מגעמסך(בהקשהאו,ולחיצהבהחלקה

או
.המגעמסךאוהמגעלוחעלהתוויםאתכתוב0

:הבאותהפונקציותידיעלנתמכתהמגעבלוחהתוויםהזנת
Rהצעותבאמצעותהתוויםבהזנתתומךהידכתבזיהוי.

Rמופעלתהידכתבזיהוישלההקראהפונקצייתכאשר,
.בקולמוקראיםהמוקלדיםהתווים

:תוויםלהזנתדוגמאותלהלן
Rהמועדפיםלאחדשםשינוי
Rהניווטבמערכתיעדכתובתהזן.
Rאינטרנטכתובתהזן.

המגעהמגעלוחלוחבאמצעותבאמצעותתוויםתוויםהזנתהזנת

תנאיםתנאים
Rפונקציית:שהוקלדוהתוויםשלהקראהלקבלברצונךאם

.)264עמוד3(מופעלתהידכתבזיהוישלההקראה
Rמקווןבחיבורצורךישמסוימותפונקציותעבור.

)זמיןאם(הקלדהכדיתוךהצעותהצג2קלטשורת1המקלדתבאמצעות
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הזנהמחיקת3
מחיקה4

שהוזןהאחרוןהתואתלמחוקכדיעלהקשאועללחץ
המוזןכללמחיקתוהחזקלחץ
המוזןאישור5

ידבכתבלהזנהמעבר6
רווחהזנת7
שפההחלפת8
מיוחדיםלתוויםהחלפה9

Aעבורישנםאם(נוספיםמיוחדיםלתוויםלספרותהחלפה
)הנוכחיתהתוויםערכת
ABC2רמה(לאותיותמעבר(

Bוקטנותגדולותאותיותביןמחליפותהקשהאולחיצה
)הנוכחיתהתוויםערכתעבורזמינותאם(

בלבדרישיותבאותיותלהקלדהוהחזקלחץ

.קוליתלהזנהמעברמאפשרpהסמל,וזמיןבמידה
%Dבהקשהדי,מופעלמגעבמסךנגיעהכאשר

.)263עמוד3(אפשרותאותולבחירתבלבד
מועדףשלשםלשנותכדילמשל,תוויםהקלדתפתיחת0

.)276עמוד3(
.והקשההחלקהידיעלהתואתבחר0

.2-ביוצגוהצעות.1הקלטבשורתיירשםהתו

.ההצעותאחתמתוךבחר:הצעההצעהבחירתבחירת0
אם,rאוqבאמצעותנוספותהצעותהצג0

.ישנן
.התוויםבהזנתהמשך0
.תועלארוכהלחיצהלחץ:חלופייםחלופייםתוויםתוויםהזנתהזנת0
.התואתבחר0

.Gהלחצןעללחץ:תוויםתוויםהזנתהזנתסיוםסיום0
,העריכהבפעולתתלויותהשונותהעריכהפונקציות%

.התוויםוברמתהמוגדרתהכתיבהבשפת
.המגעבבקרהמקלדתבאמצעותגםתוויםלהזיןניתן%
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ידכתבהזנת
קלטשורת1
הקלדהכדיתוךהצעותהצג2
הזנהמחיקת3

מחיקה4
שהוזןהאחרוןהתואתלמחוקכדיעלהקשאועללחץ
המוזןכללמחיקתוהחזקלחץ
רווחהוספת5

המקלדתדרךלהזנהמעבר6
המוזןאישור7
הלוחעלכלשהותוכתיבת8

.קוליתלהזנהמעברמאפשרpהסמל,וזמיןבמידה
%Dבהקשהדי,מופעלמגעבמסךנגיעהכאשר

.)263עמוד3(אפשרותלבחירתבלבד

מועדףשלשםלשנותכדילמשל,תוויםהקלדתפתיחת0
.)276עמוד3(
.vבחר,מוצגתהמקלדתכאשר0

.המגעלוחעלבאצבעךמסויםתוכתוב0
.2-ביוצגוהצעות.1הקלטבשורתיירשםהתו

.ההצעותאחתמתוךבחר:הצעההצעהבחירתבחירת0
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אם,rאוqבאמצעותנוספותהצעותהצג0
.ישנן

זהלצדזהלהיכתביכוליםהתווים.התוויםבהזנתהמשך0
.זהמעלזהאו

.Gהלחצןעללחץ:תוויםתוויםהזנתהזנתסיוםסיום0

המגעהמגעבמסךבמסךתוויםתוויםהזנתהזנת

תנאיםתנאים
Rפונקציית:שהוקלדוהתוויםשלהקראהלקבלברצונךאם

.)264עמוד3(מופעלתהידכתבזיהוישלההקראה

Rמקווןבחיבורצורךישמסוימותפונקציותעבור.

המקלדתבאמצעות
קלטשורת1

)זמיןאם(הקלדהכדיתוךהצעותהצג2
הזנהמחיקת3

מחיקה4
שהוזןהאחרוןהתואתלמחוקכדיעלהקשאועללחץ
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המוזןכללמחיקתוהחזקלחץ
המוזןאישור5
ידבכתבלהזנהמעבר6
רווחהזנת7

שפההחלפת8
מיוחדיםלתוויםהחלפה9
Aעבורישנםאם(נוספיםמיוחדיםלתוויםלספרותהחלפה

)הנוכחיתהתוויםערכת

ABC2רמה(לאותיותמעבר(
Bוקטנותגדולותאותיותביןמחליפותהקשהאולחיצה

)הנוכחיתהתוויםערכתעבורזמינותאם(
בלבדרישיותבאותיותלהקלדהוהחזקלחץ

.קוליתלהזנהמעברמאפשרpהסמל,וזמיןבמידה
מועדףשלשםלשנותכדילמשל,תוויםהקלדתפתיחת0

.)276עמוד3(
.מוצגתהמקלדת

.התומקשעלהקש0
.2-ביוצגוהצעות.1הקלטבשורתיירשםהתו

.ההצעותאחתמתוךבחר:הצעההצעהבחירתבחירת0
אם,rאוqבאמצעותנוספותהצעותהצג0

.ישנן
.התוויםבהזנתהמשך0
.תועלארוכהלחיצהלחץ:חלופייםחלופייםתוויםתוויםהזנתהזנת0

.התואתבחר0
.Gהלחצןעללחץ:תוויםתוויםהזנתהזנתסיוםסיום0
,העריכהבפעולתתלויותהשונותהעריכהפונקציות%

.התוויםוברמתהמוגדרתהכתיבהבשפת
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ידכתבהזנת
קלטשורת1
הקלדהכדיתוךהצעותהצג2
הזנהמחיקת3

מחיקה4
שהוזןהאחרוןהתואתלמחוקכדיעלהקשאועללחץ
המוזןכללמחיקתוהחזקלחץ
רווחהוספת5

המקלדתדרךלהזנהמעבר6
המוזןאישור7
הלוחעלכלשהותוכתיבת8

.קוליתלהזנהמעברמאפשרpהסמל,וזמיןבמידה
מועדףשלשםלשנותכדילמשל,תוויםהקלדתפתיחת0

.)276עמוד3(

.vבחר,מוצגתהמקלדתכאשר0
.המגעמסךעלבאצבעךמסויםתוכתוב0

.2-ביוצגוהצעות.1הקלטבשורתיירשםהתו
.ההצעותאחתמתוךבחר:הצעההצעהבחירתבחירת0

אם,rאוqבאמצעותנוספותהצעותהצג0
.ישנן

זהלצדזהלהיכתביכוליםהתווים.התוויםבהזנתהמשך0
.זהמעלזהאו
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.Gהלחצןעללחץ:תוויםתוויםהזנתהזנתסיוםסיום0

תוויםתוויםלהזנתלהזנתהמקלדתהמקלדתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות1
ידוכתבמקלדות2
.מקלדותבחירתאשר0

.הרשימהמתוךמקלדתשפתבחר

מערכתמערכתהגדרותהגדרות
צגצג

התצוגההתצוגההגדרותהגדרותקביעתקביעת
:מולטימדיהמערכת
ותצוגהסגנון2מערכת2הגדרות2©1

השתקההשתקה
.סגנונותבחר0
.פרוגרסיביאוספורטיבי,קלאסיבחר0

לסגנוןבהתאםמשתנההמולטימדיהמערכתתצוגת
ייקבעיצרןלהגדרותבחזרהאיפוסבעקבות.שנבחר
.קלאסיהסגנון

תאורההתאמתבחר:לסגנוןלסגנוןהאופפתהאופפתהתאורההתאורההתאמתהתאמת0
.אופפת
התצוגהלסגנוןהאופפתהתאורהאתמתאימהזופונקציה
.שנבחר

הצגהצגבהירותבהירותכוונוןכוונון
.התצוגהבהירותבחר0
.הבהירותערךאתבחר0

הצגהצגשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.צגכבהבחר:כיבויכיבוי0
.%לדוגמה,לחצןעללחץ:הפעלההפעלה0

הצגהצגעיצובעיצובבחירתבחירת
.לילהיוםעיצובבחר0
.לילהעיצובאויוםעיצוב,אוטומטיבחר0

הטמפרטורההטמפרטורהתצוגתתצוגתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.טמפרטורהחיוויבחר0
.קירורחומרטמפאוחיצוניתטמפרטורהבחר0

.המחווניםבמכלולתוצגשנבחרההטמפרטורה

ושעהושעהתאריךתאריך

והתאריךוהתאריךהשעההשעהשלשלאוטומטיאוטומטיכוונוןכוונון
:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
ושעהתאריך2
.ידנישעהכוונוןאתבטל0

הזמןאזורלפיאוטומטיתיכוונווהתאריךהשעה
.שנבחרוהקיץשעוןואפשרות

:הבאותהפונקציותעבורדרושההנכונההשעה%
Rמסוימיםלזמניםמותאמתליעדהכוונה
Rהצפויההגעהזמןחישוב

זמןזמןאזוראזורהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
Rכבויאוטומטיזמןאזור:הידניהידניהזמןהזמןלאזורלאזור.

:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
ושעהתאריך2

הזמןהזמןאזוראזורשלשלידניתידניתהגדרההגדרה
.זמןאזורבחר0

.תוצגהמדינותרשימת
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הם,מדינהאותהעבורזמןאזורימספרוזמיניםבמידה%
.המדינהבחירתלאחריוצגו

.הזמןאזוראתהצורךובמידת,המדינהאתבחר0
.זמןאזוראחרייוצגהמוגדרהזמןאזור

הזמןהזמןאזוראזורשלשלאוטומטיתאוטומטיתהגדרההגדרה
.אוטומטיזמןאזוראתהפעל0

והתאריךוהתאריךהזמןהזמןתבניתתבניתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
תבניתהגדר2ושעהתאריך2
.#והזמןהתאריךתבניתאתהגדר0

והשעהוהשעההתאריךהתאריךשלשלידניידניכוונוןכוונון

תנאיםתנאים
Rמופעלתידנישעהכוונוןהפונקציה.
Rאין:ידניידניתאריךתאריךלכוונוןלכוונוןGPSברכבמותקן.

:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
ושעהתאריך2

)זמןזמןאזוראזורללאללא(השעההשעהכוונוןכוונון
.השעוןכיווןבחר0
.השעהכוונון0

)זמןזמןאזוראזורעםעם(השעההשעהכוונוןכוונון
.השעוןכיווןבחר0

לאזורבהתאםאוטומטיתתכוונןהשעה,זמןאזורמוגדראם
מינוסאופלוסלמקסימוםהשעהאתלכוונןאפשר.הזמן
.דקות60
.ההזזהמחווןבאמצעותהשעהכוונון0

תאריךתאריךהגדרתהגדרת
.תאריךהגדרתבחר0
.התאריךאתהגדר0
גםהתאריךאתלהגדירניתןלא,GPSעםרכבבכלי%

נקבעהתאריך.מופעלהשעהשלהידניהכוונוןכאשר
.שנבחרהזמןאזורפניעלאוטומטיבאופן

קישוריותקישוריות

הרכבהרכבמיקוםמיקוםשידורשידורשלשלביטולביטול/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו
.הרכבמיקוםשידורבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

Bluetooth®

®Bluetoothעלעלמידעמידע
Bluetooth®בטווחאלחוטיתנתוניםלהעברתטכנולוגיהזו

.'מ10-כעדשלקצר
הטלפוןאתלחברלדוגמהתוכל®Bluetoothבאמצעות

בפונקציותולהשתמשהמולטימדיהלמערכתשלךהנייד
:הבאות
Rהבאותלפונקציותגישהעםדיבורית:

)347עמוד3(קשראנשי-
)349עמוד3(שיחותיומן-
)350עמוד3(מסרונים-
R369עמוד3(אינטרנטחיבור(
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RשמעבאמצעותלמוזיקההאזנהBluetooth®
)381עמוד3(
Rביקורכרטיסיהעברת)vCards(לרכב

Bluetooth®שלרשוםמסחריסימןהואBluetooth
Special Interest Group (SIG) Inc.

בכלזמינהאינה®Bluetoothבאמצעותההתחברות%
.המדינות

®Bluetoothשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו
באמצעותחיבורבחר:®Bluetoothהפעלת0

.
.אתהפעל0
.הגדרותבחר:®Bluetoothכיבוי0
.אתבטל0

Wi-Fi
Wi-Fiחיבורחיבורסקירתסקירת
ולגשתWi-FiלרשתלהתחברכדיWi-Fi-בלהשתמשתוכל

.אחריםרשתלהתקניאולאינטרנט

:לרשותךעומדותהבאותהחיבוראפשרויות
RחיבורWi-Fi

הטלפוןגוןכ,Wi-Fiתומךלהתקןמתחברתהמערכת
.לוחמחשבאוהלקוחשלהנייד
Rאלחוטיתחמהכנקודההמולטימדיהמערכת

.ניידמחשבאולוחמחשב,משלל,לחברניתןזהבאופן
נתוניםתקשורתבחבילתלהשתמשיכולהמחוברהמכשיר

מחובריםלהיותיכוליםמכשיריםשלושהעד.הרכבשל
.החמהלנקודהזמניתבו
ידי-עלהרכבשלנתוניםתקשורתבחבילתהשימוש%

.הארצותבכלזמיןאינוחיצונייםמכשירים
:הבאותבשיטותלהתחבראפשר
RWPS PIN

.PINקודבאמצעותמאובטחתWi-Fiלרשתהתחברות
RWPS PBC

כפתורבלחיצתמאובטחתWi-Fiלרשתהתחברות
).לחצן(
Rאבטחהמפתח

מפתחבאמצעותמאובטחתWi-Fiלרשתהתחברות
.אבטחה

Wi-Fiהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
Rסוגימשלושתבאחדתומךלחיבורהמיועדההתקן

.המתואריםהחיבורים

:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו

Wi-Fiהפעלתהפעלת
.בחר0

המולטימדיהמערכתאתלחברותוכליופעלWi-Fi-ה
.חיצוניותחמותלנקודות

Wi-Fiכיבויכיבוי
.הגדרותבחר0
.אתבטל0

לכלWi-Fiבאמצעותהתקשורת,כבויכאשר
עםהתקשרותלייצרניתןלאכןכמו.תפעללאההתקנים
הכוונהמשלל,מהפונקציותחלק.התקשורתמודול
Liveבעזרתליעדדינמית Traffic Information,לא
.זמינותיהיו

Wi-Fiבאמצעותבאמצעותחדשחדשלהתקןלהתקןהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתחיבורחיבור
.תקשורתמודולמותקןלאכאשרזמינהתהיהזופונקציה
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ובמכשירהמולטימדיהבמערכתההתחברותסוגאתלבחוריש
.לחיבורהמיועד
פעל.להתקןמהתקןשונהלהיותעשויההתחברותתהליך%

הוראותראה(נוסףמידע.הצגיםעללהנחיותבהתאם
).היצרןשלההפעלה

.באמצעותחיבורבחר0
.חמהנקודההוסףבחר0

אבטחהאבטחהמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
Wi-Fi-הרשתשלrהאפשרויותאתבחר0

.המבוקשת
.אבטחהמפתחבאמצעותהתחברבחר0
ראה(להתחברותהמיועדבהתקןהאבטחהמפתחאתהצג0

).היצרןשלההפעלההוראות
.המולטימדיהבמערכתזהאבטחהמפתחהזן0
.¡באמצעותהנתוניםאתאשר0
מפתחבאמצעותבהתחברותתומכיםההתקניםכל%

.אבטחה

WPS-PINבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
Wi-Fi-הרשתשלrהאפשרויותאתבחר0

.המבוקשת

.עבורהזנתבאמצעותהתחברבחר0
.תוויםשמונהבןPINקודיוצרתהמולטימדיהמערכת

.לחברשברצונךבהתקןזהPINהזן0
.שהזנתהנתוניםאתאשר0

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

אלחוטיתאלחוטיתחמהחמהנקודהנקודההגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו

אלחוטיתאלחוטיתחמהחמהכנקודהכנקודההמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתהגדרתהגדרת
מערכת.לחיבורהמיועדבהתקןתלויההתחברותסוג

לתמוךצריכיםלחיבורהמיועדוההתקןהמולטימדיה
במערכתההתחברותסוגאתלבחוריש.בפונקציה

.לחיבורהמיועדובמכשירהמולטימדיה
.ברכבחמהנקודהבחר0
.הרכבשלהחמהלנקודההתקןחברבחר0

PINקודקודיצירתיצירתבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות WPS
.שליצירתבאמצעותהתחברבחר0
עלהמוצגPIN-האתלחיבורהמיועדבהתקןואשרהזן0

.המדיהצג

PINקודקודהזנתהזנתבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות WPS
.עבורהזנתבאמצעותהתחברבחר0
שלהצגעלהמוצגPIN-האתהמולטימדיהבמערכתהזן0

.החיצוניההתקן
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מקשמקשבלחיצתבלחיצתהחברותהחברות
.באמצעותהתחברבחר0
בהוראותעיין(לחיבורהמיועדבהתקןהלחצןעללחץ0

).היצרןשלההפעלה
.הבאבחר0

אבטחהאבטחהמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
.הרכבשלהחמהלנקודההתקןחברבחר0

.יוצגאבטחהמפתח
שםעםיוצגהוא.לחיבורהמיועדבהתקןהרכבאתבחר0

.הרשת
המוצגהאבטחהמפתחאתלחיבורהמיועדבהתקןהזן0

.המדיהצגעל
.שהזנתהנתוניםאתאשר0

NFCבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
.באמצעותהתחברבחר0
ההפעלההוראותראה(הניידבהתקןNFC-האתהפעל0

).היצרןשל
הרכבשלNFC-הלתחוםהניידההתקןאתהבא0

.)344עמוד3(

.סיוםבחר0
מערכתשלהחמהלנקודהכעתמחוברהניידההתקן

.NFCבאמצעותהמולטימדיה

חדשחדשאבטחהאבטחהמפתחמפתחיצירתיצירת
.ברכבחמהנקודהבחר0
.אבטחהמפתחצורבחר0

האבטחהמפתחבאמצעותתהיהבעתידההתחברות
.החדש

.שמור:האבטחההאבטחהמפתחמפתחשמירתשמירתבחר0
Wi-Fi-החיבוריכלחדשאבטחהמפתחנשמרכאשר

Wi-Fiבאמצעותמחדשלהתחברכדי.יתנתקוהקיימים
.החדשהאבטחהמפתחאתלהזיןיש

MBUXהתקניהתקניניהולניהול Touch

תנאיםתנאים
RהאפליקציהMBUX Touchהחיצוניבהתקןמותקנת

).חכםטלפוןאוטאבלט,לדוגמה(
RWi-Fiהמולטימדיהומערכת)290עמוד3(מופעל

.)291עמוד3(חמהאלחוטיתכנקודהמוגדרת

:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1

2

חדשחדשהתקןהתקןואישורואישורחיבורחיבור
.חדשהתקןאשרבחר0
.בחר0
.החיצוניבהתקןהאבטחהמפתחאתהזן0

אתהפעל:תוצגהבאהההודעה
להנחיותבהתאםופעלשלךבהתקן

.הבאבחר0
.אשרבאמצעותההתקןשלהחיבורשאילתתאתאשר0
.החיצוניבהתקןהמוצגPIN-הקודאתהזן0

.יאושרההתקן

חוברחוברשכברשכברהתקןהתקןאישוראישור
.חדשהתקןאשרבחר0
המחובריםההתקניםעםהמשך0

אתהפעל:תוצגהבאהההודעה
להנחיותבהתאםופעלשלךבהתקן

.הבאבחר0
.אשרההתקןשלהחיבורבקשת0
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.החיצוניבהתקןהמוצגPIN-הקודאתהזן0
.יאושרההתקן

התקןהתקןשלשלהרשאההרשאהביטולביטול
.בחר0
.הרשימהמתוךמאושרךהתקןבחר0

.שנבחרההתקןשלההרשאהאתלבטלאםשאלהתוצג
.הבאבחר0
.כןבחר0

.תבוטלההתקןהרשאת

ילדיםילדיםנעילתנעילתכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
2)מערכת(1

)ילדיםנעילת(

חיצוניחיצוניהתקןהתקןנעילתנעילת
.חיצוניהתקןבחר0
).נעילה(בחר0

MBUXאפליקצייתבאמצעותהמחוברההתקן Touch
.ישוחרראויינעל

מערכתמערכתשפתשפת

המערכתהמערכתלשפתלשפתבנוגעבנוגעהערותהערות
יוצגושבההשפהאתקובעאתהזופונקציהבאמצעות
עלמשפיעההשפהבחירת.הניווטהנחיותויושמעוהתפריטים
נתמכותאינןהמדוברותהניווטהנחיות.התוויםהזנתאפשרות

הנחייתתושמע,נתמכתאינהמסוימתשפהאם.השפותבכל
.באנגליתהניווט

המערכתהמערכתשפתשפתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
שפה2מערכת2הגדרות2©1

.השפהאתהגדר0
אתלהציגתוכל,ערבימפהבתוכןמשתמשאתהאם%

בחר.ערביבכתבגםהניווטבמפתהטקסטואליהתוכן
הנחיות.השפותברשימתالعربيةהשפהאתכךלשם
.הערביתבשפהזאתבעקבותיושמעוהניווט

המרחקהמרחקיחידתיחידתהגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
מידהיחידות2מערכת2הגדרות2©1

.מיילאומקבחר0
הצגעלנוסףמהירותמדלהציגברצונךאם0

.הפונקציהאתהפעל,המחווניםבתצוגתתכליתי-הרב

נתוניםנתוניםוייצואוייצואנתוניםנתוניםייבואייבוא

הנתוניםהנתוניםייצואייצוא/ייבואייבואשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
:אפשריותהבאותהפונקציות
Rלמערכתאחדמרכבאואחתממערכתנתוניםהעברת

.אחרלרכבאואחרת
Rושחזורשלךהאישייםהנתוניםשלגיבויעותקיצירת

.הנתונים
RבאמצעותשלךהאישייםהנתוניםעלהגנהPINמפני

.רצוילאייצוא
.נתמכתאינהNTFSהקבציםשמערכתבבקשהלבשים%

.FAT32הקבציםבמערכתלהשתמשמומלץ

נתוניםנתוניםייצואייצוא/ייבואייבוא

מוקדםניתוקעקבנתוניםאובדןהערההערה*

.נתוניםייצואבזמןהאחסוןהתקןאתלהסיראין0

Mercedes-Benzנתוניםלאובדןאחראיתאינה.

תנאיםתנאים
Rבמקומועומדהרכב.
Rפועלההצתהמתג.
RהתקןמחוברUSB.
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:מולטימדיהמערכת
מערכתגיבוי2מערכת2הגדרות2©1

.נתוניםיצואאונתוניםיבואבחר0

ייבואייבוא
.אחסוןהתקןחבר0

אתלהחליףרוצהשאתהבטוחאתהאםשאלהתוצגכעת
המערכת,אחרברכבהנתוניםמקוראם.באחריםהנתונים
.הקריאהבעתזאתתזהה

.השאלהאתאשר0

תופעלהמערכת,מיובאיםהנתוניםאם.ייובאוהנתונים
.מחדש
לאחרלהשתנותעשויותהרכבשלהנוכחיותההגדרות%

.הייבוא

ייצואייצוא
.PINשאילתתתוצג,מופעלתPIN-ההגנתאם
.תוויםארבעהבןPIN-האתהזן0
.אחסוןהתקןחבר0

אתלייצארוצהשאתהבטוחאתהאםשאלהתוצג
.הנתונים

.השאלהאתאשר0
.דקותכמהלהימשךעשויהנתוניםייצוא.ייוצאוהנתונים

הספרייההאחסוןבמדייתתימצאהייצואהצלחתלאחר%
"MyMercedesBackup,"הקבציםשמוריםשבה

.המיוצאים

PINבאמצעותבאמצעותההגנהההגנהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

תנאיםתנאים
RלחסוםלחסוםכדיכדיPIN:לאינטרנטחיבורישנו.
RחשבוןישנוMercedes meב-http://

www.mercedes.me.
R271עמוד3(פעילאינדיבידואלימשתמשפרופיל(.

:מולטימדיהמערכת
הגנת2מערכת2הגדרות2©1

PINהגדרתהגדרת
.קבעבחר0
.תוויםארבעהבןPINהזן0
.תוויםארבעהבןPIN-האתשובהזן0

.מופעלתPIN-ההגנת,תואמיםPIN-המספרישניאם

PINשינוישינוי
.הגדרותשנהבחר0
.הנוכחיPIN-האתהזן0

.שנהבחר0
.חדשPINהגדר0

נתוניםנתוניםייצואייצואלצורךלצורךPINהגנתהגנתהפעלתהפעלת
.הנתוניםיצואעלהגנהבחר0

.הפונקציהאתכבהאוהפעל

MercedesפורטלפורטלבאמצעותבאמצעותPINחסימתחסימתשחרורשחרור me
.ייחסםPIN-הברציפותשגויותPINהזנותשלושלאחר

Mercedesשלהמקווןהפורטלבאמצעות me connect
אתלאפסתוכלשבאמצעותה,פעמיתחדססמהלקבלתוכל
.PIN-החסימת

.שחררבחר0
.פעמיתהחדהססמהאתהזן0

.חדשPINלהגדירתוכלוכעתתתאפסPIN-ההגנת

תוכנהתוכנהעדכוןעדכון

התוכנההתוכנהעדכוןעדכוןעלעלמידעמידע
:שלביםמשלושהמורכבתוכנהעדכון
Rלהתקנההדרושיםהנתוניםהעתקתהורדת
Rהעדכוןהתקנת
Rהמערכתשלמחדשאתחולידיעלהעדכוןהפעלת
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הודעהתציגהמולטימדיהמערכת,זמיןעדכוןישנואם
.מתאימה
:במקורתלוי,שוניםעדכוניםלבצעתוכל

תוכנהתוכנהעדכוניעדכוני

העדכוןהעדכוןסוגסוגהעדכוןהעדכוןמקורמקור

,מערכתעדכוני,ניווטמפותאינטרנט
דיגיטליותהפעלההוראות

כגון,חיצוניתאחסוןמדיית
USBזיכרון

ניווטמפות

לבטלאפשרואי,דקותכמהלהימשךעשויהההתקנה%
יהיהלאהרכבהתוכנהעדכוןאתתתקיןלאאם.אותה

הפעלהרכיביאואחדותפונקציותכיייתכן.מעודכן
מוגבלבאופןזמיניםיהיואוזמיניםיהיהלאאחדים
.ההתקנהבזמןבלבד

התוכנההתוכנהעדכוןעדכוןיתרונותיתרונות
העדכניבמצבתמידנשמררכבךהתוכנהלעדכוןהודות
.ביותר
בעתידתקבל,שלנוהשירותיםאיכותאתלשפרשנוכלכדי

שירותיעבור,שלךהמולטימדיהמערכתעבורעדכונים
Mercedes me connectרכבךשלהתקשורתומודול.

הניידהחיבורבאמצעותבנוחותלרשותךיועמדואלהעדכונים

בפורטל.אוטומטיתיבוצעואףרביםובמקרים,רכבךשל
Mercedes meהעדכוניםסטטוסאחרלעקובעתבכלתוכל

.חידושיםעלמידעולקבלשלך
:עבורךהיתרונות
Rהסלולריתהרשתבאמצעותבנוחותתוכנהעדכוניקבלת
RשלהשירותיםשלוהזמינותהאיכותשיפורMercedes

me connect
Rלמצבהתקשורתומודולהמולטימדיהמערכתעדכון

ביותרהעדכני

//:httpתמצאהתוכנהלעדכוןבנוגענוסףמידע
me.mercedes-benz.com

התוכנההתוכנהעדכוןעדכוןביצועביצוע

תנאיםתנאים
Rלאינטרנטחיבורישנו:מקווניםמקווניםעדכוניםעדכוניםעבורעבור

.)369עמוד3(
Rמודולמותקןברכבך:אוטומטיאוטומטימקווןמקווןעדכוןעדכוןעבורעבור

.קבועתקשורת

:מולטימדיהמערכת
תוכנהעדכון2מערכת2הגדרות2©1

אוטומטיאוטומטי
.אוטומטימקווןעדכוןאתהפעל0

.אוטומטיתויותקנויירדוהעדכונים
.יוצגהעדכוניםשלהנוכחיהסטטוס

ידניידני
.אוטומטימקווןעדכוןאתבטל0
.בעדכוןוהתחלמהרשימהעדכוןבחר0

תוכנהתוכנהעדכוןעדכוןהפעלתהפעלת
.המערכתאתמחדשהפעל0

.פעיליםיהפכוהתוכנהעדכוןשלהשינויים

חשוביםחשוביםמערכתמערכתעדכוניעדכוניתפקודתפקוד
המולטימדיהבמערכתהנתוניםבטיחותעלשמירהלצורך
אחרת,אותםהתקןאנא.מערכתעדכונילעתיםדרושיםשלך
.שלךהמולטימדיהמערכתבטיחותאתלהבטיחיהיהניתןלא
המערכתעדכוני,פעילהאוטומטיהתוכנהעדכוןכאשר%

.)295עמוד3(אוטומטיתירדו
.המדיהצגעלהודעהתוצגלהורדהזמיןעדכוןשישנוברגע
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:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rוהתקןהסכם

.ברקעהעדכוןאתתורידהמערכת
Rמידע

.יוצגלהורדההממתניםהמערכתעדכוניעלהמידע
Rיותרמאוחר

יותרמאוחרבמועדידניתהעדכוןאתלהורידאפשרות
.)295עמוד3(

מקיפיםמקיפיםמערכתמערכתעדכוניעדכוני
והמערכותהרכבהגדרותאתכולליםמקיפיםמערכתעדכוני

וההצתהנייחהרכבכאשררקאותםלבצעניתןולכן,בו
.כבויה
כאשרמתאימההודעהתוצג,ההורדהתהליךסיוםלאחר
שלוהפעלהכיבוילאחרלמשל,להתקנהמוכןהעדכון
.ההצתה
אתשתפעיללפני,ובטוחמתאיםבמקוםהרכבאתהחנה%

.העדכון
:להתקנהתנאים
Rכבויהההצתה.
Rואושרונקראווהאזהרותההנחיות.
Rמשולבהחשמליהחנייהבלם.

העדכוןהתקנתבמהלך.יותקןהעדכוןמתמלאיםהתנאיםאם
הרכבופונקציות,המולטימדיהבמערכתלהשתמשאפשראי

.מוגבלות
תנסההמערכת,ההתקנהבמהלךתקלותמתרחשותאם

הגרסהשחזוראם.הקודמתהגרסהאתלשחזראוטומטית
בבקשהפנה.המדיהצגעלסמליוצג,אפשריאינוהקודמת
.הבעיהאתלפתורכדימורשהלמוסך

)Resetפונקצייתפונקציית(המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתאיפוסאיפוס
:מולטימדיהמערכת
איפוס2מערכת2הגדרות2©1
:לדוגמה,יימחקואישייםנתונים
Rשמורותתחנות
Rמחובריםניידיםטלפונים
Rאינדיבידואלייםמשתמשפרופילי

בחזרההאיפוסבעתכןגםיתאפסהאורחפרופיל%
.יצרןלהגדרות

.לאפסרוצהבאמתאתהאםשאלהשובתוצג
.כןבחר0

בעתלמצבבחזרהתתאפסהמולטימדיהמערכת
הוא,שלךהמערכתעבורPINקודהגדרתאם.האספקה
.כןגםיתאפס

ובריאותובריאותכושרכושר
ENERGIZINGמושבמושבקינטיקתקינטיקתהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
Rבעליחשמלייםמושביםעבוררקזמינותאלהפונקציות

.זיכרוןפונקציית

:מולטימדיהמערכת
ישיבהנוחות2נוחות2©1

.קינטימושבבחר0

הגבלבריאותלסייעיכולהENERGIZINGמושבקינטיקת
קלותתנועות.נסיעהבמהלךהישיבהתנוחתהחלפתידיעל
השריריםאתומרפותמפעילותהמשענתושלהמושבכריתשל

.לסירוגין

המושבהמושבקינטיקתקינטיקתהפעלתהפעלת
.המבוקשהמושבעבורÌבחר0
.שהוגדרהזמןלמשךתפעלהתוכנית0

המושבהמושבקינטיקתקינטיקתהגדרתהגדרת
.המבוקשהמושבעבורZבחר0
.ישיבהומשטחמשענתאומושבמשענתבחר0
.המבוקשתההגדרהאתבחר0
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:מתארימתארי-רברבמושבמושבבעליבעלירכביםרכבים
עבורלהפעילאפשרהמושבולכריתהמושבלמשענתבנוסף

.המותניתהתמיכהאתגםזופונקציה
.המותנייםאזורכוללאתכבהאוהפעל0

הזמןהזמןמשךמשךהגדרתהגדרת
המבוקשהמושבעבורZבחר0

:הבאיםהפעולהזמנימביןלבחוראפשר
Rדקות16(קצר(

Rדקות32(בינוני(
Rדקות96(ארוך(
.פעולהזמןבחר0

.תתחילשנבחרההתוכנית

ENERGIZING Comfort

ENERGIZINGתוכניותתוכניותשלשלסקירהסקירה Comfort
התוכניותהתוכניותסקירתסקירת

השפעההשפעהתוכניותתוכניות

אתמאיריםקריריםצבעים.האוויראתמנקיםויינוןצונןאווירזרמי.הנוסעיםלרענוןלתרוםיכולהרכבבפניםהאקליםשלממוקדשינוירעננותרעננות
.מאוורריםוהמושבים,הפניםחלל

באמצעותמנוקההאוויר.מיטיבהחמימותמעניקיםההגהוגלגלהמושבים,המשטחיםחימום.הנוסעיםשלהתחושהאתלהנעיםיכולהחוםחום
.חמיםבצבעיםמוארהפניםחלל.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינון

מנוקההאוויר.ממריץועיסוימהירבמקצבמוזיקהבאמצעותהנוסעיםשלפעילעירור.מונוטוניתבנסיעההעייפותבהפגתלסייעיכולהחיוניותחיוניות
.מאווררוהמושבממריציםבצבעיםמוארהפניםחלל.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינוןבאמצעות

מנוקההאוויר.עיסויתוכניתוהפעלתמתונהבמהירותמוזיקהבאמצעותמתבצעזה.הנוסעיםשלהרוחמצבלשיפורלתרוםיכולהשמחהשמחה
.נעימיםבצבעיםמוארהפניםחלל.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינוןבאמצעות

MBUX297מולטימדיהמערכת



השפעההשפעהתוכניותתוכניות

באמצעותמנוקההאוויר.מקומיחימוםעםבשילובגבעיסויישנוההרפיהלצורך.הנוסעיםשלונפשיתגופניתבהרפיהלסייעיכולהשלווהשלווה
.נעימיםבצבעיםמוארהפניםוחללשלווההמעוררותיצירותכךתוךמשמיעהמוזיקהנגן.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינון

:שלביםמשלושהמורכבתהתוכניתלהתרעננותלהתרעננותנמנוםנמנום
Rההירדמותשלב

.עדיןעיסויומעסהמחומםהמושב,להרפיהמוזיקהמושמעתזהבשלב
Rהשינהשלב

.מוחלשותאוכבותהפעילותהפונקציותמרבית
Rההתעוררותשלב

מוארהפניםחלל.מאווררהמושב.נעיםניחוחבוומתפזריינוןבאמצעותמנוקהוהאוויר,קלותממריצהמוזיקהמושמעתזהבשלב
.ממריץבאור

מודגמיםהתרגילים.הפעלהאוהרפיהתרגוליבאמצעות,מתחאואבריםשלהירדמויות,שריריםהתכווצויותכנגדלפעוליכולהתרגולתרגול
.לתרגיליםהמותאמיםבצבעיםמוארהפניםחלל.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינוןבאמצעותמנוקההאוויר.קצריםבסרטונים

בהןהקשורותוהפונקציותהזמינותהתוכניותכילבשים%
כוללרכבךכיייתכן.רכבךשלהאבזורברמתתלויות
.הרכבבאבזורתלוי,פונקציותפחות
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ENERGIZINGתוכניתתוכניתהפעלתהפעלת Comfort

שימושבעתלתאונותמוגברסיכוןקייםאזהרהאזהרה&
טיפיםENERGIZINGשלהנוחותבתוכניות

אימוןוגם
טיפיםENERGIZINGשלהנוחותבתוכניותשימוש
.מהתנועהדעתךלהסחתיגרוםהנסיעהבמהלךאימוןוגם
מאפשרהתנועהמצבכאשררקהתרגיליםאתבצע0

.זאת
לתנועהמודעשאתהודא,לעצותההאזנהבעת0

.עתבכלסביבך

תנאיםתנאים
Rמופעלתההצתה.

:מולטימדיהמערכת
2נוחות1

מושבמושבבחירתבחירת
.מושביםבחר0
.יותראואחדמושבבחר0

תוכניתתוכניתהפעלתהפעלת
.נועםאושמחה,ממריץ,חום,מרענןבחר0

.דקותעשרלמשךתפעלשנבחרההתוכנית

תוכניותתוכניותהגדרתהגדרת
.המבוקשתהתוכניתשלrנוספותאפשרויותבחר0
.בתוכניתהמשתתפותהפונקציותאתכבהאוהפעל0

התרעננותהתרעננותנמנוםנמנוםהפעלתהפעלת
.התחזקותתנומתבחר0
התנאים,הנהגמושבעבורהתחזקותתנומתלהתחילכדי

:להתמלאחייביםהבאים
Rכבויהמנוע.
Rסגורותהדלתות.

עבורהתחזקותתנומתהתחלתלצורךיבוצעוהבאותהפעולות
:הנהגמושב
Rייפרשוהגלילהסוככי.
Rיינעלוהדלתות.
Rייסגרוהנפתחהשמשוגגהחלונות.
האחורייםובמושביםהקדמיהנוסעבמושבהיושביםעל%

יכולאינושהואעומדהרכבכאשרבעצמםלוודא
שלאאומבחוץאליולחדוריהיהאפשרשאי,להידרדר

.גשםלחדוריוכל

ההתחזקותההתחזקותתנומתתנומתמשךמשךקביעתקביעת
תנומתשלrהנוספותהאפשרויותאתטען0

.התחזקות
.זמןמשךבחר0
.המבוקשהפעולהמשךאתקבע0

.דקות30עד15,להגדרתהבהתאם,פועלתהתוכנית

האימוןהאימוןהפעלתהפעלת
.אימוןבחר0

:הבאיםהאימוניםמביןלבחורניתן
Rשריריםהפעלת
Rשריריםהרפיית
Rאיזון
.תוכניתבחר0

.המדיהבנגןיופעלהאימוןסרטון
.)382עמוד3(סרטוניםהפעלתעלנוסףמידע%
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ENERGIZING COACH
ENERGIZINGשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן COACH
תנאים
Rהשירות(ENERGIZING

COACH(בפורטלהופעלMercedes meאו
Mercedesבאפליקציית me.

ENERGIZING COACHהנהגמצבאתלנתחמאפשר
לתוכניתהמלצותנותןהואלמצבבהתאם.הנסיעהומצב

ENERGIZING Comfortהמתאימה.
:תוצעהבאותהתוכניותמביןאחת
R)חיוניות(

אוגוניים-חדנהיגהבמצבילדוגמה,ממריצהכתוכנית
.ממושךנסיעהזמןלאחר
.)297עמוד3(ראה,החיוניותתוכניותעלמידע
Rשמחה

.מאומציםנהיגהבמצבימאזנתתוכנית
.)297עמוד3(ראה,שמחההתוכניתעלמידע

GARMINלדוגמה,GARMINשלהכושרשעוןחיבור
Vívosmart® לצורךלניתוחנוסףמידעלהזריםמאפשר,3

ENERGIZINGלתוכניתההמלצה Comfort.המידע

.מחשבהכושרששעוןהסטרסרמתאתהיתרביןמכילהנוסף
.הדופקעלבעיקרמבוססתהסטרסרמת
שלכושרשעוןבאמצעותנוסףמידעלשילובתנאים

GARMIN:
RלחשבוןמחוברשלךהכושרשעוןGARMIN.
RחשבוןGARMINלחשבוןמחוברשלךMercedes

meשלך.

,בלילהגםGARMINשלהכושרשעוןאתלובשאתהאם
ENERGIZINGשלבניתוחבחשבוןיילקחוהשינהנתוני

COACH.
:השינהנתונילשילובתנאים
RשלהכושרשעוןGARMINחשבוןעםמסונכרן

GARMINהנסיעהתחילתלפני.
ATTENTIONכאשר% ASSISTתשומתחוסרמזהה

ENERGIZING,מדיגבוהלב COACHיציעלא
ATTENTIONעלנוסףמידע.נוספותהצעות

ASSIST)3212עמוד(.

ENERGIZINGשלשלהתצוגההתצוגהטעינתטעינת COACH
:מולטימדיהמערכת
נוחות2©1

.בחר0
30-בשלךהדופקשלניתוחגםכמושלךהנוכחיהדופק
.יוצגוהאחרונותהדקות
לשדרניתןלארבזמןזהאוניידטלפוןמחוברלאאם

.מתאימהשגיאההודעתתוצג,המערכתאלדופק
שלבטווחרקהמדיהבצגמוצגיםהדופקערכי%

30‑40bpm.אלא,רפואיתמשמעותאיןהדופקלערכי
.לנכונותםערובהאיןולכן,בלבדלמידענועדוהן

הבאיםשהתנאיםלוודאעליךשגיאההודעהמוצגתאם0
:מתמלאים
RלחשבוןמחוברהכושרשעוןGARMIN.
RחשבוןGARMINלחשבוןמחוברשלך

Mercedes meשלךהניידבטלפוןשלך.
Rכטלפוןהמולטימדיהלמערכתמחוברהניידהטלפון

.)342עמוד3(ראשי
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ניווטניווט
ניווטניווטהפעלתהפעלת

:מולטימדיהמערכת
)ניווט(2©1

.zהלחצןעללחץ:לחלופין0
הניווטתפריט.מוצגהנוכחיהרכבמיקום.תופיעהמפה
.מוצג

.הניווטתפריטיוסתר,פעילהליעדהכוונהישנהאם

הניווטהניווטתפריטתפריטשלשלהסתרההסתרה/הצגההצגה

ניווט2©1
הניווטתפריט.המפהתוצג,פעילהליעדהכוונהאיןאם

.מוצג
.הניווטתפריטיוסתר,פעילהליעדהכוונהישנהאם

.המגעמסךעלהקש:הצגההצגה0
או
.המגעבלוחאוהמגעבקרעלהקש0
.אוטומטיתיוסתרהניווטתפריט:הסתרההסתרה0
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הניווטהניווטסקירתסקירת

)לדוגמה(הניווטתפריטעםדיגיטליתמפה
נוספותואפשרויותכתובתאוענייןנקודתהזנת1
)ליעדהכוונהמבוצעתכאשר(ליעדהכוונהביטול2
הודעותשלהפעלהאווכיבויניווטהנחייתעלחזרה3

ניווט
בדרךתפריטפתיחת4

המסלולסקירתהצגת•
חלופייםמסלוליםבחירת•
)Car-to-X(בדרךאירועעלדווח•
תנועההתפריטפתיחת•
תנועהדיווחיהצגת♢
אזורייםדיווחיםהצגת♢

מנוימידעהצגת♢
מסלולפירוטהצגת•
מיקוםהתפריטפתיחת•
מיקוםשמירת♢
מצפןהצגת♢
)נבחרותבמדינותזמין(הצגת♢
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והגדרותמהירהגישה5
תנועההצגת•
חנייההצגת•

נסיעהטווחהצגת•
עבורבאפשרויותשימושנוספותהגדרותדרך•

מסלולוהודעות,תצוגה

וקבעממוטבתהאפשרותאתהפעלמסלולתחת
.טעינהעמדותעבורההגדרותאת

.המדינותבכלזמינותאינןהאפשרויות%
המקווןבחיפושמיליםשלוששלכתובותלהזיןאפשר%

.המדינותבכלזמינהאינההאפשרות.)308עמוד3(

יעדיעדהזנתהזנת

היעדהיעדלהזנתלהזנתהנחיותהנחיות

תפעולבעתהלבתשומתלהסחתסכנהאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןברכבתקשורתהתקני

נהיגהבזמןברכבהמותקניםתקשורתהתקנישלתפעול
בנוסף.בדרךמהנעשהשלךהלבתשומתאתלהסיטעשוי
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהלכך

התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0
.זאתמאפשר

אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0
.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

כתובתכתובתאואוענייןענייןנקודתנקודתהזנתהזנת

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

תנאיםתנאים
Rמקווןמקווןחיפושחיפושעבורעבור:Mercedes me connectזמין.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rזמיןהשירות.
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למרכזלגשתאובעצמךהשירותהפעלתאתלבצעתוכל
.השירותלהפעלתMercedes-Benzשלשירות

:מולטימדיהמערכתhttp://www.mercedes.me:בתמצאנוסףמידע
לאן2ªניווט2©1

המקלדתבאמצעותהרכבבמערכתחיפוש

במערכתהמאוחסןהנתוניםבבסיסמשתמשתהיעדהזנת
.החיפושלצורךברכבהמולטימדיה

.1הרכבנמצאשבההמדינההיאהמוגדרתהמדינה

הכתובתאתאוהענייןנקודתאת2הקלטבשורתהזן0
הידכתבזיהויבאמצעותאו)בתמונה(המקלדתבעזרת
.שתרצהסדרבכללהזיןתוכל.6

הצעותתציגהמולטימדיהמערכתהיעדהזנתבמהלך
עםאו3הרשימהמתוךיעדבחר.3-בשונות

5a.

:לדוגמה,הבאיםהנתוניםאתלהזיןאפשר
Rביתמספר,רחוב,עיר
Rעיר,רחוב
Rמיקוד

MBUXמולטימדיהמערכת304



Rענייןנקודתשם
Rדלקתחנתלדוגמה,ענייןנקודותקטגוריית
Rענייןנקודת,עירשם
Rהענייןנקודתעבורוזמיןבמידהטלפוןמספר
Rהקשראיששם

:כתובתשלמהירהלהזנהדוגמאות
RאתמחפשאתהלדוגמהאםKönigsstraßeבעיר

Stuttgart,להזיןתוכלSTUTו-KÖN.
Rתוכל,בבריטניהענייןנקודתמחפשאתהלדוגמהאם

THEלהזין SHARD.
לשנותעליך,הדוגמאותשתיאתלנסותברצונךאם
.המדינהאת

.8הקוליותבהוראותהשתמש,לחלופין0
.6בחר:ידידכתבכתבלזיהוילזיהוימעברמעבר0
להיכתביכוליםהתווים.המגעלוחעלהתוויםאתכתוב0

.)282עמוד3(זהמעלזהאוזהלצדזה
._בחרבחר:המקלדתהמקלדתדרךדרךלהזנהלהזנהחזרהחזרה0
או
.המגעלוחעללחץ0
.4בחר:שהוזנושהוזנונתוניםנתוניםמחיקתמחיקת0

.אחדאחדנמחקיםהתווים

או
.הקלטשורתלידבחר£,2-בתווהוזןבמידה0

.במלואהנמחקתההזנה
.Bבחרבחר:לקטנותלקטנותרישיותרישיותאותיותאותיותביןביןמעברמעבר0
.Aבחר:וסמליםוסמליםמיוחדיםמיוחדיםלתוויםלתוויםהחלפההחלפה0

.-למתחלף
.-למתחלפתBהתצוגה

.נוספותענייןלנקודותועבורBבחר0
.7בחרבחר:רווחרווחלהוספתלהוספת0
.9בחר:הכתיבההכתיבהשפתשפתהגדרתהגדרת0
.הכתיבהשפתאתבחר0
בכמהמשתמשיםשבהןבמדינותשימושיתזופונקציה%

שבה,ברוסיהלדוגמההמצבזהו.תוויםערכות
.לטיניובכתבקיריליבכתבמשתמשים

.1המדינהקודאתבחר:מדינהמדינהשינוישינוי0
.צרפתעבורלמשל,המדינהקודאתהזן0

.מסוננתהרשימה
.3הרשימהמתוךהמדינהאתבחר0

.היעדאתלהזיןניתןכעת
.3הרשימהמתוךהיעדאתבחרבחר:יעדיעדאישוראישור0

.הרשימהמתוךהיעדאתבחר,משמעידוהואהיעדאם0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

המקווןהמקווןבחיפושבחיפוששימוששימוש
קייםחיבורהמצבבשורתמציגהמדיהצג:דרישות%

.חיציםשניסמלבאמצעותלאינטרנט
.המדינותבכלזמיןאינוהמקווןהחיפוש
המקווןהחיפוש.מקווניםמפהבשירותימשתמשתהיעדהזנת
יעדיםמוצאאינוהרכבבמקורותוהחיפושבמידהזמין

.למדינהממדינהעובדאתהכאשראו,מתאימים
שלוששלכתובתאוענייןנקודת,כתובתלהיותיכולהיעד
.מילים
.)308עמוד3(מיליםשלוששלכתובתהזן%
.1המדינהקודאתבחר0
.המדינותברשימתהמקווןהשירותספקאתבחר0
או
אתהזן,תוצאותמניבאינוברכבהפנימיהחיפושאם0

רחובלמשל,חשובאינוההזנהסדר.הקלטבשורתהיעד
החיפושעבורהמתוארותבתכונותהשתמש.ועיר

.הרכבבמקורות
.מוצגותהחיפושתוצאות

.הרשימהמתוךיעדבחר0
.מוצגתהמסלולשלהמפורטתהתצוגה
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אחרוניםאחרוניםיעדיםיעדיםבחירתבחירת

תנאיםתנאים
Rבזיכרוןאחרוניםיעדיםשמירת.
Rפרופיליצרת:יעדיםיעדיםשלשלהצעותהצעותלקבלתלקבלת

.)270עמוד3(
Rמופעלתיעדיםהצעתאפשרהאפשרות

.)274עמוד3(
Rהצעותלהצגתנתוניםמספיקאספההמולטימדיהמערכת

.ליעדים

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
אחרוניםיעדים2
היעדיםברשימתהבאותהרשומותמביןלבחוראפשר

:האחרונים
R324עמוד3(ליעדיםהצעות(
Rיעדים
Rמסלולים

.היעדאוהמסלולבחירת0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

כמועדףיעדהצעתאואחרוןיעדלשמוראפשר%
.)324עמוד3(

ליעדיםמהירהגישהלךמעניקיםהמועדפים
.)309עמוד3(

ענייןענייןנקודתנקודתבחירתבחירת

תנאיםתנאים
Rהתקן:אישיותאישיותענייןענייןבנקודותבנקודותשימוששימושעבורעבורUSBמחובר

.המולטימדיהלמערכת
Rההתקןעל-USBאישיותענייןנקודותמאוחסנים

GPSפורמטהנתוניםבפורמט Exchange.)gpx(
".PersonalPOI"בתיקייה

:מולטימדיהמערכת
ענייןנקודות2לאן2ªניווט2©1

)ליעדליעדהכוונההכוונהלאלא(קטגוריותקטגוריותלפילפיחיפושחיפוש
.דלקתחנתלדוגמה,הקטגוריהאתבחר0
או
.הקטגוריותכלבחר0
).זמיןאם(משנהוקטגורייתקטגוריהבחר0

.הרכבשלהנוכחיהמיקוםבקרבתמתבצעהחיפוש
.המרחקשלעולהבסדרממוינותהחיפושתוצאות
:הבאהמידעמוצגהענייןבנקודות
Rחץ(הענייןלנקודתאוויריקו(
Rהענייןנקודתשם

Rהענייןלנקודתאווירבקומרחק
הטקסטבשדה:החיפושהחיפושבתוצאותבתוצאותאואוקטגוריותקטגוריותלפילפיסינוןסינון0

ªלחיפושהערךאתהזןחפש.
.הרשימהמתוךענייןנקודתבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

)ליעדליעדהכוונההכוונהעםעם(קטגוריותקטגוריותלפילפיחיפושחיפוש
.דלקתחנתלדוגמה,הקטגוריהאתבחר0
או
.הקטגוריותכלבחר0
).זמיןאם(משנהוקטגורייתקטגוריהבחר0
הטקסטבשדה:החיפושהחיפושבתוצאותבתוצאותאואוקטגוריותקטגוריותלפילפיסינוןסינון0

ªלחיפושהערךאתהזןחפש.
בסביבת,הקרובהבסביבהמהאפשרויותאחתבחר0

.המסלוללאורךאוהיעד
,היעדבסביבתבאפשרותובחרתבינייםיעדיישנםאם0

.המסלולבסקירתלחיפושהאזוראתבחר
.הרשימהמתוךענייןנקודתבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

אישיותאישיותענייןענייןנקודותנקודותחיפושחיפוש
.אישייםמיוחדיםיעדיםבחר0
.קטגוריהבחר0
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האפשרויותמתוךבחר,ליעדהכוונהכרגעפעילהאם0
.המסלוללאורךאוהיעדבסביבת,הקרובהבסביבה

.אישיתענייןנקודתבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

או
.הרשימהאתוסנןהחיפושבשדהלחיפושערךהזן0
.אישיתענייןנקודתבחר0

אישיותאישיותענייןענייןנקודותנקודותהקטגוריההקטגוריהעריכתעריכת
מיוחדיםיעדיםשלקטגוריההרשימהמתוךבחר0

.sאישיים
.תפריטנפתח

.שםשינויבחרבחר:שםשםשינוישינוי0
.השםאתהזן0
.aבחר0
.אייקוןשנהבחרבחר:סמלסמלשינוישינוי0
.סמלבחר0
.מחקבחרבחר:אישיותאישיותענייןענייןנקודותנקודותשלשלקטגוריהקטגוריהמחיקתמחיקת0
.כןבחר0

מהירהמהירהלגישהלגישהקטגוריותקטגוריותהגדרתהגדרת
.המהירההגישהעבורקטגוריותלהגדיראפשר

הראשונותהקטגוריותשלוש,מסלולתחשבלדוגמהכאשר
.לבחירהכסמליםיוצגו
.הקטגוריותכלבחר0
).זמיןאם(משנהוקטגורייתקטגוריהבחר0
.ßאוfבחר0

fקטגוריהמוסיף.
ßקטגוריהמסיר.

קטגוריהבחר,תפוסיםהמהירההגישהפריטיכלאם0
.בחדשהשתוחלף

היעדהיעדלהזנתלהזנתקשרקשראישאישבחירתבחירת

תנאיםתנאים
Rהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון

.)342עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
קשראנשי2לאן2ªניווט2©1

הקשרהקשראנשיאנשירשימתרשימתעלעל
.קשראישבחר0

.יוצגוהקשראישפרטי
.כתובתבחר0

חיפושחיפושדרךדרך
.הטלפוןמספראוהשםאתלמשלהזןהחיפושבשדה0
.aבחר0
.קשראישבחר0
.כתובתבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת
במקריםאמינהתהיההקשראיששללכתובתההכוונה%

:הבאים
Rמלאההקשראישכתובת.
Rבמפההשמוריםלנתוניםתואמיםהקשרנתוני

.הדיגיטלית

גאוגרפיותגאוגרפיותקואורדינטותקואורדינטותהזנתהזנת
:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
קואורדינטות2
.אורךאורוחבבחר0
אורךוקווירוחבכקוויגאוגרפיותקואורדינטותהזן0

מטהאומעלהכלפיהחלק.ושניותדקות,במעלות
.לנדרשבהתאם
.המיקוםאתתציגהמפה

.aבאמצעותהנתוניםאתאשר0
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.¦או¥בחר:יעדיעדקביעתקביעת0
.)310עמוד3(מסלולחשב0

מיליםמיליםשלוששלוששלשלכתובתכתובתהזנתהזנת

תנאיםתנאים
Rאפשרימיליםשלושכתובתבאמצעותהיעדחיפוש

.)303עמוד3(המקווןבחיפוש
Rלאינטרנטקייםחיבורהמצבבשורתמציגהמדיהצג

.חיציםשניסמלבאמצעות
זמיןאינומיליםשלושכתובתבאמצעותהיעדחיפוש%

.השפותובכלהמדינותבכל
:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1

.המדינהקודאתבחר0
.המדינותברשימתהמקווןהשירותספקאתבחר0
או
אתהזן,תוצאותמניבאינועצמוברכבהחיפושאם0

זוהמיליםאתהפרד.מיליםשלושככתובתהיעדכתובת
.בנקודהמזו

.מוצגותהחיפושתוצאות
.הרשימהמתוךיעדבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

מערכתהןwhat3wordsשלמיליםשלושכתובות%
שללשוני-רבגאוגרפילזיהוי,חלופיתכתובותזיהוי

רשת.מטריםשלושהשלברזולוציה,גלובלייםמקומות
להםשאיןהארץכדורפניעלמקומותגםמכסהזו

.ביתמספראוכביששםכגון,פיזיתכתובת
:היאברנדנבורגשערשלהמיליםשלושכתובת
Rגרמנית:tapfer.gebäude.verliehen
Rאנגלית:that.lands.winning
Rצרפתית:posteaux.bobineur.ombrant

,אותןלזכורקל,משמעיות-חדהןמיליםשלושכתובות
.יומיים-היוםהצרכיםמרביתעלעונותוהן

מיליםשלושכתובתלצורתכתובותלהמיראפשר
:ובחזרה
Rהאינטרנטבאתרhttp://what3words.com
Rשלבאפליקציותwhat3words

במפהבמפהיעדיעדבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

.)331עמוד3(המפההזזת0
.המגעמסךעלממושכתלחיצהלחץ:המגעהמגעמסךמסךעלעל0

.תוצגהיעדכתובת

שלרשימהתוצג,שנבחרבמיקוםיעדיםכמהישנםאם
.הקיימיםהענייןונקודותהרחובות

.הרשימהמתוךיעדבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

לחץ,היעדאתמסמןהנימותצלבכאשר:המגעהמגעבלוחבלוח0
.המגעלוחעלממושכתלחיצה
.תוצגהיעדכתובת
רשימהתוצג,הנימותצלבבאזוריעדיםכמהישנםאם
.זמיניםורחובותזמינותענייןנקודותשל

.הרשימהמתוךיעדבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

המפההמפהבסביבתבסביבתענייןענייןנקודותנקודותהצגתהצגת
.זמינההפונקציה,הנימותצלבבאזוריעדיםמספרקיימיםאם
.Äבחר0
.בסביבהענייןנקודותבחר0

.תופיעהמפה
.הבקרהלחצןעלימינהאושמאלההחלק0

אוהשם.במפהתוצגהבאהאוהקודמתהענייןנקודת
.יוצגוהכתובת

.הענייןנקודתאתבחר0
או
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גלול:הענייןהענייןנקודותנקודותקטגורייתקטגורייתלפילפיהתצוגההתצוגהמיוןמיון0
.הבקרהרכיבבאמצעות

.ענייןנקודותקטגורייתבחר0

המועדפיםהמועדפיםמתוךמתוךיעדיעדבחירתבחירת

תנאיםתנאים
Rבמועדפיםשמוריםהיעדים.

המועדפיםברשימתליעדהצעהאואחרוןיעדשמירת
.)324עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
מועדפים2לאן2ªניווט2©1

.מועדףבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת
:הבאותהאפשרויותישנןהמועדפיםבתפריט
Rוהעבודההביתעבורכתובותשמירת
Rמועדפיםיצירת
Rמועדפיםמחיקת

בחר:העבודההעבודהאואוהביתהביתעבורעבורכתובתכתובתנשמרהנשמרהלאלאעודעוד0
.עבודהאוהבית

.כן-בהשאלהאתאשר0

ככתובתאוענייןכנקודתהמועדףאתהזן0
.)303עמוד3(
.מועדפיםהוסףבחר:מועדפיםמועדפיםיצירתיצירת0
ככתובתאוענייןכנקודתהמועדףאתהזן0

.)303עמוד3(
או
ראשיתבחר,תפוסיםהמועדפיםעבורהמקומותכלאם0

.)276עמוד3(בחדששיוחלףמועדף
.להנחיותבהתאםפעל0
.כלשהויעדעבורVבחר:מועדפיםמועדפיםמחיקתמחיקת0
.מחקבחר0
או
.אפשרויותהתפריטלהצגתעדהמועדףעללחץ0
.מחקבחר0

שהתקבלושהתקבלויעדיםיעדיםבחירתבחירת

תנאיםתנאים
Rלאינטרנטחיבורישנו.
Rהרכבאלנשלחויעדים.

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שהתקבלויעדים2
.יישומיםאושירותים,שירותמספקייעדיםלקבליכולהרכב
.יעדבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת
שהתקבלוהיעדיםאתלמועדפיםלשמוראפשר%

.)324עמוד3(
ליעדיםמהירהגישהלךמעניקיםהמועדפים

.)309עמוד3(

שהתקבלשהתקבליעדיעדמחיקתמחיקת
.כלשהויעדעבורVבחר:יעדיעדמחיקתמחיקת0
.מחקבחר0
.כןבחר0
.Äבחרבחר:היעדיםהיעדיםכלכלמחיקתמחיקת0
.הכלמחקבחר0
.כןבחר0
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מסלולמסלול

מסלולמסלולחישובחישוב

תנאיםתנאים
Rהוזןהיעד.
Rתוצגהיעדכתובת.
RמסלולמסלולעבורעבורEQ:Mercedes me connectזמין.
Rבמשתמשחשבוןלךיש-Mercedes me connect

.לחשבוןמקושרוהרכב
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
.טעינהעמדותהשירותאתכוללהניווטשירותיהיקף
R311עמוד3(מופעלתממוטבתהאפשרות(.

מסלולאיןעוד1¥

מסלולישנוכבר¦

.¥בחר0
עמדותאתמכילEQמסלול.יחושבליעדהמסלול
הטעינהעמדות.בינייםכיעדיהדרושותהטעינה

.הטעינהולזמניהנסיעהלמרחקבהתאםמחושבות
.תחלליעדההכוונהמכןלאחר.במפהיוצגהמסלול

או
.¦בחר0

.שאלהתוצג,מסלולישנוכבראם
.בינייםכיעדקבעבחר0

.הבאהבינייםכיעדתיקבעשנבחרההיעדכתובת
.תחלליעדההכוונה

מערכת,תפוסיםכברהאפשרייםהבינייםיעדיכלאם
אתאשר.בינייםיעדלמחוקאםתשאלהמולטימדיה

.כן-בהשאלה
.תימחקלאהמערכתידיעלשנקבעהטעינהעמדת

או
.ליעדחדשההכוונההתחלבחר0

הקודםהיעד.החדשליעדתהפוךשנבחרההיעדכתובת
במקרה.החדשליעדהכוונהתחל.יימחקוהבינייםויעדי
כיעדיטעינהעמדותתקבעהמולטימדיהמערכתהצורך
.ביניים

המוצגהמוצגהיעדהיעדבסביבתבסביבתענייןענייןנקודותנקודותחיפושחיפוש
ענייןנקודותלצד,ימיןבצדהענייןנקודותסמלי%

בגישההראשונותהקטגוריותשלושאתמציגיםבסביבה
.)306עמוד3(אלהקטגוריותלהגדירניתן.מהירה

.ענייןנקודתשלסמלבחר0
.מוצגותהחיפושתוצאות

.ענייןנקודתבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

או
.rבסביבהענייןנקודותבחר0
נקודותחפשאוחיפושערךהזן,קטגוריותחפש0

.)306עמוד3(עניין

MBUXמולטימדיהמערכת310



.ענייןנקודתבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

בתפריטבתפריטנוספותנוספותפונקציותפונקציות
.fבחרבחר:יעדיעדשמירתשמירת0
.אפשרותבחר0

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rאחרוניםיעדיםבשמירה
Rבמועדפיםשמירה
Rשליהביתכשמור
Rעבודהכשמור

.התקשרבחר,זמיןהטלפוןמספראם:היעדהיעדאלאלשיחהשיחה0
שתףבחרבחר:QRקודקודעםעםאואוNFCעםעםיעדיעדשיתוףשיתוף0

.קודאובאמצעות
בהוראותעיין(הניידהטלפוןשלNFCאזוראתקרב0

הטלפוןאתהנחאוהתאמצעאל)היצרןשלההפעלה
.)344עמוד3(עליוהנייד

או
אתוסרוקמולטימדיהלמערכתאלהניידהטלפוןאתקרב0

.QR-הקוד
,זמינההאתרכתובתאם:אינטרנטאינטרנטאתראתרכתובתכתובתפתיחתפתיחת0

.בחר

.במפההצגבחרבחר:במפהבמפההצגההצגה0

המסלולהמסלולחישובחישובעבורעבורEQמסלולמסלולהפעלתהפעלת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
מסלול2
.ממוטבתאתהפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן
המתחמצברשלהטעינהומצבמסלולמחושבכאשר
יתווספו,הסופיליעדהגעהלצורךמספיקאינוהגבוה

.בינייםכיעדיטעינהעמדותלמסלולאוטומטית
ליעדההכוונהבמהלךתפיקהמולטימדיהמערכת
.אופטימלינהיגהלאופןהמלצות

במסלולבמסלולטעינהטעינהעמדותעמדותעבורעבורהגדרותהגדרותבחירתבחירת

תנאיםתנאים
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
.טעינהעמדותהשירותאתכוללהניווטשירותיהיקף

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
טעינהעמדת2מסלול2
בכלזמינותאינןהטעינהעמדותעבורההגדרות%

.המדינות
אתכבהאוהפעל:טעינהטעינהעמדותעמדותעבורעבורהגדרותהגדרותבחירתבחירת0

.מקדיםמיזוג
מיזוגימוזגהרכבפניםאזמופעלתהאפשרותכאשר
.EQמסלולאוטעינהעמדתבכלמקדים

.הטעינהבעמדתאוביעדבחרבחר:טעינהטעינהמצבמצבהגדרתהגדרת0
אוטעינהלעמדתהגעהבעתבאחוזיםהמספראתהגדר0

.ליעד
אתבטלאוהפעל:תשלוםתשלוםאופןאופןבחירתבחירת0

.
שירותבאמצעותיבוצעהחיובמופעלתהאפשרותכאשר

Mercedes me Charge.
או
.הכלאתהפעל0

יילקחוהניווטלמערכתהמוכרותהטעינהעמדותכל
.התשלוםבאופןתלותללא,EQמסלולבחישובבחשבון
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המפההמפהעלעלטעינהטעינהעמדותעמדותהצגתהצגת

תנאיםתנאים
RMercedes me connectזמין.
Rבמשתמשחשבוןלךיש-Mercedes me connect

.לחשבוןמקושרוהרכב
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
.טעינהעמדותהשירותאתכוללהניווטשירותיהיקף

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
מסלול2
.ממוטבתאתהפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן
המיקוםבסביבתהמקווניםהמפהמתכניהטעינהעמדות
.יוצגוהרכבשלהנוכחי

Mercedesבאמצעותבאמצעותטעינהטעינהתהליךתהליךעלעלתשלוםתשלום me
Charge

תנאיםתנאים
RהשירותMercedes me Chargeבפורטלוהוזמןזמין

Mercedes me.

R13מיוחדאבזורקוד(והשירותיםהספקאצלנרשמתU(
.פעילים)28Uמיוחדאבזורקוד(683-ו
Rמופעלתממוטבתהאפשרות:טעינהטעינהעמדתעמדתבחירתבחירת

.המולטימדיהבמערכת
Rבפורטלנרשמת:טעינהטעינהלעמדותלעמדותמרחוקמרחוקגישהגישה

Mercedes meפרטיעםהמתאיםהשירותספקאצל
.טעינהתהליכיתשלוםעבורשלךהתשלום
RאפליקצייתMercedes me Appההתקןעלמותקנת

).חכםטלפוןאוטאבלטכגון(החיצוני
Rכרטיסרכשתמרחוקגישהללאטעינהעמדותעבור

RFIDהשירותספקשל.

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1
:הבאלמידעלבשים%
Rהגבוההמתחמצברלטעינתההנחיותאתקרא

.)154עמוד3(
Rהגבוההמתחמצברלטעינתההנחיותאתקרא

הגבוההמתחמצברלטעינתהנחיותטעינהבעמדת
Mode(טעינהבעמדת .)160עמוד3)(3/4
Rעמדותשלהנתונים:טעינהטעינהעמדתעמדתבחירתבחירתלפנילפני

פרסםשהמפעילהתכניםעלמבוססיםהטעינה
.אונליין

Rבמקוםהקיימיםולמידעלנתוניםתמידלבשים.
עמדתשלסמלעלהקשבמפה:טעינהטעינהעמדתעמדתבחירתבחירת0

.טעינהעמדותכמהעבורסמליםקבוצתעלאוטעינה
הטעינהעמדתאתבחר,סמליםקבוצתבחרתאם0

.מהרשימה

):זמיןאם(מוצגהבאהמידע
Rהטעינהעמדתמפעילשם
Rהטעינהעמדתכתובת
Rהטעינההספקעלומידעזמינותעםתקע
Rפתיחהשעות
Rהטעינהעמדתשם
Rלרכבהטעינהעמדתביןומרחקנסיעהזמן
Rאימות
Rתשלוםשיטת
Rהטעינהעמדתמפעילשלקשרפרטי
Rטעינהועלויותכלליותעלויות
Rמשולםטעינהנפח–זמיןואם,משוערותטעינהעלויות

מראש

.מסלולחישוב)310עמוד3(0
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):זמינותאם(הבאותהפונקציותאתלבחורגםניתן
Rהטעינהתהליךשלמרחוקהפסקה/הפעלה

):מרחוקמרחוקהפסקההפסקה/הפעלההפעלה(טעינהטעינהלעמדותלעמדותמרחוקמרחוקגישהגישה0
.טעינהעמדתבחר

.טעינהתהליךהתחלהלחצןאתבחרבאפליקציה0
שלאישוריתבצעלכךבנוסף.יתחילהטעינהתהליך
.הספקאצלהשמורההתשלוםשיטת

.מרחוקלגישהאפשרותאיןאחדותטעינהבעמדות%
כדישלךRFID-הבכרטיסלהשתמשעליךזהבמקרה
).זמיןאם(הטעינהתהליךאתלהפעיל

.האישיPIN-האתהזןהצורךבמקרה0
הפעולהאתאשר0
הרשימהמתוךהתקעמזההאתבחרהצורךבמקרה0

.המוצגת
.תשתחררהטעינהכבלתקענעילת

.הטעינהתהליךאתהתחל0
.תוצגהטעינהתהליךהתחלת

.טעינהתהליךעצורהלחצןאתבחרבאפליקציה0
.מסתייםהטעינהתהליך

.אוטומטיתיתבצעהתשלום

אתתקבל,החיצונימהספקהזמיניםלנתוניםבהתאם
:הבאהמידע
Rהטעינהתהליךסקירת
Rמשוערותעלויות

,מראששנרכשהטעינהנפחבאמצעותלשלםהחלטתאם
.הנותרתהיתרהאתלראותתוכל
מעלויותשונותלהיותעשויותהמוצגותהעלויות%

.החשבון

מסלולמסלולסוגסוגבחירתבחירת

תנאיםתנאים
RממוטבמסלולחישובלצורךEQמופעלממוטבת

.)311עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
מסלולסוג2מסלול2
.מסלולסוגבחר0

לסוגבהתאםיחושבהבאהמסלול:מסלולאיןכאשר
.החדשהמסלול
המסלוללסוגבהתאםיחושבהמסלול:מסלולישנוכאשר
.החדש

בעמדותתתחשבללאהמערכתהמסלוליםסוגיעבור%
.המסלולבחישובטעינה

:הבאיםהמסלוליםסוגימביןלבחורניתן
Rמהיר

הקצרהואשלוהנסיעהשזמןמסלולתחשבהמערכת
.ביותר
Rקצרמסלול

הקצרהואשלוהנסיעהשמרחקמסלולתחשבהמערכת
.ביותר
Rחסכוני

להיותעשויהנסיעהזמן.חסכונימסלולתחשבהמערכת
.המהירלמסלולבהשוואהיותרארוךמעט
Rגרור

.זובאפשרותלהשתמשאפשרלרכבגרורמחובראם
אתאשר.אישורשאלתתוצגהמולטימדיהבמערכת
.השאלה
.גרורעםלנסיעהבמיוחדמותאםהמסלול

:הבאותהבאותבאפשרויותבאפשרויותלבחורלבחוראפשראפשראלהאלהמסלוליםמסלוליםסוגיסוגיעבורעבור
.rליעדדינמיתהכוונהבחר0
.כבויאובקשהלפי,אוטומטיבחר0
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:האפשרויותהסבר
Rאוטומטי

.כעתהמוגדרהמסלוללסוגבהתאםיחושבהמסלול
שלתנועהבדיווחיתתחשבהמערכת)325עמוד3(

Live Traffic InformationאוFM RDS-TMC.
Live Traffic Informationו-FM RDS-TMC

.המדינותבכלזמיניםאינם
Rבקשהלפי

,יותרקצרמסלולמזהההמערכתהתנועהדיווחיעקבאם
ולהשתמשלהמשיךתוכל)314עמוד3(.שאלהתוצג

.הדינמיהמסלולאתלקבלאוהנוכחיבמסלול
Rכבוי

.המסלולבחישובבחשבוןנלקחיםאינםתנועהדיווחי

חלופייםחלופייםמסלוליםמסלוליםחישובחישוב
לא,המסלולחישובעבורהופעלממוטבתאם%

.)311עמוד3(חלופייםמסלוליםיחושבו
.חלופימסלולהצעתאתהפעל0

מחושביםמסלולכלעבור.פעילהמסךעלהלחצן
.חלופייםמסלולים

.)317עמוד3(חלופימסלולבחר0

אישוראישורשאלתשאלתעםעםמעקףמעקףהמלצתהמלצתקבלתקבלת

תנאיםתנאים
Rבקשהלפיהאפשרותליעדדינמיתהכוונהבתפריט

.)313עמוד3(#מופעלת
Rפעילהליעדההכוונה.
Rהנוכחילנתיבזמיניםתנועהדיווחי.

המסלול,יותרקצרנסיעהזמןעםחדשמסלולונקבעבמידה
.מוצגיםהחדשוהתוואיהנוכחי
.ההודעהאתאשר.הודעהמוצגת,אחרביישום

.העוקףלמסלולעבורבחרבחר:החדשהחדשהמסלולהמסלולאישוראישור0
.הנוכחיבמסלולהישארבחרבחר:הנוכחיהנוכחיבמסלולבמסלולהמשךהמשך0

מסלולמסלולאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
מסלול2

מאזוריםמאזוריםהימנעותהימנעות
.מדיהאפשרויותבחר0
.)333עמוד3(להימנעותאזוריםבחר0

,מנהרותמנהרות,מעבורותמעבורות,מהיריםמהיריםכבישיםכבישיםשלשלהכללההכללהאואוהימנעותהימנעות
סלוליםסלוליםלאלאכבישיםכבישים,משאמשארכבותרכבות
.מדיהאפשרויותבחר0
.ההימנעותפונקצייתאתבטלאוהפעל0

יכלוללאהמסלול.פעילהמסךעלהלחצן:הימנעותהימנעות
.מהיריםכבישיםלדוגמה
גםלמשליכלולהמסלול.כבויהמסךעלהלחצן:הכללההכללה
.מהיריםכבישים

.המדינותבכלזמינותאינןהמסלולאפשרויות
.שנבחרוהמסלולבאפשרויותלהתחשבאפשרתמידלא
שהאפשרותאףעלמעבורתלכלוליכולהמסלול,משלל

תופיעכזהבמקרה.מופעלתממעבורותהימנעמלהימנע
.מתאימההכרזהותושמעהודעה

אגרהאגרהכבישיכבישישלשלהכללההכללהאואוהימנעותהימנעות
.מדיהאפשרויותבחר0
.אגרהכבישיבחר0
.מהכולהימנעאתכבהאוהפעל0

יכלוללאהמסלול.פעילהמסךעלהלחצן:הימנעותהימנעות
.אגרהכבישי
כבישיםיכלולהמסלול.כבויהמסךעלהלחצן:הכללההכללה
.שנבחרההתשלוםשיטתפיעלאגרהלשלםיששעבורם

או
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.הימנעותבחרבחר:מסויימיםמסויימיםכבישיםכבישיםממספריממספריהימנעותהימנעות0
.שהוגדרוהמספריםעםאגרהכבישייכלוללאהמסלול

.השתמשבחרבחר:מסויימיםמסויימיםכבישיםכבישיםמספרימספרישלשלהכללההכללה0
.שהוגדרוהמספריםעםהאגרהכבישיאתיכלולהמסלול
.המדינותבכלזמינותאינןהמסלולאפשרויות

אגרהאגרהמדבקתמדבקתהדורשיםהדורשיםכבישיםכבישיםשלשלהכללההכללהאואוהימנעותהימנעות
.מדיהאפשרויותבחר0
.אגרהמדבקתעםכבישיםבחר0
.הכלאתכבהאוהפעל0
או
.המדינותאתבטלאוהפעל0

יכלוללאהמסלול.פעילהמסךעלהלחצן:הימנעותהימנעות
.שנבחרובמדינותאגרהמדבקתהדורשיםכבישים
גםיכלולהמסלול.כבויהמסךעלהלחצן:הכללההכללה
תקופתיתשלוםדרוששעבורם,שנבחרהבמדינהכבישים

להשתמשמאפשרתהאגרהמדבקת).אגרהמדבקת(
.מסויםלזמןבדרך
.המדינותבכלזמינותאינןהמסלולאפשרויות%

המסלולהמסלולעבורעבורהודעותהודעותבחירתבחירת

תנאיםתנאים
Rענייןענייןלנקודתלנקודתהתקרבותהתקרבותבעתבעתאקוסטיתאקוסטיתהתראההתראהעבורעבור

.אישיותענייןנקודותמכילUSB-ההתקן:אישיתאישית

Rההתקן-USBהמולטימדיהלמערכתמחובר.
Rמופעלתשייכתהאישיתהענייןנקודתשאליההקטגוריה.

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
הודעות2
.נסיעההמלצותללאאתכבהאוהפעל0

.ניווטהודעותיושמעולא,מופעלהצגלחצןכאשר
בחרנסיעההמלצותבאזור:ניווטניווטהנחיותהנחיותבחירתבחירת0

.#אפשרות
:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rבלבדאישורצליל

הגונג.גונגיושמעהמדוברותהניווטהנחיותבמקום
.עצמההפנייהבעתנשמעוהוא,פנייהמציין
Rמצומצמותנסיעההמלצות

קצרההודעהתושמע,ניווטהודעתזמינהכאשר
".ימינהפנה"למשל,בלבד
Rמפורטותנסיעההמלצות

שםהקראתוהאפשרותניווטהנחייתישנהכאשר
"לדוגמה,מלאההודעהתושמע,מופעלתהכביש
לרחובימינהפנההרחובבקצה'מ200בעוד

".הפרחים

שםהקראתאתהפעל:בניווטבניווטרחובותרחובותשמותשמותאמירתאמירת0
.הכביש

נסיעההמלצותאומצומצמותנסיעההמלצותבחר0
.מפורטות
.לפנותאמוראתהשאליוהרחובשםאתתאמרהמערכת

בכלזמינותאינןנסיעההמלצותתחתהאפשרויות%
.השפותובכלהמדינות

תנועהעבורעבורהודעותהודעותבחירתבחירת
.הודעההפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן
:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rתנועהאירועי

בנייהאתרילדוגמה,בדרךאירועיםתקריאהמערכת
.כבישיםחסימותאו

.השפותובכלהמדינותבכלזמינהאינההפונקציה
Rתנועההתראותשמיעת

פקקקצהלפנילדוגמה,יושמעואזהרההודעות
).ישנןאם(מסוכןתנועה

.השפותובכלהמדינותבכלזמינהאינההפונקציה
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אישיתאישיתענייןענייןלנקודתלנקודתהתקרבותהתקרבותבעתבעתאקוסטיתאקוסטיתהתראההתראה
יעדיםהאפשרותאתבחרהתראותלסעיףמתחת0

.אישייםמיוחדים
.קטגוריההפעל0

ענייןלנקודתהתקרבותבעת.פעילהמסךעלהלחצן
.אקוסטיתהתראהתושמעהזומהקטגוריהאישית

המסלולהמסלולעבורעבורהיעדהיעדפרטיפרטיהצגתהצגת

תנאיםתנאים
Rיעדהוזן.

:מולטימדיהמערכת
¡2ניווט2©1

.המסלולסקירתבחר0
במידהיוצגוהבינייםויעדיהיעד,ליעדהכוונהבמהלך
להזיןיכולאתההבינייםיעדיאת.פניהםעלחלפתשטרם
עבוראותםלקבועיכולההמולטימדיהשמערכתאו

.EQממוטבמסלול
המולטימדיהשמערכתטעינהעמדותלשנותאפשראי

.הוסיפה
.בינייםיעדאויעדבחר0

:שלהלןהמידעאתתציגהמערכת
Rנותרנסיעהמרחק

Rהגעהזמן
Rהנותרהנסיעהזמן
Rהיעדכתובת,שם
Rזמיןאם(טלפוןמספר(
Rזמיןאם(אתרכתובת(

מסלולמסלולתכנוןתכנון
:מולטימדיהמערכת
המסלולסקירת2¡2ניווט2©1

.בינייםיעדקבעבחר0
כתובתאוענייןנקודתבתורמשלל,הבינייםיעדאתהזן0

.)303עמוד3(
.בינייםיעדבחר0

המסלולשלהכלליתהסקירה,בינייםיעדבחירתלאחר
.בשניתתוצג

)316עמוד3(בינייםיעדיהכוללמסלולחישוב0
מיעדיאחדמחק,בינייםיעדיתשעהכברקיימיםאם%

.)316עמוד3(הביניים

בינייםבינייםיעדייעדיהכוללהכוללמסלולמסלולעריכתעריכת
:מולטימדיהמערכת
המסלולסקירת2¡2ניווט2©1
עלשנקבעוטעינהעמדותעלחלותאינןאלהאפשרויות%

.EQממוטבמסלוללצורךהמולטימדיהמערכתידי
.Vבחראחדליעד:היעדיםהיעדיםסדרסדרשינוישינוי0

.תפריטנפתח
.העברבחר0

øמסומן.
או4בעזרתהסופיהיעדאוהבינייםיעדאתהעבר0

sהרצוילמיקום.
.øעלהקש0
.Vבחרסופייעדאובינייםיעדעבור:יעדיעדמחיקתמחיקת0
.מחקבחר0

.נמחקהיעד

בינייםבינייםיעדייעדיהכוללהכוללמסלולמסלולחישובחישוב

תנאיםתנאים
Rאחדבינייםיעדולפחותיעדהוזנו.
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:מולטימדיהמערכת
המסלולסקירת2¡2ניווט2©1

.ליעדהכוונההתחלבחר0
או
.Gהניווטאלבחר,המסלולחישובלאחר0
.כן-בהשאלהאתאשר0

.תחלליעדההכוונה.יחושבהמסלול

המסלוליםהמסלוליםרשימתרשימתהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
¡2ניווט2©1

.מסלולפירוטבחר0
מסומןהרכבשלהנוכחימיקומו.יוצגוהמסלולקטעי
.במפה
:שלהלןהמידעעםמוצגהרכבשלהנוכחימיקומו
Rהסמלaהנוכחיהרכבמיקוםשל.
Rהנוכחיהכביש/הרחובשם.
Rהנוכחיהכבישמספר.

.הנסיעהבמהלךמתעדכןהמסלולפירוט

בלחצןלמטהאולמעלההחלק:המסלולהמסלולמקטעימקטעיהצגתהצגת0
.הבקרה
.במפהמוצגהמסלולקטע

חלופיחלופימסלולמסלולבחירתבחירת

תנאיםתנאים
Rמופעלתחלופימסלולהצעתהאפשרות

.)313עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
¡2ניווט2©1

.חלופייםמסלוליםבחר0
.המסלולבהגדרותלמוגדרבהתאםיוצגוהמסלולים
.ממוספריםהמסלולים

.חלופימסלולבחר0
.במפההצגבחר:במפהבמפההמסלולהמסלולהצגתהצגת0
.)331עמוד3(המפההזזת0
.)330עמוד3(המפהשלהמידהקנהאתקבע0
.Äבחר:מסלולמסלולאפשרויותאפשרויותשלשלהכללההכללהאיאיאואוהכללההכללה0
כבישיםלדוגמה,המסלולאפשרותאתכבהאוהפעל0

.מהירים
לאהחלופיהמסלול.פעילהמסךעלהלחצן:הימנעותהימנעות
.מהיריםכבישיםיכלול

ייקחהחלופיהמסלול.כבויהמסךעלהלחצן:הכללההכללה
.מהיריםכבישיםגםבחשבון

קבועותקבועותנסיעותנסיעותמסלולמסלולהפעלתהפעלת

תנאיםתנאים
R270עמוד3(פרופיליצרת(.
Rמופעלתיעדיםהצעתאפשרהאפשרות

.)274עמוד3(
Rמופעלתקבועמסלולהפעלהאפשרות.
Rהצעותלהצגתנתוניםמספיקאספההמולטימדיהמערכת

.ליעדים
Rאלהיעדיםלהצעותמסלוליםנלמדו.
.המדינותבכלזמיןאינוהקבועהיומיהמסלול%

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
מסלול2
.קבועמסלולהפעלאתהפעל0

אוטומטיתמזהההניווטמערכת.פעילהמסךעלהלחצן
מפעילההמערכת.קבועותנסיעותמבצעשהרכב

.קוליותהנחיותללא,המסלולאתאוטומטית
בעתגם,הקבועותהנסיעותעבורמקבליםתנועהדיווחי
.ליעדפעילההכוונהללאנסיעה
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אוטומטיאוטומטידלקדלקתחנותתחנותחיפושחיפוששלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.במפהדלקתחנתחיפושאתכבהאוהפעל0
,פעילהמסךעלוהלחצןהעתודהלמפלסמגיעכשהדלק
.דלקתחנתלחפשלהתחילאםשאלהמופיעה

אוטומטיאוטומטיהתרעננותהתרעננותתחנותתחנותחיפושחיפושהתחלתהתחלת

תנאיםתנאים
RATTENTION ASSISTתחנתהצעוהאפשרות

.)212עמוד3(מופעליםהתרעננות
Rהמסלולקטעלאורךממוקמותהתרעננותתחנות.

נסיעהנסיעהמצבמצב
:המדיהצדעלתוצגהבאהההודעה
התרעננותתחנותלחפשכדיכאןהקש
.ההודעהאתאשר0

זמינותהתרעננותתחנות.יחלההתרעננותתחנותחיפוש
.הרכבשלהנוכחיהמיקוםובסביבתהמסלוללאורךיוצגו

.התרעננותתחנתבחר0
.תוצגההתרעננותתחנתכתובת

.מסלולחשב)310עמוד3(0
.הבאהבינייםליעדתהפוךשנבחרהההתרעננותתחנת

כןהשאלהעלענה:בינייםבינייםיעדייעדיארבעהארבעהכברכברישנםישנםאםאם0
.בכן
'מסהבינייםיעד.המסלולבמפתמוזנתההתרעננותתחנת

.תחלליעדההכוונה.יימחק4

במפהבמפהשנשמרשנשמרהמסלולהמסלולהצגתהצגת

תנאיםתנאים
RהתקןUSBמחובר,שוניםמסלוליםשמוריםעליו,תומך

.)381עמוד3(המולטימדיהלמערכת
RבפורמטשמורהמסלולGPS Exchange).gpx(

(Routes"בתיקיית ).מסלולים"

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שמוריםמסלולים2
.מסלולבחר0
.במפההצגבחר0
.)331עמוד3(המפההזזת0

שמורשמורמסלולמסלולהתחלתהתחלת

תנאיםתנאים
RהתקןUSBמחובר,שוניםמסלוליםשמוריםעליו,תומך

.)381עמוד3(המולטימדיהלמערכת

RבפורמטשמורהמסלולGPS Exchange).gpx(
(Routes"בתיקיית ).מסלולים"

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שמוריםמסלולים2
.מסלולבחר0
התחלאוהמסלולמתחילתליעדהכוונההתחלבחר0

.נוכחיממיקוםליעדהכוונה
.תחלליעדההכוונה

fעםהמסלולאתלשמורניתןבתפריט%
.)310עמוד3)

מסלולמסלולרישוםרישום

תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך

.)381עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שמוריםמסלולים2
.חדשמסלולהקלטתהתחלבחרבחר:הקלטההקלטההתחלתהתחלת0

.אדוםהקלטהסמלמוצג
.USB-הבהתקןיישמרהמסלול
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.הקלטהסייםבחרבחר:הקלטההקלטהעצירתעצירת0

הרשוםהרשוםהמסלולהמסלולשמירתשמירת

תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך

.)381עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שמוריםמסלולים2
.מסלולבחר0
.fבחר0
.אחרוניםיעדיםבשמירהבחר0

לצורךוניתן"אחרוניםיעדים"בזיכרוןשמורהמסלול
.היעדאלהכוונה

שמורשמורמסלולמסלולעריכתעריכת

תנאיםתנאים
RהתקןUSBמחובר,שוניםמסלוליםשמוריםעליו,תומך

.)381עמוד3(המולטימדיהלמערכת

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שמוריםמסלולים2
.Vעםמסלולבחר0
.שםשינויבחרבחר:שםשםהזנתהזנת0
.השםאתהזן0
.בחר0
או
.Gהלחצןעללחץ,השםשינוילאחר0
.כןבחר0
.מחקבחרבחר:מסלולמסלולמחיקתמחיקת0
.כןבחר0

ליעדליעדהכוונההכוונה

ליעדליעדלהכוונהלהכוונהבנוגעבנוגעהערותהערות

תפעולבעתהלבתשומתלהסחתסכנהאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןברכבתקשורתהתקני

נהיגהבזמןברכבהמותקניםתקשורתהתקנישלתפעול
בנוסף.בדרךמהנעשהשלךהלבתשומתאתלהסיטעשוי
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהלכך

התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0
.זאתמאפשר

אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0
.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה
.תחלליעדההכוונהמסלולשחושבלאחר
מערכתשלהנסיעהלהנחיותתמידקודמיםהתעבורהחוקי

.המולטימדיה
:הןנסיעההנחיות
Rניווטהנחיית
Rליעדההכוונהתצוגות
Rנתיבלבחירתהמלצות

מהמסלולסוטהאוהנסיעהלהנחיותבהתאםנוסעאינךכאשר
.חדשמסלולאוטומטיתיחושב,חישבהשהמערכת
למצביתאימולאהנסיעהשהנחיותייתכןהבאיםבמקרים
:בפועלהתנועה
Rהשתנוהכבישים.
Rהתהפךסטרי-חדבכבישהנסיעהכיוון.
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בכלהתנועהלמצבלבולשיםהתנועהלחוקילצייתעליךלכן
.מצב

:האידאליהמסלוליהיהלאשהמסלולייתכןהבאיםבמצבים
Rבכבישכשעובדים
Rשלמיםאינםהדיגיטליתהמפהנתוניכאשר

GPSקליטתקליטתעלעלהנחיותהנחיות
בקליטתהיתרביןתלויההניווטמערכתשלהתקינההפעולה

להיותעשויהGPS-הקליטתמסוימיםבמצבים.GPS-ה
בחניוניםאובמנהרותלמשל,כליללהיעלםאומשובשת
.קומותמרובי

נהיגהנהיגהתמרוניתמרוניסקירתסקירת
:שלהלןבתצוגותמוצגיםנהיגהתמרוני
Rהצומתשלמפורטתתצוגה

.לצומתכניסהבעתמופיעההתצוגה
Rממד-תלתתמונת

,צמתיםללאבכבישיםנסיעהבעתמופיעההתצוגה
.במחלפיםאומהירמכבישביציאהלמשל

הצומתהצומתשלשלמפורטתמפורטתתצוגהתצוגה

התמרוןלנקודתעדהנוכחיהמרחק1
פנייה2
הרכבשלהנוכחיהמיקום3
תמרוןנקודת4

ממדממד-תלתתלתתמונתתמונת

התמרוןלנקודתעדהנוכחיהמרחק1
פנייה2
הרכבשלהנוכחיהמיקום3
תמרוןנקודת4

:שלביםמשלושהמורכבתפנייה
Rההכנהשלב

המולטימדיהמערכת,הפניותביןזמןמספיקישנואם
המלצותשללהגדרותבהתאם.הבאהלפנייהאותךתכין

".בקרובימינהפנה"כגון,ניווטהנחייתתושמע,הנהיגה
הנהיגההמלצותעבורניווטהודעותבחר
.)315עמוד3(
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.מלאמסךבמצבתוצגהמפה
שםאוהנסיעהכיווןעלמידע:מוצגיםהמצבבשורת
.התמרוןלנקודתעדוהמרחק,לפנותעליךאליוהרחוב
Rההודעהשלב

מערכת,הנהיגההמלצותשללהגדרותבהתאם
לדוגמה,לפנותתצטרךבקרובכימודיעההמולטימדיה

פנההרחובבסוף'מ200בעודימינהפנה"ההנחיהעם
".הרצללרחובימינה

בצד,המפהמוצגתשמאלבצד.לשנייםמתחלקתהתצוגה
שלפניךהפנייהשלאוהצומתשלמפורטמבטמוצגימין
.ממד-בתלת
Rהפנייהשלב

מערכת,הנהיגההמלצותשללהגדרותבהתאם
לדוגמה,מיידיתפנייהעלמודיעההמולטימדיה
".כעתימינהפנה"ההנחיהבאמצעות
.לשנייםמתחלקתהתצוגה
לנקודתעדהמרחקכאשרמתרחשהנהיגהתמרון
הנוכחיהרכבמיקוםשלוהסמל'מ0-כמוצג4התמרון
.4התמרוןנקודתאלהגיע3
.מלאמסךעלהמפהתוצגהפנייהסיוםלאחר
.המחווניםבתצוגתגםמוצגותהפניות%

הנתיביםהנתיביםהמלצתהמלצתסקירתסקירת
.נתיביםמרוביבכבישיםמופיעהזותצוגה
מערכת,תואמיםנתוניםמכילההדיגיטליתהמפהכאשר

.נתיבהמלצותלהציגיכולההמולטימדיה

)כחולרקע,לבןחץ(מומלץנתיב1
)לבניםחצים(אפשרייםנתיבים2
)אפוריםחצים(מומלציםשאינםנתיבים3

:המוצגיםהנסיעהנתיבישלהסבר
R1מומלץנתיב

והבאההקרובההפנייהאתלפנותאפשרזהבנתיב
.אחריה
R2אפשרינתיב

.הקרובההפנייהאתרקלפנותאפשרזהבנתיב
R3מומלץלאנתיב

לעבורבליהקרובההפנייהאתלפנותאפשראיזהמנתיב
.מתאיםלנתיבלכןקודם

.נתיביםיתווספוכיייתכןהפנייהבמהלך
.ציבוריתלתחבורההמיועדיםנתיביםמוצגיםכןכמו
המחווניםבתצוגתגםהנתיביםהמלצותאתלהציגאפשר%

.העיליתובתצוגה

מהיריםמהיריםכבישיםכבישיםעלעלבמידעבמידעשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rמופעלתמהיריםכבישיםעלמידעהאפשרות

.)333עמוד3(
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שלכלליתסקירהמוצגתמהירבכבישנסיעהבמהלך
.2הזמיניםהשירותומתקני1המהירבכבישהמתקנים

התרעננותתחנות,חניונים,דלקתחנות,לדוגמה,כולליםאלה
.מחלפיםאו
.rבחרבחר:התצוגההתצוגהפתיחתפתיחת0

.הנוכחיהרכבממיקוםעולהמרחקלפיממויניםהערכים
.המפהעלהקש:התצוגההתצוגהסגירתסגירת0
או
.רשומהבחר:מהיריםמהיריםכבישיםכבישיםעלעלבמידעבמידעשימוששימוש0
אחדשירותמתקןלבחוריששירותמתקניכמהישנםאם0

.הרשימהמתוך
.יוצגובמפהוהמיקוםהיעדכתובת

.)310עמוד3(מסלולחשב0
או
.הקרובהבסביבהענייןנקודותחיפוש0
או
שלהכתובתשמירתלדוגמה,נוספותבפונקציותהשתמש0

.השירותמתקן

חלופייםחלופייםלמסלוליםלמסלולים,היעדהיעדעלעללמידעלמידעהמהירההמהירהבגישהבגישהשימוששימוש
ענייןענייןולנקודותולנקודות

תנאיםתנאים
Rמוגדרותהמהירההגישהעבורהענייןנקודותקטגוריות

.)306עמוד3(
עם£התצוגהאתבמפהבחר,ליעדהכוונהבמהלך0

.ליעדוהמרחקההגעהזמן
יעדאם.תוצגהבאהבינייםיעדכתובתאוהיעדכתובת
שלהאנרגיהרמתיוצגו,טעינהעמדתהואהבאהביניים
.הטעינהוזמןההגעהבעתהמצבר

חלופיחלופיבמסלולבמסלולשימוששימוש
.חלופימסלולבחר0

.המסלולבהגדרותלמוגדרבהתאםיוצגוהמסלולים
.ממוספריםהמסלולים

.חלופימסלולבחר0

בינייםבינייםכיעדכיעדענייןענייןנקודתנקודתקביעתקביעת
.חנייהמקוםעבורBלדוגמה,קטגוריהסמלבחר0
.הרשימהמתוךענייןנקודתבחר0

היעדכתובת.המסלולעלענייןנקודותרקלבחוראפשר
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצג

אחתבחר:הענייןהענייןנקודותנקודותבקטגוריותבקטגוריותשימוששימושכוללכולל0
היעדבסביבת,הקרובהבסביבההחיפושמאפשרויות

.המסלוללאורךאו
.הרשימהמתוךענייןנקודתבחר0
או
.הרשימהאתוסנןהחיפושבשדהלחיפושערךהזן0
.הרשימהמתוךענייןנקודתבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

הרכבהרכבשלשלהנוכחיהנוכחיהמיקוםהמיקוםשמירתשמירת
.מיקוםשמירתבחר0

יעדים"תחתבזיכרוןשמורהרכבשלהנוכחיהמיקום
".אחרונים

ליעדליעדהגעההגעה
ליעדההכוונה.Íהיעדדגליוצג,ליעדהגעהלאחר

.מוצגהניווטתפריט.הסתיימה
עםביחדהבינייםיעדדגליוצגבינייםליעדהגעהלאחר
.תמשיךליעדההכוונה.Îהבינייםיעדמספר

ניווטניווטהנחיותהנחיותשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
הקולעוצמתוסתאתסובבניווטהנחייתבמהלך:כיבויכיבוי0

.)280עמוד3(המגעלוחבצדאוההגהבגלגל
.תופיעיושמעולאהנסיעההנחיותההודעה

או
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.)301עמוד3(הניווטתפריטאתהצג0
.!בחר0

.#-למתחלףהסמל
.#בחר:הפעלההפעלה0

.שובתופקהנוכחיתהניווטהנחיית
.!-למתחלףהסמל

קטגורייתבתוךלמועדפיםזופונקציהלהוסיףניתן%
.ולהציגההניווט

טלפוןטלפוןשיחתשיחתבמהלךבמהלךניווטניווטהנחיותהנחיותשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.המגעבלוחההגהבגלגל©הלחצןעללחץ0
או
.המדיהבצג©עלהקש0
.הגדרותבחר0
.מערכתבחר0
.שמעבחר0
.תנועהדיווחיוהודעותניווטהודעותבחר0
שיחתבמהלךנסיעההמלצותאתכבהאוהפעל0

.טלפון
.פעילהמסךעלהלחצן,מופעלתהפונקציהכאשר

.qבחר:התפריטהתפריטסגירתסגירת0

הניווטהניווטהנחיותהנחיותשלשלהקולהקולעוצמתעוצמתכוונוןכוונון
:מולטימדיהמערכת
שמע2מערכת2הגדרות2©1
תנועהדיווחיוהודעותניווטהודעות2
.הנסיעההנחיותשלקולעוצמתבחר0
.הקולעוצמתאתכוונן0
.qבחר:התפריטהתפריטסגירתסגירת0

פעילהפעילהליעדליעדהכוונההכוונה
בגלגלהקולעוצמתוסתאתסובבניווטהנחייתבמהלך0

.המגעלוחבצדאוההגה

ניווטניווטהנחייתהנחייתבזמןבזמןהקולהקולעוצמתעוצמתהנמכתהנמכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.המגעבלוחההגהבגלגל©הלחצןעללחץ0
או
.המדיהבצג©עלהקש0
.הגדרותבחר0
.מערכתבחר0
.שמעבחר0
.שמעהחלשתאתכבהאוהפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן,מופעלתהפונקציהכאשר
.qבחר:התפריטהתפריטסגירתסגירת0

ניווטניווטהנחיותהנחיותעלעלחזרהחזרה

תנאיםתנאים
Rמסלולישנו.
Rפעילהליעדההכוונה.

:מולטימדיהמערכת
)ניווט(1

.!בחר0
.#בחר0

.הנוכחיתהניווטהנחייתעלתחזורהמערכת
קטגורייתבתוךלמועדפיםזופונקציהלהוסיףניתן%

.ולהציגההניווט

ליעדליעדההכוונהההכוונהביטולביטול

תנאיםתנאים
Rמסלולישנו.
Rפעילהליעדההכוונה.
.הניווטתפריטאתהצג0
.)302עמוד3(בחרהניווטבתפריט0¤

בשטחבשטחליעדליעדההכוונהההכוונהסקירתסקירת
אינההמפהאולם.דיגיטליתהממופהבאזורנמצאהשטחיעד

.זהליעדהמוביליםכבישיםמכילה
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קואורדינטותבאמצעות,במפהשטחיעדילהזיןניתן
ההכוונה.מיליםשלוששלכתובתבאמצעותאוגאוגרפיות

למערכתהמוכריםכבישיםעלשאפשרכמהעדתימשךליעד
.מתאימותותצוגותניווטהנחיותבליווי,המולטימדיה

תושמעבמפההמוכרתהאחרונהלנקודההגעהלפנימעט
כיווןחץיופיעבתצוגה".הכיווןחץבעקבותסע"ההודעה
.אוויריבקוליעדומרחק

היעדהיעדאלאלבשטחבשטחממיקוםממיקוםהכוונההכוונהסקירתסקירת
המפהבתוךנמצאבשטחהרכבשלהנוכחיהמיקום

.בההקיימיםלכבישיםמחוץאולםהדיגיטלית
:ליעדההכוונהבתחילתמופיעותאלהתצוגות
Rרשוםאינושהכבישהודעהמופיעה.
Rאוויריבקוליעדהכיווןאתמציגכיווןחץ.

,מזהההמולטימדיהשמערכתלכבישחוזרהרכבכאשר
.הרגילבאופןתימשךליעדההכוונה

ליעדליעדהכוונההכוונהבזמןבזמןשטחשטחנסיעתנסיעתסקירתסקירת
במפהמהנתוניםשונהיהיהבפועלהכביששמהלךייתכן

כאלהבמקרים.בכבישעובדיםלדוגמהכאשר,הדיגיטלית
מיקוםאתלזהותזמניבאופןתוכללאהמולטימדיהמערכת
.שטחבנסיעתנמצאהרכב.המפהעלהנוכחיהרכב
:הבאותהתצוגותמוצגות,בשטחנוסעהרכבכאשר
Rרשוםאינושהכבישהודעהמופיעה.

Rאוויריבקוליעדהכיווןאתמציגכיווןחץ.

,מזהההמולטימדיהשמערכתלכבישחוזרהרכבכאשר
.הרגילבאופןתימשךליעדההכוונה

יעדיעד

הרכבהרכבשלשלהנוכחיהנוכחיהמיקוםהמיקוםשמירתשמירת
:מולטימדיהמערכת
מיקום2¡2ניווט2©1

.מיקוםשמירתבחר0
יעדים"תחתבזיכרוןנשמרהרכבשלהנוכחיהמיקום
".אחרונים

מהירהמהירהגישהגישהבאמצעותבאמצעות

.1בחר,ליעדפעילההכוונהבעת0
.תוצגהבאהבינייםיעדכתובתאוהיעדכתובת

.מיקוםשמירתבחר0

אחרוניםאחרוניםיעדיםיעדיםעריכתעריכת

תנאיםתנאים
Rהצעתאפשרהאפשרות:יעדיםהצעותשלעיבודלצורך

.)274עמוד3(מופעלתיעדים
Rהצעותלהצגתנתוניםמספיקאספההמולטימדיהמערכת

.ליעדים

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
אחרוניםיעדים2
:הבאיםהפריטיםאתלערוךאפשר
Rליעדיםהצעות
Rיעדים
Rמסלולים

כלשהייעדהצעתעבור:יעדיעדהצעתהצעתשובשובתציגתציגאלאלבחר0
V.

.שובתציעאלבחר0
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במועדפיםבמועדפיםאחרוןאחרוןיעדיעדשמירתשמירת
דרךהיעדאתלהציגניתןהשמירהלאחר%

.)275עמוד3(המועדפים
.יעדעבורVבחירת0
.במועדפיםשמירהfבחר0
.במועדפיםשמירהבחרבחר:במועדפיםבמועדפיםשמירהשמירה0
.שליהביתכשמורבחר:הביתהביתככתובתככתובתשמירהשמירה0
.עבודהכשמורבחר:עבודהעבודהככתובתככתובתשמירהשמירה0

אחרוןאחרוןיעדיעדמחיקתמחיקת
.כלשהויעדעבורVבחר:יעדיעדמחיקתמחיקת0
.מחקבחר0
.כןבחר0
.Äבחרבחר:היעדיםהיעדיםכלכלמחיקתמחיקת0
.הכלמחקבחר0
.כןבחר0

חיצונייםחיצונייםובמסלוליםובמסלוליםביעדיםביעדיםשימוששימוש
הבאיםמהמקורותחיצונייםומסלוליםיעדיםלקבלאפשר
:לדוגמה
RMercedes-Benz Apps

Rלדלתדלתניווט

והמסלוליםהיעדים.אישורשאלתתוצגהמדיהצגעל
.האחרוניםהיעדיםברשימתיישמרושהתקבלו

.כןבחרבחר:יעדיעדהתקבלהתקבל0
.מסלולחשב0
אובינייםכיעדקבעבחר,ליעדהכוונהכרגעפעילהאם0

.ליעדחדשההכוונההתחל
או
.ליעדהכוונההתחלבחר,תמונהעםיעדמתקבלכאשר0
.מסלולחשב0
או
.פרטיםבחר,יישוםמתוךיעדוהתקבלבמידה0
.מסלולחשב0
.כןבחרבחר:יעדיעדהתקבלהתקבל0
התחלאוהמסלולמתחילתליעדהכוונההתחלבחר0

.נוכחיממיקוםליעדהכוונה
.שנבחרמהמיקוםתחלליעדההכוונה

עדכנייםעדכנייםתנועהתנועהדיווחידיווחיבעזרתבעזרתליעדליעדהכוונההכוונה

התנועההתנועהדיווחידיווחיסקירתסקירת
.המדינותבכלזמיניםאינםהשירותים%

:הבאיםהשירותיםבאמצעותהתנועהדיווחיאתלקלוטניתן
RLive Traffic Information
RFM RDS-TMC

.זמניתבוהשירותיםבשנילהשתמשאפשראי
Live Traffic InformationאוFM RDS-TMC

.סמלבאמצעותמוצגים
-Carשירותבאמצעותנקלטיםוהתראותהתנועהדיווחי%

to-X.
ומצבהנקלטיםהתנועהדיווחיביןהבדליםייתכנו%

.בפועלהתנועה
Liveעלחשובמידע Traffic Information:
Rחיבורבאמצעותנקלטיםהעדכנייםהתנועהדיווחי

).מסוימותבמדינות(האינטרנט
Rוסדיריםקצריםזמןבמרווחימתעדכניםהתנועהמצב.
Rלמשךבחינםנבחרותבמדינותמסופקזהמינוישירות

.הייצורמתאריךהחלשניםשלוש
.)326עמוד3(הסטטוסאתמציגיםהמנויפרטי

Liveאלהרשמה Traffic Information:
RדרךלשירותלהירשםישMercedes me

:)326עמוד3(
.שניםשלושבמשךחינםשימושמבטיחהדבר
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Daimlerלחברתסדירבאופןמשודריםהרכבמיקומי AG.
Daimler AGומעבירהמידלאנונימייםהנתוניםאתהופכת

העוליםנתוניםבעזרת.התנועהדיווחילספקהלאהאותם
בה.הרכבלמיקוםרלוונטייםתנועהדיווחילרכבמשודרים

אתלשפרומסייעהתנועהלזרימתכחיישןמשמשהרכבבעת
.התנועהדיווחיאיכות
בפניךעומדות,הרכבמיקוםלשלוחרוצהאינךאם

:שלהלןהאפשרויות
RבפורטלהשירותאתהשבתMercedes me.
RשירותבמרכזהשירותשלהשבתהבצעMercedes-

Benz.

FMעלחשובמידע RDS-TMC:
RרדיותחנתFM RDS-TMCלתוכניתבנוסףמשדרת

.תנועהדיווחיגםהרדיו
RFM RDS-TMCהמדינותבכלזמיןאינו.

Liveשלשלהשירותהשירותספקספקעלעלמידעמידעהצגתהצגת Traffic
Information

תנאיםתנאים
Rבמצוידהרכב-Live Traffic Information.

:מולטימדיהמערכת
תנועה2¡2ניווט2©1

.הספקשלמידעבחר0
Liveשלהשירותספקשלהלוגו Traffic

Informationיוצג.
Liveעבורהמינויתוקףפגאם Traffic Information,
FMישנונבחרותבמדינותאז RDS-TMC.
Liveעלנוסףמידע% Traffic Informationניתן

ואפליקציותדרךהביתבדףלהציג
.)363עמוד3(

Live-ללרישוםרישום Traffic Information
תנאיםתנאים
Rבמצוידהרכב-Live Traffic Information.
RשלהאינטרנטבאתרמשתמשחשבוןלךישMercedes

me.

Liveשירותי Traffic Informationלהיותחייבים
.שניםשלושבמשךשימושמבטיחהדבר.רשומים

Mercedes-במשתמשחשבוןצור0 meבכתובת:
http://www.mercedes.me.כתובתדרושהכךלשם

.ל"דוא
).VIN(הרכבזיהוימספרבאמצעותהרכבאתצור0

שלךהמשתמשחשבוןדרךהרכבקישור:עצמיעצמירישוםרישום0
Mercedes-ב meפורטלעםMercedes me.

.המולטימדיהלמערכתנשלחקוד
.המולטימדיהבמערכתהקודאתהזן0
.והמיוחדיםהכללייםהשימושתנאיאתאשר0
ביצוע:Mercedes-Benzשירותשירותבמרכזבמרכזרישוםרישום0

.Mercedes-Benzשירותבמרכזהקישור

Liveשלשלהמינויהמינויהארכתהארכת Traffic Information
תנאיםתנאים
Rבמצוידהרכב-Live Traffic Information.
RשלהאינטרנטבאתרמשתמשחשבוןלךישMercedes

me.
Mercedesשלהביתעמודאתפתח0 me.
Mercedes-בהמשתמשחשבוןאתפתח0 me.
Mercedesשלהמקוונתלחנותעבור0 me connect

.המקושרהרכבבאמצעות
Liveשירותיאתבחר0 Traffic Information.
.הרישיוןשלההארכהמשךאתבחר0
.הקניותלעגלתהמוצראתהכנס0
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.והמיוחדיםהכללייםהשימושתנאיאתאשר0
Live Traffic Informationתקופתלמשךכעתמופעל

בתאריךמתחילההזמןמדידת.שנבחרהההארכה
.ההארכה

תנועהתנועהדיווחידיווחיהצגתהצגת

תנאיםתנאים
R328עמוד3(מופעלתתנועה:האפשרות(.
R328עמוד3(מופעליםהבאיםהתנועהדיווחי(:

תנועהאירועי
זורמתתנועה
עיכוב

:מולטימדיהמערכת
1©

.ניווטבחר0
:שלהלןהתנועהדיווחיאתמציגההמפה
Rלדוגמה,בדרךאירועים:

בכבישעבודות-
כבישיםחסימות-
אזהרות-

צבעוניתבצורהמוצגיםתנועהאירועיעבורהסמלים
הםלמסלולמחוץ.פעילהליעדההנחיהכאשרבמסלול
.באפוריוצגו
Rאזהרהסמלי:

dסמל-

כגון,בדרךלאירועהתקרבותבעתבטיחותהנחיות-
תנועהפקקלקצה
,הנסיעהבמסלולמסוכןלמקוםמתקרבהרכבכאשר
קוליתהנחיהתתקבלבנוסף.המפהעלאזהרהתוצג

.בכבישסכנהעלהמדווחת
Rהתנועהזרימתעלמידע:

)אדוםקו(תנועהפקק-
)כתוםקו(בינוניתנועהעומס-
)צהובקו(צפופהתנועה-
)ירוקקו(זורמתהתנועה-
Rדקהשלמעיכובהחלהמסלולעלבתנועהעיכוביםהצגת

אחת

בכבישבכבישאירועיםאירועיםהצגתהצגת

תנאיםתנאים
R328עמוד3(מופעלתתנועהאירועי:האפשרות(.

:מולטימדיהמערכת
תנועה2¡2ניווט2©1

.תנועהדיווחיבחר0
התנועהדיווחי.רשימהתוצג,תנועהדיווחיישנםאם

הרשימה.אחריםולאירועיםלתאונותלמשלמתייחסים
התנועהאירועיאתומציגהלאירועהמרחקעלמבוססת
.המסלולולצדהמסלולעבורשנקלטו
:שלהלןהמידעאתמציגהתנועהדיווח
Rהכבישמספר
Rהתנועהאירועסמל

בצבע:במסלול
אפור:המסלוללצד
Rהגורם
Rבמסלולתנועהאירועעבורכבישסמל
Rהרכבשלהנוכחימהמיקוםמרחק

.rתנועהדיווחבחר0
.המסלולקטעלדוגמה,יוצגהמפורטהמידע

המפההמפהבסביבתבסביבתתנועהתנועהאירועיאירועיהצגתהצגת
.במפהתנועהאירועשלסמלבחירת0

.מוצגיםהתנועהאירועעלהפרטים
.Äבחר0
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.הקרובהבסביבהתנועהאירועיבחר0
בסביבההתנועהאירועישלהסמליםיוצגובמפה

.הקרובה
:המצבבשורתיוצגהתנועהאירועיעלמידע
Rהתנועהאירועסמל
Rלמשלבכבישעבודות,בדרךלאירועהסיבה
Rאדוםרקע(התראה(

.rאוq:התנועההתנועהאירועאירועסמלסמלבחירתבחירת0
.המגעמסךעלהקש:מפהמפהקטעקטעבחירתבחירת0
או
.המגעבלוחאוהמגעבקרעלהקש0
.המפההזזת0
.Gעלהקש:הניווטהניווטלמפתלמפתחזרהחזרה0
או
.המגעבבקראוהמגעבלוחGהלחצןעללחץ0

התנועההתנועהעלעלמידעמידעתצוגתתצוגתהפעלתהפעלת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1

.תנועהאתהפעל0
.פעילהמסךעלהלחצן

בתנועהבתנועהועיכוביםועיכוביםזורמתזורמתתנועהתנועהשלשלהתצוגההתצוגההפעלתהפעלת
.נוספותהגדרותבחר0
.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
זורמתתנועה,תנועהאירועיאתהפעלתנועהבסעיף0

.עיכובו
.פעיליםהמסךעלהלחצנים

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

המערכת.הנוכחיהמסלולעבוריוצגבתנועההעיכוב
.אחתמדקההחלשלבתנועהעיכוביםתציג

לאזורלאזורדיווחיםדיווחיםהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
תנועה2¡2ניווט2©1

.אזורייםדיווחיםבחר0
.חזקגשםאוערפללדוגמה,אזורייםדיווחיםמוצגים

.אזורידיווחבחירת0
.יוצגוהפרטים

Car-to-X-Communication
סכנותסכנותעלעלדיווחיםדיווחיםהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
)ניווט(2©1

.במפהכסמליםאותםלהציגניתן,סכנותעלדיווחיםישנםאם
.תנועהאירועי-ותנועההאפשרויותבהגדרתתלויההתצוגה

.)328עמוד3(האפשרויותאתהגדר0
:הבאותהתצוגותמביןלבחורניתן
Rהסמליםכלהצגת

.מופעלותתנועהאירועי-ותנועההאפשרויות
Rבלבדלפניךהמסלולעלסמליםהצגת

תנועהאירועיוהאפשרותמושבתתתנועההאפשרות
.מופעלת
Rסמליםהצגתללא

.מושבתתתנועהאירועיהאפשרות

:במפהיוצגוהבאיםהסכנותדיווחי
Rבדרךתקעיםרכבים
Rתאונות
Rאווירמזגסכנות
Rכלליתסכנה
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Rמופעלאו,חירוםאיתות
Rצדרוחותעלהתראה
Rבכבישניידותעבודות

.המדינותובכלהאזוריםבכלזמינהאינההתצוגה
.הסןבמדינתלעכשיונכוןזמינההתצוגהבגרמניה

החלתושמע"לפניךתנועהאירוע"הקוליתההודעה%
למקוםבהתקרבותש"קמ60לפחותשלנסיעהממהירות
.מסוכן

.אווירמזגסכנותעקבתושמעלאהקוליתההודעה

סכנהסכנהעלעלדיווחיםדיווחיםשליחתשליחת
.אוטומטיתשזוהוסכנהדיווחישולחהרכב
המפהמוצגתכאשר:סכנהסכנהעלעלדיווחיםדיווחיםשלשלידניתידניתשליחהשליחה0

.המדיהצגעלהקש
.מוצגהניווטתפריט

.¡בחר0
.בדרךאירועעלדווחבחר0

.אישורשאלתתוצג
.כןבחר0

תאונותבמניעתעזרתךעללךמודיםאנוההודעה
.תופיע

רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונה

רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונהסקירתסקירת

תשומתהסטתעקבותאונהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שלשגויהפרשנותאומדויקתלאתצוגה,הלב

התצוגה

המרחקכגוןמידענכונהלהעריךניתןתמידלא
.המצלמהבתמונתרמזוריםאואחריםדרךלמשתמשי

אינההרבודההמציאותתצוגתשלהמצלמהתמונת
פיהעלנסיעהלצורךמתאימה

.בפועלהתנועהמצבאחרבעצמךתמידעקוב0
.המצלמהלתמונתבלבדקצרמבטשלח

כלשלאייתכןמסוימיםבמצביםכילבשים0
בעתלדוגמה,המצלמהבתמונתיוצגוהסכנות
.ממושךלזמןהמצלמהבתמונתתביטאל.פנייה

מערכתצגעלתוצגרבודהמציאותעםליעדהכוונהבמהלך
הנסיעהמצבשלהמצלמהתמונתפנייהלפניהמולטימדיה

.הממשי

רחובשם1
ביתמספר2
תמרוןחיצי3

.המדינותבכלזמינהאינהרבודהמציאותעםליעדההכוונה
אינהמהיריםבכבישיםרבודהמציאותבאמצעותליעדהכוונה
.להיוםנכוןזמינה
:הבאהמידעאתגםלהכילעשויההמצלמהתמונת
Rתמרוןחיצי
Rרחובותשמות
Rבתיםמספרי
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רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונההפעלתהפעלת

מדויקלאמיקוםעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנוסףהמידעשל

להיותעשויהרבודההמציאותתצוגתשלהנוסףהמידע
המצלמהתמונת.המצלמהבתמונתשגויבאופןממוקם
מצבאתלבדוקהנהגשלהחובהאתמחליפהאינה

.בעצמובפועלהתנועה
תמרוןבכלהתנועהמצבאחרבעיניךתמידעקוב0

.נתיבובהחלפותועיקוליםבפניותלדוגמה,ופנייה

תנאיםתנאים
Rפועלתליעדהכוונה.

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

המפורטתהצמתיםתצוגתליעדהכוונהבמהלךכאשר0
.המצלמהסמלעלהקש,מוצגת
בהתאםתוצגהמצלמהתמונת.פעילהמסךעלהלחצן
.המדיהצגעללמצב
,הניווטמפתבמקוםהמצלמהתמונתתוצגפנייהלפני

.נוסףמידעבתוספת
.המפהסמלעלשובהקש:הניווטהניווטלמפתלמפתחזרהחזרה0

.פעילאינוהמסךעלהלחצן

לצורךלצורךרבודהרבודהבמציאותבמציאותבתיםבתיםומספריומספרירחובותרחובותשמותשמותהצגתהצגת
.ליעדליעדהכוונההכוונה
תנאיםתנאים
R330עמוד3(פעילהרבודהמציאות(.

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
רבודהמציאות2
.בתיםמספריורחובותשמותאתהפעל0

שמותליעדההכוונהבמהלך.פעיליםהמסךעלהלחצנים
בתמונתנוסףכמידעמוצגיםהבתיםומספריהרחובות
.המצלמה

רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםרמזוריםרמזוריםתצוגתתצוגתהפעלתהפעלת

תנאיםתנאים
R330עמוד3(פעילהרבודהמציאות(.
Rמופעלתרמזורתצוגתהגדלתהאפשרות.

תצוגתשלהמצלמהתמונת,בצומתראשוןעומדהרכבכאשר
.בהגדלהתוצגהרמזור
.שובמוצגתהניווטמפת,בנסיעהמתחילהרכבכאשר%

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
רבודהמציאות2
.רמזורתצוגתהגדלתאתהפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן
לפי,כבוימהאפשרויותאחתבחררמזורתצוגתתחת0

.אוטומטיאובקשה
תצוגתההודעהתוצג,מוגדרתבקשהלפיהאפשרותאם

תמונתתופיעההודעהאישורלאחר.זמינההרמזורים
.המצלמה

תמונתשלהרמזוריםתצוגת,אוטומטיההגדרהנקבעאם
.אוטומטיתתופיעהמצלמה

.Gהלחצןעללחץ:הניווטהניווטלמפתלמפתחזרהחזרה0

ומצפןומצפןמפהמפה

המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנההגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

הגדלההגדלה
צגעלאצבעותבשתיקצרותהקש,מוצגתהמפהכאשר0

.המגעלוחעלאוהמדיה
או
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.המגעלוחעלאוהמדיהצגעלאצבעותשתיפשק0

הקטנההקטנה
.המגעלוחעלאוהמדיהצגעלאצבעותבשתיהקש0
או
.המגעלוחעלאוהמדיהצגעלאצבעותשתילזוזוקרב0
שלהמידהקנהעבורהמידהיחידתאתלקבועאפשר%

.)293עמוד3(המפה

המפההמפההזזתהזזת
:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

האצבעאתהזזמוצגתהמפהכאשר:המגעהמגעמסךמסךעלעל0
.המבוקשלכיוון

.בלחיצההניווטתפריטאתפתח:המגעהמגעבלוחבלוח0
.מעלהכלפיהאצבעעםהחלק0
.המגעלוחעללחץ0

.המפהאתלהזיזניתן.1נימותצלבמוצג
.שתרצהלכיווןהאצבעאתוהזזהמגעבלוחגע0

.1הנימותלצלבמתחתהמנוגדלכיווןתזוזהמפה

:המצבבשורתמופיעשלהלןהמידע,המפההזזתלאחר
Rהרכבשלהנוכחימהמיקום2המרחק.
Rשםלדוגמה,במפההנוכחיהמיקוםעלמידעמוצג

.הרחוב

:לרשותךעומדותהבאותהפונקציות
R308עמוד3(במפהיעדבחירת(.
R306עמוד3(ענייןנקודתבחר(.
R327עמוד3(במפהתנועהאירועיהצגת(.
.3בחר:הרכבהרכבשלשלהנוכחיהנוכחילמיקוםלמיקוםהמפההמפההחזרתהחזרת0

מפהמפהסיבובסיבוב
עלאוהמדיהצגעלימינהאושמאלהאצבעותשתיסובב0

.המגעלוח

המפההמפהכיווןכיווןבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.המפהכיווןבחר0
.אפשרותבחר0

.הנוכחיתההגדרהאתמציגה#הנקודה
:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rמפההיאהמפה:נסיעהכיווןהאפשרות

.הנסיעהלכיווןופונהממדית-דו
Rממדית-דומפההיאהמפה:צפוןכיווןהאפשרות

.צפוןלכיווןופונה
Rופונהממדית-תלתמפההיאהמפה:האפשרות

.הנסיעהלכיוון
או
סמלעלפעמיםכמההקשבמפה:מהירהמהירהגישהגישהבאמצעותבאמצעות0

.Äהמצפן
נסיעהכיוון,שלהלןהסדרפיעלמשתנההתצוגה
.צפוןכיוון-ל
.צפוןכיווןלביןביןלעבורניתןהמפהבהזזת
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במפהבמפהענייןענייןנקודותנקודותשלשלסמליםסמליםבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1

להציגאפשר.מלונותאודלקתחנות,משלל,הןענייןנקודות
.מקוםבכלזמינותהענייןנקודותכללא.כסמליםבמפהאותן

.USBבהתקןמשלל,ששמרתיעדיםהןאישיותענייןנקודות
הענייןנקודותתצוגתאתלהשביתאולהפעילניתן%

.במפהמועדפיםבצורת
הפעל,זמיןאם:המהירההמהירההגישההגישהבאמצעותבאמצעותכיבויכיבוי/הפעלההפעלה0

.מיוחדיםיעדיםסמליאתכבהאו
לקטגוריותבהתאםבמפהיוצגוהענייןנקודותסמלי

.שנבחרו
או
.נוספותהגדרותבחר:בתפריטבתפריטכיבויכיבוי/הפעלההפעלה0
.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.rענייןנקודותסמליבחר0

.מוצגענייןנקודותסמליהתפריט
.ענייןנקודותהצגאתכבהאוהפעל0

קטגוריותקטגוריותבחירתבחירת
.rהקטגוריותכלענייןנקודותסמליבחרבתפריט0

.הכלהצגאתכבהאוהפעל0
נקודותסמליבמפהמוצגים,מופעלתזואפשרותכאשר
.הקטגוריותמכלהעניין

או
).זמיןאם(rהמשנהוקטגוריותהקטגוריותאתבחר0
.הקטגוריותשלהשבתהאוהפעלה0

.במפהיוצגושנבחרוהקטגוריותשלהענייןנקודותסמלי

אישיותאישיותענייןענייןלנקודותלנקודותקטגוריותקטגוריותבחירתבחירת
מיוחדיםיעדיםענייןנקודותסמליבחרבתפריט0

.rאישיים
.rקטגוריהבחר0
.במפההצגאתכבהאוהפעל0

ענייןלנקודתמתקרבוהרכבמופעלתהתצוגהכאשר
אוקוליתהתראהלקבלניתן,זובקטגוריהאישית
.חזותית

אישיתענייןנקודתאוקטגוריהבחר:בהתקרבותבהתקרבותהתראההתראה0
V.

.השבתהאוהפעלהקוליתהערה-וחזותיתהודעה0

המהירההמהירההגישההגישהעבורעבורקטגוריותקטגוריותהצגתהצגתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.ענייןנקודותסמליבתפריטקטגוריהבטלאוהפעל0

הענייןהענייןנקודותנקודותסמליסמליתצוגתתצוגתאיפוסאיפוס
.ענייןנקודותאיפוסענייןנקודותסמליבחרבתפריט0

.המחדלברירתלהגדרותמאופסותההגדרות

במפהבמפהלתצוגהלתצוגהטקסטואליטקסטואלימידעמידעבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.מללבצורתמידעבחר0
.תחתונהכותרתבאזוראפשרותבחר0

.הנוכחיתההגדרהאתמציגה#הנקודה
:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rנוכחיכבישאפשרות

.התחתונהבשורהיוצגכעתנוסעאתהשבוהכביש
,הרחובשםיוצגהנימותלצלבמתחת,המפהאתתזיזאם
.האזורשםאוהענייןנקודתשם
Rבשורההבאהמידעאתמציגהקואורדינטותהאפשרות

:התחתונה
ואורךרוחבקווי-
גובהנתון-

.מהמציאותשונהלהיותעשויהגובהנתון
Rללאאפשרות
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.התחתונהבשורהטקסטואלימידעמציגאינוהמדיהצג

מהיריםמהיריםכבישיםכבישיםעלעלמידעמידעשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1

עלמידעאתבטלאוהפעלה:מהירהמהירהגישהגישהבאמצעותבאמצעות0
.מהיריםכבישים
.מושבתאומופעלהמסךעלהלחצן

או
.נוספותהגדרותבחרבחר:התפריטבאמצעות0
.תצוגהבחר0
.מללבצורתמידעבחר0
.מהיריםכבישיםעלמידעאתכבהאוהפעל0

עלנוסףמידעמוצג,פעילהמסךעלהלחצןכאשר
אלה.מהירבכבישנסיעהבמהלךבכבישהמתקנים
.מחלפיםאוהתרעננותתחנות,חניונים,לדוגמה,כוללים

הבאהבאהמצטלבהמצטלבהרחובהרחובהצגתהצגת

תנאיםתנאים
Rפעילהאינהליעדההכוונה.

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.מללבצורתמידעבחר0
.הבאהחוצההרחובאתהפעל0

ואתהמופעלתהאפשרותכאשר.פעילהמסךעלהלחצן
שםהצגשלהעליוןבקצהיוצג,ליעדהכוונהללאנוסע

.הבאהחוצההרחוב

מפהמפהגרסתגרסתהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.מפהגרסתבחר0

.יוצגהמפורטהמידע
Mercedesשלמקווןמפהעדכוןהשירות% me

connectהמפהנתוניאתלעדכןמאפשר
.)334עמוד3(

צגעלהודעהתוצג,יותרחדשהמפהגרסתישנהכאשר
.המדיה

תקבלהדיגיטליתהמפהשלהעדכניותהגרסאותעלמידע%
.Mercedes-Benzשירותבמרכז

להימנעותלהימנעותאזוריםאזוריםסקירתסקירת
תצטרךשלאכדי,במסלולמסוימיםמאזוריםלהימנעאפשר
.דרכםלנסוע
אזורדרךהמוביליםנתיביםמרוביכבישיםאומהיריםכבישים
.המסלולחישובלצורךבחשבוןנלקחים,ממנולהימנעשיש

במסלולבמסלולחדשחדשמאזורמאזורהימנעותהימנעות
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
להימנעותאזורים2מדיהאפשרויות2מסלול2
.להימנעותחדשאזורבחר0
.מפהבאמצעותבחרבחר:המפההמפהבאמצעותבאמצעותהתחלההתחלה0
.)331עמוד3(המפההזזת0
.כתובתהזנתבאמצעותבחרבחר:יעדיעדחיפושחיפושדרךדרךהתחלההתחלה0
.)303עמוד3(כתובתהזן0
.aידיעלאשראוהרשימהמתוךיעדבחר0

.תופיעהמפה
.הבקרהלחצןעללחץאועלקש:האזורהאזורהצגתהצגת0

להימנעשישהאזוראתמסמןהוא.יופיעאדוםמלבן
.ממנו

שתילזוזוקרבאופשק:המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשינוישינוי0
.המגעלוחעלאוהמדיהצגעלאצבעות

.יקטןאויגדלהמפהשלהמידהקנה

MBUX333מולטימדיהמערכת



.aבחרבחר:אזוראזורהגדרתהגדרת0
רשוםהאזור.תופיעבזיכרוןנשמרההחסימהההודעה
.ברשימה

להימנעותלהימנעותאזוריםאזוריםשינוישינוי
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
להימנעותאזורים2מדיהאפשרויות2מסלול2
.הרשימהמתוךאזורבחר0
.עריכהבחר0
בכיווןהבקרהרכיבעלהחלק:המפההמפהעלעלאזוראזורהזזתהזזת0

.כלשהו
.הבקרהרכיבעללחץאוהקש:האזורהאזורגודלגודלשינוישינוי0
.מטהאומעלהכלפיהבקרהרכיבעלהחלק0
.aבחר0

רשוםהאזור.תופיעבזיכרוןנשמרההחסימהההודעה
.ברשימה

.מהרשימהאזורבחר:במסלולבמסלולאזוראזורהכללתהכללת0
.להימנעותאזוראתהפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן
.חדשמסלוליחושב,ליעדפעילההכוונהמבוצעתכאשר
ההכוונהעלתחולההגדרה,מסלולאיןועדייןבמידה
.ליעדהבאה

שאמוריםאזוריםלהכילעשויהמסלולהבאיםבמקרים
:להימנעהיו
Rלהימנעותבאזורנמצאהיעד.
Rדרכיםאומהיריםכבישיםכוללהמסלול

באזורהעוברים,נתיביםמרובותעירוניות-בין
.להימנעות

Rסבירחלופימסלולאין.

אזוראזורמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2
להימנעותאזורים2מדיהאפשרויות2מסלול2
.הרשימהמתוךאזורבחר:אזוראזורמחיקתמחיקת0
.מחקבחר0
.כן-בהשאלהאתאשר0
אזוריםשנילפחותנקבעואם:האזוריםהאזוריםכלכלמחיקתמחיקת0

.הכלמחקבחר,להימנעות
.כן-בהשאלהאתאשר0

המפההמפהנתונינתוניעדכוןעדכוןסקירתסקירת

Mercedes-Benzשירותשירותבמרכזבמרכזהעדכוןהעדכוןביצועביצוע
מפהנתוניכמובדיוקמתיישניםהדיגיטליתהמפהנתוני
הניווטמערכתתוכלעדכנייםמפהנתוניבעזרתרק.רגילה

הגרסאותעלמידע.ליעדךאופטימליבאופןאותךלכוון
שירותבמרכזתקבלהדיגיטליתהמפהשלהעדכניות

Mercedes-Benz.
.הדיגיטליתהמפהנתונישלעדכוןלבקשתוכלשם

מקווןמקווןמפהמפהעדכוןעדכון
Mercedesשלהמקווןהמפותעדכוןשירות me connect
.המפהנתוניאתמעדכן
.המדינותבכלזמיןאינוהמקווןהמפותעדכוןשירות%
:הבאותבדרכיםלבצעאפשרהעדכוןאת
Rאוטומטימפהעדכון(אחדאזורעבור(

עדכוןהמערכתהגדרתהאוטומטיהמפהעדכוןעבור
.)295עמוד3(מופעלתלהיותחייבתאוטומטימקוון
Rידנימפהעדכון(האזוריםכלאואזוריםכמהעבור(

מכןולאחרהאחסוןלמדייתראשיתיורדוהמפהנתוני
.המולטימדיהבמערכתיעודכנו

:כאןתקבלמקווןמפותעדכוןעלנוסףמידע
RשירותבמרכזMercedes-Benz
Rhttp://www.mercedes.me

//:http:כאןתמצאהעדכוןעלנוסףמידע
manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/

de_DE/index.html.
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המפההמפהנתונינתוניסקירתסקירת
שבהלמדינהבהתאם.מפהנתוניעםכברמסופקשלךהרכב
כבריהיושלךהאזורעבורהמפהשנתוניייתכןהרכבמסופק
.חיצוניאחסוןבהתקןמצורפיםאובמערכתשמורים

ברכבהותקנושכברמפהנתונימחדשלהתקיןעליךאם
.הפעלהקודלהזיןעליך,כלשהו
קודלהזיןעליךאחסוןבהתקןשרכשתמפהנתוניעבור

.הפעלה
באמצעותהאחסוןבהתקןמפהנתונישומרכשאתה%

קוד.קודלהזיןצורךאין,מקווןמפהעדכוןהשירות
.ההורדהבעתהאחסוןהתקןעלנשמרההפעלה

:הנעילהשחרורקודהזנתבעתהבאיםלפרטיםלבשים
Rבלבדאחדלרכבתקףההפעלהקוד.
Rלהעברהניתןאינוההפעלהקוד.
Rתוויםששהמכילההפעלהקוד.

שירותלמרכזפנה,הבאותמהבעיותאחתמתרחשתאם
Mercedes-Benz:

Rההפעלהקודאתמקבלתאינההמולטימדיהמערכת.
Rההפעלהקודאתאיבדת.

מצפןמצפןהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
מיקום2¡2ניווט2©1

.מצפןבחר0
:הבאהמידעמופיעהמצפןבתצוגת
R360תבנית(כיווןזוויתעםהנוכחיהנסיעהכיוון

מצפןוחץ)מעלות
Rדקות,במעלותהרוחבוקוהאורךקוקואורדינטות

ושניות
Rמעוגל(גובה(
Rהנקלטיםהלווייניםמספר

.המדינותבכלזמיןאינוהמידע

קיבלהקיבלההצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
מיקום2¡2ניווט2©1

.בחר0
לכיווןביחסלמכההתפילהכיווןאתיציגבמצפןהחץ

.הנסיעה
.יוצגהנקלטיםהלווייניםמספר

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה%

המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשלשלאוטומטיתאוטומטיתקביעהקביעה
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.המפהכיווןבחר0
.אוטומטיזוםאתהפעל0

נקבעהמפהשלהמידהקנה.פעילהמסךעלהלחצן
.הכבישוסוגהנסיעהלמהירותבהתאםאוטומטית

כעבור.המפהשלהמידהקנהאתידניתלשנותאפשר%
.אוטומטיתשוביתכוונןהואשניותכמה

לווייןלווייןמפתמפתהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.לוויןמפתאתכבהאוהפעל0

בקנהמוצגותהלוויןמפותפעילהמסךעלהלחצןכאשר
.מ"ק2-מהחלשלמידה
לווייןמפותיוצגולא,פעילאינוהמסךעלהלחצןכאשר
.מ"ק20עדמ"ק2המידהבקני
.המדינותבכלאלהמידהבקניזמינותאינןלווייןמפות%
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שיורישיוריטווחטווחהצגתהצגת

תנאיםתנאים
Rבפונקציהתומכתהמולטימדיהמערכת.

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.נסיעהטווחאתהפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן
.בכחולהמפהעליוצגהחשמליתהנסיעהטווח
.המדינותבכלזמינהאינההמפהעלהנסיעהטווחתצוגת%

נוספיםנוספיםמפהמפהותכניותכניהאווירהאווירמזגמזגעלעלמידעמידעהצגתהצגת

תנאיםתנאים
RMercedes me connectזמין.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rזמיןהשירות.
Rהופעלהשירות.

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.מקווניםמפהתכניהנושאאתוהצגלמעלהגלול0

Mercedes.יוצגוהזמיניםהשירותים me connect
.השירותיםאתמספק

.אווירמזגכגון,שירותהפעל0
לדוגמה,האווירמזגעלעדכנימידעיוצגהניווטמפתעל

לדוגמה,אלהמשירותיםהמידע.העננותאוהטמפרטורה
.המפהשלמידהקנהבכליוצגלא,אווירמזגסמלי

המידהבקניהמידעוהצגתהזמיניםהשירותיםעלנוסףמידע
//:http:כאןתמצאהמפהשלהשונים

www.mercedes.me
.המדינותבכלזמיןאינוהאווירמזגעלהמידע%

המחווניםהמחווניםבמכללבמכללתכליתיתתכליתית-הרבהרבבתצוגהבתצוגההמפההמפההצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1 נוספותהגדרות2

.תצוגהבחר0
.המפהכיווןבחר0

במכללמפהתצוגתהנושאאתוהצגלמעלהגלול0
.המחוונים

זוםאתהפעל:המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשלשלאוטומטיאוטומטיכוונוןכוונון0
.אוטומטי
נקבעהמפהשלהמידהקנה.פעילהמסךעלהלחצן

.הכבישוסוגהנסיעהלמהירותבהתאםאוטומטית
.אפשרותבחר:המפההמפהכיווןכיווןבחירתבחירת0

.הנוכחיתהבחירהאתמציגה#הנקודה
:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rמפההיאהמפה:נסיעהכיווןהאפשרות

.הנסיעהלכיווןופונהממדית-דו
Rממדית-דומפההיאהמפה:צפוןכיווןהאפשרות

.צפוןלכיווןופונה
Rופונהממדית-תלתמפההיאהמפה:האפשרות

.הנסיעהלכיוון
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חנייהחנייהשירותשירות

חנייהחנייהלשירותלשירותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

עלהקפדהאיעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
לחניוניםהמותרהמרביהגובה

אומקורהבחניוןלרכביםהמותרהמרבימהגובהחריגה
רכבולחלקיהרכבלגגנזגלגרוםעשויהקרקעי-תת

.אחרים
.ברכבלנוסעיםפציעהסכנת
לשיםישקרקעי-תתאומקורהלחניוןכניסהלפני0

.המרביהגובהאתהמצייןבמקוםלשלטלב
גבוה,עליוהמותקנותתוספותכולל,הרכבאם0

המקורהלחניוןלהיכנסאיןהמותרהמרבימהגובה
.קרקעי-התתאו

.המדינותבכלזמיןאינוהשירות

חניהחניהאפשרותאפשרותבחירתבחירת

החניהמקוםבחירתלפניהערההערה*

השירותספקידיעלשסופקהמידעעלמבוססיםהנתונים
.המתאים

.המקומייםוהתנאיםהמידעאחרתמידעקוב0

תנאיםתנאים
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
Rחניהכוללהניווטשירותיהיקף.
R337עמוד3(מופעלחנייה(.

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

.jעלבמפההקש0
.חניהאפשרותבחר0

.בסביבההחנייהאפשרויותיוצגובמפה
):זמיןאם(מוצגהבאהמידע
Rהרכבשלהנוכחימהמיקוםהמרחק,היעדכתובת

ההגעהוזמן
Rחניהמגרש/חניוןעלמידע

,נוכחיתתפוסה,חנייהדמי,פתיחהזמנילדוגמה
מרבימרבירכברכבגובהגובה,מרביחנייהמשך
החנייהשירותידיעלהמוצגהמרביהכניסהגובה
במקוםהתנאיםאתלבדוקהצורךאתמחליףאינו

.בפועל
Rהזמינותהתשלוםאפשרויות)Mercedes pay,

)כרטיס,שטרות,מטבעות

Rהחניהדמיעםפרטים
Rהפנוייםהחניהמקומותמספר
Rבמכונהלמשל(התשלוםאופן(
Rמוגבלויותעםלאנשיםמתקנים/שירותים
Rטלפוןמספר

.)310עמוד3(מסלולחשב0
):זמינותאם(הבאותהפונקציותאתלבחורגםניתן
Rהקרובהבסביבהענייןנקודותחיפוש.
Rהיעדשמירת.
Rליעדטלפוןשיחת.
RעםיעדשיתוףNFCקודעםאוQR.
Rהאינטרנטאתרכתובתהצגת.
Rהמפההיעדהצגת.

במפהבמפהחניהחניהאפשרויותאפשרויותהצגתהצגת

תנאיםתנאים
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
Rחניהכוללהניווטשירותיהיקף.
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:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1

.חנייהאתהפעל0
בקרבתהחניהאפשרויותמוצגות.פעילהמסךעלהלחצן
.הרכבשלהנוכחיהמיקום

חנייהחנייהדמידמיתשלוםתשלום

תנאיםתנאים
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
.חניהכוללהניווטשירותיהיקף
RבפורטלנרשמתMercedes meל-Mercedes Pay

שלךהתשלוםפרטיאתוהזנתהאחריםהשירותולספקי
.חנייהדמיתשלוםעבור
R337עמוד3(מופעלחנייה(.

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

.המדינותבכלזמינהאינההאפשרות
.במפהחנייהאפשרותבחר0
בפרטילמטהגלול,בתשלוםחנייהמקוםבחרתאם0

.החנייה
.שלםבחר0

או
וההצתהבתשלוםחנייהלמקוםהגיעשהרכבלאחר0

.הודעהתוצג,כובתה
ולהתחילמהרכבלשלםיכולאתהזוהודעהבאמצעות
.התשלוםבתהליך

.ההודעהאתאשר:התשלוםהתשלוםתהליךתהליךהתחלתהתחלת0
ואםהמרביהחנייהמשךכגון,המוצגלמידעלבשים0

הודעהתופיעהצורךבמקרה.נוספותהגבלותגםאזישנן
.המקווןהתשלוםעלמתאיםאישורלהניחעליךכי
.תשלוםתהליךהתחלבחר0
.האישיPIN-האתהקשהצורךבמקרה0
.aבאמצעותאשר0

.מתאימההודעהתוצג,הצליחההחנייהעסקתאם
.אישורעלבלחיצהההזמנהאתהשלם0
.ביטולבחרהאישורהודעתקבלתלאחר:ההזמנהההזמנהביטולביטול0

.מינימוםבעלויותתחויבכיייתכן
באמצעותהפעילההעסקהאתעצור:ההזמנהההזמנהסיוםסיום0

Mercedesאפליקציית Me.
.העלויותושלהתהליךשלסיכוםלךיוצגכעת
שהמשכתלאחררכבךעבורפעילחנייהתהליךמזוההאם

תהליךלסייםברצונךהאםאותךתשאלהמערכת,בנסיעה
.זהחנייה

.ההודעהאתאשר0
הודעהתופק,בהצלחההופסקהחנייהשתהליךלאחר
.שהסתייםהחנייהתהליךשלהפרטיםעםברכבנוספת

דרךדרךמצלמתמצלמת

הדרךהדרךמצלמתמצלמתשלשלהווידאוהווידאוהקלטותהקלטותעבורעבורUSBהתקןהתקןבחרבחר

תנאיםתנאים
RהתקניכמהUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברים

.)381עמוד3(

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
.USB-ההתקןאתבחר0

הדרךהדרךמצלמתמצלמתבאמצעותבאמצעותוידאווידאוהקלטתהקלטתשלשלעצירהעצירה/הפעלההפעלה

תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך

.)381עמוד3(
Rפועלההצתהמתג.

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה
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:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
למערכתUSBהתקניכמהמחובריםכאשר0

.)338עמודUSB)3-ההתקןאתבחר,המולטימדיה
הקלטהאובודדתהקלטהבחרבחר:הקלטההקלטהמצבמצבבחירתבחירת0

.בלולאה
,מלאוהזיכרוןבודדתהקלטהבאפשרותבוחריםכאשר

הקלטהמפנימוגנתהבודדתההקלטה.נעצרתההקלטה
.עליהאוטומטית

מספרמוקלטים,בלולאההקלטה-בבוחריםכאשר
קובץ,הזיכרוןלמגבלתהגעהעם.קצריםוידאוקובצי
באופןממשיכהוההקלטהנמחקביותרהישןהווידאו
.אוטומטי

.הקלטההתחלבחר:הפעלההפעלה0
מדייתאתלהסירלאנאההודעה.מוצגההקלטהמשך

.USB-הבהתקןיישמרהווידאוקובץ.תופיעהאחסון
.הקלטהסייםבחר:סיוםסיום0

:הודעהלהופיעעשויההבאיםבמקרים
Rשזמינותאומלאהזיכרון:בודדתהקלטההקלטהבמצב

הווידאוהקלטת.בלבדהקלטהזמןשלדקותמספר
.להיפסקעומדתאונפסקת
.וידאוקובץמחקאוUSB-ההתקןאתהחלף

Rתוצג,גבולחצייתומזוהההחלההווידאוהקלטתאם
לתקנותבבקשהלבשיםהגבולאתעברתההודעה
וידאולהקלטותבנוגע

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה
Rזמינהלאמצלמהההודעה,תקינהאינההמצלמה

.מוצגת
-Mercedesשירותבמרכזלבדיקההמצלמהאתהבא

Benz.

הדרךהדרךמצלמתמצלמתשלשלוידאווידאוהקלטתהקלטתמחיקתמחיקת

תנאיםתנאים
RהתקןUSBלמערכתמחוברוידאוהקלטותעם

.)381עמוד3(המולטימדיה

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
.pהסמלאתבחר0

.מוצגהקלטותהתפריט
.Vבחרוידאוקובץעבור0
.מחקבחר0
.כןבחר0

.Äבחרבחר:הווידאוהווידאוקובציקובציכלכלמחיקתמחיקת0
.הרשומותכלאתמחקבחר0

הדרךהדרךמצלמתמצלמתשלשלההגדרותההגדרותקביעתקביעת

תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך

.)381עמוד3(

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
.Zבחר0
מעברעלהערהאתהפעל:גבולגבולבחצייתבחצייתהודעההודעההצגתהצגת0

.גבול
.פעילהמסךעלהלחצן
:הבאיםהתנאיםבהתמלאתוצגהודעה
Rוידאוהקלטתמתבצעת.
Rגבולמעברחצההרכב.
.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה%
וידאוהקלטתבחר:אוטומטיתאוטומטיתוידאווידאוהקלטתהקלטתהפעלתהפעלת0

.המרוץשלאוטומטית
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.המרוץשלאוטומטיתוידאוהקלטתאתהפעל0
,הרכבאתמתניעיםכאשר.פעילהמסךעלהלחצן
.אוטומטיתתתחילהווידאוהקלטת

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה%

טלפוןטלפון
טלפוןטלפוןשירותישירותי

לטלפוןלטלפוןבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

תפעולבעתהלבתשומתלהסחתסכנהאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןברכבתקשורתהתקני

נהיגהבזמןברכבהמותקניםתקשורתהתקנישלתפעול
בנוסף.בדרךמהנעשהשלךהלבתשומתאתלהסיטעשוי
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהלכך

התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0
.זאתמאפשר

אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0
.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

תקשורתהתקניתפעולבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןניידים

הנהגשלהלבתשומתאתמסיטיםניידיםתקשורתהתקני
השליטהאתלאבדעלולהנהגלכךבנוסף.בדרךמהנעשה

.הרכבעל
רקניידיםתקשורתהתקנילתפעלרשאיהנהג0

.במקוםעומדכשהרכב

תקשורתבהתקנילהשתמשרשאיםהרכבנוסעי0
באזורלדוגמה,לכךהמיועדבאזוררקניידים

.האחורייםהמושבים

בהתאםרקברכבניידיםתקשורתהתקנילתפעלמותר
.זהבנושאבמדינתךהתקפותהעדכניותהחוקלדרישות
אוMercedes-Benzשירותבמרכזתקבלנוסףמידע

http://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
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®Bluetoothפרופילפרופילסקירתסקירת

שלשל®Bluetoothפרופילפרופיל
הניידהניידהטלפוןהטלפון

תפקודתפקוד

PBAP)Phone Book
Access Profile(

יוצגוהקשראנשי
במערכתאוטומטית

המולטימדיה

MAP)Message
Access Profile(

בפונקציותלהשתמשאפשר
ההודעות

הטלפוןהטלפוןשלשלהפעולההפעולהסוגיסוגיסקירתסקירת
שלהשוניםהפעולהסוגילרשותךיעמדולאבזורבהתאם
:הטלפון
Rבאמצעותהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון

Bluetooth®)3342עמוד(.
Rהמולטימדיהמערכתאלמחובריםניידיםטלפוניםשני

)טלפוניםשנימצב(®Bluetoothבאמצעות
.)343עמוד3(
תוכל,בחזיתהמוצגהניידהטלפוןבאמצעות-

.המולטימדיהמערכתשלהפונקציותבכללהשתמש
לענותתוכל,ברקעהמוצגהניידהטלפוןבאמצעות-

.הודעותולקבלנכנסותלשיחות

לביןבחזיתהמוצגהניידהטלפוןביןלהחליףתוכל
בכלברקעהמוצגהניידהטלפון

.)343עמוד3(עת
®Bluetoothשלהשמעבפונקצייתלהשתמשאפשר%

.)381עמוד3(שתבחרניידבטלפוןעצמאיבאופן

טלפוניםטלפוניםעלעלמידעמידע
:נסיעהבזמןייקטעושהשיחותייתכןהבאיםבמצבים
Rמספיקאינובוהסלולרישהכיסויבאזור.
Rאףבהשאיןלאחרתקליטה/שידורתחנתביןבמעבר

.פנויתקשורתערוץ
Rהכרטיס-SIMהנוכחיתלרשתמתאיםאינושבשימוש.
RכרטיסישניבעלניידטלפוןSIMלרשתכרגעמחובר

.השניSIM-הכרטיסבאמצעות

יותרטובהדיבוראיכותבהשגתמסייעתהמולטימדיהמערכת
HDבטכנולוגיית Voice®.והספקהניידהטלפוןכךלשם

HD-בלתמוךצריכיםבשיחההמשתתפיםשלהסלולרי
Voice®.
.החיבורלאיכותבהתאםלהשתנותעשויההדיבוראיכות

ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור

תנאיםתנאים
RBluetooth®הוראותראה(הניידבטלפוןמופעל

).היצרןשלההפעלה
RBluetooth®המולטימדיהבמערכתמופעל

.)290עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

ניידניידטלפוןטלפוןחיפושחיפוש
0

.בחר
.חדשהתקןחברבחר0

Secureבאמצעותבאמצעותהרשאההרשאה(ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור Simple
Pairing(

.ניידטלפוןבחר0
.קודיוצגהניידובטלפוןהמולטימדיהבמערכת0
.הניידבטלפוןהקודאתאשר:זהיםזהיםהקודיםהקודים0
בןקודהזן,יותרישניםניידיםטלפוניםשלבמקרה%

.המולטימדיהובמערכתהניידבטלפוןספרות1-16
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במערכתניידיםטלפונים15עדלאשראפשר%
.המולטימדיה

מחדשיחוברהרשאהשקיבלוניידיםטלפונים
.אוטומטית

שמעכהתקןגםהניידבטלפוןלהשתמשאפשר%
Bluetooth®)3381עמוד(.

)טלפוניםטלפוניםשנישנימצבמצב(שנישניניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור
תנאיםתנאים
Rלמערכתמחוברכבוראחדניידטלפוןלפחות

.®Bluetoothבאמצעותהמולטימדיה

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

0

.בחר
.חדשהתקןחברבחר0
.הניידהטלפוןאתבחר0
בחר0

.המולטימדיהלמערכתיחוברשנבחרהניידהטלפון

נוסףנוסףטלפוןטלפוןבמצבבמצבהניידיםהניידיםהטלפוניםהטלפוניםפונקציותפונקציות

פונקציותפונקציותסקירתסקירת

ברקעברקעניידניידטלפוןטלפוןבחזיתבחזיתניידניידטלפוןטלפון

נכנסותוהודעותשיחותהמלאהפונקציותהיקף

)נוסףנוסףטלפוןטלפוןמצבמצב(ניידניידטלפוןטלפוןהחלפתהחלפת
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.נפרדותבכרטיסיותמוצגיםהניידיםהטלפוניםשני
.המבוקשהניידהטלפוןאתהלשוניתאתבחר0

הסלולריהטלפוןהואשנבחרהבלשוניתהניידהטלפון
.הראשי
,הטלפוןהגדרותלמעט,הטלפוןבתפריטהמשנהתפריטי

ניתן,הטלפוןבהגדרות.הראשיהניידלטלפוןמתייחסים
.הניידיםהטלפוניםשניעבורהגדרותלבצע

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהפונקציההפונקציהשינוישינוי
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

פונקציהפונקציההפעלתהפעלת
0

.בחר
.ניידטלפוןשלבשורהאפורסמלבחר0

.תופעלהרלוונטיתהפונקציה

פונקציהפונקציההשבתתהשבתת
0

.בחר
שלבשורההצבעוניהסמלאתבחר:פעילהפעילההפונקציההפונקציה0

.ניידטלפון
.מולטימדיהממערכתמנותקהניידהטלפון

שלבשורהצבעוניסמלבחר:פעילותפעילותפונקציותפונקציותמספרמספר0
.ניידטלפון

.תושבתהרלוונטיתהפונקציה
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ניידיםניידיםטלפוניםטלפוניםהחלפתהחלפת
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

0

.בחר
.חדשהתקןחבר:הרשאההרשאהבעלבעלניידניידטלפוןטלפוןאיןאין0
.ניידטלפוןבחר0
המספריהקודאתאשר:חדשהחדשההרשאההרשאהבעלבעלניידניידטלפוןטלפון0

.הניידבטלפון

יחידיחידטלפוןטלפוןבמצבבמצבשימוששימוש
.ניידטלפוןבאפשרותבחר0

.יחידטלפוןבמצביחוברחדשההרשאהבעלניידטלפון
מחוברהיהוכברמורשההיהכברהניידהטלפוןאם

.יחידטלפוןבמצבמחדשיחוברהוא,יחידטלפוןבמצב
עםמחוברהיהוכברמורשההיהכברניידהטלפוןאם

בעתידיחוברהוא,טלפוניםשניבמצבאחרניידטלפון
.יחידטלפוןבמצב

טלפוניםטלפוניםשנישניבמצבבמצבשימוששימוש
בחר0

הניידהטלפוןעםיחוברחדשההרשאהבעלניידטלפון
.טלפוניםשניבמצבשנבחר

במצבמחוברהיהוכברמורשההיהכברניידהטלפוןאם
שנבחרהניידהטלפוןעםבעתידיחוברהוא,יחידטלפון
.טלפוניםשניבמצב
,אחרניידטלפוןעםבעברמחוברהיההניידהטלפוןאם

.יבוטלזהחיבור

ניידניידלטלפוןלטלפוןהרשאההרשאהביטולביטול/ניתוקניתוק
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

0

.בחר
.Äבחרהניידהטלפוןבשורת0
.ניתוקבחרבחר:ניתוקניתוק0

בהתנעהאוטומטיבאופןמחדשיתחברהניידהטלפון
.הרכבשלהבאה

.הרשאהביטולבחרבחר:הרשאההרשאהביטולביטול0

)NFC(אפסאפסטווחטווחתקשורתתקשורתעלעלמידעמידע
ללאקצריםממרחקיםנתוניםלהחליףבאפשרותך,NFCעם
.מולטימדיהלמערכתסלולריטלפון)מחדש(לחבראומגע

:הניידהטלפוןאישורללאזמינותשלהלןהפונקציות
RעברתURLהמולטימדיהבמערכתלהצגהקשראישאו

)היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(

Rלהגישהנתוניהגדרת-Wi-Fiבאמצעותהרכבשל
)291עמוד3(המולטימדיהמערכת

/http://www.mercedes-benz.com:בתמצאנוסףמידע
connect

)NFC(אפסאפסטווחטווחתקשורתתקשורתבאמצעותבאמצעותניידניידבטלפוןבטלפוןשימוששימוש
תנאיםתנאים
RNFCשלההפעלההוראותראה(הניידבטלפוןמופעלת

).היצרן
Rהוראותראה(נעולולאמופעלהניידהטלפוןשלהצג

).היצרןשלההפעלה
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הניידהטלפוןשלNFCאזוראתקרב:ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור0
או1התאמצעאל)היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(

.עליוהניידהטלפוןאתהנח
לחברכדיהמדיהצגעלהנוספותלהנחיותבהתאםפעל0

טלפוןבמצבהניידהטלפוןחיבור.הניידהטלפוןאת
במצבהניידהטלפוןחיבור.)342עמוד3(בודד
.)343עמוד3(נוסףטלפון

שלNFC-האזוראתהצמד:הניידהניידהטלפוןהטלפוןהחלפתהחלפת0
אל)היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(הניידהטלפון
.עליוהניידהטלפוןאתהנחאו1התאמצע

אתלהחליףכדיהצגעלהנוספותלהנחיותבהתאםפעל0
טלפוניםשניאויחידטלפוןבמצבהניידהטלפון

.)343עמוד3(
שלךהניידבטלפוןההוראותאתאשר,הצורךבמידת0

).היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(
הוא,אלחוטיתבטעינהתומךשלךהניידוהטלפוןבמידה%

שלהחיבורלאחרNFC-הבאמצעותאוטומטיתיוטען
שהטלפוןהואמקדיםתנאי.החלפתואוהניידהטלפון
.)116עמוד3(ההטענהמחצלתעלמונחהנייד
לחברמבליהניידהטלפוןאתלהטעיןרוצהואתהבמידה
מבליהתאמצעעלאותומקם,המולטימדיהלמערכתאותו
.המסךנעילתאתלבטל

/http://www.mercedes-benz.comתמצאנוסףמידע
connect

ובשידורובשידורבקליטהבקליטההקולהקולעוצמתעוצמתהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
R342עמוד3(ניידטלפוןמחובר(.

:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.אופטימליתדיבוראיכותמאפשרתזופונקציה
כוונוןלצורךמתאיםניידטלפוןלבחורשחובהלבשים%

.והשידורהקליטהעוצמת
.קולעוצמתבחר0
.קולשידורעוצמתונקלטתקולעוצמתאתהגדרת0

//:http:ולשידורלקליטההמומלצתהקולעוצמתעלמידע
www.mercedes-benz.com/connect

צלצולצלצולהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.צלצוליםבחר0
.הצלצולאתהגדר0

אתתשמע,הצלצולבהעברתתומךהניידהטלפוןאם%
.הרכבצלצולאתבמקוםהניידהטלפוןצלצול

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהדיבורהדיבורזיהויזיהוישלשלהפסקההפסקה/הפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rהמולטימדיהמערכתבחזיתמחוברהניידהטלפון

.)342עמוד3(

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהדיבורהדיבורזיהויזיהויהפעלתהפעלת
ההגהבגלגל£הלחצןעלאחתשנייהלמשךלחץ0

.תכליתי-הרב
הטלפוןשלהדיבורבזיהוילהשתמשיכולאתהכעת
.הנייד

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהדיבורהדיבורזיהויזיהויהפסקתהפסקת
ההגהבגלגל~או8הלחצןעללחץ0

.תכליתי-הרב
טלפוןשילובבאמצעותמחוברסלולריטלפוןכאשר%

.יופסקאויופעלזהניידטלפוןשלהקוליהזיהוי,חכם
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שיחותשיחות

התקשרותהתקשרות
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

טלפוןטלפוןמספרמספרהזנתהזנתידיידיעלעלהתקשרותהתקשרות
._בחר0
.מספרהזן0
.Rבחר0

.תחלההתקשרות

שיחהשיחהקבלתקבלת
.אשרRבחר0

שיחהשיחהדחייתדחיית
.סרבkבחר0

שיחהשיחהסיוםסיום
.kבחר0

שיחהשיחהבמהלךבמהלךפונקציותפונקציותהפעלתהפעלת
:טלפוןשיחתבמהלךלרשותךעומדותהבאותהפונקציות
kשיחהסיים

mמיקרופוןכבה
צלילישליחתלצורךהצגה(נומריתמקלדת_

DTMF(
Wנוספתשיחה
hדיבוריתממצבמועברתהשיחה(לטלפוןהעבר

)לטלפון
.פונקציהבחר0

משתתפיםמשתתפיםכמהכמהעםעםטלפוןטלפוןשיחתשיחתביצועביצוע

תנאיםתנאים
R346עמוד3(פעילהשיחהישנה(.
Rנוספתשיחההתקשרת.

שיחותשיחותביןביןמעברמעבר
.קשראישבחר0

יהיוהאחרותהשיחות.פעילהתהיהשנבחרההשיחה
.בהמתנה

ממתינהממתינהלשיחהלשיחהמעברמעבר
.הממתינההשיחהשלהקשראישאתבחר0

ועידהועידהשיחתשיחתביצועביצוע
.ועידהשיחתiבחר0

.לוועידהיצורףהחדשהמשתתף

פעילהפעילהשיחהשיחהסיוםסיום
.שיחהסייםkבחר0
שבהמתנההשיחהאתהופכיםאחדיםניידיםטלפונים%

.הפעילההשיחהסיוםלאחרמידהפעילהלשיחה

ממתינהממתינהשיחהשיחהשלשלדחייהדחייה/קבלהקבלה

תנאיםתנאים
R346עמוד3(פעילהשיחהישנה(.

.הודעהתוצג,נוספתשיחהנכנסתאחתשיחהבמהלךאם
צלילתשמע,הסלולריתהרשתולמפעילהניידלטלפוןבהתאם
.ממתינהשיחה
התראהצלילתשמע,נוסףטלפוןמצבהפעלתבעת,בנוסף
).פעילאינושעדיין(השניבטלפוןמתקבלתהשיחהכאשר
.Rאשרבחר0

.הפעילההשיחהתהיההנכנסתהשיחה
,המולטימדיהלמערכתמחובראחדניידטלפוןכאשר
.בהמתנהנמצאתהקודמתהשיחה
,שיחהבמהלךהאחרבטלפוןלשיחהותענהבמידה
.תסתייםהנוכחיתהשיחה

.סרבkבחר0
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הסלולריבספקתלוייםהתגובהואופןהפונקציות%
).היצרןשלההפעלההוראותראה(שלךהניידובטלפון

קשרקשראנשיאנשי

הקשרהקשראנשיאנשיתפריטתפריטעלעלמידעמידע
ממקורותהקשראנשיכלאתמכילהקשראנשיתפריט
.האחסוןהתקןאוניידטלפוןכגון,הזמיניםהנתונים
:זמיןשלהלןהקשראנשימספר,הנתוניםלמקורבהתאם
Rרשומות3000:קבועיםקשראנשי.
Rלכלרשומות5000:הניידמהטלפוןשנטעניםקשראנשי

.טלפון

:הבאותהפעולותאתלבצעאפשרהקשראנשיתפריטמתוך
Rקשרלאישהתקשרותלדוגמה,טלפוניתהתקשרות

)348עמוד3(
R307עמוד3(ניווט(
R351עמוד3(הודעהכתיבת(
R348עמוד3(נוספותאפשרויות(

כאשראוטומטיתמוצגיםהניידהטלפוןשלהקשראנשי
)342עמוד3(המולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון

הקשראנשישלהאוטומטיתהטעינהופונקציית
.מופעלת)347עמוד3(

אנשיעלהמבוססותהצעותלהציגיכולההמולטימדיהמערכת
השיחותעלבהתבססגםכמו,תכוףבשימושהנמצאיםהקשר

יומןבראשמוצגיםאלה.)274עמוד3(והיוצאותהנכנסות
.השיחות

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהקשרהקשראנשיאנשיהורדתהורדת
:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.שיחותויומןקשראנשיבחר0

אוטומטיאוטומטי
סמלאתהפעל:אוטומטיקשראנשיסינכרוןהפעלת0

.הלד

ידניידני
.הלדסמלאתבטל:אוטומטיקשראנשיסינכרוןכיבוי0
.קשראנשיסינכרוןבחר0

קשרקשראישאישטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

:הבאותבדרכיםקשראנשילחפשניתן
Rתיבותראשילפיחיפוש
Rשםלפיחיפוש

Rטלפוןמספרלפיחיפוש

.החיפושבשדההתוויםאתהזן0
.קשראישבחר0

:הבאיםהפרטיםאתלהכיליכולהקשראישרשומת
Rטלפוןמספרי
Rניווטכתובות
Rגאוגרפיותקואורדינטות
Rאינטרנטכתובת
Rל"דואכתובות
Rהוגדראם(קוליתתווית(
Rהוגדראם(קירבה(

הקשרהקשראנשיאנשישלשלהשםהשםתבניתתבניתשינוישינוי
:מולטימדיהמערכת
2Zטלפון2©1

.כלליבחר0
.שםתבניתבחר0

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rפרטישםמשפחהשם
Rפרטישםמשפחהשם
Rמשפחהשםפרטישם
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.אפשרותבחר0

קשרקשראנשיאנשיייבואייבואסקירתסקירת

שוניםשוניםממקורותממקורותקשרקשראנשיאנשי

תנאיםתנאיםמקורמקור

òהתקןUSBההתקן-USBמחובר
.USB-הלחיבור

ñחיבור
Bluetooth®

vCardsשליחתאם
®Bluetoothבאמצעות
לקלוטאפשר,נתמכת

vCardsבאמצעותלדוגמה
.נטבוקאוניידטלפון

Bluetooth®מופעל
המולטימדיהבמערכת
הוראותראה(ובהתקן
).היצרןשלההפעלה

הקשרהקשראנשיאנשילתפריטלתפריטקשרקשראנשיאנשיייבואייבוא
:מולטימדיהמערכת
2Zטלפון2©1 כללי2
קשראנשיייבוא2
אתלייבאיששממנו>מכשירשם<ניידטלפוןבחר0

.הקשראנשי
.אפשרותבחר0

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלקשרקשראישאיששמירתשמירת
:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

.r(ó)בחרהקשראיששלבשורה0
.Äבחר0
.ברכבשמורבחר0
.כןבחר0

בסמליסומןהמולטימדיהבמערכתהשמורהקשראיש
q.

קשרקשרלאישלאישהתקשרותהתקשרות
:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

.קשראישחפשªבחר0

.החיפושבשדההתוויםאתהזן0
.קשראישבחר0
.טלפוןמספרבחר0

.תחלההתקשרות

הקשרהקשראנשיאנשיבתפריטבתפריטנוספותנוספותאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

.rבחרהקשראיששלבשורה0
.Äבחר0

:הבאותהאפשרויותלרשותךיעמדוהשמוריםלנתוניםבהתאם
Rקוליתתוויתמחק/קוליתתוויתהוסף
Rקרבהיחסהסר/קרבהיחסקבע
Rצליליעםבמספר(צלילישלחDTMF(

.פעילהבשיחהזמינההאפשרות
.אפשרותבחר0

קשרקשראנשיאנשיבתפריטבתפריטלהצעותלהצעותאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת

תנאיםתנאים
R270עמוד3(פרופילנוצר(.
Rמופעלתקשראנשיהצעותאפשרהאפשרות

.)274עמוד3(
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:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.שיחותיומן+בחר0
.Vבחרהמוצעהקשראיששלבשורה0

:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
Rבמועדפיםשמירה

ואינןגלובליותכהעדפותמאוחסנותההצעות
.הביתבמסךמופיעות
Rשובתציעאל

.אפשרותבחר0

קשרקשראנשיאנשימחיקתמחיקת

תנאיםתנאים
Rברכבשמוריםהקשראנשי.
Rהרכבלזיכרוןידניתיובאהוא,יחידקשראישלמחיקת.

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

קשרקשראנשיאנשיכלכלמחיקתמחיקת
.Zבחר0
.כלליבחר0

.קשראנשימחקבחר0
.אפשרותבחר0

קשרקשראישאישמחיקתמחיקת
.gבחר0
.rבחרהקשראיששלבשורה0
.Äבחר0
.קשראישמחקבחר0
.כןבחר0

במועדפיםבמועדפיםקשרקשראישאיששמירתשמירת
:מולטימדיהמערכת
2טלפון2©1 fמועדפיםהוסף

.קשראישבחר0
.rבחרהקשראיששלבשורה0
.טלפוןמספרבחר0

.הכלליהטלפוןבתפריטכמועדףיישמרהקשראיש

הכלליהכלליהטלפוןהטלפוןבתפריטבתפריטמועדפיםמועדפיםמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
1©

.הכללי)349עמוד3(הטלפוןבתפריטמועדףבחר0
.שבחרתהמועדףעלארוכהלחיצהלחץ0

.מחקבחר0
.כןבחר0

המועדפיםהמועדפיםשלשלמחיקתמחיקת
.המדיהבצג©עלהקש0
.טלפוןבחר0
.Zבחר0
.המחוברהטלפוןאתבחר0
.שיחותויומןקשראנשיבחר0
.המועדפיםכלאתלמחוקהאםבחר0
.כןבחר0

שיחותשיחותיומןיומן

השיחותהשיחותיומןיומןשלשלכלליתכלליתסקירהסקירה
שלPBAPבפרופילשלךהניידהטלפוןשללתמיכהבהתאם

Bluetooth®,התצוגהעלשונותהשפעותתהיינה
.השיחותיומןשלוהפונקציות

®BluetoothשלPBAPבפרופילתמיכהוקיימתבמידה
:שלהלןההשפעותלכךתהיינה
Rבמערכתיוצגוהניידהטלפוןשלהשיחותיומני

.המולטימדיה
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Rאתלאשרתצטרךהניידהטלפוןחיבורשבעתייתכן
.®BluetoothשלPBAPפרופילעבורהחיבור

®BluetoothשלPBAPבפרופילתמיכהקיימתולאבמידה
:שלהלןההשפעותלכךתהיינה
Rכאשרמשלהשיחותיומןמייצרתהמולטימדיהמערכת

.ברכבמבוצעותשיחות
Rבטלפוןהשיחותיומניעםמסתנכרןאינוהשיחותיומן

.הנייד

אנשיעלהמבוססותהצעותלהציגיכולההמולטימדיהמערכת
השיחותעלבהתבססגםכמו,תכוףבשימושהנמצאיםהקשר

יומןבראשמוצגיםאלה.)274עמוד3(והיוצאותהנכנסות
.השיחות

השיחותהשיחותמיומןמיומןלמספרלמספרהתקשרותהתקשרות
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.שיחותיומן+בחר0
.רשומהבחר0

.תחלההתקשרות

השיחותהשיחותיומןיומןעבורעבורנוספותנוספותאפשרויותאפשרויותהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.שיחותיומן+בחר0
הרשומהשלהשורהאתבחר:שמורהקשראישאם0

r.
.יוצגוהאפשרויות

.iבחר:שמוראינוהקשראישאם0

השיחותהשיחותברשימתברשימתההצעותההצעותעבורעבוראפשרויותאפשרויותבחירתבחירת

תנאיםתנאים
R270עמוד3(פרופילנוצר(.
Rמופעלתקשראנשיהצעותאפשרהאפשרות

.)274עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.שיחותיומן+בחר0
.Vבחרההצעהשלבשורה0

:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
Rבמועדפיםשמירה
Rשובתציעאל

.אפשרותבחר0

שיחותשיחותיומןיומןמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.שיחותויומןקשראנשיבחר0
.שיחותיומןמחקבחר0
.כןבחר0
תומךאינוהניידהטלפוןכאשרזמינהזופונקציה%

.®BluetoothשלPBAPבפרופיל

מסרוניםמסרונים

ההודעותההודעותפונקציותפונקציותשלשלכלליתכלליתסקירהסקירה
.ההודעותמתפריטSMSולשלוחלקבלבאפשרותך

®BluetoothשלMAPבפרופילתומךהניידהטלפוןאם
.המולטימדיהבמערכתההודעותבפונקציותלהשתמשאפשר
טלפוניםשלהנתמכותוהפונקציותההגדרותעלנוסףמידע
שירותבמרכזתקבל®Bluetoothתומכיניידים

Mercedes-Benzאוhttp://www.mercedes-
benz.com/connect
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לאחרנוספותקביעתדורשיםמסוימיםניידיםטלפונים
שלההפעלההוראותראה(המולטימדיהלמערכתההתחברות

).היצרן

ההודעותההודעותתצוגתתצוגתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.הודעותהצגתבחר0
:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
Rההודעותכל
Rנקראושלאוהודעותחדשותהודעות
Rהנסיעהבמהלךהודעות
Rעודזמינהאינהההודעותפונקציית(כבויה(.

.הגדרהבחר0

הודעותהודעותקריאתקריאת
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

ההקראהההקראהבפונקצייתבפונקצייתשימוששימוש
.קשראישבחר0
.¬בקולההקראהבאפשרותבחר0

.תוקראההודעה

חדשהחדשההודעההודעהושליחתושליחתהכתבתהכתבת

תנאיםתנאים
Rלאינטרנטחיבורישנו.

:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

0rחדשההודעהבחר.

נמעניםנמעניםהוספתהוספת
.fבחר0
.קשראישבחר0

טקסטטקסטהכתבתהכתבת
.pבחר0

.יותחלההכתבהתהליך
.ההודעהאתאמור0

אותהתציגואזהמדוברתההודעהאתתעבדהמערכת
.כטקסט

הודעההודעהשליחתשליחת
.שלחבחר0
בלוחלהשתמשבאפשרותך,במקומועומדהרכבכאשר%

לאינטרנטבחיבורצורךאין.הודעהלכתובכדיהמקשים
.במקלדתלהשתמשכדי

ההודעותההודעותבהיסטורייתבהיסטורייתלהודעהלהודעההשבההשבה
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

.הודעותרשימתמוצגת
.הקשרמאנשיאחרלצדrבחר0

.תוצגזהקשראיששלההודעותהיסטוריית
.pבחר0

.יותחלההכתבהתהליך
.ההודעהאתאמור0

אותהתציגואזהמדוברתההודעהאתתעבדהמערכת
.כטקסט

.שלחבחר0

להודעהלהודעהבתבניתבתבניתשימוששימוש
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

חדשהחדשהכהודעהכהודעהבתבניתבתבניתשימוששימוש
.חדשההודעהבכתיבתrבחר0
.fבאמצעותנמעןהוסף0
.0תבניתבחר0
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תבניתתבניתעםעםלהודעהלהודעהמענהמענה
.קשראיששלהודעותהיסטורייתבחר0
.ªתבניותבחר0
.0תבניתבחר0

הודעההודעההעברתהעברת
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

.הודעותרשימתמוצגת
.הקשרמאנשיאחרלצדrבחר0

.תוצגזהקשראיששלההודעותהיסטוריית
.ההודעותאחתעלממושכתלחיצהלחץ0
.העברבחר:הודעההודעההעברתהעברת0

ההודעהההודעהשולחשולחאלאלשיחהשיחהביצועביצוע
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

.הודעותרשימתמוצגת
.הקשרמאנשיאחרלצדrבחר0

.תוצגזהקשראיששלההודעותהיסטוריית
.Äבחר0
.התקשרבחר0

SMSהודעתהודעתמתוךמתוךURLאואוטלפוןטלפוןבמספרבמספרשימוששימוש
תנאיםתנאים
Rלאינטרנטחיבורדרושאינטרנטדףלטעוןשתוכלכדי.

:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

.הודעותרשימתמוצגת
.הקשרמאנשיאחרלצדrבחר0

.תוצגזהקשראיששלההודעותהיסטוריית
.ההודעהמתוךURLאוטלפוןמספרבחר0

.ייפתחהאינטרנטדפדפן,URLבחירתבעת
:זמינותשלהלןהאפשרויות,טלפוןמספרבחירתבעת
Rהתקשר
R)כתיבתSMSחדש(

.אפשרותבחר0

הודעההודעהמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

.קשראישבחר0
.ההודעותאחתעלממושכתלחיצהלחץ0
.מחקבחרבחר:הודעההודעהמחיקתמחיקת0

In Car Office
In-Carשלשלהפונקציותהפונקציות Office

In-Car Officeהמקווניםלשירותיםלהתחברלךמאפשר
.המולטימדיהמערכתבאמצעותשלך

:לרשותךעומדותהבאותהפונקציות
Rהשנהבלוחעתידיותפגישותהצגת
Rלניווטכיעדפגישהבחירת
Rהקרובותהוועידהשיחותהצגות
Rועידהבשיחתהמשתתפיםהצגת
Rלבצעשעליךוהשיחותהמשימותשלובחירההצגה

עומדהרכבכאשררקזמינותאחדותשפונקציותלבשים%
.במקום

In-Carפתיחתפתיחת Office
תנאיםתנאים
Rראשיכטלפוןהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me:

https://me.secure.mercedes-benz.com
RהשירותIn-Car OfficeבפורטלמופעלMercedes

me.
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Rלמשלכמו,מקווןבשירותמשתמשחשבוןלךיש
Office In-Carאלהמקושר,365 Officeפורטלדרך

Mercedes me.

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

.בחר0
.היוםשלהזמניםלוחאתלראותתוכל
:היומןבתצוגתשלהלןהתצוגותאתלמצואניתן
Rשלםיוםשלאירוע:שלםיום

In-בביומןיומןרשומתרשומתשלשלפונקציותפונקציותבחירתבחירת Car Office
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2 יומן2
.אירועבחר0

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל

הקראה
Rהתקשר
Zנווט

מחק
.פונקציהבחר0
עלנוסףמידעמסופקאםרקזמינותמסוימותפונקציות%

.מוצגותאינןזמינותלאפונקציות.היומןרשומת
לרשומתמשוייךמספראםרקזמינההתקשרהפונקציה

.היומן
השייךהמקווןבחשבוןאםרקזמינהנווטהפונקציה

.אליולנווטשאפשרמקוםלאירועהוסף

ושיחותושיחותממשימותממשימותפונקציותפונקציותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2 טלפוןושיחותמשימות2
.רשומהבחר0

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rהקראה
Rהתקשר

מספרשמוראםרקמשימותעבורזמינהזואפשרות
.טלפון
Rמחק

.אפשרותבחר0

'בוצעהבוצעה'ככושיחותושיחותמשימותמשימותמתוךמתוךרשומהרשומהסמןסמן
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2 טלפוןושיחותמשימות2
.טלפוןושיחותמשימותבסמלבחר0

.והשיחותהמשימותשלסקירהתוצג
שנבחרההרשומהאתסמן:בודדותבודדותשיחותשיחותאואומשימותמשימות0

.O'בוצעה'כ

נכנסתנכנסתשיחהשיחהסימוןסימון
לקבלאםלשאולכדימופיעההשאילתה,שיחהנכנסתכאשר
.אותהלסמןאולדחות,השיחה

.סמןבחר0
ושיחותמשימותאלאוטומטיתותועברתידחההשיחה
In-Car-בטלפון Office.

השנההשנהבלוחבלוחחדשהחדשהמשימהמשימהיצירתיצירת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2 טלפוןושיחותמשימות2

ההכתבהההכתבהפונקצייתפונקצייתבאמצעותבאמצעות
בלתיובאופןמקוםבכלזמינהאינהההכתבהפונקציית%

הפונקציהשלראשוניתהפעלהשתידרשייתכן.מוגבל
Mercedesבפורטלהשימושתנאיבחירתידיעל me.
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.pהקוליתההפעלהאתהפעל0
.אותךינחהשיח-ודו,לפעולתחלההכתבהפונקציית

.הפרטיםאתהזן0

הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות
צור"הקוליתבפקודההשתמש0

.LINGUATRONICמערכתשלמשימה
.הזוהמשימהשלישירותלומראפשראי
LINGUATRONIC-בהשימושעלנוסףמידע%

.)236עמוד3(

לל"דואדואניהולניהול
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2 דואר2

לל"דואדואקריאתקריאת/הצגתהצגת
.ל"דואהודעתבחר0

.תיפתחל"הדואהודעות
:לרשותךעומדותנוספותפונקציות
R354עמוד3(ל"דואכתיבת(
R354עמוד3(ל"לדואמענה(
RForward E-Mail)355עמוד3()ל"דואהעבר(

חדשחדשלל"דואדואכתיבתכתיבת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2 דואר2

המקלדתהמקלדתבאמצעותבאמצעות
.Wבחר0
.fבאמצעותנמעןהוסף0
המתאימיםבשדותל"הדואותוכןהנושאאתהזן0

.המקלדתבאמצעות
.שלחבחר0

ההכתבהההכתבהפונקצייתפונקצייתבאמצעותבאמצעות
בלתיובאופןמקוםבכלזמינהאינהההכתבהפונקציית%

הפונקציהשלראשוניתהפעלהשתידרשייתכן.מוגבל
Mercedesבפורטלהשימושתנאיבחירתידיעל me.

.pבחר0
.יותחלההכתבהתהליך

.ל"הדואשלהתוכןואתהפרטיםאתאמור0
אותהתציגואזהמדוברתההודעהאתתעבדהמערכת
.כטקסט

.שלחבחר0

הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות
צור"הקוליתבפקודההשתמש0

.LINGUATRONICמערכתשללדוא
.אותךינחהשיח-הדו
LINGUATRONIC-בהשימושעלנוסףמידע%

.)236עמוד3(

לל"דואדואלהודעתלהודעתמענהמענה
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2 דואר2

המקלדתהמקלדתבאמצעותבאמצעות
.ל"דואהודעתבחר0
.השבבחר0
.המתאיםבשדהל"הדואתוכןאתהזן0
.שלחבחר0

ההכתבהההכתבהפונקצייתפונקצייתבאמצעותבאמצעות
בלתיובאופןמקוםבכלזמינהאינהההכתבהפונקציית%

הפונקציהשלראשוניתהפעלהשתידרשייתכן.מוגבל
Mercedesבפורטלהשימושתנאיבחירתידיעל me.

.ל"דואהודעתבחר0
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.השבבחר0
.pבחר0

.יותחלההכתבהתהליך
.ל"הדואתוכןאתאמור0

אותהתציגואזהמדוברתההודעהאתתעבדהמערכת
.כטקסט

.שלחבחר0

הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות
השב"הקוליתבפקודההשתמש0

.LINGUATRONICמערכתשלללדוא
.אותךינחהשיח-הדו
LINGUATRONIC-בהשימושעלנוסףמידע%

.)236עמוד3(

Forward E-Mail)לל"דואדואהעברהעבר(
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2 דואר2

המקלדתהמקלדתבאמצעותבאמצעות
.ל"דואהודעתבחר0
.העברבחר0

.העברבחר:מצורףמצורףקובץקובץעםעםהעברההעברה0
קובץללאהעברבחר:מצורףמצורףקובץקובץללאללאהעברההעברה0

.מצורף
.המקלדתבאמצעותהמתאיםבשדהל"הדואתוכןאתהזן0
.שלחבחר0

Mercedes-Benz Link
Mercedes-Benzקישורקישורסקירתסקירת

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

Mercedes-Benz Linkבפונקציותלהשתמשמאפשר
מבוצעהתפעול.המולטימדיהבמערכתהניידמהטלפון
אתלהפעילכדי.הקוליתההפעלהאוהמגעמסךבאמצעות
הלחצןעלממושכתלחיצהללחוץישהקוליתההפעלה
.תכליתי-הרבההגהבגלגל£
Mercedes-Benz-בשימושבעת Linkההפעלהבאמצעות

המולטימדיהמערכתאתולהפעיללהמשיךאפשרהקולית
.)236עמודLINGUATRONIC)3באמצעות

-Mercedesשלהבקרהקופסתלאביזרזקוקאתהכךלשם
Benz Link.שלשירותבמרכזאותהלהשיגניתן

Mercedes-Benz.
למערכתנתוןרגעבכלמחוברלהיותיכולאחדניידטלפוןרק

Mercedes-Benzבאמצעותהמולטימדיה Link.
רקהמולטימדיהמערכתאללחברניתןטלפוניםשניבמצבגם

משתמשיםכאשר®Bluetoothבאמצעותנוסףאחדטלפון
Mercedes-Benz-ב Link.
Steuerboxשלהבקרהקופסת% Mercedes-Benz

LinkההפעלהבמערכתמשתמשתAndroid.
השירותיםולזמינותלאפליקציההאחראיהואהספק%

.בההקשורים
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Mercedes-Benzעלעלמידעמידע Link
Mercedes-Benzעםניידבטלפוןמשתמשיםכאשר Link,
ניידטלפוןשלהמדיהתפריטדרךUSB-האללגשתניתןלא
.זה
אם.זמניתבולפעוליכולהליעדאחתהכוונהרק%

ליעדהכוונהוישנההניידבטלפוןליעדהכוונההופעלה
.תיפסקהיא,המולטימדיהבמערכתפעילה

Mercedes-Benzאתאתחברחבר Linkהמולטימדיההמולטימדיהלמערכתלמערכת

תנאיםתנאים
RשלבקרהבקופסתמצוידהרכבMercedes-Benz

Link.
RאפליקצייתMercedes-Benz Linkבטלפוןמותקנת

.הנייד
Rמופעלהניידהטלפון.
RMercedes-Benz Linkמתאיםכבלבאמצעותמחובר

המולטימדיהמערכתאלUSBç-הלחיבור
.)381עמוד3(
-Mercedesשלהראשונהההפעלהאתבטיחותמטעמי%

Benz Linkכאשרלבצעישהמולטימדיהבמערכת
.במקוםעומדהרכב

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2

אתהפעל2

הנתוניםהנתוניםהגנתהגנתתנאיתנאישלשלדחייהדחייה/קבלהקבלה
מדיניותעםהודעהתוצג:האפליקציהשלהראשונהבהפעלה
.הפרטיות

.והתחלקבלבחר0

Mercedes-Benz-ממיציאהיציאה Link
.òהלחצןעללחץ0
%Mercedes-Benz Linkלאחראוטומטיתמופעל

הניתוקלפניאם.כבלבאמצעותלמערכתאותושמחברים
Mercedes-Benzהאחרון Linkבחזיתהוצגלא,

באפשרותך.הבאהבהתחברותברקעתופעלהאפליקציה
Mercedes-Benzאתלטעון Linkהתפריטבאמצעות
.הראשי

שלהבקרהקופסתשלההפעלהבהוראותתמצאנוסףמידע
Mercedes-Benz Link.

Mercedes-Benzשלשלהצלילהצלילהגדרותהגדרותטעינתטעינת Link
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2

2Z

.צלילהגדרותבחר0

Mercedes-Benzסגירתסגירת Link
Mercedes-Benzביןהמחברהכבלאתנתק0 Link

.המולטימדיהלמערכת
%Mercedes-Benzכאשררקהכבלאתלנתקממליצה

.במקוםעומדהרכב

Apple CarPlay™
Appleסקירתסקירת CarPlay™

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
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התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0
.זאתמאפשר

אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0
.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה
Appleבאמצעות CarPlay™בפונקציותלהשתמשאפשר

התפעול.המולטימדיהמערכתבאמצעות®iPhone-השל
אוהמגעבקר,המגעלוח,המגעמסךבאמצעותמתבצע
ישהקוליתההפעלהאתלהפעילכדי.®Siriהקוליתבהפעלה
ההגהבגלגל£הלחצןעלממושכתלחיצהללחוץ
.תכליתי-הרב
Apple-בשימושבעת CarPlay™ההפעלהבאמצעות

המולטימדיהמערכתאתולהפעיללהמשיךאפשרהקולית
LINGUATRONICבאמצעות .)236עמוד3)

מערכתאלמחוברלהיותיכולאחדiPhone®רק
Appleבאמצעותהמולטימדיה CarPlay™נתוןרגעבכל.

Apple-בושימושנוסףטלפוןהפעלתבמצבגם
CarPlay™טלפוןרקהמולטימדיהמערכתאללחברניתן

.®Bluetoothבאמצעותנוסףאחד
Appleשלהזמינות CarPlay™ממדינהלהשתנותעשויה
.למדינה

הקשוריםהשירותיםולזמינותלאפליקציההאחראיהואהספק
.בה

Appleעלעלמידעמידע CarPlay™
Apple-בהשימושבעת CarPlay™העבור-iPhone®

.זמיןאינו®iPodהמדיהמקורשבשימוש
הופעלהאם.זמניתבולפעוליכולהליעדאחתהכוונהרק

פעילהליעדהכוונהוישנההניידבטלפוןליעדהכוונה
.תיפסקהיא,המולטימדיהבמערכת

Appleבאמצעותבאמצעות®iPhoneחיבורחיבור CarPlay™)קוויקווי(
תנאיםתנאים
Rשלהנוכחיתההפעלהמערכתבגירסתשימושנעשה

).היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(שברשותךהמכשיר
RשלהמלאההפונקציונליותעבורApple CarPlay™

.לאינטרנטחיבורקיים
Rה-iPhone®לחיבורמתאיםכבלבאמצעותמחובר

המולטימדיהמערכתשלUSBç-ה
.)381עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2

אתהפעל2
Appleשלהיישוםאם:לחלופין0 CarPlay™פעיל

משתמשיםכאשראומוזיקהמושמעתכאשרלדוגמה(
באמצעותהאפליקציהאתלהפעילאפשר)בניווט

.)268עמוד3(%אוzאו|הלחצנים
לחצניבאמצעותהבקרהאתלהשביתאולהפעילניתן%

.)358עמוד3(היישום

הנתוניםהנתוניםהגנתהגנתתנאיתנאישלשלדחייהדחייה/קבלהקבלה
מדיניותעםהודעהתוצג:האפליקציהשלהראשונהבהפעלה
.הפרטיות

.והתחלקבלבחר0

Appleסגירתסגירת CarPlay™
.òהלחצןעללחץ0
%Apple CarPlay™שמחבריםלאחראוטומטיתמופעל

לפניאם.כבלבאמצעותלמערכת®iPhone-האת
Appleהאחרוןהניתוק CarPlay™בחזיתהוצגלא,

.הבאהההתחברותלאחרברקעתופעלהאפליקציה
Appleאתלטעוןאפשר CarPlay™התפריטדרך
.הראשי
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Appleשלשלהצלילהצלילהגדרותהגדרותפתיחתפתיחת CarPlay™
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2 2Z

.צלילהגדרותבחר0

Apple(האפליקציותהאפליקציותלחצנילחצניבאמצעותבאמצעותהבקרההבקרההגדרתהגדרת
CarPlay™(

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2 2Z
כללי2
הפעל:המולטימדיהלחצניבאמצעותשליטההפעלת0

.הלדסמלאת
אתבטל:המולטימדיהלחצניבאמצעותשליטהכיבוי0

.הלדסמל

Appleסגירתסגירת CarPlay™
Appleשלשלהחיבורהחיבורסיוםסיום0 Carplay™)אתנתק):כבלכבל

.המולטימדיהלמערכתiPhone-הביןהמחברהכבל
%Mercedes-Benzכאשררקהכבלאתלנתקממליצה

.במקוםעומדהרכב

Android Auto
Androidסקירתסקירת Auto

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

Android Autoטלפוניםשלבפונקציותלהשתמשמאפשר
מערכתדרךAndroidהפעלהמערכתבעליניידים

אוהמגעמסךבאמצעותמבוצעהתפעול.המולטימדיה
ללחוץישהקוליתההפעלהאתלהפעילכדי.הקוליתההפעלה
.תכליתי-הרבההגהבגלגל£הלחצןעלממושכתלחיצה
Android-בשימושבעת Autoהקוליתההפעלהבאמצעות
באמצעותהמולטימדיהמערכתאתולהפעיללהמשיךאפשר

LINGUATRONIC)3236עמוד(.

Androidבאמצעותמחוברלהיותיכולאחדניידטלפוןרק
Autoנתוןרגעבכל.
Android-בושימושנוסףטלפוןהפעלתבמצבגם Auto
נוסףאחדטלפוןרקהמולטימדיהמערכתאללחברניתן

.®Bluetoothבאמצעות
Androidשלהזמינות Autoשלהאפליקציותושל

Android Autoלמדינהממדינהלהשתנותיכולה.
הקשוריםהשירותיםולזמינותלאפליקציההאחראיהואהספק
.בה

Androidעלעלמידעמידע Auto
Androidעםניידבטלפוןשימושנעשהכאשר Auto,לא
.זהניידטלפוןשלהמדיהתפריטדרךUSB-האללגשתניתן
הופעלהאם.זמניתבולפעוליכולהליעדאחתהכוונהרק

פעילהליעדהכוונהוישנההניידבטלפוןליעדהכוונה
.תיפסקהיא,המולטימדיהבמערכת

Androidבאמצעותבאמצעותניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור Auto
תנאיםתנאים
Rבתומךהניידהטלפון-Android Autoהחל

.5.0גרסהAndroid-מ
RאפליקצייתAndroid Autoהניידבטלפוןמותקנת.
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Rמחוברהניידהטלפון,הטלפוןבפונקציותלהשתמשכדי
המולטימדיהמערכתאל®Bluetoothבאמצעות

.)342עמוד3(
שימושבעתיתחברהוא,כהעדחוברלאעדייןהואאם

Androidעםבטלפון Auto.
Rלחיבורמתאיםכבלבאמצעותמחוברהניידהטלפון

המולטימדיהמערכתשלUSBç-ה
.)381עמוד3(
RשלהמלאההפונקציונליותעבורAndroid Autoקיים

.לאינטרנטחיבור

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2 אתהפעל2

Androidשלהיישוםאם:לחלופין0 Autoפעיל
משתמשיםכאשראומוזיקהמושמעתכאשרלדוגמה(

באמצעותהאפליקציהאתלהפעילאפשר)בניווט
.)268עמוד3(%אוzאו|הלחצנים

לחצניבאמצעותהבקרהאתלהשביתאולהפעילניתן%
.)359עמוד3(היישום

Androidשלהראשונהההפעלהאתבטיחותמטעמי%
Autoהרכבכאשרלבצעישהמולטימדיהבמערכת
.במקוםעומד

הנתוניםהנתוניםהגנתהגנתתנאיתנאישלשלדחייהדחייה/קבלהקבלה
מדיניותעםהודעהתוצג:האפליקציהשלהראשונהבהפעלה
.הפרטיות

.והתחלקבלבחר0

Androidסגירתסגירת Auto
.òהלחצןעללחץ0
%Android Autoאתשמחבריםלאחראוטומטיתמופעל

הניתוקלפניאם.כבלבאמצעותלמערכתהניידהטלפון
Androidהאחרון Autoהאפליקציה,בחזיתהוצגלא
אתלטעוןאפשר.הבאהההתחברותלאחרברקעתופעל

Android Autoהראשיהתפריטדרך.

Androidשלשלהצלילהצלילהגדרותהגדרותפתיחתפתיחת Auto
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2 2Z

.צלילהגדרותבחר0

Android(האפליקציותהאפליקציותלחצנילחצניבאמצעותבאמצעותהבקרההבקרההגדרתהגדרת
Auto(
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2 2Z
כללי2
הפעל:המולטימדיהלחצניבאמצעותשליטההפעלת0

.הלדסמלאת
אתבטל:המולטימדיהלחצניבאמצעותשליטהכיבוי0

.הלדסמל

Androidסגירתסגירת Auto
Androidשלשלהחיבורהחיבורסיוםסיום0 Auto)אתנתק):כבלכבל

.המולטימדיהלמערכתהניידהטלפוןביןהמחברהכבל
%Mercedes-Benzכאשררקהכבלאתלנתקממליצה

.במקוםעומדהרכב

Android-בבהמועבריםהמועבריםהרכבהרכבנתונינתוני Autoוו-Apple
CarPlay ™

המשודריםהמשודריםהרכבהרכבנתונינתוניסקירתסקירת
Android-בשימושבעת Autoבאו-Apple CarPlay™

שימושמאפשרזה.הניידלטלפוןמסוימיםרכבנתונייועברו
גישהאין.הניידהטלפוןשלנבחריםבשירותיםאופטימלי
.הרכבלנתוניפעילה
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:מועברשלהלןהמערכתמידע
Rהמולטימדיהמערכתשלהתוכנהמהדורת
Rאנונימי(מערכתמזהה(

הרכבביןהתקשורתלשיפורמשמשתאלהנתוניםהעברת
.הניידלטלפון
ייווצרהניידבטלפוןאחדמרכביותרשלסיווגולשםכךלשם
.אקראיבסיסעלרכבמזהה
והוא)VIN(הרכבזיהוילמספרקשרכלאיןהרכבלמזהה
.)296עמוד3(המולטימדיהמערכתאיפוסלאחרנמחק
:מועבריםשלהלןהרכבנתוני
Rהמשולבההילוך
Rונסיעההידרדרות,עמידה,חנייהביןהבדלה
Rהמחווניםמכלולשללילה/יוםמצב

עלתכניםשליותרטובהלהצגתמשמשתאלהנתוניםהעברת
.הנסיעהמצב
:מועבריםשלהלןהמיקוםנתוני
Rקואורדינטות
Rהנהיגהבמהירות
Rמצפןכיוון
Rהאצהכיוון

במטרה,פעילניווטישנוכאשררקמועבריםאלהנתונים
).במנהרהניווטלהמשך,לדוגמה(הניווטאתלשפר

Mercedes me connect
Mercedesעלעלמידעמידע me connect

Mercedes me connectשירותיםממגווןמורכב.
להשתמשתוכל,הרכבולאבזורהשירותיםלהפעלתבהתאם

ההפעלהויחידתהמולטימדיהמערכתדרךהבאיםבשירותים
:העילית
Rלחצן(ותקלותתאונותניהולme(
Rקונסיירזשירות:פעילהשירותכאשר) )meלחצן'
RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benz)לחצן

)SOSמצוקה

Mercedesמוקד me connectותקלותתאונותלניהול,
Mercedes'הקונסיירזשירות me connect)במידה

Mercedes-Benzשלהחירוםומוקד)מופעלשהשירות
.לשעוןמסביבזמינים
ההפעלהביחידתממוקמיםSOSהמצוקהולחצןmeלחצן

.הרכבשלהעילית
גםMercedes-Benzשלהלקוחותשירותאללהתקשרניתן
.המולטימדיהמערכתדרך

Mercedes-שלבשים me connectשלשירותהוא
Mercedes-Benz.ראשיתלהתקשרישחירוםבמקרי

אפשרחירוםבמקרי.במדינההמוכריםהחירוםלמספרי
Mercedes-Benzשלהחירוםקריאתבמערכתגםלהשתמש

.)365עמוד3(
Mercedesשלהשימושלתנאילבשם me connectושל

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

Mercedesעלנוסףמידע me connectהשירותהיקףועל
/http://manuals.daimler.com/baix:כאןתקבלהמוצע

cars/connectme/de_DE/index.html

Mercedes-Benzשלשלהלקוחותהלקוחותלשירותלשירותהתקשרותהתקשרות
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

תנאיםתנאים
RלרשתגישהישנהGSM.
RרשתכיסויבאזורישנוGSMהסלולריהספקשל.
Rחייבתההצתההרכבנתונישלאוטומטישידורלצורך

.מופעלתלהיות
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:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

.לשירותהתקשר0
הרכבנתוניאתבהסכמתךתשלחהמולטימדיהמערכת

.המדיהצגעלתוצגהנתוניםהעברת.הדרושים

משירותלנציגותחובר,שירותלבחורתוכלמכןלאחר
.Mercedes-Benzשלהלקוחות

Mercedesעלנוסףמידע me connectהשירותהיקףועל
/http://manuals.daimler.com/baix/cars:המוצע

connectme/de_DE/index.html

העיליתהעיליתההפעלהההפעלהיחידתיחידתבאמצעותבאמצעותשיחותשיחותביצועביצוע

'הקונסיירז,הלקוחותשירותאלשיחהליצירתmeלחצן1
המידעשירותיאו
SOS-הלחצןכיסוי2
)חירוםקריאתמערכת(SOSלחצן3
Mercedesבאמצעותבאמצעותשיחהשיחה0 me:הלחצןעללחץme

1.

שלהכיסויעלקצרהלחיצהלחץ:חירוםחירוםקריאתקריאתביצועביצוע0
.אותולפתוחכדיSOS2-הלחצן

.לפחותאחתשנייהלמשךSOS3-הלחצןעללחץ0

Mercedesשלפעילהשיחהקיימתכאשר me,עדייןניתן
השיחותכלפניעלקדימותלהיש.חירוםשיחתלבצע

.האחרות

Mercedesשיחתשיחתעלעלמידעמידע meלחצןלחצןבאמצעותבאמצעותהמבוצעתהמבוצעת
me

דרךMercedes-Benzשלהלקוחותלשירותשיחהבוצעה
.המולטימדיהמערכתאוהעיליתההפעלהביחידתmeלחצן
:צריךשאתהלשירותאותךתעבירהקוליהדיאלוגמערכת
Rקונסיירזשירות) )מופעלהשירותאם'
R362עמוד3(ותקלותתאונותניהול(
RשלהלקוחותשירותמרכזMercedes-Benzלקבלת

הרכבעלכללימידע

:הבאיםבנושאיםמידעלקבלתוכל
RהפעלתMercedes me connect
Rהרכבתפעול
RשלהקרובהשירותמרכזMercedes-Benz
RשלנוספיםושירותיםמוצריםMercedes-Benz
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-Mercedesשלהלקוחותשירותעםהתקשורתבמהלך
Benz362עמוד3(נתוניםמשודרים(.

Mercedesשלשלוהתקלותוהתקלותהתאונותהתאונותניהולניהולעלעלמידעמידע me
connect

הפונקציותאתהיתרביןלכלולעשויוהתקלותהתאונותניהול
:הבאות
RשלהחירוםקריאתלמערכתהשלמהMercedes-Benz

)365עמוד3(
שלהחירוםבמוקדהנציגיעבירהצורךבמקרה

Mercedes-Benzהתאונותניהוללמערכתהשיחהאת
Mercedesשלוהתקנות me connect.השיחההעברת

.המדינותבכלאפשריתאינה
Rגרירתאו/ובאתרמורשהטכנאיידיעלבתקלהטיפול

Mercedes-Benzשלהקרובהשירותלמרכזהרכב
.בעלותכרוכיםיהיוהשירותיםכיייתכנו

Mercedesשירותיעלנוסףמידע me connectניתן
Mercedesבפורטללמצוא meבכתובת:https://

me.secure.mercedes-benz.com

Mercedesבאמצעותבאמצעותטיפולטיפולמועדמועדקביעתקביעת me connect
רלוונטייםרכבנתוני,תחזוקהניהולהשירותהפעלתלאחר
.Mercedes-Benzשלהלקוחותלשירותאוטומטיתישודרו

.רכבךלתחזוקתאינדיבידואליותהמלצותתקבלכך

מערכת,שלאוביןהתחזוקהלניהולשהסכמתבין
זמןפרקכעבורשירותמועדשהגיעלךתזכירהמולטימדיה

.מועדלקבוערוצהאתהאםשאלהתוצג.מראששהוגדר
.התקשרבחר:טיפולטיפולמועדמועדקביעתקביעת0

משירותועובד,ישודרוהרכבנתוניהסכמתךלאחר
שלךהבקשהאתיקבלMercedes-Benzשלהלקוחות
השירותלמרכזהלאהיועברהמידע.מועדלקביעת
.שתבחר
הצורךובמידת,המנויאתלאשרכדיקשראיתךייצרו
.פרטיםלקבל
ההודעה,יותרמאוחרתבחרההודעההופעתלאחראם%

.יותרמאוחרתזמןבנקודתשובותופיע,תוסתר

Mercedes-בבנתוניםנתוניםלשידורלשידורהסכמההסכמהמתןמתן me connect
תנאיםתנאים
RשלפעילהשירותשיחתקיימתMercedes meדרך

.העיליתההפעלהיחידתאוהמולטימדיהמערכת
.הנתוניםשידוראתלאשרישמסוימותבמדינות%

של'הקונסיירזשירותיאווהתקלותהתאונותושירותבמידה
Mercedes me connectמוצגת,עודמופעליםאינם

שלךהרכבומיקוםהרכבשנתוניתרצההאםההודעה
שלהלקוחותשירותמרכזאליישלחו

.שלךבפנייהיותרטובלטפלשנוכלכדי

.לאבחר0
.אוטומטיבאופןמועבריםהרלוונטייםהזיהוינתוני

Mercedesעלנוסףמידע me: http://
www.mercedes.me

Mercedesשיחתשיחתבמהלךבמהלךהמשודריםהמשודריםהנתוניםהנתונים me
הפעיליםבשירותיםתלוייםטלפוןבשירתהמועבריםהנתונים
:שנבחרהשיחהובסוג
Rלרכבבנוגעכללימידע
Rשוערשירות
Rותקלהתאונהשלבמקרהסיוע
Rשירותמועדקביעת

בתנאילבדוקתוכלהשוניםבשירותיםמועבריםנתוניםאילו
Mercedesבפורטלאותםלקבלתוכל.הנוכחייםהשימוש

me: https://me.secure.mercedes-benz.com
ושאלתשירותמופעללאכאשרמועבריםשלהלןהנתונים
:אושרההאבטחה
Rרכבזיהוימספר
Rבהלקוחזיהוימספר-Mercedes me
Rהשיחהסיבת
Rהמולטימדיהבמערכתהמוגדרתהשפה
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Rהאבטחהשאלתאישור

כיייתכןהתחזוקהתזכורתבאמצעותלשירותמועדבקביעת
שטכנולוגיתבמידה,ישודרוהתחזוקההתחזוקהונתוניונתוניהנוכחיתהנוכחיתהנסועההנסועה
ואיכותהסלולריהספקידיעלנתמכתהדרושההנתוניםהעבר
.מספיקטובההסלולריהחיבור
-Mercedesשלהלקוחותשירותשמרכזייתכןלכךבנוסף
Benzהרכבהרכבשלשלהנוכחיהנוכחיהמיקוםהמיקוםלזיהוילזיהויבקשהלרכבישלח,
ההפעלהמערכתבאמצעותנבחרוהתקלותהתאונותניהולאם

.אושרההפרטיותשאלתאבלהופעללאשירותואףהקולית
זמינההייתהלאעדייןזופונקציההמערכתסגירתבמועד%

.תיתמךהיאשבעתידייתכןאבל,טכניתמבחינה
:נדחתההאבטחהושאלתבמידהמועבריםשלהלןהנתונים
Rהשיחהסיבת
Rהאבטחהשאלתדחיית

Mercedes meואפליקציותואפליקציות

Mercedesעלעלמידעמידע me
Mercedesבפורטלמשתמשחשבוןעםרשוםואתהבמידה
me,שלומבצעיםלשירותיםהצעותלקבלתוכל

Mercedes-Benz.
.למדינהבהתאםהיאהזמינות

אוMercedes-Benzשירותלמרכזפנה,נוסףמידעקבלת
Mercedesפורטלבקר me: http://

me.secure.mercedes-benz.com
Mercedesאפליקציותאתסדירבאופןלעדכןהקפד%

me.

Mercedes-בבהמשתמשהמשתמשחשבוןחשבוןהצגתהצגת me
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

משתמשמשתמשלחשבוןלחשבוןמקושרמקושרהרכבהרכב
.בחר0

.המחוברהמשתמשחשבוןעלמידעמוצג

משתמשמשתמשלחשבוןלחשבוןמקושרמקושראינואינועדייןעדייןהרכבהרכב
.בחר0
ליצורכדיהמדיהצגעלהמופיעותלהוראותבהתאםפעל0

.הרכבאתאליוולקשרמשתמשחשבון
Mercedesאפליקצייתמותקנתהניידבטלפוןכאשר%

me,הקודבאמצעותהרכבאתלקשרניתן-QRהמוצג.

Mercedesשירותישירותיהצגתהצגת me
תנאיםתנאים
Rהמשתמשלחשבוןמחוברהרכב.

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

.שירותיםבחר0
השירותיםאתלראותתוכלוהשונותהקטגוריותבתוך

Mercedesבאמצעותהמוצעים me,שירותיםביניהם
.לרכישההזמניםנוספיםושירותיםרכשתשכבר

Mercedesלפורטלכנס,השירותיםלביטולאולהפעלה
meשלךהמשתמשחשבוןבאמצעות.

לרכבלרכבמשתמשמשתמשחשבוןחשבוןביןביןקישורקישורביטולביטול

תנאיםתנאים
Rבמקורשקושר,המשתמשחשבוןשל)הרכב(פרופיל

.ייבחרלרכב
R271עמוד3(מסונכרןהפרופיל(.
RPINנשמר.

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2

.הרכבשיוךאתמחקבחר0
.המקושרהמשתמשחשבוןשלPIN-האתהזן0
לרכבבמקורקושרשלוהמשתמששחשבוןהמשתמשרק%

.לרכבהמשתמשחשבונותכלביןהקישוראתלבטליכול
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חירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת

הזמינותהזמינותהחירוםהחירוםקריאתקריאתמערכותמערכותעלעלמידעמידע
:חירוםהזעקתמערכותשתיברכבישנן
RמערכתMercedes-Benzחירוםלהזעקת
R112חירוםקריאתמערכת)EU eCall(

:לבשים,החירוםאזעקתמערכותשתיעבור
Rדרושהכראוילעבודיוכלוהאלההחירוםשמערכותכדי

בפרקמפורטיםאלה.מסוימיםנתוניםלשדרהאפשרות
.)366עמוד3("נתוניםהעברת"
Rהאבזורבמפרטכלולותהחירוםקריאתמערכותשתי

.במפעלכברהופעלווהן,רכבךשלהסטנדרטי

Rבתשלוםכרוךאינוהחירוםהזעקתבמערכותהשימוש.
Rשבהםבאזוריםרקפועלותהחירוםקריאתמערכותשתי

.סלולריטלפוןשירותימספקסלולריספק
הספקשללקויסלולרישכיסויייתכןהמערכותבשתי

.תישלחלאהחירוםשקריאתלכךיגרוםהסלולרי

EU(112החירוםהחירוםקריאתקריאתומערכתומערכתMercedes-Benzשלשלהחירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתביןביןהבדליםהבדלים eCall(

EU(112חירוםחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתחירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת eCall(

RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benzהסלולריתברשתקבועבאופןרשומה.
RשלוידניותאוטומטיותחירוםקריאותMercedes-Benzשלהחירוםלמוקדנשלחות

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

R112החירוםקריאתבמערכתלהשתמשבחרתאם)EU eCall(המערכתאז,בלבד
.אוטומטיתאוידניתחירוםקריאתהפעלתלאחררקהסלולריתלרשתתירשם
R112החירוםקריאתמערכת)EU eCall(חירוםקריאותוידניתאוטומטיתשולחת

.ציבורייםלמוקדיםישירות

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

EU(112החירוםקריאת eCall(שוניםבמצביםתלויה
Daimlerשלבשליטתשאינם AG.בין,כולליםאלה
הציודואתהסלולריתהרשתשלהכיסויאת,היתר

.השונותבמדינותהציבורייםהקליטהבמרכזיהטכנולוגי

בסוללותורקאךלהשתמששישלבשיםתיקוןבעת%
בהתאםשאושרוMercedes-Benzשלמקוריות
EUלתקנה גםלהשתמשניתן).1נספח(2017/79

אלהשסוללותבתנאי,אחריםיצרניםשלבסוללות
EUלתקנהבהתאםמאושרות 2017/79-

-Mercedesשלהחירוםקריאתמערכתזמינותעלמידע
Benzבאינטרנטתמצאהשוניםבאזורים:http://

www.mercedes-benz.com/connect_ecall
Mercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכתאתלבטלניתן

EU(112החירוםקריאתבמערכתרקולהשתמש eCall.(
קריאתמערכתשלהנתוניםעיבודלביטולפרטיםלקבלת
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למקוםהקרובהלסוכנותפנהMercedes-Benzשלהחירום
.מגוריך

Mercedes-Benzהזעקתמערכתאתלהפעילממליצה
:הבאותמהסיבותMercedes-Benzשלהחירום
Rשאתהבשפהסיועלקבלגםניתן,ל"בחוחירוםבמצבי

.דובר
Rהעברתאתלהאיץכדימשמשותשידורטכנולוגיותמספר

.הנתוניםהעברתמהימנותאתולהגבירהתאונהנתוני
RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benzמחוברת

הקמההמבטיחדבר,הסלולריתהרשתאלקבועבאופן
שליותרמהירושידורהחירוםקריאתשליותרמהירה
.התאונהנתוני
אוחילוץ,להצלהפעולותקצרזמןבתוךליזוםניתןכך

.גרירה
RשלחירוםקריאתביצועבעתMercedes-Benz,נתוני

בהסכמתרקהציבוריהבקרהלמרכזמועבריםהתאונה
.הלקוח
ולא,אוטומטיבאופןשהופעלהחירוםקריאתשלבמקרה
ישירותמועבריםהתאונהנתוני,קוליתתקשורתקיימת
.הציבוריהחירוםלמרכז
Rקריאותמרכזשלהחירוםמוקדאללהגיעניתןלאאם

למוקדחירוםקריאת,Mercedes-Benzשלהחירום
.אוטומטיבאופןמבוצעת112

החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכותמערכותסקירתסקירת
וגםMercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכתגם

EU(112החירוםקריאתמערכת eCall(לסייעיכולות
ההצלחהכוחותלהגעתהתאונהרגעביןהזמןטווחאתלקצר
כשהתאונההמקוםאתלאתרמסייעותהן.התאונהלמקום

.בולהבחיןשקשהבמקוםהתרחשה
חירוםקריאתלהפעיליכולותהחירוםקריאתמערכותשתי

.ידניתאו)365עמוד3(אוטומטית
שלךאושלךהצלהלצורךרקהחירוםקריאתאתהפעל
טיפוללצורךהחירוםבקריאתתשתמשאל.אחרמישהו
.דומיםבמקריםאובתקלה

הצגהצגעלעלתצוגהתצוגה
:המדיהצגעלמופיעותהבאותהתצוגותהחירוםמוקדיבשני
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

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.
Rמספיקטעוןההתנעהמצבר.

-Mercedesשלהחירוםקריאתמערכתגםהבאיםבמקרים
Benz112החירוםקריאתמערכתוגם)EU eCall(יפעילו
:אוטומטיבאופןחירוםקריאת
Rמותחןאואווירכריתכגון,ריסוןמערכותהפעלתלאחר

תאונהבעקבותחגורה
Rהחירוםעצירתעזרשביצעאוטומטיתחירוםעצירתלאחר

האקטיבי

:הופעלההחירוםקריאת
Rהחירוםלמוקדתתקשרהמערכת.
Rהחירוםלמוקדתישלחהתאונהנתוניעםהודעה.

עדברציפותמהבהבהעיליתההפעלהביחידתSOS-הלחצן
.החירוםקריאתלסיום
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,כןגםאפשריתאינהציבוריחירוםלמוקדההתקשרותאם
.מתאימההודעהתוצג
המקומיהחירוםמספראתאו112החירוםמספראתהזן0

.הניידבטלפון
:חירוםקריאתהופעלהאם
Rעדזאתמאפשרהתנועהשמצבבמידהברכבהישאר

.לשיחהעונההחירוםשמוקד
Rישאםהתאונהתיעודעלבהתבססמחליטהחירוםמוקד

.התאונהלמקוםהמשטרהאתאו/והצלהכוחותלהזעיק
Rלמקוםמידיישלח,עונהאינומהנוסעיםאחדאףאם

.הצלהרכבהתאונה

החירוםהחירוםקריאתקריאתשלשלידניתידניתהפעלההפעלה
עללחץ:העיליתהעיליתההפעלהההפעלהביחידתביחידתSOSלחצןלחצןבאמצעותבאמצעות0

.לפחותאחתשנייהבמשךSOS-הלחצן
הקוליותבפקודותהשתמש:הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות0

.)245עמודLINGUATRONIC)3-השל
:הופעלההחירוםקריאת
Rחירוםלמוקדתתקשרהמערכת.
Rעדזאתמאפשרהתנועהשמצבבמידהברכבהישאר

.לשיחהעונההחירוםשמוקד
Rישאםהתאונהתיעודעלבהתבססמחליטהחירוםמוקד

.התאונהלמקוםהמשטרהאתאו/והצלהכוחותלהזעיק

Rהחירוםלמוקדתישלחהתאונהנתוניעםהודעה.

,כןגםאפשריתאינהציבוריחירוםלמוקדההתקשרותאם
.המדיהצגעלמתאימההודעהתוצג
המקומיהחירוםמספראתאו112החירוםמספראתהזן0

.הניידבטלפון

החירוםהחירוםמערכותמערכותשלשלנתוניםנתוניםהעברתהעברת
מערכתוהןMercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכתהן

EU(112החירוםקריאת eCall(למוקדנתוניםמשדרות
.הציבוריהחירוםלמוקדאוMercedes-Benzשלהחירום
)364עמוד3(המופעלתהחירוםקריאתבמערכתתלוי

.האחראיהחירוםלמוקדשוניםנתוניםיישלחו
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:הפעילההפעילההמערכתהמערכתלפילפיהמועבריםהמועבריםהנתוניםהנתונים

112חירוםחירוםקריאתקריאתMercedes-Benzשלשלחירוםחירוםקריאתקריאתמערכתמערכת

RנתוניGPSהרכבמיקוםשל
RנתוניGPSהתאונהלפנימטריםמאותכמה(הרכבמסלולשל(
Rנסיעהכיוון
Rרכבזיהוימספר
Rמימן,חשמלי,מ"גפ,ד"גט,דיזל,בנזיןלדוגמה(הרכבשלההנעהסוג(
Rברכבהמשוערהאנשיםמספר
Rאוטומטיתאוידניתהופעלההחירוםקריאת
Rהתאונההתרחשהשבההזמןנקודת
Rהמולטימדיהבמערכתהשפההגדרת
RMercedes me connectלאאוקיים.

Mercedes-Benzשלהלקוחותשירותלמרכזהשיחההעברתאםנקבעלכךבהתאם
.הצורךבמקרהאפשרי

RנתוניGPSהרכבמיקוםעל
RמיקוםנתוניGPSהתאונהמקוםלפני'מ100-כ(המסלולשל(
Rנסיעהכיוון
Rרכבזיהוימספר
Rמימן,חשמלי,מ"גפ,ד"גט,דיזל,בנזיןלדוגמה(הרכבשלההנעהסוג(
Rברכבהמשוערהאנשיםמספר
Rאוטומטיתאוידניתהופעלההחירוםקריאת
Rהתאונההתרחשהשבההזמןנקודת

EU(112החירוםקריאתמערכתרקאם% eCall(פעילה
החירוםלמוקדישירותיישלחוהתאונהנתוני,ברכב

.הציבורי

יינקטוהבאיםשהאמצעיםייתכןהתאונהסיבותפענוחלצורך
:החירוםקריאתלאחרכשעהעד
Rהרכבשלהנוכחיהמיקוםבירור.
Rהרכבלנוסעיהתקשרות.
Rלעילכמצויןהחירוםקריאתנתונילטעינתאפשרות.

איהחירוםקריאתלאחרכשעתייםעד:רוסיהעבור%
דיווחיקליטתכגון,מסוימותבפונקציותלהשתמשאפשר
.תנועה
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)רוסיהרוסיה(החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתשלשלהעצמיהעצמיהאבחוןהאבחוןתפקודתפקוד
בכלהחירוםקריאתמערכתשלהתקינותאתבודקשלךהרכב
תוצג,במערכתתקלהשלבמקרה.ההצתהאתשמפעיליםפעם

אדומההודעהוכןהמחווניםבמכללמתאימהטקסטהודעת
.המולטימדיהמערכתשלבצג

ההודעהההצתההפעלתלאחרשניות30שבתוךודאאנא
מערכתצגשלעליונההימניתבפינה

קריאתשמערכתהיאהדברמשמעות.נכביתהמולטימדיה
צגאם.האבחוןבדיקתאתבהצלחהעברההחירום

.אותוהפעל,כבויהיההמולטימדיה

ERA-GLONASSבדיקהבדיקהמצבמצבשלשלעצירהעצירה/הפעלההפעלה
)רוסיהרוסיה(

תנאיםתנאים
Rמספיקטעוןההתנעהמצבר.
Rפועלההצתהמתג.
Rדקהלפחותכברעומדהרכב.
חמשבמשך~הלחצןעללחץ:בדיקהבדיקהמצבמצבהפעלתהפעלת0

.לפחותרצופותשניות
ביצועלאחראוטומטיתויסתיים,יחלהבדיקהמצב

.הדיבורבדיקת
.ההצתהאתכבה:הבדיקההבדיקהמצבמצבשלשלידניתידניתעצירהעצירה0

.ייעצרהבדיקהמצב

נתוניםנתוניםעיבודעיבודעלעלמידעמידע

שלשלהחירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתידיידיעלעלאישייםאישייםנתוניםנתוניםעיבודעיבוד
Mercedes-Benz

שלהחירוםקריאתמערכתידיעלהנתוניםעיבוד
Mercedes-Benzהאיחודבתקנתלדרישותבהתאםנעשה

עיבודבעתטבעייםאנשיםעללהגנה"2016/79האירופי
(אישייםנתונים "DS-GVO"(
שלהחירוםאזעקתמערכתאתורקאךמשמשיםהנתונים

Mercedes-Benzתאונהשלבמקרהוהצלהחילוץלצורך.
112החירוםקריאתלמערכתבנוסףהמצוידרכבשללבעלים

)EU eCall(שלהחירוםקריאתבמערכתגםMercedes-
Benz112החירוםקריאתבמערכתלהשתמשהזכותישנה
.Mercedes-Benzשלהחירוםקריאתבמערכתבמקום
קריאתמערכתשלהנתוניםעיבודלביטולפרטיםלקבלת
למקוםהקרובהלסוכנותפנהMercedes-Benzשלהחירום
.מגוריך

112החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותאישייםאישייםנתוניםנתוניםעיבודעיבוד
)EU eCall(

112החירוםקריאתמערכתידיעלהאישייםהנתוניםעיבוד
)EU eCall(האירופיהאיחודתקנתלדרישותבהתאםנעשה

נתוניםעיבודבעתטבעייםאנשיםעללהגנה"2016/79
(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
Rאוטומטיתנמחקיםהמערכתשלהפנימיבזיכרוןהנתונים

.רציףובאופן
Rהפנימיהמערכתבזיכרוןהרכבשלהמיקוםעלהנתונים

היותרשלכלכדי,חדשיםבנתוניםרציףבאופןמוחלפים
לצורךהדרושים,הרכבשלהאחרוניםהמיקומיםשלושת
.זמיניםיהיו,המערכתשלרגילתפקוד
Rהחירוםקריאתמערכותשתישלהפעילותנתוניפרוטוקול

טיפוללצורךהדרושהזמןלמשךהיותרלכלנשמר
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שעות13מאשריותרלאמקרהובשום,החירוםבקריאת
.החירוםקריאתבוצעהשבההזמןנקודתלאחר

הנתוניםהנתוניםמעיבודמעיבודהמושפעיםהמושפעיםהאנשיםהאנשיםזכויותזכויות
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אינטרנטאינטרנטופונקציותופונקציותמקוונותמקוונותפונקציותפונקציות
אינטרנטאינטרנטחיבורחיבור

לאינטרנטלאינטרנטחיבורחיבורעלעלמידעמידע

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

תקשורתהתקניתפעולבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןניידים

הנהגשלהלבתשומתאתמסיטיםניידיםתקשורתהתקני
השליטהאתלאבדעלולהנהגלכךבנוסף.בדרךמהנעשה

.הרכבעל

רקניידיםתקשורתהתקנילתפעלרשאיהנהג0
.במקוםעומדכשהרכב

תקשורתבהתקנילהשתמשרשאיםהרכבנוסעי0
באזורלדוגמה,לכךהמיועדבאזוררקניידים

.האחורייםהמושבים

בהתאםרקברכבניידיםתקשורתהתקנילתפעלמותר
.זהבנושאבמדינתךהתקפותהעדכניותהחוקלדרישות
כדיהבאותבאפשרויותלהשתמשתוכלהרכבלאבזורבהתאם
:לאינטרנטלהתחבר
Rכוללבאינטרנטשימוש:תקשורתתקשורתמודולמודולעםעםרכביםרכבים

Mercedesשירותי me connectבנדידהונתונים
.)369עמוד3(
Rתקשורתתקשורתמודולמודולללאללארכביםרכבים:

גלישהתומךניידלטלפוןWi-Fiבאמצעותחיבור-
)370עמוד3(סלולרית

תומךניידלטלפון®Bluetoothבאמצעותחיבור-
)370עמוד3(סלולריתגלישה

.מוגבלותהאינטרנטפונקציותהנסיעהבמהלך

התקשורתהתקשורתמודולמודולשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
החיבור,קבועתקשורתמודולבהםשמותקןברכבים

.מובנהSIMכרטיסבאמצעותמתאפשרלאינטרנט
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התקשורתמודולבאמצעותלאינטרנטבגישהלהשתמשכדי
:להתמלאחייביםהבאיםהתנאים
RMercedes me connectלשימושומוכןפעיל.
RMercedes me connectשימושעבורהופעל

.באינטרנט
Rשלנתוניםחבילתישנה:מסויימותבמדינותMercedes

me connect.

זמינותהנתוניםלמכסתהגעהלאחר:מסויימותבמדינות
Mercedesשירותי me connectלרכושיש.מוגבלתתהיה
Mercedesבאמצעותנתוניםחבילת me connect.
אםלבררכדיMercedes-Benzשלשירותלמרכזפנה%

.במדינתךנתוניםחבילתלרכושאפשר

Wi-Fiבאמצעותבאמצעותאינטרנטאינטרנטחיבורחיבורהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
Rהפונקציית-Wi-Fiמופעלתהמולטימדיהבמערכת

.)290עמוד3(
Rהפונקציית-Wi-Fiהוראותראה(הניידבטלפוןמופעלת

).היצרןשלההפעלה
RבאמצעותבאינטרנטהגלישהWi-Fiראה(מופעלת

).היצרןשלההפעלההוראות

Wi-Fiבאמצעותלאינטרנטשהחיבורייתכןהבאיםבמקרים
:כלליפעללאאוכשורהיפעללא
Rכבויהניידהטלפון.
Rהניידבטלפוןמבוטלסלולרייםבנתוניםהשימוש.
RהפונקציהWi-Fiהמולטימדיהבמערכתכבויה.
RהפונקציהWi-Fiהניידבטלפוןכבויה.
RבאמצעותבאינטרנטהגלישהפונקצייתWi-Fiמבוטלת

.הניידבטלפון

:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

אינטרנטהגדרות2ו
באמצעותחיבור2
.רשתבחר0
.)290עמודWi-Fi)3-הלרשתהירשם0

®Bluetoothבאמצעותבאמצעותלאינטרנטלאינטרנטחיבורחיבורהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
RבפרופילתומךהניידהטלפוןBluetooth® PAN

(Personal Area Network.(
Rבאמצעותהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון

Bluetooth®)3342עמוד(.

באמצעותלאינטרנטשהחיבורייתכןהבאיםבמקרים
Bluetooth®כלליפעללאאוכשורהיפעללא:

Rכבויהניידהטלפון.
Rנוסףסלולרילטלפוןמחוברהניידהטלפון.
Rמספיקאינובאזורהסלולריהכיסוי.
Rהניידבטלפוןמבוטלסלולרייםבנתוניםהשימוש.
RהפונקציהBluetooth®כבויההמולטימדיהבמערכת

.®Bluetoothבאמצעותמחוברלהיותאמורוהטלפון
RהפונקציהBluetooth®הניידוהטלפוןכבויהבטלפון

.®Bluetoothבאמצעותמחוברלהיותאמור
Rמאפשריםאינםהניידהטלפוןאוהסלולריתהרשת

.והאינטרנטהטלפוןבחיבורזמניבושימוש
RבאמצעותבאינטרנטהשימושפונקצייתBluetooth®

.בטלפוןפעילהאינה

למערכתניידהטלפוןאתשמחבריםהראשונהבפעם
שמנחהמדריךישנו®Bluetoothבאמצעותהמולטימדיה

.לאינטרנטהחיבורהגדרתשלביבכלאותך
.ידניתלאינטרנטהחיבוראתלהגדירתוכללחלופין
-http://www.mercedes:כאןתקבלנוסףמידע

benz.com/connectשירותבמרכזאוMercedes-Benz.

MBUXמולטימדיהמערכת370



:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

אינטרנטהגדרות2ו
באמצעותחיבור2
.הניידהטלפוןאתבחר0

.מוגדרלאינטרנטהחיבור

לאינטרנטלאינטרנטאוטומטיאוטומטיחיבורחיבור
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

אינטרנטהגדרות2ו
.הניידהטלפוןאתסמן0
.rבחר0
.Dקבועאינטרנטחיבוראתהפעל0

לאינטרנטלאינטרנטגישהגישהעבורעבורניידניידטלפוןטלפוןאישוראישור
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

אינטרנטהגדרות2ו
.rבחרהניידהטלפוןבשורת0
.תצורהמחקבחר0
.כןבחר0

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלפרטיםפרטיםהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

אינטרנטהגדרות2ו
.rבחרהניידהטלפוןבשורת0
.פרטיםבחר0

לאינטרנטלאינטרנטהתחברותהתחברות
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

.דפדפןzבחרלדוגמה0
אם.אוטומטיתכללבדרךמתחברתהמולטימדיהמערכת%

היא,לאינטרנטמחוברתאינההמולטימדיהמערכת
.אינטרנטיביישוםתשתמשכאשרלאינטרנטתתחבר

.למדינהממדינהמשתנההאינטרנטדפדפןזמינות%

האינטרנטהאינטרנטלחיבורלחיבוראוטומטיאוטומטיניתוקניתוקהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

אינטרנטהגדרות2ו
.rבחרהניידהטלפוןבשורת0
.פעילותכשאיןניתוקבחר0

:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
Rדקות
Rדקות
Rדקות
Rהגבלהללא
.אפשרותבחר0
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חיבורחיבורסטטוססטטוס

החיבורהחיבורסטטוססטטוססקירתסקירת

שלהקליטהועוצמת)כפולחץ(קייםחיבורתצוגת1
המחובר®Bluetooth-ההתקןשלאוהתקשורתמודול

.למדינהבהתאםהיאהזמינות%

חיבורחיבורסטטוססטטוסהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו
.האינטרנטמצבבחר0
RבאמצעותבחיבורWi-FiאוBluetooth®נפחיוצג

תוכלהמדויקיםהערכיםאת.המקורבהנתוניםתעבורת
.שלךהסלולריהספקאצללברר
Rהסטטוספרטייוצגוהתקשורתמודולבאמצעותבחיבור

:הבאים
הרשתסוג-
מקווןלא/מקווןמצב-

אינטרנטאינטרנטדפדפןדפדפן

אינטרנטאינטרנטדףדףטעינתטעינת

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2zדפדפן

חדשחדשאינטרנטאינטרנטדףדףטעינתטעינת
.äבחר0
.אינטרנטכתובתהזן0
.¬בחר0
.למדינהבהתאםהיאהזמינות%
.אינטרנטדפילהציגאפשראיהנסיעהבמהלך%

גלישהגלישההיסטורייתהיסטורייתמתוךמתוךדףדףפתיחתפתיחת
אוXבחר:מההיסטוריההבאלדףאוהקודםלדףמעבר0

Y.
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האינטרנטהאינטרנטדפדפןדפדפןסקירתסקירת

URLכתובתהזנת1
סימניה2

אחורהאחדאינטרנטדף3
קדימהאחדאינטרנטדף4

ביטול/התרעננות5
אפשרויות6
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אינטרנטאינטרנטדפדפןדפדפןאפשרויותאפשרויותטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2z2דפדפןZ

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rסימניות
Rההגדרותעםאפשרויות:

דפדפןהגדרות-
דפדפןנתונימחק-
.אפשרותבחר0
.ההגדרותאתקבע0

האינטרנטהאינטרנטדפדפןדפדפןהגדרותהגדרותטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2z2דפדפןZ דפדפןהגדרות2
:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rמוקפציםחלונותחסימת
Rהפעלת
Rקובציאפשר
.הלדסמלאתהפעל:פונקציהפונקציההפעלתהפעלת0

.הלדסמלאתכבה:פונקציהפונקציהכיבויכיבוי0

האינטרנטהאינטרנטהיסטורייתהיסטורייתמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2z2דפדפןZ דפדפןנתונימחק2
:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
Rהכל
Rמטמוןזיכרון
Rקובצי
Rשהוזנוכתובות
.אפשרותבחר0
.כןבחר0

סימניותסימניותניהולניהול
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2zדפדפן
.?בחר0

סימניהסימניהבחירתבחירת
.רשומהבחר0

סימניותסימניותיצירתיצירת
.לסימניותנוכחידףהוסףבחר0

.תישמרהסימניה

סימניותסימניותעריכתעריכת
0rסימניהמאחוריבחר.
.עריכהבחר0
.השםאתהזן0
.aבחר0

סימניותסימניותמחיקתמחיקת
0rסימניהמאחוריבחר.
.מחקבחר0
.כןבחר0

האינטרנטהאינטרנטדפדפןדפדפןסגירתסגירת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

2zדפדפן
.©בחר0
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אינטרנטיאינטרנטירדיורדיו

אינטרנטיאינטרנטירדיורדיופתיחתפתיחת

תנאיםתנאים
Rחשבוןישנוhttp://www.mercedes.me.
Rמופעלאינטרנטירדיושירות.
Rגלישהתוכניתישנה.

.תוכניתלרכוששתצטרךייתכן
Rללאיועברשהשידורכדימהיראינטרנטחיבורישנו

.הפרעות
פנהנוסףמידעלקבלת.במדינהתלויההשירותיםזמינות%

.Mercedes-Benzשלשירותלמרכז

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.בחר0
האחרונההתחנה.ייפתחהאינטרנטיהרדיותפריט
.תושמעשכווננה

.במקוםהסלולריתבקליטהתלויההחיבוראיכות%
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אינטרנטיאינטרנטירדיורדיוסקירתסקירת

הנוכחיתהתחנהעלנוסףמידע1
פרטימשתמשחשבוןבאמצעותשמחוברבמקרהמוצג2
נתוניםקצב3
אפשרויות4

מועדפים5
עצירה/הפעלה6
דפדפן7
חיפוש8

שנבחרהקטגוריה9
Aאינטרנטירדיוספק

MBUXמולטימדיהמערכת376



באינטרנטבאינטרנטרדיורדיולתחנותלתחנותוהתחברותוהתחברותבחירהבחירה
:מולטימדיהמערכת
2רדיו2©1

.=בחר0
.קטגוריהבחר0
.תחנהבחר0

.אוטומטיתתתחברהמערכת
או
.החיפוששדהאתבחר0
.תחנהשםהזן0
נתוניםתעבורתלצרוךעשויאינטרנטיברדיושימוש%

.גבוהה

במועדפיםבמועדפיםאינטרנטיאינטרנטירדיורדיומחיקתמחיקת/שמירתשמירת
:מולטימדיהמערכת
2רדיו2©1

.תחנהבחר0
.ßבחר0

.תופיעהשמורותהתחנותכלעםהמועדפיםרשימת
.למועדפיםהוספהבחר0
או

TuneIn(המקווןהשירותספקאצלחשבוןצור0 Radio(
.המולטימדיהבמערכתהירשםמכןולאחר

.המולטימדיהבמערכתיופעלושלךהמועדפים

מועדפיםמועדפיםמחיקתמחיקת
.תחנהבחר0
.ßבחר0
.בחרמועדףמחיקת0

אינטרנטיאינטרנטילרדיולרדיואפשרויותאפשרויותהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2רדיו2©1 2Z

2

:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
Rההזרמהאיכותבחירת:הרשמהבחירת.
Rשלךהמשתמשחשבוןרישום:חשבוןרישום

.שלךTuneIn-ב
Rבשלךהמשתמשחשבוןניתוק:חשבוןניתוק-TuneIn.
.אפשרותבחר0

שנבחרהשנבחרההקטגוריההקטגוריהשלשלהאחרונותהאחרונותהתחנותהתחנותרשימתרשימתהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
2רדיו2©1

.הנוכחיתהתחנהשלהאייקוןעללחץ0
.תחנותרשימתתוצג,התחנהבחירתלאופןבהתאם

מדיהמדיה
המדיההמדיהפעולתפעולתעלעלמידעמידע

נתמכיםנתמכיםאחסוןאחסוןוהתקניוהתקניפורמטיםפורמטיםעלעלמידעמידע

תפעולבעתהלבתשומתלהסחתסכנהאזהרהאזהרה&
אחסוןהתקני

אתלהסיטעשויהנסיעהבמהלךאחסוןהתקניתפעול
לאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשהלבךתשומת

.ברכבהשליטהאת
עומדהרכבכאשררקאחסוןהתקנילתפעליש0

.במקום
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האחסוןהאחסוןובהתקניובהתקניבפורמטיםבפורמטיםתומכתתומכתהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת
:הבאיםהבאים

קבציםמערכות
מותרות

FAT32,exFaT,NTFS

אחסוןהתקני
מותרים

,USBהתקני iPod®/iPhone®,
,MTPהתקני Bluetooth®התקני
אודיו

שמעתבניות
נתמכות

MP3,WMA,AAC,WAV,
FLAC,ALAC

וידאותבניות
נתמכות

MPEG,AVI,DivX,MKV,
MP4,M4V,WMV

:הבאותלהנחיותלבשים%
R50000עדהכלסךמנהלתהמולטימדיהמערכת

.נתמכיםקבצים
R2עדשלבנפחאחסוןבהתקניתומכתהמערכת TB

).סיביות‑32שלכתובותשטח(
Rוידאוקובצישלמאודגדולהיצעהקייםמאחר

וקצבהדגימהקצב,המקודדיםמבחינתומוזיקה
כללנגןיהיהשאפשרלהבטיחאפשראי,הסיביות
.קובץ

RהתקנישלגדולמגווןכיוםשישנומכיווןUSB
להפעילתוכלשהמערכתלהבטיחאפשראי,בשוק
.הקיימיםUSB-ההתקניכלאת
RעדקבציםתומכתהמערכתFullHD

)1920x1080.(
Rהמוגניםמוזיקהאווידאוקובצילהציגאפשראי

DRMבאמצעותמוצפניםאוהעתקהמפני
)Digital Rights Management.(
RנגניMP3בלתמוךצריכים-Media Transfer

Protocol)MTP.(

מסחרייםמסחרייםוסימניםוסימניםיוצריםיוצריםזכויותזכויותעלעלמידעמידע
מהתקניקבציםשכפוללמשל(בעצמךשיצרתשמעקובצי
אסוררבותבמדינות.יוצריםזכויותעללהגנהכפופים)אחסון
,היוצריםזכויותבעלמידימראשאישורללאעותקיםליצור
היוצריםזכויותחוקיאתלמד.פרטילשימושלאגם

Dolbyבאישורמיוצר.להםוצייתהרלוונטיים Laboratories. Dolby,Dolby
Audioהוסמל-DשלמסחרייםסימניםהםהכפולDolby

Laboratories.
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Gracenote,MusicID,Playlist Plus,שלהלוגו
Gracenoteוהכיתוב"Powered by Gracenote"הם

שלמסחרייםסימניםאורשומיםמסחרייםסימניםסימני
Gracenote, Inc.אחרותבמדינותאו/וב"בארה.

TIDALשלוהלוגוTIDALרשומיםמסחרייםסימניםהם
Aspiroשל ABאחרותובמדינותהאירופיבאיחוד.

//:httpראהDTSשלהפטנטיםעללפרטים
patents.dts.com.שלברישיוןיוצרDTS Licensing
Limited. DTS,גםכמוהסמלDTSעםיחדוהסמל

DTSוגם,הרשומיםהמסחרייםהסימנים TruVolumeהם
,DTSשלמסחריסימן Inc.© DTS, Inc.הזכויותכל

.שמורות
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המדיההמדיהתפריטתפריטסקירתסקירת

לאחורמהירחיפושאוהקודמתהרצועה1
לפניםמהירחיפושאוהבאההרצועה2
אלבוםכריכת3
פעילמדיהמקור4
ומבצערצועה5

והתקניההשמעהברשימתנוכחיתרצועה/רצועהמספר6
נתמכיםאחסון

חוזרתהשמעה7
הגדרות8
נוספותאפשרויות9

Aהשמעהבקרת
Bזמןסרגל
Cקטגוריות
Dמוזיקהחיפוש
Eאקראיתהשמעה
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המולטימדיההמולטימדיהלמערכתלמערכתאחסוןאחסוןהתקןהתקןחיבורחיבור

USBהתקניהתקניחיבורחיבור

גבוהותבטמפרטורותנזקיםהערההערה*

.USBלהתקנינזקלגרוםעשויותגבוהותטמפרטורת
USB-ההתקניאתלשלוףישהשימושלאחר0

.מהרכבאותםולהוציא

מתחתהאחסוןבתאנמצאתהמולטימדיהחיבורייחידת
.CמסוגUSBחיבורישניכוללתוהיא,הידלמשענת
נוספיםUSBחיבורייימצאומתאיםאבזורבעליברכבים
הנפתחבתאאומלפניםהמרכזיתבקונסולההאחסוןבתא

.האחורי
.USB-הלחיבורUSB-ההתקןאתחבר0
לבשיםזמניתבו®Appleמכשיריכמהחיבורבעת%

רקתתחברהמולטימדיהמערכת.המכשיריםחיבורלסדר
נוספים®Appleמכשירי.ראשוןשחוברלמכשיר

.בלבדחשמלאספקתיקבלוהזמןבאותוהמחוברים

®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןשלשלוהרשאהוהרשאהחיפושחיפוש

תנאיםתנאים
Rה-Bluetooth®ובהתקןהמולטימדיהבמערכתמופעל

.השמע
RבפרופיליתומךהשמעהתקןA2DPו-AVRCPשל

Bluetooth®.
Rאחריםלהתקנים"גלוי"במצבנמצאהשמעהתקן.

:מולטימדיהמערכת
2מדיה2©1 2 ª

חדשחדש®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןשלשלהרשאההרשאה
.חדשהתקןחברבחר0

.ההתקניםברשימתמוצגיםשנמצאוההתקנים
.שמעהתקןבחר0

ובטלפוןהמולטימדיהבמערכת.יתחילההרשאהתהליך
.קודיוצגהנייד

.השמעבהתקןההודעהאתאשר,זהיםהקודיםאם0
.שמעכהתקןרקבחר0

מערכתעםיחובר®Bluetooth-השמעהתקן
.המולטימדיה

אושראושרשכברשכבר®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןחברחבר
.הרשימהמתוך®Bluetoothהתקןבחר0

.כעתמתקשר

מדיהמדיההפעלתהפעלת

תנאיםתנאים
Rהמולטימדיהלמערכתמחובראחסוןהתקן.
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:מולטימדיהמערכת
)מדיה(2©1

.מדיהכמקוראובחר0

המדיההמדיהשלשלההפעלהההפעלהבקרתבקרת

:מולטימדיהמערכת
)מדיה(2©1

.8בחר:ההפעלהההפעלההשהייתהשהיית0
.6בחרבחר:ההפעלהההפעלההמשךהמשך0
.:בחרבחר:הרצועההרצועהשלשלחוזרתחוזרתהשמעההשמעה0

:החוזרתלהשמעהזמינותשלהלןהאפשרויות
Rההשמעהרשימתכלעלחזרה:אחתאחתפעםפעםבחירהבחירה.
Rהרצועהשלחוזרתהשמעה:פעמייםפעמייםבחירהבחירה

.הנוכחית
Rהחוזרתההשמעהביטול:פעמיםפעמיםשלוששלושבחירהבחירה.

.9בחרבחר:אקראיאקראיבסדרבסדררצועותרצועותהשמעתהשמעת0
הנקודהעללחץ:אחורהאחורהאואוקדימהקדימהרצועהרצועההרצתהרצת0

.הזמןבסרגלהמתאימה
.üבחרבחר:הבאההבאההרצועההרצועהבחירתבחירת0

.בחרû:הקודמתהקודמתהרצועההרצועהבחירתבחירת0
אוûעלעלארוכהארוכהלחיצהלחיצהלחץלחץ:ברצועותברצועותמהירמהירחיפושחיפוש0

ü.
הרצועהבתמונתבחר:הנוכחיתהנוכחיתהרצועותהרצועותרשימתרשימתהצגתהצגת0

.המוצגת

מדיהמדיהלהפעלתלהפעלתנוספותנוספותאפשרויותאפשרויותהגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
)מדיה(2©1

נוספותנוספותאפשרויותאפשרויותטעינתטעינת
.ßבחר0

.מוצגותהנוספותהאפשרויות

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rדומיםשיריםהשמעת

עםהשמעהרשימתליצירת,שירהשמעתבמהלךבחירה
.דומיםשירים
Rבהפתעהמיקס

.אקראיתבבחירהשיריםעםהשמעהרשמיתיצירת
Rהאהוביםלשיריםהוסף

.האהוביםהשיריםלרשימתמוסףהנוכחיהשיר

Rהאהוביםמהשיריםהסר
.האהוביםהשיריםמרשימתמוסרהנוכחיהשיר

.אפשרותבחר0

Online-Music
Online-Musicפתיחתפתיחת
תנאיםתנאים
Rמוזיקההזרמתלשירותיחשבוןקיים.
Rמוזיקההזרמתשירותילמנויחיבור.
Rגלישהתוכניתישנה.

.תוכניתלרכוששתצטרךייתכן
Rללאיועברשהשידורכדימהיראינטרנטחיבורישנו

.הפרעות
פנהנוסףמידעלקבלת.במדינהתלויההשירותיםזמינות%

.Mercedes-Benzשלשירותלמרכז
:מולטימדיהמערכת
מדיה2©1

.מהאינטרנטמוזיקהבחר0
למוזיקהלהאזיןבאפשרותךמהאינטרנטמוזיקהעם

.סטרימינגשירותבאמצעות
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,המגעבקרתבאמצעותלמוזיקהההאזנהאתלהפעילניתן
.המדיהיישוםבאמצעותאוהמגעמשטח,המגעמסך

Online-Music-בבמוזיקהמוזיקהחיפושחיפוש
:מולטימדיהמערכת
)מדיה(2©1
מהאינטרנטמוזיקה2

Online-בבקטגוריותקטגוריותחיפושחיפוש Music
שירותיספקשלהמדיהתכנילחפשניתןהחיפושבקטגוריה
שירותיבספקתלויותהזמינותהקטגוריות.הסטרימינג
.הסטרימינג

.5בחר0
.הזמינותהקטגוריותשלרשימהתוצג

.קטגוריהבחר0

Online-בבמפתחמפתחמילותמילותחיפושחיפוש Music
תכניםלחפשניתןמפתחמילותבאמצעותחיפושידיעל

.חופשיטקסטבהזנת
.ªבחר0

.תוויםלהזנתמקלדתמוצגת
.לחיפושהמונחאתהזן0

ככל.הראשוניםהתוויםשלושתהזנתעםמתחילהחיפוש%
ממוקדותהחיפושתוצאותיהיוכך,תוויםיותרשתזין
.יותר

.שנמצאוההתאמותמרשימתהרצויהערךאתבחר0
רשימתאושיר,אלבוםהיאשנבחרהההתאמהאם

אם.הבחירהאתלהשמיעתתחילהשמעמערכת,השמעה
תפתחהיא,חדשהקטגוריההיאשנבחרהההתאמה
.בחיפוש

Online-בבאפשרויותאפשרויותהגדרתהגדרת Music
:מולטימדיהמערכת
)מדיה(2©1
מהאינטרנטמוזיקה2
.ß)מדיה(עללחץבתפריטהמדיהבניגון0

:אפשרויותשלושיוצגו
Rהאישייםהמועדפיםלאחדהשירהוספת.
Rההשמעהמרשימותלאחתהשירהוספת.
Rהאופציה.

.האפשרויותמשלושאחתבחר0
שלהשמעהרשימתיצורבאפשרותבחירה%

.דומיםשירים
שירותישלבהיצעתלויותהזמינותהאפשרויות
.הסטרימינג

מדיהמדיהחיפושחיפוש

בקטגוריותבקטגוריותחיפושחיפושעלעלמידעמידע
זמינות.הזמיניםהמדיהקובציבכללחפשניתן5תחת
בהתאםהןהמוצגותהקטגוריות.לבחירהקטגוריותמספר

.הנתוניםולפורמטהמחוברלמכשיר
:®Bluetoothשמעעבורזמינותקטגוריות
Rנוכחיתשיריםרשימת

.מוצגותהמחוברההתקןשלוהקטגוריותהתיקיות

:אודיוקבציעבורזמינותקטגוריות
Rנוכחיתשיריםרשימת
Rהשמעהרשימות
Rתיקייה
Rאלבומים
Rאמנים
Rרצועה
Rאהוביםשירים
Rקרובותלעתיםמושמעים
Rלאחרונההתווספו
R384עמוד3(סגנון(
Rמוסיקהסגנונות
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Rשנה
Rמלחין
Rכריכהלפיבחירה
Rהתקני(פודקאסטיםApple®(
Rמכשירי(אודיוספריApple®(

:וידאוקבציעבורזמינותקטגוריות
Rתיקייה
Rוידאו

לקרואסיימהשהמערכתברגעזמינותיהיההקטגוריות%
.המדיהתוכןכלאתולנתח

בקטגוריותבקטגוריותחיפושחיפושהתחלהתחל
:מולטימדיהמערכת
25מדיה2©1

.קטגוריהבחר0
.לחיפושמונחוהזןªבחר0

שנמצאושנמצאוהמדיותהמדיותכלכלהפעלתהפעלתאואוהמוצגותהמוצגותהתוצאותהתוצאותמיוןמיון
.Äבחר0

.הכלנגןבחרבחר:בקטגוריהבקטגוריהשנמצאושנמצאוההתאמותההתאמותכלכלניגוןניגון0
כליושמעו,פעילהאלבומיםהקטגוריהלדוגמהכאשר

.המבוקשהמבצעשלשנמצאוהאלבומים
.תעדמאמיוןבחרבחר:אלפביתיאלפביתיבסדרבסדרהתוצאותהתוצאותמיוןמיון0
עדמתמיוןבחר:הפוךהפוךאלפביתיאלפביתיבסדרבסדרהתוצאותהתוצאותמיוןמיון0

.א
ובהתקןשנבחרהבקטגוריהתלויותהזמינותהאפשרויות%

.המחובר

מפתחמפתחבמילותבמילותשימוששימוש
:מולטימדיהמערכת
מדיה2©1

תכניםלחפשניתןמפתחמילותבאמצעותחיפושידיעל
.חופשיטקסטבהזנת
.ªבחר0

.תוויםלהזנתמקלדתמוצגת
.לחיפושהמונחאתהזן0
יותרשתזיןככל.הראשוןהתוהזנתעםמתחילהחיפוש%

.יותרממוקדותהחיפושתוצאותיהיוכך,תווים
.שנמצאוההתאמותמרשימתהרצויהערךאתבחר0

רשימתאושיר,אלבוםהיאשנבחרהההתאמהאם
אם.הבחירהאתלהשמיעתתחילהשמעמערכת,השמעה

תפתחהיא,חדשהקטגוריההיאשנבחרהההתאמה
.בחיפוש

אווירהאווירהפיפיעלעלרצועהרצועהבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
25מדיה2©1

פיעלמוזיקהרצועותלחפשלךמאפשרבקטגוריותחיפוש
.האווירה

.סגנוןבחר0
:שלהלןהאווירותעםטבלהתוצג
Rחיובי
Rשקט
Rאפלולי
Rנמרץ

.המבוקשלמיקוםהבקראתהעבר0
.שהוגדרההאווירהפיעלמבוצעהרצועותחיפוש

וידאווידאוהגדרותהגדרותביצועביצוע

:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 כללי2

.וידאוהגדרותבחר0
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.מסךיחסיבחר0

מלאמלאמסךמסךהגדרתהגדרת
.Gבחר0

רדיורדיו
הרדיוהרדיוהפעלתהפעלת

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.|הלחצןעללחץ:לחלופין0
האחרונההתחנהאתתשמעאתה.תופיעהרדיותצוגת
.שהוגדרהאחרוןהתדריםבתחוםפעילהשהייתה
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רדיורדיוסקירתסקירת

הפעילהתדריםתחום1
המכוונןהתדראוהתחנהשם2
ואלבוםרצועה,אמן3

אפשרויות4
DABמצגת/מלאמסך5
הדממהפונקציית6

ערוציםרשימת7
חיפוש8
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תדריםתדריםתחוםתחוםהגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.תדריםתחוםבחר0

רדיורדיותחנתתחנתכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.הבקרהבלחצןימינהאושמאלההחלקה0

הרדיוהרדיותחנותתחנותרשימתרשימתטעינתטעינת

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

0

.בחר
.תוצגהתחנותרשימת

.תחנהבחר0

התדרהתדרהזנתהזנתאואותחנהתחנהשםשםבאמצעותבאמצעותרדיורדיותחנתתחנתחיפושחיפוש

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.èבחר0
.תדראותחנהשםהזן0
.תחנהבחר0

רדיורדיותחנתתחנתשמירתשמירת

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.רדיותחנתבחירת0

התחנותהתחנותבזיכרוןבזיכרוןפנויפנוימקוםמקוםקייםקיים
.fבחר0
או
.הרדיותחנתעלממושכתלחיצהלחץ0

התחנותהתחנותבזיכרוןבזיכרוןרשומהרשומההחלפתהחלפת
.התחנותבזיכרוןרשומהעלארוכהלחיצהלחץ0
.כןבחר0

התחנותהתחנותזיכרוןזיכרוןעריכתעריכת

:מולטימדיהמערכת
1©2Þרדיו

תחנהתחנההזזתהזזת
.בזיכרוןשמורהתחנהעלארוכהלחיצהלחץ0
.הזזבחר0
.החדשלמיקוםהתחנהאתהעבר0

תחנהתחנהמחיקתמחיקת
.תחנהעלארוכהלחיצהלחץ0
.מחקבחר0

תחנהתחנההחלפתהחלפת
.תחנהעלארוכהלחיצהלחץ0
.רדיותחנתהחלףבחר0
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)FM/DABרדיורדיו(שקופיותשקופיותמצגתמצגתטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1
.גרפיתבצורהמהתחנהנוסףמידעמציגההשקופיותמצגת
רצועת,אלבוםעטיפת,לוגולדוגמהלהכילעשויזהמידע

.טכנימידעגםאוחדשות,תוכנית,מוזיקה
.#בחר0

תדרתדרקיבועקיבועפונקצייתפונקצייתביטולביטול/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
2Zרדיו2©1

.תדרקיבועאתכבהאוהפעל0
גםיתחלףלאהמכוונןהתדר,מופעלתהפונקציהכאשר
.מידרדרתהקליטהאם

תנועהתנועהדיווחידיווחיכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
2Zרדיו2©1

.תנועהדיווחיהשמעתאתכבהאוהפעל0

התנועההתנועהדיווחידיווחישלשלהעוצמההעוצמההגברתהגברתהגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
2Zרדיו2©1 צליל2

.תנועהדיווחיוהודעותניווטהודעותבחר0
.התנועהדיווחישלקולהגברת-בערךהגדר0
.ערךהגדר0
.qבאמצעותהערךאתאשר0

טקסטטקסט-רדיורדיוהצגתהצגת

:מולטימדיהמערכת
2Zרדיו2©1

.טקסטרדיושלמידעהצגאתכבהאוהפעל0

טלוויזיהטלוויזיה
הטלוויזיההטלוויזיהפעולתפעולתעלעלמידעמידע

מסחרייםמסחרייםוסימניםוסימניםיוצריםיוצריםזכויותזכויותעלעלמידעמידע
Ubiquitous DTCP-IP

Copyright® 2015 Ubiquitous Corp.

בתקניםדיגיטליותתחנותשלקליטהמאפשרהטלוויזיהטיונר
:הבאים
RDVB-T
RDVB-T2

.מקוםבכלזמיניםאינםאלהתקניםאחדותבמדינות
ישנו+CIלתקןבהתאםHDתוכניותשלהפענוחלצורך
Commonמודול(+CIמודול Interface,(כלולשאינו

שאותו,חכםכרטיסגםדרושאחדותבמדינות.באספקה
).היצרןשלההפעלההוראותראה(+CIלמודולמכניסים

.הכפפותבתא+CIלקופסתמכניסים+CIמודולאת

החכםולכרטיס+CI-הלמודולנזקהערההערה*

עשוי+CI-המודול.פרטילשימושמיועד+CIמודול
החיצוניתהטמפרטורהכאשרולהינזקמאודלהתחמם
.גבוהה
לזמןגבוהלחוםנחשףאינו+CI-השמודולודא0

.ממושך
לקלוטיהיהאפשראי,ניזוק+CI-המודולאם

.מוצפנותתחנות

Dolby-בתוכניותלקלוטיכולהטלוויזיהטיונר Digital
Plus.
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Dolbyבאישורמיוצר Laboratories. Dolby,Dolby
Audioהוסמל-DשלמסחרייםסימניםהםהכפולDolby

Laboratories.

.הטלוויזיהתקןאתאוטומטיתקובעהטלוויזיהטיונר
:הבאיםמהגורמיםמושפעתהטלוויזיהקליטת
Rהנהיגהבמהירות
Rהמכוונןהטלוויזיהערוץשלהשידורמאפייני

:הטלוויזיהקליטתעללהשפיעעשוייםהבאיםהגורמים
Rאתלשבשעשוייםברכבשנמצאיםאלקטרונייםהתקנים

.הטלוויזיהקליטת
Rהנסיעהבמהלךלהשתנותעשוייםהקליטהתנאי.

:הבאבאופןלהשפיעיכולהגרועהקליטהאיכות
Rאתהמשדרדיגיטליחלופילערוץיעבורהטלוויזיהטיונר

.יותרטובהבוושהקליטההתוכןאותו
Rאוהתמונהאתיקפיא,הקולאתישתיקהטלוויזיהטיונר

.tהסמליופיעהצגעל.התמונהאתיסתיר

טלוויזיהטלוויזיהמצבמצבהפעלתהפעלת

:מולטימדיהמערכת
מדיה2©1

.טלוויזיהבחר0
התחנהעלמידעישנואם.תופיעהטלוויזיהתמונת

.יוצגהואוהתוכנית
תמונת,ש"קמ5-מגבוההבמהירותנוסעהרכבכאשר

התחנהעלמידעישנואם.כבויההנהגאצלהטלוויזיה
.ברציפותיוצגהואוהתוכנית

התצוגהתמונתעלהקש:מלאמלאבמסךבמסךהטלוויזיההטלוויזיההצגתהצגת0
.המקדימה
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הטלוויזיההטלוויזיהפעולתפעולתסקירתסקירת

הערוציםמרשימתהקודםהטלוויזיהערוץהגדרת1
הערוציםמרשימתהבאהטלוויזיהערוץהגדרת2
מלאמסך,מקדימהתצוגההעלאת3
ערוץשם4
תחנהפרטי5

הנוכחיתוהתוכניתהטלוויזיהערוץשלסממנים6
האפשרויותטעינת7
מלאמסךתצוגת8
)EPG(האלקטרוניהתוכניותמדריךהצגת9
Aתחנותרשימתטעינת

Bטלוויזיהערוץחיפוש
Cמציגההגרפיקה,נוכחיתתוכניתשלוסיוםהתחלהשעת

הנותרהשידורזמןאת
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הסמליםהסמליםסקירתסקירת

טלוויזיהתקן1
מופעלתחנותקיבוע2
זמינותשמעשפות3
כתוביותישנן4
מוצפןהטלוויזיהערוץ5

הטלוויזיהערוץאתלפענחאפשר:פתוחמנעול
שבמערכת+CIמודולבאמצעות

מלאמלאמסךמסךשלשלוביטולוביטולהצגההצגה

המקדימההתצוגהאתבחראו8בחרבתפריט:הצגההצגה0
3.

.Gהלחצןעללחץ:הצגההצגה0
.יוצגהטלוויזיהתפריט

טלוויזיהטלוויזיהערוץערוץכוונוןכוונון

בתפריטבתפריטטלוויזיהטלוויזיהערוץערוץהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
טלוויזיה2מדיה2©1

.rאוqבחר0
הבאהאוהקודמתלתחנהיעבורהטלוויזיהטיונר

.ברשימה
מוצגמכןלאחר.שניות12-כלמשךמוצגהבקרהתפריט
.המלאהמסך

עלימינהאושמאלההחלקהמגעבלוח:מלאמלאבמסךבמסך0
.~הלחצן

הערוציםהערוציםברשימתברשימתטלוויזיהטלוויזיהערוץערוץכוונוןכוונון
:מולטימדיהמערכת
טלוויזיה2מדיה2©1

0

.בחרבתפריט
.טלוויזיהערוץבחר0

.הערוציםמרשימתלערוץיעבורהטלוויזיהטיונר

.מלאבמסךלהציגכדיהמקדימההתצוגהמסךעלהקש0
לידהחיפושבסרגלבחרבתפריט:טלוויזיהטלוויזיהערוץערוץחיפושחיפוש0

ª.
.הראשוניםהתוויםאתהזן0
.התחנותרשימתמתוךטלוויזיהערוץבחר0
.)392עמוד3(הערוציםרשימתעלנוסףמידע%

ובמועדפיםובמועדפיםהתחנותהתחנותבזיכרוןבזיכרוןטלוויזיהטלוויזיהערוציערוציהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
Rובמועדפיםהתחנותבזיכרוןשמורהטלוויזיהערוץ.

:מולטימדיהמערכת
טלוויזיה2מדיה2©1

0

.בחרבתפריט
.תחנותזיכרוןבחר0
.טלוויזיהערוץבחר0
ההגהבגלגלßהמתגאתדחף:במועדפיםבמועדפיםהגדרההגדרה0

.מעלהכלפיקצרות
.טלוויזיהערוץבחר0
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ברקעברקעטלוויזיהטלוויזיהערוציערוצישמירתשמירת

תנאיםתנאים
Rלדוגמהפעילהניווט.
Rשלהקולאתלשמועואפשרברקעמופעלתהטלוויזיה

.הטלוויזיהערוץ
.~הלחצןעלימינהאושמאלההחלקהמגעבלוח0

.תוצגהקודמתאוהבאההטלוויזיהתחנת
או
בלוח~הלחצןעללחץ:ההפעלהההפעלהתפריטתפריטבאמצעותבאמצעות0

.המגע
.rאוqבחר0

.תוצגהקודמתאוהבאההטלוויזיהתחנת

)EPG(המכוונןהמכוונןהערוץהערוץעלעלעדכנייםעדכנייםפרטיםפרטים
:מולטימדיהמערכת
2Õטלוויזיה2מדיה2©1

EPGזמיןאם(הבאהמידעאתמציג:(
Rשידורזמני
Rהתוכניותושלהנוכחיתהתוכניתשל,התוכניתשם

הבאות

.rבעזרתתוכניתשלשםבחר0
.מוצגהתכוניתעלהמידע

.מטהאומעלהכלפיהחלק:דפדוףדפדוף0
.qבחרבחר:התכוניתהתכוניתעלעלהמידעהמידעמתצוגהמתצוגהיציאהיציאה0
.הטלוויזיהאלGבחר0

הערוץהערוץקיבועקיבועשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן

מופעלמופעלהערוץהערוץקיבועקיבוע
הרכבכאשרלדוגמההיגיוןבכךיש.יוחלףלאהשידורערוץ
ושובהלוךתכוףמעברתמנעכך.חופפיםקליטהבאזורינוסע
.שידורערוציבין

.הטלוויזיהערוץשםלידיוצגהחיווי

כבויכבויהערוץהערוץקיבועקיבוע
שידורלערוציעוברהטלוויזיהטיונרטובהאינההקליטהאם

כך.יותרטובונקלטיםהתוכןאותואתהמשדריםחלופיים
האפשריתביותרהטובההטלוויזיהתמונתאתלהציגמתאפשר

.קליטהתנאיבכל

ערוץערוץקיבועקיבועשלשלביטולביטולאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
כללי2
.כלליותהגדרותבחר0

.תחנותקיבועאתכבהאוהפעל0
.פעילהמסךעלהלחצן,מופעלתהפונקציהכאשר

Länderspezifischen Zeichensatz für den TV-
Sender ein- oder ausschalten

:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
כללי2
.כלליותהגדרותבחר0
.למדינהספציפיתתוויםערכתאתכבהאוהפעל0

Wenn die Option eingeschaltet ist, wird für
die Anzeige ein länderspezifischer

Zeichensatz verwendet.
Wenn die Option ausgeschaltet ist, wird für
die Anzeige der Zeichensatz verwendet, die
der aktuell eingestellte TV-Sender überträgt.
Für die Übertragung des senderabhängigen
Zeichensatzes ist der jeweilige TV-Sender

verantwortlich.

הערוציםהערוציםרשימתרשימתסקירתסקירת

התוכניתאתשלוהערוציםברשימתמציגהטלוויזיהטיונר
.כעתהנקלטהדיגיטליהרדיואוהטלוויזיהערוץשלהנוכחית
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ספציפיבסדראואלפביתיבסדרמסודרתהערוציםרשימות
.למדינה
.מהזמןאורךהטלוויזיהטיונרידיעלהערוציםעדכון

:הבאהמידעמוצגהערוציםברשימות
Rנקלטיםערוציםשמות
Rהתוכניתשם

:הבאיםהתנאיםבהתמלאיוצגהמידע
Rהמידעאתמשדריםהדיגיטלייםהערוצים.
Rמספיקטובההקליטהאיכות.

מועדפיםמועדפים

)מועדפיםמועדפים(הטלוויזיההטלוויזיהערוציערוציסקירתסקירת
.למועדפיםדיגיטלייםטלוויזיהערוצי40עדלשמוראפשר

טלוויזיהטלוויזיהערוץערוץשמירתשמירת
:מולטימדיהמערכת
טלוויזיה2מדיה2©1

0

.בחרבתפריט
.תחנותזיכרוןבחר0
.התחנותבזיכרוןנוכחיתתחנהשמורבחר0

או
התצוגהעלברציפותלחץהטלוויזיהשלהראשיבתפריט0

.מוצגאפשרויותשהתפריטעדהמקדימה
.התחנותבזיכרוןשמורבחר0

הבאהפנויבמקוםיישמרהנוכחיהטלוויזיהערוץ
.הערוציםברשימת

שהערוץאחדמקוםבחר,תפוסיםהמקומותכלאם
.בחדשיוחלףבוהשמור
השמירהמקוםמספריוצגשמורהטלוויזיהערוץכאשר
.הבקרהובתפריטהמקדימהבתצוגה

שנילפחותכאשר:התחנותהתחנותבזיכרוןבזיכרוןטלוויזיהטלוויזיהערוץערוץהזזתהזזת0
אחדעבורVבחר,שמוריםטלוויזיהערוצי

.הערוצים
.הזזבחר0
sאו4עללחיצהידיעלהערוץאתהזז0

.החדשלמיקומו
.øעלהקש0
אחדעבורVבחר:למועדפיםלמועדפיםטלוויזיהטלוויזיהערוץערוץשמירתשמירת0

.הטלוויזיהמערוצי
.כלליכמועדףשמורבחר0
או

עד3עלברציפותלחץהמקדימהבתצוגהבתפריט0
.מוצגאפשרויותשהתפריט

.במועדפיםשמירהבחר0
.הודעהתוצג

נוכחיתתחנהמחקבחר:טלוויזיהטלוויזיהערוץערוץמחיקתמחיקת0
.התחנותמזיכרון

או
.Vבחראחדלערוץ0
.מחקבחר0
.כןבחר0

טלוויזיהטלוויזיהתוכניתתוכנית

בטלוויזיהבטלוויזיההשמעהשמעשפתשפתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
כללי2
.כתוביותשמעבחר0
השמעמשפותאחתאתבחרשמעשפתהנושאתחת0

.rהזמינות
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השמעשפתעבורהקיימותמהאפשרויותאחתבחר0
.שנבחרה
פעילהתישאר,צרפתיתלדוגמה,שנבחרההשמעשפת
.המולטימדיהמערכתלכיבויעד

שפת,המולטימדיהמערכתשלמחדשהפעלהלאחר
,זמינהאינההיאאם.השמעשפתלהיותתחזורהמערכת
.הרשימהבראשהמופיעההשמעשפתתיטען

טלוויזיהטלוויזיהכתוביותכתוביותהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
כללי2
.כתוביותשמעבחר0
הזמינותמהשפותאחתבחרכתוביותהנושאתחת0

r.
.שנבחרההשפהעבורהקיימותמהאפשרויותאחתבחר0

פעילהתישאר,צרפתיתלדוגמה,שנבחרההשמעשפת
.המולטימדיהמערכתלכיבויעד

שפת,המולטימדיהמערכתשלמחדשהפעלהלאחר
תיטען,זמינהאינההיאאם.השפהלהיותתחזורהמערכת
.הרשימהבראשהמופיעההשפה

.הפעלאתבטל:כתוביותכתוביותהצגתהצגתללאללא0

טלטקסטטלטקסט

טלטקסטטלטקסטסקירתסקירת
.899לדף100דףשביןבתחוםנמצאיםהטלטקסטדפי
.משנהדפיכמהכוללדינמיטלטקסטדף

אפשרלחלופין,אוטומטיתמתחלפתהתחתוניםהדפיםהצגת
.החציםלחצניבאמצעותאותםלטעון
:MHEG-5דיגיטליטלטקסטעלמידע
Rכגון,בלבדמסוימותבמדיניותזמיןהדיגיטליהטלטקסט

.זילנד-וניובריטניה
Rמזגתחזיתכגון,אינטראקטיבייםמולטימדיהיישומי

.זמיניםאינםספורטותוצאותחדשות,אוויר
Rמהזמןלארוךעשויההדפיםכלטעינת.

טלטקסטטלטקסטהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
טלטקסט2כללי2
-וÍבאמצעות:הדפיםהדפיםבחירתבחירתאופןאופןשינוישינוי0

.החציםבמקשילשימושספרותהזנתביןהחלף
.זואחרבזוהספרותאתהזן:דףדףטעינתטעינת0
או
.החציםבלחצניהשתמשאו0

.טלוויזיהבחר:הטלוויזיההטלוויזיהלערוץלערוץחזרהחזרה0

MHEG-5דיגיטלידיגיטליטלטקסטטלטקסט
באפשרויותלהשתמשאפשרהמתוארותלפונקציותבנוסף
.נוספות

.צבעבחר:צבעיםצבעיםבאמצעותבאמצעותנתוניםנתוניםתכניתכניטעינתטעינת0
.ברשימהסמלבחר:אחורהאחורהאחתאחתרמהרמהמעברמעבר0

תמונהתמונההגדרותהגדרות

הטלוויזיההטלוויזיהעבורעבורתמונהתמונההגדרותהגדרותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
וידאוהגדרות2כללי2
אחדאתהפעל:התמונההתמונהשלשלממדיםממדיםיחסיחסהגדרתהגדרת0

,,,,אוטומטיהמסךעלמהלחצנים
.זוםאו

.אוטומטיתתכוונןהבהירות
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HDתוכניותתוכניות
מוצפנותמוצפנותHDתוכניותתוכניותקליטתקליטת

החכםולכרטיס+CI-הלמודולנזקהערההערה*

עשוי+CI-המודול.פרטילשימושמיועד+CIמודול
החיצוניתהטמפרטורהכאשרולהינזקמאודלהתחמם
.גבוהה
לזמןגבוהלחוםנחשףאינו+CI-השמודולודא0

.ממושך
לקלוטיהיהאפשראי,ניזוק+CI-המודולאם

.מוצפנותתחנות

+CIמודולמודולשלשלהתפריטהתפריטטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
מודול2כללי2
.תפריטפתחבחר:+CIתפריטתפריטטעינתטעינת0

תוכן.המינוימספראתלהציגלדוגמהאפשרבתפריט
.+CI-המודולביצרןתלויהתפריט

הארכתלצורךלדוגמההמינוילמספרלהזדקקעשויאתה%
.המינויתוקף
.היצרןשלההפעלהבהוראותתמצאנוסףמידע

.גרסהמספרהצגבחר:גרסהגרסהמספרמספרהצגתהצגת0
,טובהאינההתצוגהאם:+CIמודולמודולשלשלמחדשמחדשהפעלההפעלה0

הפעלתבאמצעותהבעיהאתלפתורלנסותתוכל
.שוב

:מחוברמחובר+CIמודולמודולבדברבדברתזכורותתזכורותשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0
.Zבחר

.כלליותהגדרותבחר0
.כרטיססטטוסתזכורתהאפשרותאתכבהאוהפעל0
.טלוויזיהאפסבחר:הטלוויזיההטלוויזיהטיונרטיונראיפוסאיפוס0

סאונדסאונד
צלילצלילהגדרותהגדרות

השמעהשמעמערכתמערכתעלעלמידעמידע
חמשהואט125שלכוללבהספקמצוידתהשמעמערכת
.והמדיההרדיושלהפונקציותכלאתמשרתתהיא.רמקולים

צלילצלילתפריטתפריטפתיחתפתיחת
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 צליל2
:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר
Rופיידרבאלאנס

Rקולעוצמת
.פונקציהבחר0

ובסיםובסיםבינונייםבינוניים,טרבלטרבלצליליצליליהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 צליל2
אקולייזר2
.באסיםאובינוניים,גבוהיםהגדר0

הקולהקולעוצמתעוצמתהתאמתהתאמתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 צליל2
קולעוצמת2

עוצמותביןהפרשיםמאזנתהאוטומטיתהקולעוצמתהתאמת
השמעובמקורשוניםשמעמקורותביןמעברבעתהקול
.הנוכחי

.אוטומטיתהתאמהאתכבהאוהפעל0
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פיידרפיידר/באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 צליל2
ופיידרבאלאנס2

באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
הצדביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללימניהשמאלי
לימנייםהשמאלייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

פיידרפיידרהגדרתהגדרת
החלקביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללאחוריהקדמי
לאחורייםהקדמייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

®Burmesterשלשלהיקפיהיקפישמעשמעמערכתמערכת

®Burmesterשלשלההיקפיההיקפיהשמעהשמעמערכתמערכתעלעלמידעמידע
בהספקמצוידת®Burmesterשלההיקפיהשמעמערכת
כלאתמשרתתהיא.רמקולים13-ובואט590שלכולל

.והמדיההרדיושלהפונקציות

שלשלההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתהצלילהצלילתפריטתפריטפתיחתפתיחת
Burmester®

:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 2

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר
Rופיידרבאלאנס
Rצלילמיקוד
Rצלילפרופיל
Rקולעוצמת
.פונקציהבחר0

השמעהשמעבמערכתבמערכתוהבסיםוהבסיםהבינונייםהבינוניים,הטרבלהטרבלצליליצליליהגדרתהגדרת
®Burmesterשלשלההיקפיההיקפי
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 2

אקולייזר2
.באסיםאובינוניים,גבוהיםהגדר0

השמעהשמעבמערכתבמערכתהקולהקולעוצמתעוצמתהתאמתהתאמתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
®Burmesterשלשלההיקפיההיקפי
:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1

2 קולעוצמת2
עוצמותביןהפרשיםמאזנתהאוטומטיתהקולעוצמתהתאמת
השמעובמקורשוניםשמעמקורותביןמעברבעתהקול
.הנוכחי

.אוטומטיתהתאמהאתכבהאוהפעל0

שלשלההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתפיידרפיידר/באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
Burmester®

:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1

2 ופיידרבאלאנס2

באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
הצדביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללימניהשמאלי
לימנייםהשמאלייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב
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פיידרפיידרהגדרתהגדרת
החלקביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללאחוריהקדמי
לאחורייםהקדמייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

שמעשמעמערכתמערכתבחירתבחירת®Burmesterבמערכתבמערכתצלילצלילפרופילפרופיל
היקפיהיקפי
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 2

צלילפרופיל2
:הבאיםהפרופיליםמביןלבחוראפשר
R

Rהיקפי
.צלילפרופילבחר0

שלשלההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתהצלילהצלילמוקדמוקדהגדרתהגדרת
Burmester®

:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1

2 צלילמיקוד2
.המקומותכלבחראוהצלילילמיקודמיקוםבחר0

מתקדמתמתקדמתשמעשמעמערכתמערכת

המתקדמתהמתקדמתהשמעהשמעמערכתמערכתעלעלמידעמידע
ואט225שלכוללבהספקמצוידתהמתקדמתהשמעמערכת
הרדיושלהפונקציותכלאתמשרתתהיא.רמקוליםתשע

.והמדיה

המתקדמתהמתקדמתהשמעהשמעבמערכתבמערכתהצלילהצלילתפריטתפריטפתיחתפתיחת
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 צליל2
:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר
Rופיידרבאלאנס
Rקולעוצמת
.פונקציהבחר0

השמעהשמעבמערכתבמערכתובסיםובסיםבינונייםבינוניים,טרבלטרבלצליליצליליהגדרתהגדרת
המתקדמתהמתקדמת
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 צליל2
אקולייזר2
.באסיםאובינוניים,גבוהיםהגדר0

השמעהשמעבמערכתבמערכתהצלילהצלילעוצמתעוצמתכוונוןכוונוןשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
המתקדמתהמתקדמת
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 צליל2
קולעוצמת2

עוצמותביןהפרשיםמאזנתהאוטומטיתהקולעוצמתהתאמת
השמעובמקורשוניםשמעמקורותביןמעברבעתהקול
.הנוכחי

.אוטומטיתהתאמהאתכבהאוהפעל0

המתקדמתהמתקדמתהשמעהשמעבמערכתבמערכתפיידרפיידר/באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zמדיה2©1 צליל2
ופיידרבאלאנס2

באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
הצדביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללימניהשמאלי
לימנייםהשמאלייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב
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פיידרפיידרהגדרתהגדרת
החלקביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללאחוריהקדמי
לאחורייםהקדמייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב
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ASSYSTשירותשירותמרווחימרווחיתצוגתתצוגת PLUS
ASSYSTהתקופתייםהתקופתייםהטיפוליםהטיפוליםתצוגתתצוגתתפקודתפקוד PLUS
ASSYSTטיפוליםביןהמרווחיםתצוגת PLUSמודיעה
.הבאהטיפולמועדעלהמחווניםבלוחלך

תלוי–יוצגוהטיפולעדהנותרהזמןאוהנותרהנסיעהטווח
.ברכבהשימושבאופן

אתלהסתיראפשרההגהבגלגלהחזרהלחצןבאמצעות
.השירותהודעת
לדוגמה,מורשהבמוסךתקבלשלךברכבלטיפולבנוגעמידע
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכז

טיפולטיפולמועדמועדהצגתהצגת

:רכבמחשב
)שירות(1

2 (ASSYST PLUS(
.יוצגהבאהטיפולמועד
בצדההגהבגלגלהחזרהלחצןעללחץ:התצוגההתצוגהסגירתסגירת0

.שמאל
:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R226עמוד3()הרכבמחשב(תפעול(.

סדירסדירבאופןבאופןהשירותהשירותעבודותעבודותביצועביצועבנושאבנושאמידעמידע

ממועדיחריגהעקבמוקדמתשחיקההערההערה*
הטיפולים

לשחיקהלהובילעשויבמועדלאאוברכבחלקיטיפול
.לרכבולנזקיםמוגברת

.הדרושיםבמועדיםהרכבטיפולילביצועדאג0
.מורשהבמוסךהרכבטיפולילביצועדאג0

מיוחדיםמיוחדיםשירותשירותלאמצעילאמצעיבנוגעבנוגעהערותהערות

.ברכברגילשימושלפינקבעטיפוליםביןהדרושהמרווח
אתמקצריםהרכבעליותררבעומסאוקשיםשימושתנאי

שלבמקרהלמשלזהו.הטיפוליםביןהדרושיםהמרווחים
.משובשיםבכבישיםאוהררייםבאזוריםתכופותנסיעות
דאג,דומיםבתנאיםאואלהבתנאיםפועלהרכבכאשר

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

מנותקמנותקכשהמצברכשהמצברהשבתההשבתהזמניזמני

ASSYSTהטיפוליםהטיפוליםמועדימועדיתצוגתתצוגת PLUSאתאתמחשבתמחשבת
.מחוברמחוברהמצברהמצברכאשרכאשררקרקהטיפולהטיפולמועדמועד
המחווניםבצגהטיפולמועדאתבדוקהמצברניתוקלפני0

.)399עמוד3(אותולךורשום

מנועמנועתאתא
המנועהמנועתאתאמכסהמכסהשלשלסגירהסגירה/פתיחהפתיחה

המנועתאמכסהכשנעילתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנסיעהבזמןמשוחררת

במהלךלהיפתחעשויהואנעולאינוהמנועמכסהכאשר
.שלךהראייהשדהאתולחסוםנסיעה
המנועתאמכסהנעילתאתלשחרראיןלעולם0

.נסיעהבזמן
.נעולהמנועתאשמכסהלוודאישנסיעהכללפני0

שלוסגירהפתיחהבעתופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המנועתאמכסה

אופתיחהבכלבעוצמהבחזרהליפולעשויהמנועמכסה
.סגירה
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!המנועמכסהשלהתנועהבטווחלאנשיםפציעהסכנת
כאשררקהמנועתאמכסהאתולסגורלפתוחיש0

.שלוהתנועהבטווחנמצאאינואיש

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

שמערכתבזמןהמנועתאמכסהאתפותחיםכאשר
גזים,המנועבתאשרפהכשישנהאומדיחמהההנעה
.בךולפגועלהיפלטעשוייםאחריםרכבנוזליאוחמים
לרכיביםלאפשרישהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.להתקררמדישהתחממו
תאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0

.האשלמכביוהודעסגורהמנוע

נעיםמחלקיםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

גםלנועלהמשיךעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
כגון,התראהללאלנועלחזוראוכבויהההצתהכאשר

.הרדיאטורשלהמאוורר
לבלשיםישהמנועבתאכלשהיעבודהביצועלפני

:הבאיםלנושאים
.ההצתהאתכבה0

בקרבתסכנהלאזוריידייםלשלוחאיןלעולם0
.המאווררלאזורלדוגמה,נעיםחלקים

.ושעוניםתכשיטיםהסר0
.נעיםמחלקיםושערותלבושפרטיהרחק0

כשמכסהבמגביםשימושעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פתוחהמנועתא

,פתוחהמנועכשמכסהלפעוליתחילוהשמשותמגביאם
.המגביםהפעלתבמנגנוןלהיתפסעשויותידיך
ולכבותלהפקידישהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.והמגביםההצתהאת

מכסהנעילתאתלשחררכדי1בידיתמשוך:פתיחהפתיחה0
.המנועתא
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,המנועתאמכסהנעילתשל1הידיתאתמעלהדחף0
.מ"ס40-כהמנועתאאתוהרם

20-כשלומגובה,המנועתאמכסהאתהורד:סגירהסגירה0
.קלהבתנופהאותוהפלמ"ס
פתח,המנועתאמכסהאתמעטלהריםאפשרעדייןאם0

שהואעד,תנופהיותרמעטעםאותווהפלשובאותו
.ננעל

הקירורהקירורחומרחומרמפלסמפלסבדיקתבדיקת

הנעהממערכתכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
המידהעליתרשהתחממה

שמערכתבזמןהמנועתאמכסהאתפותחיםכאשר
גזים,המנועבתאשרפהכשישנהאומדיחמהההנעה
.בךולפגועלהיפלטעשוייםאחריםרכבנוזליאוחמים
למערכתאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.להתקררהחמהההנעה
תאמכסהאתהשאר,המנועבתאשרפהישנהאם0

.האשלמכביוהודעסגורהמנוע

חםקירורנוזלעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,התפעולבטמפרטורתנמצאתההנעהמערכתכאשר
,המכסהאתפותחכשאתה.בלחץנמצאתהקירורמערכת
.לכוויותולגרוםהחוצהלהתיזעלוללוהטקירורחומר
פתיחתלפני,להתקררההנעהלמערכתאפשר0

.המכסה
.מגןומשקפימגןכפפותלבשהפתיחהלצורך0
.המכסהאתבאטיותפתחלחץלשחררכדי0

.ישרשוחעלהרכבאתהעמד0
במכללהקירורחומרטמפרטורתמחווןאתבדוק0

.)288עמוד3(המחוונים
40מנמוכהלהיותצריכההקירורנוזלטמפרטורת °C.

אתושחררשמאלהבאטיות1הנעילהמכסהאתסובב0
.העודףהלחץ

השעוןכיווןנגד1הנעילהמכסהאתלסובבהמשך0
.אותווהסר
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:תקיןהקירורנוזלמפלס
R2הסימוןלפסעדקרבמנוע

R2הסימוןלפסמעלמ"ס1.5עדחםבמנוע

-Mercedes-לשאושרקירורנוזלמלאהצורךבמקרה0
Benz.
R447עמוד3(הקירורנוזלבנושאנוסףמידע(.

השמשותהשמשותשטיפתשטיפתמערכתמערכתמילוימילוי

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.והמצנןההנעהמערכתלדוגמה

בחלקיםרקוגע,להתקררההנעהלמערכתאפשר0
.להלןהמפורטים

הנעהממערכתכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
המידהעליתרשהתחממה

שמערכתבזמןהמנועתאמכסהאתפותחיםכאשר
גזים,המנועבתאשרפהכשישנהאומדיחמהההנעה
.בךולפגועלהיפלטעשוייםאחריםרכבנוזליאוחמים

למערכתאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0
.להתקררהחמהההנעה

תאמכסהאתהשאר,המנועבתאשרפהישנהאם0
.האשלמכביוהודעסגורהמנוע

לשטיפתהחומרמתרכיזופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
השמשות

.מאודדליקחומרהואהשמשותשטיפתתרכיז
להימנעיששמשותניקויבתרכיזהטיפולבעת0

היווצרותולמנועמעישון,חשוףמאור,מאש
.ניצוצות

.הלולאהבאמצעות1המכסהאתפתח0
שטיפהמיהוסף0

נקייהנקייהמיםמים-האווירהאווירתעלתתעלתעלעלשמירהשמירה

נקיהקדמיתוהשמשההמנועמכסהשביןהאזורעלשמור0
.וכדומהעלים,קרח,משלג
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וטיפוחוטיפוחניקויניקוי
אוטומטיתאוטומטיתשטיפהשטיפהבמכונתבמכונתהרכבהרכבלשטיפתלשטיפתבנוגעבנוגעהערותהערות

לאחרמופחתבלימהכושרעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הרכבשטיפת

חלשההבלמיםשלהבלימהפעולתהרכבשטיפתלאחר
.יותר
הרכבבלימתבעתזהירהיה,הרכבשטיפתלאחר0

חוזריםשהבלמיםעד,בדרךבנעשהוהתחשב
.מלאבאופןלתפקד

מתאיםלאאוטומטישטיפהבמתקןנזקיםהערההערה*

שמתקןאוטומטישטיפהלמתקןהכניסהלפניודא0
.הרכבלמידותמתאיםהאוטומטיהשטיפה

הרכבתחתיתביןגחוןמרווחמספיקשישלבשים0
.האוטומטיהשטיפהמתקןומסילות

השטיפהמתקןשלהמעברשרוחבלבשים0
.מספיקהמסילותשרוחבבמיוחדהאוטומטי

לבשיםאוטומטיתשטיפהבמכונתהרכבשטיפתלפני
:לרכבנזקיםלמנועכדי,הבאיםלנושאים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICופונקצית

HOLDכבויים.
Rכבויותלאחורהנסיעהמצלמתאו360°מצלמת.
Rלגמריסגוריםהנפתחהשמשוגגהצד-חלונות.
Rכבויוהחימוםהאוורורמערכתשלהמפוח.
Rבעמדהנמצאהשמשהמגבימתגg.
Rאחרת,מהרכב'מ3לפחותשלבמרחקנמצאהמפתח

.בשוגגתפתחהמטעןתאדלתייתכן
Rסרקהילוך:הרכבאתשמושכותבמכונותבשטיפהi

.משולב
לצאתתרצהאם:גרירהמתקניעםרכבשטיפתבמערכות%

.ברכבנמצאשהמפתחודא,הרכבשטיפתבזמןמהרכב
.אוטומטיתתשולבjההילוךדרגת,לכךמעבר

השמשהעלמשקעיםומשיכותחריקהרעשילמנועכדי%
שלומהגומיהקדמיתמהשמשהוקסשאריותהסר

.הרכבשטיפתלאחרהמגבים

גבוהגבוהבלחץבלחץניקויניקויבמכשירבמכשירלשימושלשימושהנחיותהנחיות

ניקויבמכשירשימושבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
טבעתיזרםנחירבעלגבוהבלחץ

בלתינזקיםלגרוםעשויטבעתיזרםנחירשלהמיםזרם
.המתליםמערכתולחלקילצמיגיםנראים
באופןלפעוללהפסיקעלוליםזהבאופןשניזוקורכיבים
.צפויבלתי
בלחץניקוימכשירבאמצעותהרכבאתתנקהאל0

.טבעתיזרםנחירבעלגבוה
מתליםמערכתרכיביאוצמיגיםמידהחלף0

.שניזוקו

להנחיותלבשיםגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת
:לרכבךנזקיםלמנועכדי,הבאות
Rאחרת.מהרכב'מ3לפחותשלבמרחקהמפתחאתשמור

.בשוגגלהיפתחעשויההמטעןתאדלת
Rמהרכבלפחותמ"ס30שלמרחקעלשמור.
Rבפוליימכוסיםמרכבךחלקים:דקורטיבידקורטיביפולייפולייעםעםרכביםרכבים

חלקיביןלפחותמ"ס70שלמרחקעלשמור.דקורטיבי
בלחץהניקוימכשירשלוהנחירבפולייהמכוסיםהרכב
במהלךגבוהבלחץהניקוימכשירנחיראתהזז.גבוה
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הניקוימכשירשלהמיםשטמפרטורתאסור.השימוש
60עלתעלהגבוהבלחץ °C.
Rהמצוינים,נכוןלמרחקהנוגעיםלנתוניםלבשים

.המכשיריצרןשלההפעלהבהוראות
Rגבוהבלחץהניקוימכשירשלהנחיראתתכווןאל

רכיבים,מרווחים,צמיגיםכגון,רגישיםלחלקיםישירות
.אוורורוחריציתאורהרכיבי,מצברים,סוללות,חשמליים

ידניתידניתרכברכבשטיפתשטיפת

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

.ישירהשמשקרינתתחתהרכבאתלשטוף

מטליתבאמצעותאותוויבשבזהירותמיםהרכבעלהתז0
האווירכניסתלסבכתישרותהמיםזרםאתתכווןאל.עור

.המנועלמכסהמתחת
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לרכבלרכבמטמטוצבעיוצבעיוהרכבוהרכבצבעצבעלטיפוחלטיפוחבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

:הבאותהבאותלהנחיותלהנחיותלבלבשיםשים

לצבעלצבענזקיםנזקיםמניעתמניעתוטיפוחוטיפוחניקויניקוי

.המקוםאתושטוףחרקיםלהסרתתכשירבאמצעותרכך:חרקיםשאריותRצבעצבע
Rהמקוםאתושטוףבמיםרכך:ציפוריםלשלשת.
Rבבנזיןספוגהבמטליתקלותלשפשףיש:וגריזדלק,שמן,עציםשרף

.מציתשלבבנזיןאוניקוי
Rומיםרטובהמטליתבאמצעותלהסיריש:בלמיםנוזל,קירורחומר

.צלולים
Rזפתבמסירהשתמש:זפתנתזי.
Rסיליקוןבמסירהשתמש:וקס.

Rוכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין.
Rהאפשרככלמהרלכלוכיםלנקותיש.

.קלהסגסוגתולגלגלילרכבפולישלעשותאיןMercedes-Benz.RעבורשאושרוטיפוחבחומרירקהשתמשRמטמטצבעצבע
Rמודרנייםשטיפהבמתקניורקאךהשתמש.
Rחםבווקסטיפולהכוללתבתוכניתלשטוףאיןשטיפהבמתקני.
Rהגנהבחומר,והברקהפולישבמוצרי,צבעלניקויבחומרלהשתמשאין

.וקסכגון,הברקעל
Rמורשהלמוסךהרכבאתלהביאישצבעבתיקוניצורךישאם.
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דקורטיביותדקורטיביותמדבקותמדבקותלניקוילניקויהערותהערות

בפרקלרכבמטצבעילטיפוחבנוגעלהנחיותלבשים
"לרכבמטוצבעיוהרכבצבעלטיפוחבנוגעהנחיות"

דקורטיביותמדבקותעלגםחלותאלה.)405עמוד3(
.מטבצבע

:הבאותהבאותלהנחיותלהנחיותלבלבשיםשים

דקורטיביותדקורטיביותלמדבקותלמדבקותנזקיםנזקיםהימנעותהימנעותניקויניקוי

Rלמשל,מקרצףחומראותוספיםבליעדיןניקויוחומרמיםבהרבההשתמשלניקוי
.Mercedes-Benz-לשאושרלרכבשמפו
Rלהיגרםעלולאחרת.חזקמקרצוףלהימנעיש.האפשרככלמהרלכלוכיםלנקותיש

.הדקורטיביתלמדבקההפיךבלתינזק
Rבמנקההשתמש:קההדקורטיביתמדבקהאוהשטחפניעללכלוךעבורPaint

Cleanerלוהמאושרהמומלץ-Mercedes-Benz.
Rהמקוםאתושטוףחרקיםלהסרתתכשירבאמצעותרכך:חרקיםשאריות.
Rהמקוםאתושטוףבמיםרכך:ציפוריםלשלשת.
Rהרכבשלשטיפהכללאחרמדביקהשעליוהרכבאתלייבשישמיםכתמילמנועכדי

.וסופגתלחהמטליתבאמצעות

Rידיעלמושפעיםהדקורטיביותהמדבקותוצבעעמידות:
השמשאור-
החםהאווירמפוחלמשל,הטמפרטורה-
האווירמזג-
ולכלוךאבניםמכות-
כימייםניקויחומרי-
שומנייםחומרים-
Rהשטחפנילהברקתיגרוםהפוליש.מטבצבעדקורטיביותמדבקותעלפולישלעשותאין

.המדבקהשעליו
Rלגרוםעלולזה.וקסעםמסויימתצורהלהןשישאודיקורטיביותבמדבקותלטפלאין

.אותםלהסיראפשרשאילכתמים
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,אגרסיבייםמשקעים,שריטותזכרללאלתקןניתןתמידלא
ישכזהבמקרה.נכוןלאטיפוחעקבשנגרמוונזקיםצריבות
.מרשהלמוסךלפנות
ניקויוחומריטיפוחלחומריבנוגעמידעלקבליכולאתה

.מהיצרן
אחרילהופיעעלוליםמדבקהשעליהםשטחיםפנישלבמקרה
היושלאהשטחיםמפניאופטייםהבדליםהמדבקההסרת
.דקורטיביתמדבקהעםמוגנים

במדבקותוהתיקוניםהעבודותאתלעשותיש%
שלשירותבמרכזלמשל,מורשהבמוסךדקורטיביות

Mercedes-Benz.

רכברכבבחלקיבחלקילטיפוללטיפולבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הקדמיתהשמשהניקויבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
פועליםהמגביםכאשר

אתמנקהשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.להיתפסעשויאתה,הקדמיתהשמשה

ישהמגביםאוהקדמיתהשמשהניקוילפני0
.ההצתהואתהמגביםאתלכבותלהקפיד

:הבאותהבאותלהנחיותלהנחיותלבלבשיםשים

לרכבלרכבנזקיםנזקיםמניעתמניעתולטיפולולטיפוללניקוילניקויהנחיותהנחיות

אבקהסרתלצורךחומצההמכיליםחישוקיםניקויבתכשירילהשתמשאיןR.חומצהנטולחישוקיםניקויובתכשירבמיםהשתמשחישוקיםחישוקים/גלגליםגלגלים
.הבלמיםולרכיביהגלגליםלבורגינזקלהיגרםעלולאחרת.בלימה
Rלנסועיש,הבלםורפידותהבלםדיסקיותעלקורוזיההיווצרותלמנועכדי

דיסקות.הרכבאתלהחנותמכןלאחרורק,הניקוילאחרדקותכמהבמשך
.ומתייבשותכךמתחממותהבלםורפידותהבלם

ניקויוחומרלחהמטליתבאמצעותומבחוץמבפניםהשמשותאתנקהשמשותשמשות
.Mercedes-Benz-לשהומלץ

אואגרסיביניקויחומר,יבשהמטליתבאמצעותהפנימיהצדאתלנקותאין
.ממסיםחומריםהמכילניקויחומר
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לרכבלרכבנזקיםנזקיםמניעתמניעתולטיפולולטיפוללניקוילניקויהנחיותהנחיות

אותםשהרמתלאחרלחהמטליתבאמצעותבזהירותהמגביםלהביאתנקהמגביםמגביםלהבילהבי
.מהשמשה

.תכופותלעתיםהמגביםלהביאתלנקותאין

שמפולדוגמה,עדיןניקויוחומררטובספוגבאמצעותהזגוגיותאתנקהחיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
.לרכב

.פלסטיקלזגוגיותבמיוחדשמתאימיםמטליותאוניקויבחומרירקהשתמש

מטליתבאמצעותהרדיאטורובמגןוהאחוריהקדמיבפגושהחיישניםאתנקהחיישניםחיישנים
.לרכבושמפולחה

מ"ס30שלמרחקעללשמורישגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת
.לפחות

לאחורלאחורנסיעהנסיעהמצלמתמצלמת
360°מצלמתמצלמתו

Rהמולטימדיהמערכתבאמצעותהמצלמהכיסויאתפתח
.)205עמוד3(
Rרכהומטליתנקייםבמיםהמצלמהעדשתאתנקה.

.גבוהבלחץניקויבמכשירתשתמשאל

.פלדהמברשתבאמצעותלדוגמה,מהתפוחחלודההצטברויותנקהRהגרירההגרירההתקןהתקן
Rסיביםמשירהשאינהמטליתבאמצעותלכלוךנקה.
Rהגרירהתפוחעלגריזאושמןמעטמרחהניקוילאחר.
Rהגרירהתקןיצרןשלהשימושבהוראותהטיפוללהנחיותלבשים.

.ממסחומראוגבוהבלחץניקוימכשירבאמצעותהגרירהוואתלנקותאין
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הרכבהרכבפניםפניםלטיפוחלטיפוחהנחיותהנחיות

פלסטיקחלקימהשתחררותפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
חומריםהמכיליםטיפוחבחומרישימושלאחר
ממסים

עלוליםממסיםחומריםהמכיליםוניקויטיפוחחומרי
המכשיריםלוחאזורשלהשטחפניאתלהפוך

.לשבריריים

פלסטיקחלקי,תתנפחאווירכריתאם,זאתבעקבות
.להשתחררעשויים

טיפוחבחומריהמכשיריםלוחאזוראתלנקותאין0
.ממסיםחומריםהמכיליםוניקוי

בטיחותמחגורותמוותסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שהולבנו

חגורותאתמאודלהחלישעשוייםצביעהאוהלבנה
.הבטיחות

לאאולהיקרעלדוגמהעשויותהבטיחותחגורותכךעקב
.תאונהבעתלתפקד

חגורותאתלצבועאולהלביןאיןלעולם0
.הבטיחות

:הבאותהבאותלהנחיותלהנחיותלבלבשיםשים

לרכבלרכבנזקיםנזקיםמניעתמניעתוטיפוחוטיפוחניקויניקוי

.כימייםניקויבחומרילהשתמשאיןR.סבוןותמיסתפושריםמיםבאמצעותנקהבטיחותבטיחותחגורותחגורות
Rמגבוההלטמפרטורהחימוםבאמצעותהבטיחותחגורתאתלייבשאין

80 °Cישירהשמשקרינתתחתאו.

למסכימתאיםטיפוחוחומרמיקרופייברמטליתבאמצעותהצגפניאתנקהצגצג
)TFT\LCD.(

Rלהתקררלווהנחהצגאתכבה.
Rאחריםבחומריםלהשתמשאין.

.רכהמיקרופייברמטליתבאמצעותנקהRפלסטיקפלסטיקחיפויחיפוי
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשרMercedes-

Benz.

Rוכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין.
Rהגנהובתכשיריחרקיםדוחיחומרים,קוסמטייםבחומריםמגעלמנועיש

.השמשמפני
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לרכבלרכבנזקיםנזקיםמניעתמניעתוטיפוחוטיפוחניקויניקוי

רכיביםרכיבים/טבעיטבעיעץעץ
דקורטיבייםדקורטיביים

Rמיקרופייברמטליתבאמצעותנקה.
Rסבוןותמיסתלחהמטליתבאמצעותנקה:שחורהלכהמראה.
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשרMercedes-

Benz.

.בווקסאובפוליטורות,ממסיםחומריםהמכיליםניקויבחומרילהשתמשאין

.יבששמפואומברשתבאמצעותנקהתקרהתקרהחיפויחיפוי

.Mercedes-Benz-לשמומלץואריגיםשטיחיםניקויבחומרהשתמששטיחשטיח

.יבשהמטליתבאמצעותונגב,לחהמטליתבאמצעותנקהRאמיתיאמיתימעורמעורמושבמושבכיסוייכיסויי
Rלשמומלץעורלטיפוחבחומרהשתמש:עורטיפוח-Mercedes-

Benz.

Rהניקויבעתהעוראתמדייותרלהרטיבאין.
Rמיקרופייברבמטליתלהשתמשאין.

מבדמבדמושבמושבכיסוייכיסויי
DINAMICA

.מיקרופייברבמטליתלהשתמשאין.לחהמטליתבאמצעותנקה

.מיקרופייברבמטליתלהשתמשאין.1%שלבריכוזסבוןותמיסתלחהמטליתבאמצעותנקהמלאכותימלאכותימעורמעורמושבמושבכיסוייכיסויי

והנח1%שלבריכוזסבוןותמיסתמיקרופייברמטליתבאמצעותנקהמבדמבדמושבמושבכיסוייכיסויי
.להתייבש
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חירוםחירוםמצבמצב
הזוהרהזוהרהאפודהאפודהוצאתהוצאת

בתאיהזוהריםהאפודיםבתאינמצאיםהזוהריםהאפודים
.הקדמיהנוסעובדלתהנהגשבדלתהאחסון

1הזוהרהאפודנרתיקאתהחוצהמשוך:הוצאההוצאה0
.2מהלולאה

האפודאתוהוצא1הזוהרהאפודנרתיקאתפתח0
.הזוהר

תאיםכןגםישנםהאחוריותהדלתותשלהאחסוןבתאי%
.זוהריםאפודיםלאחסןאפשרשבהם,זוהריםלאפודים

מרביכביסותמספר1
מרביתכביסהטמפרטורת2
להלביןאין3
לגהץאין4
כביסהבמייבשלייבשאין5
יבשניקוילנקותאין6
2דרגההזוהראפוד7

כאשררקבתקןהקבועותהדרישותעלעונההזוהרהאפוד
.לגמריוסגורהנכונהבמידההוא

:הבאיםבמקריםהזוהרהאפודאתלהחליףיש
Rהאורמחזיריבפסיםלכלוךאונזקישאם.
Rמחזורישלהמותרהמקסימליהמספראתעברתאם

.הכביסה
Rנחלשתהאורהחזרתתכונתכאשר.

אזהרהאזהרהמשולשמשולש

האזהרההאזהרהמשולשמשולשהוצאתהוצאת

.1המטעןתארצפתאתפתח0
.2האזהרהמשולשאתהוצא0
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האזהרההאזהרהמשולשמשולשהצבתהצבת

שנוצרתעדלמעלה1הצדייםהאורמחזיריאתמשוך0
העליוןהכפתורבאמצעותאותםוחבר,משולשצורת
2.

.3הרגליותאתולמטההצדהפתח0

הראשונההראשונההעזרההעזרהערכתערכתסקירתסקירת

שמאלבצדהמטעןבתאנמצאת1הראשונההעזרהערכת
.האחסוןברשת

הכיבויהכיבוימטףמטףהסרתהסרת

מותקןשלאהכיבוימטףעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהגשלהרגלייםבאזורנכונהבצורה

אתלהגבילעלולהנהגשלהרגלייםבאזורהכיבוימטף
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
שלהדרכיםובטיחותהפעולה‑בטיחותאתמסכןהדבר
.הרכב
שלהרגלייםבאזורלעוףעלולהכיבוימטףכךעליתר
.האחריםהרכבנוסעיאוהנהגאתולפצועהנהג
נכונהבצורהתמידהכיבוימטףאתוקשוראחסן0

.נסיעהכדיתוךבמחזיק
.נהיגהכדיתוךהכיבוימטףאתתוציאאל0
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הלשוניתאתמעלהכלפימשוך:שמאלישמאליהגההגהעםעםרכברכב0
1.

.2הכיבוימטףאתהוצא0

בגלגלבגלגלנקרנקר
בצמיגבצמיגתקרתקרשלשללמקרהלמקרההנחיותהנחיות

בצמיגיםלחץכשאיןתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

הנהיגהבהתנהגותמשמעותיתפוגעאווירלחץללאצמיג
.הרכבשלוהבלימה‑ההיגויבמאפייניוכן
.לחץבושאיןצמיגעםתיסעאל0
אוחלופיבגלגלאווירלחץללאהצמיגאתהחלף0

.מורשהלמוסךהודע

הפעולהאפשרויותלרשותךעומדותבצמיגתקרישנואם
:הרכבבאבזורתלוי,הבאות
RעםעםרכביםרכביםMercedes me connect:שלבמקרה

באמצעותהדרכיםתיקונילשירותלהתקשרתוכלתקלה
.העיליתההפעלהיחידת
R437עמוד3(הגלגלאתהחלף:הרכביםהרכביםכלכל(.
.בלבדמסוימותבמדינותזמיןחירוםגלגל%

TIREFITערכתערכתשלשלהאחסוןהאחסון
.המטעןתאלרצפתמתחתנמצאתTIREFITערכת

בצמיגיםאווירלמילוימדחס1
לצמיגיםאיטוםחומרבקבוק2

הנתוניםאו/ו)LK(ההספקדירוגעלהנתונים%
:בצמיגיםאווירלמילויהמדחסבגבמצויניםהחשמליים
RLK2–12V/15 A,180ג"ק0,8,ואט

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

אם.תחזוקהדורשאינובצמיגיםאווירלמילויהמדחס
.מורשהלמוסךפנהתקלהישנה

TIREFITבערכתבערכתשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rלצמיגיםאיטוםחומרבקבוק
RמדבקהTIREFIT
Rבצמיגיםאווירלמילוימדחס
Rהרכבבאבזורתלוי(כפפות(

)413עמודTIREFIT:)3הערכהשלהאחסוןמקום
לגודלעדבצמיגיםחתכיםלאטוםתוכלTIREFITבעזרת
להשתמשאפשר.הצמיגבסולייתבמיוחד,מ"מ4-כשל
.20°C-עדשלחיצוניתבטמפרטורהTIREFIT-ב
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צמיגיםלאיטוםבחומרבשימושתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

יוכללאהצמיגיםאיטוםחומרהבאיםבמקריםבמיוחד
:הצמיגאתלאטוםיוכללאשהואכיוון,הצורךדילסייע
Rגדולבגודלבצמיגדקירותאוחתכיםניכריםכאשר

.לעילמהמצוין
Rבחישוקנזקיםישאם
Rעםאובצמיגיםמאודנמוךאווירבלחץנסעתאם

מאווירריקיםצמיגים

.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
.בצמיגיםהאווירמילוימדחסשל
צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוקאתשניםחמשכללהחליףיש

.מורשהבמוסך
.לצמיגשחדרהזרהגוףאתהצמיגבתוךהשאר0

מכלולעלTIREFITמדבקתשל1החלקאתהדבק0
.לראותיכולשהנהגבאזורהמחוונים

בקרבתTIREFITמדבקתשל2החלקאתהדבק0
.הפגוםהצמיגשלהגלגלשסתום
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המדחסמגוף5והצינורהכבלעם4התקעאתהוצא0
.בצמיגיםאווירלמילוי

בקבוקשל6לאוגן5הצינורשלהתקעאתדחף0
.נתפסשהתקעעד1צמיגיםלאיטוםהחומר

2למגרעת1לצמיגיםהאיטוםחומרבקבוקאתדחף0
פונהראשוכאשר,בצמיגיםאווירלמילויהמדחסשל

.למטה

הצמיגשל7מהשסתוםהשסתוםמכסהאתהסר0
.הפגום

.7השסתוםעל8הגמישהמילויצינוראתהברג0
.ברכב‑וולט‑12לשקע4התקעאתהכנס0
.ההצתהאתהפעל0
אווירלמילויבמדחס3והכיבויההפעלהמתגעללחץ0

.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
.בצמיגאווירמחדשמלא0

חייבבצמיגהאווירלחץהיותרלכלדקותעשרכעבור
200לפחותלהיות kPa)2.029,בר psi(.
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בצמיגיםהאווירלחץכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מספיקאינו

לערךהגיעלאעדייןבצמיגהאווירלחץזהזמןלאחראם
במקרה.מדיקשהבצורהניזוקשהצמיגסימןזהו,הדרוש

.לעזוריוכללאהצמיגיםאיטוםחומרזה
עשוייםבצמיגיםמדינמוךאווירולחץפגומיםצמיגים
קשהבצורהולפגועהבלימהמאפייניאתלשבש

.הרכבשלהכבישבהתנהגות
.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךהודע0

שלשללערךלערךהגיעהגיעבצמיגבצמיגהאווירהאווירלחץלחץדקותדקותעשרעשרכעבורכעבוראםאם
200 kPa)2.029,ברבר psi(:

.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתכבה0
הצמיגמשסתוםהאווירמילויצינוראת)בהברגה(נתק0

.הפגום

בחומרשנאטםצמיגעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
איטום

פוגעצמיגיםלאיטוםחומרבאמצעותזמניתשנאטםצמיג
לנסיעהמתאיםואינוהרכבשלהכבישבהתנהגות
.גבוהותבמהירויות

.בזהירותוסעשלךהנהיגהאופןאתהתאם0
עםנסיעהעבורהמותרתהמרביתלמהירותלבשים0

.צמיגיםאיטוםבחומרשנאטםצמיג

צמיגעםלנסיעההמותרתהמרביתלמהירותלבשים0
.ש"קמ80,צמיגיםלאיטוםחומרבאמצעותשנאטם

במכלולTIREFITמדבקתשלהעליוןהחלקאתהדבק0
.הנהגשלהראייהבשדההמחוונים

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(.

בצמיגיםהאווירלחץכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מספיקאינו

בערךאינובצמיגהאווירלחץהקצרההנסיעהלאחראם
במקרה.מדיקשהבצורהניזוקשהצמיגסימןזהו,הדרוש

.לעזוריוכללאהצמיגיםאיטוםחומרזה
עשוייםבצמיגיםמדינמוךאווירולחץפגומיםצמיגים
קשהבצורהולפגועהבלימהמאפייניאתלשבש

.הרכבשלהכבישבהתנהגות
.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךפנה0

:Mercedes-Benzשלשלשעותשעות24שירותשירותבהןבהןשיששישמדינותמדינות
בצד‑Bקורהעל,דוגמהל,נמצאתהטלפוןמספרעםמדבקה
.הנהג
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לפחותכעתהואאםבצמיגיםהאווירלחץאתתקן0
130 kPa)1.319,בר psi(.בטבלתתמצאהערכיםאת

.השקעשבמכסהבצמיגיםהאווירלחצי
למילויהמדחסאתהפעל:בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץהגדלתהגדלת0

.בצמיגיםאוויר

שחרורלחצןעללחץ:בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץהפחתתהפחתת0
.2הלחץמדליד1האוויר

צינוראת)בהברגה(הסר,תקיןבצמיגהאווירלחץאם0
.שנאטםהצמיגשלמהשסתוםהמילוי

.שנאטםהצמיגשלהשסתוםאלהשסתוםמכסהאתהברג0

מהמדחסהצמיגיםאיטוםחומרשלהבקבוקאתהוצא0
.בצמיגיםאווירלמילוי
האיטוםחומרלבקבוקמחוברנותרהמילויצינור

.לצמיגים
,הצמיגאתלהחליףכדיהקרובהמורשהלמוסךסע0

.המילויוצינורצמיגיםלאיטוםהחומרבקבוק

)רכברכב(מצברמצבר
וולטוולט12‑‑-ההלמצברלמצברבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

מקצועיותלאעבודותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במצבר

לדוגמהלגרוםיכולותבמצברמקצועיותלאעבודות
בפעולותשיבושיםלהתרחשעשוייםכךעקב.לקצר

,התאורהמערכתכגון,הבטיחותעלהמשפיעותמערכות
®ESP-האו)גלגליםנעילתלמניעתמערכת(ABS-ה
לרעהלהשפיעעלולהדבר).אלקטרוניתיציבותבקרת(
.שלךהרכבשלהבטיחותעל

:ברכבהשליטהאתלאבדעשויאתההבאיםבמצבים
Rבבלימה
Rמדיגבוההבמהירותאו/ופתאומיהיגויבעת

למוסךמידלפנותישדומיםבמקריםאוקצרבעת0
.מורשה

.בנסיעהלהמשיךאין0
עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךתמידפנה0

.במצבר

Rהעלנוסףמידע-ABS)3171עמוד(
Rהעלנוסףמידע-ESP® )172עמוד3)

Mercedes–Benzרקלהשתמשבטיחותמטעמיממליצה
עבורMercedes-Benzידיעלואושרושנבדקובמצברים

כדי,דליפותמפנייותרטובמוגניםאלהמצברים.רכבך
.בתאונהניזוקמצברכאשרייצרבולאברכבשהנוסעים

אלקטרוסטטימטעןעקבפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&

ועקבניצוצותלהיווצרותלגרוםעשויאלקטרוסטטימטען
.המצברשלהנפיצההגזתערובתלהצתתכך
שלמתכתייםבחלקיםלגעתישבמצברנגיעהלפני0

.אלקטרוסטטימטעןלפרוקכדי,המרכב

בעתגםכמומצברטעינתבעתנוצרתהנפיצההגזתערובת
.חיצונייםעזראמצעיבעזרתהתנעה
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מצבריםמחומצתצריבהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.רפואילסיועופנינקיים

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
מצבריםאוסוללותשלתקיןלאסילוקעקב

חוקפיעל.רעיליםחומריםמכילותסוללות
.הביתיתלפסולתאותןלהשליךאסור
0

ידידותיבאופןומצבריםסוללותסלק
למוסךהריקיםהמצבריםאתמסור.לסביבה
.משומשיםלמצבריםאיסוףלנקודתאומורשה

למוסךכךלשםפנה,וולט12‑-המצבראתלנתקעליךאם
.מורשה
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

הגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברבנושאבנושאהנחיותהנחיות

הפנימימהלחץחריגהבעתפיצוץסכנתסכנהסכנה&
הגבוההמתחבמצבר

המתחבמצברהפנימיהלחץברכבשרפהישנהכאשר
משתחררזהבמקרה.הקריטימהערךלחרוגעשויהגבוה

.המצברברצפתשחרורשסתוםדרךדליקגז
.להידלקעשויהגז
סימניאועשן,חריגריחהתהוותשלבמקרה0

.הטעינהפעולתאתמידלבטליש,צריבה
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אזוראתלאבטחצריך.הסכנהמאזורמידהתרחק0
.מספקבמרחקהסכנה

.האשמכביאתעדכן0

כדי,הצורךדיתמידטעוןלהיותצריךהגבוההמתחמצבר
מעמידכשאתה.שלוהשירותחיילמלואלהגיעיוכלשהוא
שלהטעינהמצבאתבדוק,ארוךזמןלמשךהרכבאת

ארוכיםהשבתהזמניעקבהנגרמתעמוקהפריקה.המצבר
השבתהזמניבמשך.הגבוההמתחלמצברנזקלגרוםעלולה
ארבעהכלדקותכמהלמשךהרכבאתלהפעילישארוכים
.הגבוההמתחמצבראתלטעוןכדי,שבועות

פיצוץסכנת

טיפולבעתאסוריםועישוןגלויאור,אש
.ניצוצותהיווצרותמנע.במצבר

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

נוזלאוחומצהנתזישטוף.הגנהומסכנתסינר
רופאלעזרתפנה.נקייםבמיםמידאלקטרוליטי

.הצורךבמקרה
.מגןמשקפילבש

.ילדיםהרחק

.אלהבהוראותלמצויןלבשים

.)154עמוד3(הגבוההמתחמצברטעינתעלנוסףמידע

‑‑וולטוולט12‑‑מצברמצברוטעינתוטעינתחיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהאמצעיאמצעי
מורשהבמוסךהמצברשלחיצוניתהתנעהלבצעיש0

.Mercedes-Benzשירותמרכזלדוגמה,בלבד

לדוגמה,בלבדמורשהבמוסךהמצבראתלהטעיןיש0
.Mercedes-Benzשירותמרכז

‑‑וולטוולט‑‑12מצברמצברהחלפתהחלפת
לדוגמה,בלבדמורשהבמוסךהמצבראתלהחליףיש0

.Mercedes-Benzשירותמרכז

וגרירהוגרירהבמשיכהבמשיכההתנעההתנעה
מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות

Mercedes-Benzאתלהובילתקלהשלבמקרהממליצה
.אותולגרורולאהרכב
ישהקרקעעלהסרניםשניכאשרהרכבגרירתלצורך

להשתמשאין.גרירהבמוטאוגרירהבחבללהשתמש
Towבמערכות Bar.

.אותותגרוראל,קירורנוזלמאבדשהרכבמזההאתהאם
.אותולהובילישהרכבאתלגרורבמקום

נכונהלאגרירהעקבלרכבנזקיםהערההערה*

.גרירהבנושאולהוראותלהנחיותלבשים0
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מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות

מורםמורםקדמיקדמיסרןסרןהקרקעהקרקעעלעלהסרניםהסרניםשנישני

ש"קמ50שלבמהירותמ"ק50היותרלכל,כןש"קמ50שלבמהירותמ"ק50היותרלכל,כן

הקרקעהקרקעעלעלהסרניםהסרניםשנישניעםעםהרכבהרכבגרירתגרירת

המותרותהגרירהלשיטותלההערותלבשים0
.)419עמוד3(
.וטעוןמחוברשהמצברודא0

:הבאותלנקודותלבשים,ריקהמצברכאשר
Rההתנעהמערכתאתעודלהתניעאפשראי.
Rהחשמליהחנייהבלםאתלשלבאולשחרראפשראי.
Rלמצבההילוכיםתיבתאתלהעביראפשראיiאוj.
:מותרתהובלהרקהבאיםבמקרים%
Rלמצבההילוכיםתיבתאתלהעבירניתןלאבאשר

i.
Rכשלהמחווניםבמכללתכליתי-הרבהצגכאשר.

Rהצגהודעתתופיעכאשרá
(Towing

not permitted See Owner's Manua"הגרירה
").רכבספרראהאסורה

.)421עמוד3(הרכבאתהוביל
.הרמהמנגנוןעםבגררצורךישהרכבהובלתלצורך

גדוללמרחקאומדימהירהגרירהעקבנזקהערההערה*
מדי

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

מדיכבדרכבבגרירתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

מדיכבדבמשיכהלהתנעהאולגרירההמיועדהרכבאם
הבאיםהמצבים,רכבךשלהמותרהכוללמהמשקל
:להתרחשעשויים
Rמהמקוםתיתלשהגרירהטבעת.
Rלהתהפךעשוייםהנגררעםהגוררהרכב.
אסור,אחררכבבמשיכהמתניעאוגורראתהאם0

שלהמותרהכולללמשקלמעליחרוגשמשקלו
.רכבך

שמשקלואסור,אחררכבבמשיכהלהתניעאולגרורעליךאם
.המותרהכולללמשקלמעליחרוג
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הרכבשלהמותרהכוללהמשקלשלהנתוניםאתבדוק0
.)445עמוד3(הרכבנתוניבלוחית

מאחרהקדמיהנוסעדלתאתאוהנהגדלתאתלפתוחאין0
.jלמצבתעבורההילוכיםתיבתשאז

.)422עמוד3(הגרירהטבעתאתהתקן0
.הגרירהציודאתחבר0

הגרירהציודשלשגויחיבורעקבנזקהערההערה*

לטבעתרקהגרירהמוטאוהגרירהחבלאתחבר0
.הגרירה

.)71עמוד3(האוטומטיתהנעילהאתכבה0
.HOLDפונקצייתאתתפעילאל0
.)85עמוד3(גרירהמפניההגנהאתכבה0
.)179עמוד3(האקטיביהבלימהעזראתכבה0
.iלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
.החשמליהחניהבלםאתשחרר0

המערכותשלהמוגבלותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הגרירהבעתלבטיחותהקשורות

יפעלולבטיחותהקשורותהפונקציותהבאיםבמצבים
:כלליפעלולאאומוגבלבאופן
Rכבויהההצתה.
Rתקיניםאינםהכוחהגהאוהבלימהמערכת.
Rתקינותאינןברכבהחשמלרשתאוהאנרגיהאספקת.

רבכוחשיידרשייתכן,זהבמצברכבךאתגורריםאם
.לבלימהאולהיגוימהרגיל

.גרירהבמוטהשתמש0
.משוחררשההיגויודאהגרירהלפני0

מדיחזקמשיכהכוחעקבנזקהערההערה*

כוחותעקבלרכבנזקיםלגרוםעלולהחלקהלאנסיעה
.מדיגדוליםמשיכה

.ורציףחלקובאופןלאטסע0

להובלהלהובלההרכבהרכבהעמסתהעמסת

.)419עמוד3(לגרירהבנוגעלהנחיותלבשים0

אתלהעמיסכדיהגרירהלטבעתהגרירהציודאתחבר0
.הרכב

.iלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
עשויהההילוכיםתיבתאלקטרוניתתקלהישנהאם%

לספקישiלמצבלהחליףכדי.jבמצבלהינעל
.)419עמוד3(ברכבהחשמללרשתמתח

.הרכבאתהעמס0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
הרכבאתלאבטחכדיהחשמליהחנייהבלםאתהפעל0

.יידרדרשלא
.מהגלגליםרקהרכבאתקשור0

משטחאותועלנעמדיםוהאחוריהקדמישהסרןודא0
.הובלה
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שגוימיקוםעקבההינעלקונזקיםהערההערה*

ביןחיבורנקודתמעלהרכבאתלהעמידאין0
.הובלהמשטחי

הגרירההגרירהטבעתטבעתשלשלהאחסוןהאחסוןמקוםמקום

.המטעןתאלרצפתמתחתנמצאת1הגרירהטבעת

הגרירההגרירהטבעתטבעתהתקנתהתקנת

והוצאמטהכלפיהמסומנתבנקודה1המכסהאתדחף0
.אותו

.אותהוהדקהסוףעדימינההגרירהטבעתאתהברג0

לטבעתכניסהאיןמאחורברכב:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
.הגרירהלהתקןהגרירהציודאתחבר.גרירה
ינעל1שהכיסוי,הגרירהטבעתהסרתבעתלבשים%

.בפגושההתקנהבעת

הגרירהבטבעתשגוישימושעקבנזקהערההערה*

הרכבהגרירהמטבעתגרירהידיעלשהתחפררכבחילוץ
.לרכבנזקלגרוםעשוי
גרירהלצורךרקהגרירהבטבעתלהשתמשמותר0

.במשיכההתנעהאו

משיכהמשיכהדידי"עעהרכבהרכבהתנעתהתנעת

הרכבאתלהוביליש,מותנעתלאההתנעהמערכתכאשר0
.בנץ-מרצדסשלשירותלמרכזללמש,מורשהלמוסך

לא.גרירהדרךההתנעהמערכתאתעודלהתניעאפשראי0
.להתנעהגרירהנסיונותלבצעלנסות

חשמלחשמלנתיכינתיכי
חשמלייםחשמלייםלנתיכיםלנתיכיםבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

קוויעליתרעומסעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
חשמל

לאנתיךעלגישור,תקיןלאבנתיךמניפולציותביצוע
עלוליםיותרגבוהאמפרערךבעללנתיךהחלפהאותקין
.ברכבהחשמלייםהקוויםעליתרעומסלגרום
.לשרפהלגרוםעלולזהמצב
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,חדשיםבנתיכיםרקפגומיםנתיכיםלהחליףיש0
.נכוןאמפרערךבעלימתאימים

שגוייםנתיכיםעקבנזקהערההערה*

לרכיביםנזקלגרוםעשוייםמתאימיםלאנתיכים
.שלהםהתפקודאתמשמעותיתלהגבילאוולמערכות

-Mercedesידיעלשאושרובנתיכיםרקהשתמש0
Benz,הדרושיםההגנהערכיבעלי.

ניתן:זהיםערכיםבעליבנתיכיםשרופיםנתיכיםלהחליףיש
ומידעהנתיכיםערכיאת.הנתיךוערךהצבעלפיזאתלזהות
.הנתיכיםבתרשיםלמצואניתןנוסףחשוב
המטעןבתאהנתיכיםבתיבת:נתיכיםנתיכיםמיקוםמיקוםתרשיםתרשים

.)424עמוד3(

לחותעקבלקויתפקודאונזקהערההערה*

מערכתשללנזקיםאותפקודלתקלותלגרוםיכולהלחות
.החשמל

שלאלהפקידישפתוחההנתיכיםתיבתכאשר0
.הנתיכיםתיבתלתוךלחותלחדורתוכל

שלשהאטםלוודאישהנתיכיםתיבתסגירתבעת0
.הנתיכיםלתיבתהיטבנצמדהמכסה

למוסךפנה,נשרףהחדשהנתיךגםנתיךהחלפתלאחראם
.הבעיהמקוראתשיבדקוכדימורשה
:שלוודאישנתיךהחלפתלפני
Rלהידרדריוכלשלאהרכבאתאבטח.
Rכבוייםהחשמלצרכניכל.
Rכבויהההצתה.

:שונותנתיכיםתיבותפניעלמחולקיםהחשמלייםהנתיכים
R423עמוד3(הנהגבצדהמנועבתאנתיכיםתיבת(
Rהנהגבצדהמכשיריםלוחבאזורנתיכיםתיבת

)424עמוד3(
Rהקדמיהנוסעשלהרגלייםבאזורנתיכיםתיבת

)424עמוד3(
Rהנסיעהלכיווןבמבטימיןצדהמטעןבתאנתיכיםתיבת

)424עמוד3(

המטעןהמטעןבתאבתאהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

תנאיםתנאים
Rמוכניםומברגיבשהמטלית.

החשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים
.)422עמוד3(

פתיחהפתיחה

כשמכסהבמגביםשימושעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פתוחהמנועתא

,פתוחהמנועכשמכסהלפעוליתחילוהשמשותמגביאם
.המגביםהפעלתבמנגנוןלהיתפסעשויותידיך
ולכבותלהפקידישהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.והמגביםההצתהאת
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.שמאלהסיבוברבע1בכיסוי2התפסיםאתסובב0
.החץבכיוון1הכיסויאתמעלההטה0

.יבשהמטליתבאמצעותהנתיכיםמתיבתלחותסימנינגב0
4מכסהאתמעלהכלפיוהסר3הברגיםאתשחרר0

.הנתיכיםתיבת

סגירהסגירה
.נכונהבצורה4למכסהצמודהאטםאםבדוק0

.הנתיכיםבתיבתמאחורלמחזיק4המכסהאתחבר0
הברגיםאתוהדקהנתיכיםתיבת4מכסהאתמטההטה0

3.
.1הכיסויאתהנמך0
.ימינהסיבוברבע1בכיסוי2התפסיםאתסובב0
.המנועתאמכסהאתסגור0

המכשיריםהמכשיריםבלוחבלוחהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

מתחתהמכשיריםלוחאזורבצדנמצאתהנתיכיםתיבת
.לכיסוי
-Mercedesשירותלמרכזפנהנוסףמידעלקבלכדי0

Benz.

הנוסעהנוסעשלשלהרגלייםהרגלייםבאזורבאזורהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה
הקדמיהקדמי

החשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים
.)422עמוד3(

.אותווהסרהחץבכיוון1הכיסויאתפתח0

המטעןהמטעןבתאבתאהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

החשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים
.)422עמוד3(
.)110עמוד3(המטעןתארצפתאתפתח0
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.החץבכיוון1הכיסויאתמעלההטה0

.הנתיכיםבתיבתבצדנמצאהנתיכיםמיקוםתרשים
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חריגהחריגהכבישכבישלהתנהגותלהתנהגותאואולרעשיםלרעשיםבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
כבישולהתנהגותלרעשים,לרעידותהנסיעהבמהלךלבשים

עשוייםאלהדברים.אחדלצדמשיכהלדוגמה,דופןיוצאת
שאחדחושדאתהאם.ולצמיגיםלגלגליםנזקיםעללהצביע
הרכבאתעצור.הנסיעהמהירותאתהאט,תקיןאינוהצמיגים
גם.ניזוקווהצמיגיםהגלגליםאםובדוקהאפשריבהקדם
כבישלהתנהגותלגרוםעשוייםבצמיגיםמוסתריםנזקים
למוסךהרכבאתהבא,נזקיםמזההאינךאם.זודופןיוצאת
.והצמיגיםהגלגליםבדיקתלצורךמורשה

והצמיגיםוהצמיגיםהגלגליםהגלגליםשלשלסדירהסדירהלבדיקהלבדיקהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

פגומיםצמיגיםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.אווירלחץלאבדעשוייםפגומיםצמיגים
.הרכבעלשליטהלאבדעלולאתהכךעקב
אםלזהותכדיהצמיגיםאתסדירבאופןבדוק0

.פגומיםצמיגיםמידוהחלף,נזקיםלהםנגרמו

הגלגליםבכלסדירבאופןלבצעישהבאותהבדיקותאת
נסיעהלפנילדוגמה,הצורךלפיאובחודשפעםלפחות
:שטחנסיעתאוארוכה
R427עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת(
Rנזקיםלאיתורוהצמיגיםהגלגליםשלחזותיתבדיקה

Rהשסתומיםמכסיבדיקת
באמצעותולכלוךלחותמפניהשסתומיםעללהגןיש

Mercedes-Benzידיעלשאושרוהשסתומיםמכסי
.רכבךעבורבמיוחד
Rושלהצמיגבסולייתהחריציםעומקשלחזותיתבדיקה

.הרוחבלכלהצמיגסולייתשלהשטחפני
מ"מ3הואקיץבצמיגיהמינימליהחריציםעומק

.מ"מ4חורףובצמיגי

שלגשלגלשרשראותלשרשראותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

המתליםמערכתלחלקיאולמרכבנזקיםהערההערה*
שלגשרשראותכשמותקנות

ברכביהקדמייםהגלגליםעלהמותקנותשלגשרשראות
4MATICמערכתלחלקיאולמרכבנזקלגרוםעלולות
.המתלים

השלגשרשראותאתלהתקיןיש4MATICברכבי0
.האחורייםהגלגליםעלרק

:שלגבשרשראותשימושבעתהבאותלהנחיותלבשים
Rשילוביעבוררקשלגבשרשראותלהשתמשמותר

במרכזתקבלבנושאמידע.מסוימיםצמיגים-גלגלים
.Mercedes-Benzשלשירות

Rשלגבשרשראותרקלהשתמשישבטיחותמטעמי
שלגבשרשראותאוMercedes-Benzידיעלשאושרו
.זההבאיכות
Rשרשראותכשמותקנותהמותרתהמרביתהנסיעהמהירות

.ש"קמ50היאשלג
Rהחנייהבעזרלהשתמשאין:אקטיביאקטיביחנייהחנייהעזרעזרעםעםרכביםרכבים

.שלגשרשראותמותקנותכאשרהאקטיבי
עבורהמרביתהמהירותאתקבועבאופןלהגבילאפשר%

.)182עמוד3(חורףצמיגיעםהנסיעה
®ESPמערכתאתלכבותאפשרהזינוקלצורך%

ולספקלהסתחרריוכלוהגלגליםכך.)174עמוד3(
.יותרחזקדחיפהכוח
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בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץ
בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירללחץללחץבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

מדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
בצמיגים

בשל,מסוכןבצמיגיםמדיגבוהאומדינמוךאווירלחץ
:להלןהמפורטותהסיבות
Rבעומסבנסיעהבמיוחד,להתפוצץעלוליםהצמיגים

.גבוההובמהירותגבוה
Rבאופןאוהמידהעליתרלהישחקעשוייםהצמיגים

עלמשמעותיתלהשפיעהעשוידבר,אחידשאינו
.בכבישהצמיגאחיזת
Rמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה

.וההיגויהבלימה
ובדוקלצמיגיםהמומלציםהאווירללחצילבשים0

בגלגלכולל,הצמיגיםבכלהאווירלחץאת
:החלופי
Rבחודשפעםלפחות
Rהרכבעלהמועמסהמשקלשינוילאחר
Rארוכהנסיעהלפני
Rבשטחנסיעהלדוגמה,השתנוהנסיעהתנאיכאשר

.בצמיגיםהאווירלחץאתהתאםהצורךבמקרה0

:הבאבאופןמשפיעבצמיגיםמדיגבוהאונמוךאווירלחץ
Rמתקצרהצמיגיםשלהשירותחיימשך.
Rיותררבהבקלותניזוקיםהצמיגים.
Rנפגעותהנסיעהבטיחותובעקבותיההנסיעהמאפייני,

.ציפהעקבלדוגמה

חוזרותלחץנפילותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
בצמיגים

השסתום,שהגלגלייתר,שובנופלבצמיגהאווירלחץאם
.פגומיםהצמיגאו

להתפוצצותלגרוםעלולבצמיגמדינמוךאווירלחץ
.הצמיג
.בצמיגזריםגופיםישנםאםבדוק0
.אטומיםאינםהשסתוםאוהגלגלאםבדוק0
.מורשהלמוסךפנה,הנזקאתלתקןיכולאינךאם0

הצמיגיםעבורבצמיגיםהמומלץהאווירלחץעלהנתוניםאת
בצמיגיםהאווירלחציבטבלתתמצאברכבךהיצרןשהתקין
.)427עמוד3(השקעמכסהשלהפנימיבצד

מיוחדמכשירבאמצעותבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק
הצמיגשלהחיצוניהמראה.בצמיגיםהאווירלחץלבדיקת
.בצמיגהאווירללחץסממןבהכרחמהווהאינו

אתלבדוקתוכל:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתהכולליםהכולליםרכביםרכבים
.הרכבמחשבבאמצעותגםבצמיגיםהאווירלחץ
תנאים.קריםכשהצמיגיםרקבצמיגיםהאווירלחץאתתקן

:קריםלצמיגים
Rלפחותשעותשלושלמשךהצמיגיםעלעמדהרכב

.ישירהשמשקרינתללאבמקום
Rמ"ק1.6-מפחותנסעהרכב.

10-בהצמיגהתחממות °Cבצמיגהאווירלחץאתמגדילה
10-בכ kPa)0.11.5,בר psi.(אםבכךלהתחשביש

.חמיםבצמיגיםהאווירלחץאתבודקים

גרורגרורלגרירתלגרירתהנחיותהנחיות
עבורהאווירלחץורקאךתקףהאחוריהסרןצמיגיעבור
.בצמיגיםהאווירלחציבטבלתכמצויןמוגברמשקלעומס

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחצילחציטבלתטבלת

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

,יותראואחתצמיגיםמידתכתובותהאווירלחץנתוןלפניאם
.האלההצמיגיםלמידותרקתקףהזההאווירלחץאז
אתכוללותהלחץנתוןלפניהמצוינותהצמיגיםמידותאם

חלופיאווירלחץמצייןהזההאווירלחץנתון,+הסמל

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

מספר.המטעןופריטיהאנשיםמספרבאמצעותבטבלה
.שונהלהיותעשויבפועלהישיבהמקומות
:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
R427עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתתפקודתפקוד
אתבצמיגיםאווירלחץחיישניבאמצעותמבקרתהמערכת

המותקניםהצמיגיםטמפרטורתואתבצמיגיםהאווירלחץ
.ברכב
,חורףבגלגלילדוגמה,בצמיגיםחדשיםאווירלחץחיישני
.הראשונהבנסיעהאוטומטיתיכוילו
הצגעליוצגוהצמיגיםוטמפרטורתבצמיגיםהאווירלחץ
.)429עמוד3(תכליתי-הרב

לצמיגיםמאודגבוהותטמפרטורותאולחץאובדןשלבמקרה
:כדלקמןאזהרהתקבלאתה
Rהצגעלהודעותשלבאופן

עמוד3(
478(

Rאזהרהנוריתשלבאופןhהמחווניםבמכלול
)508עמוד3(

הואהנהג.בלבדעזראמצעיהיאבצמיגיםהאווירלחץבקרת
לחץאתיתאםבצמיגיםהאווירשלחץלהקפידהאחראי
התאם.קריםבצמיגיםהנוכחיהנסיעהלמצבהמומלץהאוויר
לחץבדיקתמכשירבאמצעותקריםבצמיגיםהאווירלחץאת

חייבתבצמיגיםהאווירלחץבקרתכילבשים.בצמיגיםאוויר
תנאיעבורבצמיגיםהנכוןהאווירלחץאתראשיתללמוד
.הנסיעה
ערכיאתבצמיגיםהאווירלחץבקרתתעדכןהמקריםבמרבית
.בצמיגיםהאווירלחץשינוילאחראוטומטיתהחדשיםהייחוס
ידיעלידניתהייחוסערכיאתלעדכןגםבאפשרותךאולם

בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
.)429עמוד3(

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rשגויבאופןמוגדרבצמיגהאווירלחץ.
Rזרגוףחדירתעקבלדוגמה,פתאומילחץאובדןהתרחש.
Rאחררדיומקורעקבתקלההתרחשה.

:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R427עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(
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בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתעםעםבצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבדיקתבדיקת

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

:רכבמחשב
)צמיגים(2)שירות(1

:תוצגהבאותמההודעותאחת
Rהגלגליםשלבצמיגיםוטמפרטורהנוכחיאווירלחץ

:הבודדים

R

כעבוריוצגבצמיגיםהאווירלחץ(
)נסיעהדקותכמה

R)האווירלחץבקרת
עדייןבמערכתהנתוניםלימודתהליך):פעילהבצמיגים

כברבצמיגיםהאווירלחציזהבמצב.הסתייםלא
.מנוטרים

המומלץהאווירללחץבצמיגיםהאווירלחץאתהשווה0
לבשים.)427עמוד3(הנוכחיהנסיעהלמצב

.)427עמוד3(הצמיגיםלטמפרטורתבנוגעלהנחיות
להיותעשוייםתכליתי-הרבהצגעלהמוצגיםהערכים%

שהםמאחר,האווירלחץבדיקתבמכשירמאלהשונות
מכשיריציגגבוהיםבמקומות.היםפנילגובהמתייחסים
מאשרבצמיגיםיותרגובהאווירלחץהאווירלחץבדיקת
האווירלחץאתלהקטיןאיןזהבמקרה.הרכבמחשב

.בצמיגים
:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R427עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתשלשלמחדשמחדשהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rמתאיםהגלגליםארבעתכלשלבצמיגיםהאווירלחץ

.)427עמוד3(הנסיעהלמצב

האווירלחץבקרתאתמחדשלהפעילישהבאיםבמצבים
:בצמיגים
Rשונהבצמיגיםהאווירלחץ.

Rחדשיםהותקנואוצמיגיםאוגלגליםהוחלפו.

:רכבמחשב
)צמיגים(2)שירות(1

בצדההגהבגלגלהמגעפקדעלמטהכלפיאצבעהחלק0
.שמאל
ההודעהתופיעתכליתי-הרבהצגעל

האם(
ייחוסכערךבצמיגיםהנוכחיהאווירבלחץלהשתמש

?).חדש
להתחילכדישמאלבצדההגהבגלגלהמגעפקדעללחץ0

.מחדשהפעלהבתהליך
ההודעהמוצגתתכליתי-הרבהצגעל

בצמיגיםהאווירלחץבקרת(
).מחדשהופעלה
האזהרהונוריתיימחקוהנוכחיותהאזהרההודעות
.תכבהhהצהובה
לחץערכיאםתבדוקהמערכתנסיעהדקותכמהכעבור
.הדרושהטווחבתוךנמצאיםבצמיגיםהנוכחייםהאוויר
הייחוסכערכייתקבלוהנוכחייםהלחץערכימכןלאחר

.פיהםעלתנטרוהמערכתהחדשים
:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R427עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(
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בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתרדיורדיולציודלציודאישוראישור

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרימספרי

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

Schraderארגנטינה GG4T
Numero de Registro CNC

H-20495
Schrader DG6W2D4

Numero de Registro CNC:
H-20959

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

ברזיל

MODELO: GG4T
ANATEL: 07827-17-08001

MODELO:DG6W2D4
ANATEL: 01455-18-08001
Este equipamento opera em

caráter secundário, isto é, não
tem direito à proteção

contrainterferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo

tipo e não pode causar
interferência a sistemas operando

em caráter primário.

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

האיחוד
האירופי

Hereby, Schrader Electronics Ltd
declares that the radio equipment
type "GG4T", "DG6W2D4" is in

compliance with Directive
2014/53/EU.

The full text of the EU
declaration of conformity is

available at the following internet
address: http://

www.tpmseuroshop.com/
documents/

declaration_conformities
GG4T: 433.92MHz; Maximum

effective radiated power < 10mw
(e.r.p(

DG6W2D4: 433.92MHz;
Maximum effective radiated

power < 10mw (e.r.p(
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

Schrader Electronics Ltd. 11
Technology Park,

Belfast Road, Antrim BT41 1QS,
Northern Ireland United

Kingdom

NCAגאנה Approved:
1R3-1M-7E1-10D

NCA Approved: BR3-1M-GE2-
X73

:GG4Tאינדונזיה
54083/SDPPI/2017

PLG3612
DG6W2D4

57058/SDPPI/2018
PLG3612

MC34MA4:
25626/ISDPPI/2015

PLG3612

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

Kingdomירדן of Jordon Type
approval for Tyre Pressure

sensor.
Manufacturer: Schrader

Electronics Ltd.
Model: GG4T

Type Approval Number:
TRC/LDP/2017/456
Model: DG6W2D4

Type Approval Number:
TRC/LPD/2018/139
Model: MC34MA4

Type Approval Number:
TRC/LPD/2011/158

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

AGREEמרוקו PAR L'ANRT MAROC
Numero d'agreement: MR 14777

ANRT 2017
Date d'agrement: 20/09/17

Numero d'agrement: MR 16355
ANRT 2018

Date d'agrement: 19/04/2018
Numero d'agrement: MR 6706

ANRT 2011
Date d'agrement: 17/11/2011

:IFTמקסיקו RLVSCGG17-1665
IFETEL: RLVSCDG18-04

IFT: RCPSCMR14-062
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

מולדובה

024

1024

פקיסטן

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

פיליפינים

NTC Type Approved
No: ESD-1306871C
No: ESD-1715977C
No: ESD-1817081C

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

GG4Tסרביה

И 005 17
DG6W2D4

И 005 18
MC34MA4

И 011 11
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

Compliesסינגפור with
IMDA Standards

NO524-13
DA105282

דרום
אפריקה

TA-2017/3884 Approved
TA-2017/2933 Approved
TA-2011/1370 Approved

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

GG4Tאוקראינה

UK.TF
DG6W2D4

UA. TR.028
Corax 3

109

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

איחוד
האמירויות
הערביות

TRA
REGISTERED NO: ER57985/17
REGISTERED NO: ER960528

DEALER NO: DA0047074
REGISTERED NO: ER37066/15
DEALER NO: DA0047074/10

וייטנאם

Schrader Electronics Ltd.
Model: GG4T

No: C0170191017AF04A2
Model: DG6S2D4

No: C0078070518AF04A2
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גלגלגלגלהחלפתהחלפת
צמיגיםצמיגיםשלשלוהחלפהוהחלפההתקנההתקנה,לבחירהלבחירהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

במרכזתקבלהמותריםצמיגים-הגלגליםשילוביעלמידע
.Mercedes-Benzשלשירות

הגלגליםשלשגויותמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
והצמיגים

עשויהנכונותלאמידותבעליוצמיגיםגלגליםהתקנת
.המתליםשללרכיביםאוהגלגליםלבלמינזקלגרום
בעליוצמיגיםבגלגליםרקוצמיגיםגלגליםהחלף0

.המקורילחלקזהמפרט
:גלגליםבנושאהבאיםלנושאיםלבשים
Rשם
Rדגם

:צמיגיםבנושאהבאיםלנושאיםלבשים
Rשם
Rיצרן
Rדגם

הצמיגמעומסחריגהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המותרהמהירותמדירוגאוהמותר

מדירוגאוהצמיגעלהמותרהמרבימהעומסחריגה
.הצמיגולהתפוצצותלצמיגנזקיםלגרוםעלולההמהירות

צמיגיםובמידותצמיגיםבסוגירקהשתמש0
.הרכבעבורשאושרו

הצמיגעבורהדרושהמותרהמרבילעומסלבשים0
.הצמיגשלהמהירותולדירוגשלך

בסוגישימושעקבולצמיגיםלרכבנזקיםהערההערה*
אושרושלאצמיגיםובמידות

גלגלים,בצמיגיםורקאךלהשתמשישבטיחותמטעמי
ידיעלרכבךעבורבמיוחדשאושרוואביזרים

Mercedes-Benz.
כגוןהבקרהלמערכותבמיוחדמותאמיםאלהצמיגים
ABS,ESP®4אוMATIC,באופןמסומניםוהם
:הבא
RMO=Mercedes-Benz Original
RMOE=Mercedes-Benz Original

Extended)גלגליםעבוררק,תקרחסיןצמיג
)מסוימים

RMO1=Mercedes-Benz Original)צמיגי
AMGבלבדמסוימים(

,הכבישהתנהגותכגון,נוספיםמאפייניםכיייתכןאחרת
בנוסף.לרעהישתנווכדומהדלקצריכת,נסיעהרעשי
במרכבלהתחכךעשוייםאחרותבמידותצמיגיםלכך

אוהצמיגמכךכתוצאה.עומסתחתאחריםובחלקים
.להינזקעשוייםהרכב

שנבדקואביזריםאוגלגלים,בצמיגיםרקהשתמש
.Mercedes-Benzידיעלואושרו

מחודשיםצמיגיםעקבהנסיעהבטיחותסיכוןהערההערה*

-Mercedesידיעלנבדקיםאינםמחודשיםצמיגים
Benzבהםלזהותניתןשלאמאחר,מומלציםואינם
.קודמיםנזקיםתמיד
.מובטחתאינההנסיעהבטיחותלפיכך
יודעשאינךמשומשיםבצמיגיםלהשתמשאין0

.כהעדבהםהשתמשוכיצד
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עלנסיעהבעתולצמיגלגלגלאפשרייםנזקיםהערההערה*
מכשוליםפני

ככל.יותרקטןגדוליםגלגליםשלרוחב-הגובהיחס
נזקשייגרםהסכנהגדלהכךקטןרוחב-הגובהשיחס
.מכשולעלנסיעהבעתולצמיגלגלגל
בזהירותסעאומכשוליםפניעלמנסיעההימנע0

.יתר

בכלישימושעקבאלקטרונייםלרכיביםנזקהערההערה*
התקנה

רכיביםישנם:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים
באזורעבודהבכלילהשתמשאסור.בגלגלאלקטרוניים
.השסתומים

.להיפגעעשוייםהאלקטרונייםהרכיביםאחרת
.מורשהבמוסךרקצמיגיםהחלף0

הסביבהטמפרטורתכאשרקיץלצמיגינזקיםהערההערה*
נמוכה

סדקיםלהיווצרעשוייםנמוכההסביבהטמפרטורתכאשר
.נסיעהבמהלךהחורףבצמיגיקבועים

בצמיגיהשתמש7°C-מנמוכותבטמפרטורת0
M+S.

Mercedes-Benzידיעלרכבךעבוראושרושלאאביזרים
לפגועעשוייםנכונהלאבצורהבהםשמשתמשיםאביזריםאו

.הנסיעהבבטיחות
באביזריםשימושלפניאומאושריםלאאביזריםרכישתלפני
הנושאיםאתלבררכדימורשהלמוסךלפנותיש,כאלה
:הבאים
Rלשימושהתאמה
Rהחוקתקנות
Rהיצרןהמלצות

ספורטצמיגיעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

עםבשילובהספורטצמיגשלהמיוחדהסוליהפרופיל
ההחלקהסכנתאתמגביריםהמיוחדהצמיגיםחומר

.רטובאולחכבישעלוהציפה
כאשרמשמעותיתיורדתהצמיגאחיזתלכךבנוסף

הצמיגשלהפעולהוטמפרטורתהחיצוניתהטמפרטורה
.נמוכות

.הנהיגהאופןאתוהתאם®ESPמערכתאתהפעל0

10-מנמוכההחיצוניתהטמפרטורהכאשר0 °C
.M+Sבצמיגיהשתמש

וההחלפהההתקנה,הבחירהבעתהבאיםלנושאיםלבשים
:הצמיגיםשל
Rעבורמסויםצמיגסוגהמחייבות,במדינתךהחוקתקנות

.שלךהרכב
שימושובתנאימסוימיםבאזוריםכיייתכןלכךמעבר

.מסויםצמיגבסוגלהשתמשיומלץמסוימים
Rמפרט,זההמבנהבעליובגלגליםבצמיגיםרקהשתמש

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

).וימין
נסיעהלצורךזהמכלללחרוגמותרתקלהבעתרק

.למוסך
Rמתאימיםצמיגיםרקהגלגליםעלהתקן.
Rובצמיגיםבגלגלים,הבלימהבמערכתשינוייםלבצעאין.

ומובילאסורבלמיםמאבקהגנהובצלחותבשימסשימוש
.הרכברישיוןלביטול
Rהגלגליםכל:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים

מתפקדיםבחיישניםמצוידיםלהיותחייביםהמותקנים
.בצמיגיםהאווירלחץבקרתשל
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R7-מנמוכותבטמפרטורות °Cכלעללהשתמשיש
,השנהעונותלכלבצמיגיםאוחורףבצמיגיהגלגלים
.M+Sהסימוןאתהנושאים
אתגםהכולליםחורףצמיגיחורפייםבתנאיםבנסיעה
אתמספקיםM+Sהסימוןלצדiהשלגפתיתסימן

.ביותרהטובההאחיזה
RצמיגימתקיניםכאשרM+Sשפרופיללהקפידיש

.זההיהיההצמיגיםכלשלהסוליה
Rהצמיגישלהמותרתהמרביתלמהירותלבשים-M+S

.המותקנים
שלהמותרתהמרביתמהמהירותנמוכהזומהירותאם

בולטבמקוםזאתהמציינתמדבקהלהדביקיש,הרכב
.לנהג
R100במשךמתונהבמהירותלהריץישחדשיםצמיגים

.הראשוניםמ"הק
Rלכלשניםששלאחרבחדשיםהצמיגיםאתלהחליףיש

.שלהםהשחיקהבמצבתלותללא,היותר

למוסךפנהוצמיגיםגלגליםבנושאנוסףמידעלקבלת
.מורשה
:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
R427עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(
R427עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(

R442עמוד3(חירוםלגלגלבנוגעהנחיות(

גלגליםגלגליםלחילוףלחילוףבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

שונותגלגליםמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לקדמייםהאחורייםהצמיגיםאוהגלגליםביןהחלפה
משמעותיתלפוגעעשויהשונותשלהםהמידותכאשר

.הרכבשלהכבישבהתנהגות
עשוייםהמתליםרכיביאוהדיסקבלמילכךבנוסף
.להינזק

והאחורייםהקדמייםהגלגליםביןלהחליףמותר0
הקדמייםוהצמיגיםהגלגליםשלהמידותכאשררק

.זהותוהאחוריים

מידותבעליואחורייםקדמייםצמיגיםאוגלגליםביןהחלפה
.הרכברישיוןלפקיעתלגרוםעשויהשונות

:שונהבמידהנשחקיםוהאחורייםהקדמייםהגלגלים
Rהצמיגבכתףיותרנשחקיםהקדמייםהגלגלים
Rהצמיגבמרכזיותרנשחקיםהאחורייםהגלגלים

כלהגלגליםביןלהחליףישזההגלגליםגודלבעליברכבים
.הגלגליםשלהגלגולכיווןעלהקפד.מ"ק10000עד5000

להחלפתבנוגעהבטיחותולהנחיותלהערותכךתוךלבשים
.)437עמוד3(גלגללהחלפתהרכבגלגליםהכנת

גלגליםגלגליםלאחסוןלאחסוןבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

:שלהלןלהנחיותלבשיםגלגליםאחסוןבעת
Rיבש,קרירבמקוםאותםלאחסןישהגלגליםהסרתלאחר

.ואפל
Rודלקגריז,שמןמפניהצמיגיםעלהגן.

גלגלגלגללהחלפתלהחלפתהעבודההעבודהכליכליערכתערכתסקירתסקירת

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

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

תאלרצפתמתחתנמצאתגלגללהחלפתהעבודהכליערכת
.המטען

מגבה1
המגבהמפתח2

מתקפלעצירהסד3
גלגליםמפתח4
מרכוזפין5
למפתחשקעמפתח6

המתקפלהמתקפלהעצירההעצירהסדסדהצבתהצבת

להחלפהלהחלפההרכבהרכבהכנתהכנת

תנאיםתנאים
Rשלךהרכבאם.קיימתגלגללהחלפתהעבודהכליערכת

שאל,גלגללהחלפתעבודהכליבערכתמצוידאינו
.הדרושיםהעבודהכליהםמהמורשהבמוסך
Rבשיפועעומדאינוהרכב.
Rמחליקהולאמאוזנת,מוצקהקרקעעלעומדהרכב.
.החשמליהחניהבלםאתידניתהפעל0
.קדימהישרהקדמייםהגלגליםאתכוון0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
.ההנעהמערכתאתכבה0
.ההנעהמערכתאתלהתניעאפשרשאיודא0
ומאחורמלפניםמתאימיםחפציםאועצירהסדידחף0

.להחלפההמיועדלגלגלשבאלכסוןלגלגלמתחת
.)437עמוד3(הרכבאתהגבה0

גלגלגלגלהחלפתהחלפתבעתבעתהרכבהרכבהרמתהרמת

תנאיםתנאים
Rברכבאנשיםאין.
R437עמוד3(גלגללהחלפתמוכןהרכב(.
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:במגבהלשימושבנוגעחשובותהנחיות
Rידיעלואושרשנבדקמגבהבאמצעותרקהרכבאתהגבה

Mercedes-Benzשלךהרכבעבורספציפית.
Rלעבודותולאהרכבשלזמניתלהגבההרקמתאיםהמגבה

.לרכבמתחתתחזוקה
Rמוצק,מאוזןלהיותחייבעומדהמגבהשעליוהמשטח

,שטוח,גדולבמצעהשתמשהצורךבמקרה.מחליקולא
.מחליקולאעמיד
Rמדויקתאנכיתבזוויתלהימצאצריכההמגבהרגלית

.המגבהשלההרמהלנקודתמתחת

:מוגבהכשהרכבהתנהגותכללי
Rלרכבמתחתרגלייםאוידייםלהכניסאיןלעולם.
Rלרכבמתחתלשכבאיןלעולם.

Rהחנייהבלםאתתשחררואלהמנועאתתפעילאל
.החשמלי
Rתאדלתאתאוהרכבדלתותאתלסגוראולפתוחאין

.המטען

בורגיאתאחדכסיבובשחררהגלגליםמפתחבאמצעות0
אתהחוצהתבריגאל.להחלפההמיועדבגלגלהגלגל
.הברגים

למגבהההרמהנקודותמיקום
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המגבהשלההרמהנקודותכיסוי

.ההרמהנקודותשלהכיסויאתלהסירישהמגבהמיקוםלפני
ושלוףסיבוברבעבכיסוי1התפסאתסובב:הסרההסרה0

.אותו
שהמכסהכך,מטהכלפי2בידיתהמכסהאתמשוך0

.האורךקורתחיפוישלהעליוןהחלקמןמשתחרר
.הכיסויאתהסר0

המגבהשלההרמהנקודותכיסוי

לתוךהמכסהשל3הלשוניותאתהכנס:הרכבההרכבה0
.פנימההמכסהאתולחץהאורךקורתבחיפויהפתחים

עדהכיסויתוךאל,באיורכמסומן,1התפסאתהכנס0
.בגחוןבפתחננעלאותושומעשאתה
.הכיסויעםאחדבקומכוונןבגחוןשהשקעודא

המגבהשלשגויההצבהעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

מנקודותלאמגבהבעזרתהרכבאתמגביהיםכאשר
מהמגבהליפולעלולהרכב,ברכבהמתאימותההרמה
.מוגבהכשהוא

.ברכבלוהמיועדותבנקודותרקהמגבהאתהצב0
ישירותאנכיתבזוויתלהיותחייבתהמגבהרגל

.ההרמהלנקודתמתחת
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מהמגבהלרכבנזקיםהערההערה*

למגבההייעודיותההרמהבנקודותלאהמגבההצבת
.לרכבנזקיםלגרוםעלולה
ההרמהלנקודותמתחתרקהמגבהאתהצב0

.למגבההמיועדות

אלהכליםבערכתהנמצאט'רצ-הרינגמפתחאתחבר0
.גלוייהיה"AUF"שהכיתובכךהמגבהשלהמשושה

.4למגבהההרמהלנקודתמתח5המגבהאתהצב0
נצמד5שהמגבהעדימינה6הארכובהאתסובב0

בצורהעומדהמגבהובסיס4ההרמהלנקודתלגמרי
.הקרקעעליציבה

מתרומםשהגלגלעד6ט'רצ-הרינגמפתחאתסובב0
.מ"ס3-מיותרלאמהקרקע

.)440עמוד3(אותווהסרהגלגלאתשחרר0

גלגלגלגלהסרתהסרת

תנאיםתנאים
R437עמוד3(מוגבההרכב(.

מאחר,גלגלהחלפתבעתהבלםדיסקיעלכללכוחתפעילאל
.הבלימהבעתהנסיעהבנוחותלפגיעהלגרוםעשוישזה

הגלגלבורגיעללכלוךעקבלתבריגנזקיםהערההערה*

.בלכלוךאובחולהגלגלבורגיאתלהניחאין0

.הגלגלבורגאתהסוףעדהחוצההברג0

.לתבריג1המרכוזפיןאתהברגהגלגלבורגבמקום0
.הגלגלבורגישאראתהסוףעדהחוצההברג0
.הגלגלאתהסר0
.)440עמוד3(מותקןהחדשהגלגל0

חדשחדשגלגלגלגלהתקנתהתקנת

תנאיםתנאים
R440עמוד3(הוסרהגלגל(.

גלגלאבדןעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

כאשרוכןבגריזמרוחיםאומשומניםהגלגלבורגיכאשר
הגלגלטבורשלהתבריגיםאופגומיםהגלגלבורגי
.להשתחררעלוליםהגלגלבורגיפגומים

וצמיגיםגלגלים440



.נסיעהבמהלךגלגללאבדעלולאתהכךעקב
.הגלגליםבורגיאתלגרזאולשמןאיןלעולם0
.מורשהלמוסךמידהודעפגוםתבריגזיהיתאם0
גלגלטבוריתבריגיאופגומיםגלגליםבורגיהחלף0

.בחדשיםפגומים
.בנסיעהלהמשיךאין0

צמיגיםלבחירתבנוגעלהנחיותלבשים0
.)434עמוד3(

דופןעלחץישנוספציפיגלגולכיווןדרוששבהםבצמיגים
לכיווןלבשים.הצמיגשלהגלגולכיווןאתהמצייןהצמיג
.ההתקנהבעתהגלגול

הגלגלואומיבורגיהידוקבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
‑
עלולמוגבהברכבהגלגלאומיאוהגלגלבורגיהידוק
.המגבהלהתהפכותלגרום
לאחררקהגלגלואומיהגלגלבורגיאתלהדקיש0

.לקרקעהורדשהרכב

החלפת"בנשואהבטיחותולהערותלהנחיותלצייתהקפץ0
.)434עמוד3("גלגל

שאושרוגלגליםבבורגירקלהשתמשישבטיחותמטעמי0
.הגלגלועבורMercedes-Benzעבור

בסדר,בהצלבהקלותאותםוהדקהגלגלבורגיאתהברג0
.המצוין

.קלותוהדקהאחרוןהגלגלבורגאתהברג0
.)441עמוד3(לקרקעהרכבאתהורד0

גלגלגלגלהחלפתהחלפתלאחרלאחרהרכבהרכבהורדתהורדת

תנאיםתנאים
R440עמוד3(מותקןהחדשהגלגל(.
כךהמגבהשללמשושהט'רצ-הרינגמפתחאתחבר0

.גלוייהיה"AB"שהכיתוב
המגבהשלט'רצ-הרינגמפתחאתסובב:הרכבהרכבהנמכתהנמכת0

.שמאלה

עד1המצויןבסדרבהצלבההגלגליםבורגיאתהדק0
.מ"נ80שלמקסימלילמומנטעד,אחידבאופן5

1המצויןבסדרבהצלבההגלגליםבורגיאתהדקכעת0
150שלהדרושההידוקלמומנטעדאחידבאופן5עד
.מ"נ

שגויהידוקמומנטעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

במומנטהגלגליםאומיאוהגלגליםבורגיאתמהדקיםאם
.להשתחררעשוייםהגלגלים,מהדרוששונההידוק
מהודקיםהגלגלאומיאוהגלגלשבורגיודא0

.הנדרשההידוקבמומנט
למוסךהודע.הרכבאתתזיזאל,בטוחאינךאם0

.ההידוקמומנטשלמיידיתלבדיקהודאגמורשה
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ותקן,החדשהגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק0
.הצורךבמקרה

אתמחדשהפעל:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים0
.)429עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבקרת
.חירוםגלגלהואהחדשהגלגל:הכללהכללמןמןיוצאיוצא

:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R427עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

חירוםחירוםגלגלגלגל
חירוםחירוםלגלגללגלגלבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הגלגליםשלשגויותמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
והצמיגים

גלגלשלהצמיגיםסוגוכןוהצמיגיםהגלגליםמידות
להחלפההמיועדוהגלגלהחלופיהגלגלאוהחירום
חלופיגלגלאוחירוםגלגלהתקנת.שוניםלהיותעשויים
.הכבישבהתנהגותמשמעותיבאופןלפגועעשויה
:הבאיםלנושאיםלבלשיםישסיכוניםלמנועכדי
.בזהירותוסע,הנהיגהאופןאתהתאם0
אואחדחירוםמגלגליותרלהתקיןאיןלעולם0

.להחלפההמיועדמהגלגלשונהאחדחלופיגלגל

אוחירוםבגלגלבלבדקצרלזמןלהשתמשמותר0
.להחלפההמיועדמהגלגלשונהחלופיבגלגל

.®ESPמערכתאתלכבותאין0
אוחירוםגלגלמורשהבמוסךבהקדםלהחליףיש0

למידותלבשים.שונהגודלבעליחלופיגלגל
.והצמיגהגלגללסוגוכןוהצמיגהגלגלשלנכונות

.המותקןהחירוםגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק
.הלחץאתתקןהצורךבמקרה
היאחירוםגלגלכשמותקןהמותרהמרביתהנסיעהמהירות

.ש"קמ80
.החירוםגלגלעלשלגשרשראותלהתקיןאין
ששכעבורהמאוחרלכלבחדשהחירוםגלגלאתלהחליףיש

.שלוהשחיקהברמתתלותללא–שנים
גלגלכשמותקן:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים%

לפעולתוכללאבצמיגיםהאווירלחץבקרתחירום
לחץיוצגעדייןדקותכמהשבמשךייתכן.אמיןבאופן
לאחרמחדשהמערכתאתהפעל.שהוסרבגלגלהאוויר
.בחדשהחירוםגלגלאתשתחליף

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
R427עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(
R427עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(

החירוםהחירוםגלגלגלגלהוצאתהוצאת

.המטעןבתאהחירוםגלגלבנרתיקנמצאהחירוםגלגל
צמיגיםלהתקנתבנוגעלהנחיותלבשים0

.)434עמוד3(
.המטעןתאדלתאתפתח0
.העיגוןרצועותאתשחרר0
.מהמחזיקיםהעיגוןרצועותשלהשאקליםאתנתק0
.החירוםגלגלעםביחדהחירוםגלגלנרתיקאתהוצא0
.החירוםגלגלאתוהוצאהחירוםגלגלנרתיקאתפתח0
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הטכנייםהטכנייםהנתוניםהנתוניםבנושאבנושאהערותהערות
.האירופיהאיחודלהנחיותבהתאםנקבעוהטכנייםהנתונים
.סטנדרטיאבזורבעלילרכביםרקתקפיםהמצויניםהנתונים
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכזתקבלנוסףמידע
תמצאלרכבספציפייםרכבנתוני:מסוימותמסוימותמדינותמדינותעבורעבוררקרק

COC)CERTIFICATE-הבמסמכי OF
CONFORMITY.(עםביחדלידיךיימסרואלהמסמכים

.הרכב

ברכבברכבהאלקטרונייםהאלקטרונייםהרכיביםהרכיבים
המנועהמנועבאלקטרוניקתבאלקטרוניקתלהתערבותלהתערבותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

נכונהלאתחזוקהעקבמוקדמתשחיקההערההערה*

יותרמהירהלשחיקהלהובילעשויהנכונהלאתחזוקה
.הרכברישיוןולביטולברכבחלקיםשל
והחלקיםהמנועאלקטרוניקתאתלתחזקמותר0

.מורשהבמוסךרקהקשורים

קשרקשרמכשירימכשירי

קשרקשרמכשירימכשירילהתקנתלהתקנתהערותהערות

שלמקצועילאביצועעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
קשרבמכשיריעבודות

עשויותקשרמכשירישלנכונהלאהתקנהאושינוי
להפריעפולטיםשהםהאלקטרומגנטיתלקרינהלגרום

.ברכבהאלקטרונייםלרכיבים
.הרכבבטיחותאתלסכןעלולהדבר
עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךורקאךפנה0

.ואלקטרונייםחשמלייםבהתקנים

שלנכונהלאהפעלהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
קשרמכשירי

הקרינהברכבקשרבמכשירינכוןלאשימושעקב
לרכיביםלהפריעעשויהשלהםהאלקטרומגנטית
:כאשרלדוגמה,ברכבהאלקטרוניים

Rהחיצוניתלאנטנהמחובראינוהקשרמכשיר
Rאינההיאאוכהלכהמותקנתאינההחיצוניתהאנטנה

.נמוכהבתהודהאנטנה

.הרכבבטיחותאתלסכןעלולהדבר

במרכזנמוכההחזרהבעלתחיצוניתאנטנההתקן0
.מורשהשירות

שברכבהקשרמכשיריאתלחברלהקפידיש0
.הנמוכהההחזרהבעלתחיצוניתלאנטנה

להוראותציודאיעקבהרכברישיוןביטולהערההערה*
והשימושההתקנה

הקשרמכשירישלוהשימושההתקנהלהוראותציות-אי
.הרישיוןלשלילתלהביאעלול
.המאושריםהתדריםבתחומירקהשתמש0
עבורהמותריםהמרבייםהמוצאלהספקילבשים0

.אלהתדריםתחומי
.המותרלפירקהאנטנהאתמקם0
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הקדמיהגגאזור1
האחוריהגגאזור2
אחוריתכנף3

,הרכבבצדהאחוריתהכנףעלהאנטנהאתלמקםמומלץ
.הכבישלמרכזהניתןככלקרוב
לבשיםהאספקהלאחרברכבקשרמכשירישלהתקנהבעת

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

radio frequency transmitting equipment).לכלציית
.הרכבלאבזוריהמתייחסותהחוקדרישות
השתמש,רדיוציודלהתקנתבהכנהמאובזרורכבךבמידה
עםלשימושהמיועדיםהאנטנהאוהמתחאספקתבחיבורי
שלהנוספותולהוראותלהערותלבשים.הבסיסיהחיווט
.ההתקנהבמהלךהיצרן

קשרקשרמכשירימכשירישידורשידורעוצמתעוצמת
תעלהלאהאנטנהבבסיס)PEAK(המרביתהשידורעוצמת

.שלהלןשבטבלאותהערכיםעל

מרביתמרביתשידורשידורועוצמתועוצמתתדריםתדריםתחוםתחום

מרביתמרביתשידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחום

קצריםגלים
3 - 54 MHz

ואט100

'–מ–4טווח
74 - 88 MHz

ואט30

'–מ–2טווח
144 - 174 MHz

ואט50

Trunking/Tetra
380 - 460 MHz

ואט10

מרביתמרביתשידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחום

–מ"ס–70טווח
420 - 450 MHz

ואט35

ניידיםטלפונים
)2G/3G/4G(

ואט10

:הגבלהללאברכבהבאבפריטלהשתמשניתן
R100עדשלשידורעוצמתבעליקשרבמכשירי mW
R380-410התדריםבתחוםרדיובמשדריMHz

/Trunking(ואט2עדשלמרביתשידורועוצמת
Tetra(
R2(ניידיםטלפוניםG/3G/4G(

שלהחיצוניבחלקוהאנטנהלמיקוםהמתייחסותמגבלותאין
.התדריםמתחומילחלקהרכב
:הבאיםהתדריםתחומיעלחלזה
RTrunking/Tetra
Rמ"ס–70טווח–
R2G/3G/4G
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מנועמנועומספרומספרVIN,הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחית

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

.לדוגמהנתוניםהםבאיורהנתונים%

VINהימניהימניהקדמיהקדמיהמושבהמושבלפנילפני

1VINרכבזיהוימספר(מוטבע(
רצפהחיפוי2

VINהקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהשלשלהתחתוןהתחתוןבקצהבקצה

1VIN)כתווית)רכבזיהוימספר

זמיןהקדמיתהשמשהשלהתחתוןבקצהכתוויתVIN-ה
.בלבדמסוימותבמדינות

מנועמנועמספרמספר
הקדמיהסרןעלהחשמלייםהמנועיםשנישלהמנועיםמספרי
ניתן.המנועמקופסתאחדכלעלבתחתיתנמצאיםוהאחורי
.מורשהבמוסךנוסףמידעלקבל

תפעולתפעולנוזלינוזלי
התפעולהתפעוללחומרילחומריבנוגעבנוגעהערותהערות

מסוכניםתפעולחומריעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לבריאות

.לבריאותומסוכניםרעיליםלהיותעלוליםתפעולנוזלי
האריזהגביעלהמופיעותלהנחיותלבשים0

,השימושבעתהתפעולחומרישלהמקורית
.הסילוקאוהאחסון

במכליםרקהתפעולחומריאתלאחסןיש0
.סגוריםוכשהםשלהםהמקוריים

.ילדיםשלידםמהישגתפעולחומרילהרחיקיש0

הסביבהזיהוםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
לסביבהידידותישאינותפעולשלחומריסילוקעקב

:הןהתפעולנוזלי
Rדלק
Rלדוגמה,הפליטהגזילטיהורתוספיםAdBlue®
Rסיכהחומרי

נזקלגרימתחששישתפעוללחומרינכוןלאסילוקבעת
.לסביבהרב
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.לסביבהידידותיבאופןתפעולחומרילסלקיש0

:הןהתפעולנוזלי
Rסיכהחומרי
Rהקירורנוזל
Rבלמיםנוזל
Rשמשותשטיפתנוזל
Rהאקליםבקרתמערכתשלהקירורחומר

חברתידיעללשימוששאושרובמוצריםרקהשתמש
Mercedes-Benz.משימושכתוצאהברכבשנגרםנזק

אוהאחריותבמסגרתמכוסהאינואושרושלאבמוצרים
.Mercedes-Benzחברתשלההוגנתהעסקה
-Mercedesידיעלשאושרוהשירותמוצריאתלזהותתוכל
Benzהאריזהגביעלהמופיעפיעל:
RMB-Freigabe)לדוגמהMB-Freigabe229.51(
RMB-Approval)לדוגמהMB-Approval229.51(

לקבלתוכלשאושרותפעולחומריבנושאנוסףמידע
:הבאיםבמקומות
RשלההפעלהחומרבתקנותMercedes-Benzציוןעם

הטכניהמפרט
http://bevo.mercedes-benz.comבכתובת-

Mercedes-Benzבאפליקציית- BeVo
Rמרשהבמוסך

הבלמיםהבלמיםנוזלנוזלבנושאבנושאהנחיותהנחיות

.)446עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהנחיותלבשים

במערכתאווירבועותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הבלימה

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

.הדרושים

.מורשהבמוסךסדירבאופןהבלמיםנוזלאתהחלף
Mercedes-Benzידיעלשאושרבלמיםבנוזלרקהשתמש
MB-ApprovalאוMB-Freigabe-לבהתאם 331.0.
:הבאיםבמקומותתקבלהתפעולנוזליבנושאנוסףמידע
RשלהתפעולנוזליבתקנותMercedes-Benz

http://bevo.mercedes-benz.comבכתובת-

Mercedes-Benzבאפליקציית- BeVo
Rמרשהבמוסך

קירורקירורנוזלנוזל

הקירורהקירורלנוזללנוזלבנוגעבנוגעהערותהערות
.)446עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהנחיותלבשים

הקיפאוןמנוגדופציעהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

המנועבתאחמיםרכיביםעלשנשפךקפיאהלמניעתנוזל
.להתלקחעלול
שלמילוילפנילהתקררההנעהלמערכתאפשר0

.קיפאוןנוגד
.המילויפתחלידנשפךאינוהקיפאוןשנוגדודא0
רכיביםביסודיותנקההרכבהתנעתלפני0

.קיפאוןמנוגדשהתלכלכו

מתאיםלאקירורנוזלעקבנזקיםהערההערה*

נוגדמראשלתוכושעורבבקירורחומררקמלא0
.קיפאון
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:הבאיםבמקומותלקבלתוכלקירורחומרבנושאמידע
RשלהרכבנוזליבתקנתMercedes-Benz310.1

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

החיצוניתהטמפרטורהכאשריתרהתחממותהערההערה*
גבוהה

קירורמערכתמתאיםלאקירורבחומרמשתמשיםאם
יתרהתחממותמפניהצורךדימוגנתתהיהלאהמנוע

.גבוהההחיצוניתהטמפרטורהכאשרוקורוזיה
ידיעלשאושרקירורבחומרתמידהשתמש0

Mercedes-Benz.
'מסMercedes-Benzבתקנתלהנחיותלבשים0

310.1.

.מורשהבמוסךסדירבאופןהקירורנוזלאתהחלף
במערכתקיפאוןמונעחומרתרכיז/הקורוזיהמונעשיעור
:הבאיםהערכיםהואהמנועקירור
R50לפחות) 37-כעדקיפאוןמפניהגנה% °C(
R55היותרלכל) 45-עדקיפאוןמפניהגנה% °C(

שמשותשמשותשטיפתשטיפתלנוזללנוזלבנוגעבנוגעהנחיההנחיה

.)446עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהנחיותלבשים

לשטיפתהחומרמתרכיזופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
השמשות

הואכאשר.מאודדליקהשמשותשטיפתחומרתרכיז
.להתלקחעלולהואמאודחמיםברכיביםנוגע
נשפךאינוהשמשותלשטיפתהחומרשתרכיזודא0

.המילויפתחליד

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

.המכלגביעללרשוםבהתאםהתערובתיחסאתהתאם
.שמשותשטיפתנוזלהשטיפהבמילערבבישהשנהבכל

הרכבהרכבנתונינתוני
הרכבהרכבמידותמידות

לגורמיםבהתאםלהשתנותעשוייםהמפורטיםהגבהים
:הבאים
Rוצמיגיםגלגלים
Rמטען
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Rהמתליםמצב
Rמיוחדיםאבזורים

פתיחהפתיחהגובהגובה

גובהגובה11דגםדגם
פתיחהפתיחה

גובהגובה22
פתיחהפתיחה
פנימיפנימי

EQC 4MATIC2113מ"מ1971מ"מ

הרכבהרכבמידותמידות

EQC 4MATIC

מ"מ4761הרכבאורך

מ"מ2096צדמראותכוללהרכברוחב

מ"מ1884צדמראותללאהרכברוחב

מ"מ1623הרכבגובה

מ"מ1873הגלגליםרוחק

ועומסיםועומסיםמשקליםמשקלים

:להלןהרכבנתוניעבורהבאותלהערותלבשים
Rומפחיתיםהעצמיהמשקלאתמגדיליםמיוחדיםאביזרים

.ההעמסהמשקלאל
Rהרכבנתוניבלוחיתתמצאלרכבספציפייםמשקלנתוני

.)445עמוד3(

גגגגעומסעומס

EQC 4MATIC

ג"ק75הגגעלמרביעומס

הגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצברעלעלטכנייםטכנייםנתוניםנתונים

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

גבוהגבוהמתחמתחמצברמצבר

EQC 4MATIC

יון-ליתיוםדגם

ש"קוט65)נטו(לשימושניתן,המצברקיבולת

נטוחשמליתנסיעהטווח

4דגם–טעינהזמן
קילוואטxxxטעינההספקעם

3דגם–טעינהזמן
קילוואט7,4טעינההספקעם

שעות10-כ
דקות30

2דגם–טעינהזמן
קילוואט3,7טעינההספקעם

שעות21-כ
דקות30

2דגם–טעינהזמן
קילוואט2,3טעינההספקעם

שעות40-כ
דקות40

2דגם–טעינהזמן
קילוואט1,8טעינההספקעם

שעות53-כ
דקות15
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שלחילופיןטעינתזרםעםתקפים3ו2דגם–הטעינהזמני
.לשימוששנינתהמצברמקיבולתשל100%עד10%
עד10%שלישירזרםלטעינתתקף4דגם–הטעינהזמן
.לשימוששנינתהמצברמקיבולת80%

הספקקובעהסביבהוטמפרטורתהמצברלמצבבנוסף
,החשמלבמתחתלויהטעינההספק.הטעינהזמןאתהטעינה
.החשמלחיבורוסוגהזרםעוצמת

הגרירההגרירההתקןהתקן
גרירהגרירהלהתקןלהתקןבנוגעבנוגעכלליותכלליותהערותהערות

.)219עמוד3(גרורלגרוראפשרהדגמיםבכללא
הקירורבמערכתשינוייםלהכניסצריךמסוימיםבדגמים
מותרתהרכבאספקתלאחרגרירההתקןשלהתקנה.המנוע
.לגרירהמותרמשקלמצויןהרכבברישיוןאםרק

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע

הגרירההגרירההתקןהתקןתוספותתוספותשלשלמידותמידות

חיבורנקודות1
בליטהמידת2
אחוריסרןצירקו3

שהותקןגרירהלהתקןתקפיםהחיבורונקודותהבליטהמידת
.היצרןידיעל

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

בולטבולטאורךאורך22דגםדגם

EQC 4MATIC

לגרירהלגרירהמותרמותרמשקלמשקל

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים
.לגרירההמותרבמשקלכלולאינוהגרירהוועלהעומס

מותריםמותריםגרירהגרירהמשקלימשקלי

EQC 4MATIC

לפחותגרורעםזינוקזווית(בלםעם
8(%

לפחותגרורעםזינוקזווית(בלםעם
12(%

בלםללא
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הגרירההגרירהוווועלעלמרבימרביעומסעומס

הגרורהשתחררותעקבנזקהערההערה*

עלולהגרורמדינמוךהגרירהוועלהעומסכאשר
.להשתחרר

.הגרירהוועלג"ק50שללעומסמתחתלרדתאין0
וועלהמותרהעומסמרבאתלנצלמומלץ0

.הגרירה

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

הגרירההגרירהוווועלעלעומסעומס

EQC 4MATIC

הגרירהוועלמרביעומס

גרורגרורגרירתגרירתבעתבעתהאחוריהאחוריבסרןבסרןמותרמותרסרןסרןעומסעומס

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

מותרמותרסרןסרןעומסעומס

EQC 4MATIC

סרןעומס
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צגצגהודעותהודעות
מבואמבוא

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

.זהשבמדריךהנוספות
:בסמליםגםמלוותאחדותהודעות
R¤נוסףמידע

ROהצגעלהודעותהסתרת

המגעפקדעלימינהאושמאלההחלקהמחוותבאמצעות
¤עללחיצה.הסמליםביןלבחוראפשרשמאלבצד
עללחיצה.תכליתי-הרבהצגעלנוסףמידעבפניךתציג

Oההודעהאתתסתיר.
עלללחוץתוכלנמוכהחשיבותבעלותהודעותלהסתירכדי

.המגעפקדעלשמאלהאצבעלהחליקאו¤הלחצן
.ההודעותבזיכרוןיישמרוהצגהודעותהסתרתןלאחר
.האפשריתבמהירותההודעהלהצגתבסיבהטפל
אלההודעות.גבוההבעדיפותצגהודעותלהסתיראפשראי

בגורםלטיפולעד,קבועבאופןתכליתי-הרבבצגמוצגות
.להופעתן

שמורותשמורותצגצגהודעותהודעותפתיחתפתיחת
:רכבמחשב

)הודעה1)2)שירות(1
תכליתי-הרבהצגעליוצג,הודעותאיןאם
).הודעותאין(
השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלהאצבעהחלק0

.הצגהודעותביןלדפדףכדיההגהבגלגל
.¤הלחצןעללחץ:ההודעותההודעותמזיכרוןמזיכרוןיציאהיציאה0
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בטיחותבטיחותמערכותמערכות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

!
÷
זמינהאינה(

)הרכבספרראהכעת

*ABSו-ESP®זמניבאופןזמינותאינן.
.זמניבאופןזמינותיהיולאאחרותובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.כרגיללפעולממשיכההבלימהמערכת

®ESP-ובABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.הרכבאתתייצבלא®ESP-והבלימהבעתלהינעלעשוייםהגלגלים®ESP-ובABS-בתקלהישנהכאשר
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.טובהאינהוהבלימהמאודמוגבלתהרכבשלההיגויאפשרותזהבמצב
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.®ESP-והABS-האתלבדוקכדימורשהלמוסךמידסע0

.ש"קמ30-מגבוההבמהירותקליםעיקוליםכמהמתאיםדרךבקטעבזהירותסע0
.בזהירותסע.מורשהלמוסךמידסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

!
÷

ספרראהמתפקדתאינה(
)הרכב

.®ESP-ובABS-בתקלה*
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.כרגיללפעולממשיכההבלימהמערכת

®ESP-ובABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.הרכבאתתייצבלא®ESP-והבלימהבעתלהינעלעשוייםהגלגלים®ESP-ובABS-בתקלהישנהכאשר
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.טובהאינהוהבלימהמאודמוגבלתהרכבשלההיגויאפשרותזהבמצב
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.®ESP-והABS-האתלבדוקכדימורשהלמוסךמידסע0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

÷
זמינהאינה(

)הרכבספרראהכעת

*ESP®זמניתזמינהאינה.
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלא®ESP-ה®ESP-בתקלהישכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

.מורשהבמוסך®ESP-הלבדיקתדאג0

.ש"קמ30-מגבוההבמהירותקליםעיקוליםכמהמתאיםדרךבקטעבזהירותסע0
.בזהירותסע.מורשהלמוסךמידסע,נעלמתאינההצגהודעתאם0

÷
ספרראהמתפקדתאינה(

)הרכב

.®ESP-בתקלהישנה*
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.כרגיללפעולממשיכההבלימהמערכת

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלא®ESP-ה®ESP-בתקלהישכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהבמוסך®ESP-הלבדיקתדאג0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

T
!
÷

ספרראהמתפקדתאינה(
)הרכב

.®ESP-ובABS-ב,EBD-בתקלה*
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן

®ESP-ובEBS,ABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.הרכבאתתייצבלא®ESP-והבלימהבעתלהינעלעשוייםהגלגלים®ESP-ובEBD,ABS-בתקלהישנהכאשר
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.טובהאינהוהבלימהמאודמוגבלתהרכבשלההיגויאפשרותזהבמצב
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

!
הפעלהחנייהבלםאתלשחררכדי(
)ההצתהאת

.דולקת!האדומההחיווינורית*
.כבויהההצתההחשמליהחנייהבלםשחרורבעת
.ההצתהאתהפעל0
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!
)חנייהבלםשחרר(

.מהבהבת!האדומההחיווינורית*
:נסיעהבעתנעולהחשמליהחנייהבלם
R169עמוד3(מתמלאאינוהחשמליהחנייהבלםשלהאוטומטילשחרורהתנאיםאחד(.
R170עמוד3(החשמליהחנייהבלםבאמצעותחירוםבלימתבולםאתה(.
.החשמליהחנייהבלםשלאוטומטילשחרורהתנאיםאתבדוק0
.החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

!
ספרראהחנייהבלם(

)הרכב

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.דולקת!הצהובההחיווינורית*
:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)170עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתידניתשלב0

:החשמליהחנייהבלםאתלשלבאפשראיאם
.למוסךסע0
.הידרדרותכנגדהגלגליםאתהצורךבמקרהאבטחהרכבאתמחנהאתהכאשר0

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.דולקות!האדומההחיוויונורית!הצהובההחיווינורית
:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור

.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)170עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0
או
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.)169עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתאוטומטיתשחרר0
:החשמליהחנייהבלםאתלשחרראפשראימכןלאחראם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.מהבהבות!האדומההחיוויונורית!הצהובההחיווינורית
.החשמליהחנייהבלםאתלשחרראולשלבהיהאפשראי
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0

:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.)170עמוד3(אותושלבואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
.אותושחררואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשלב0

:להבהבממשיכה!האדומההחיווינוריתאוהחשמליהחנייהבלםאתלשלבניתןלאאם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0
.הידרדרותכנגדהגלגליםאתהצורךבמקרהאבטחהרכבאתמחנהאתהכאשר0

.החשמליהחנייהבלםשחרוראושילובלאחרשניותכעשרבמשךמהבהבת!האדומההחיוויונוריתדולקת!הצהובההחיווינורית
.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.נכביתאולהאירממשיכההיאמכןלאחר
:מדימדינמוכהנמוכההמצברהמצברשלשלהטעינההטעינהרמתרמתכאשרכאשר
.מצברטען0
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:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.ההצתהאתכבה0

.אוטומטיתישתלבהחשמליהחנייהבלם

סרןעםהרכבגרירת.מופעלתההצתהאתהשאר,גרירהבעתאומכוניותלשטיפתבמתקןלדוגמה,ישתלבהחשמליהחנייהשבלםרוצהאינךאם
.דופןיוצאמקרההיאמורםקדמי
:אוטומטיתמשתלבאינוהחשמליהחנייהבלםאם
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)170עמוד3(אותושלבואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

:החשמליהחנייהבלםאתלשלבאפשראימכןלאחראם
.למוסךסע0
.הידרדרותכנגדהגלגליםאתהצורךבמקרהאבטחהרכבאתמחנהאתהכאשר0

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר,אוטומטיתמשתחרראינוהחשמליהחנייהובלםמתמלאיםאוטומטילשחרורהתנאיםאם0

.)170עמוד3(

:החשמליהחנייהבלםאתלשחרראפשראימכןלאחראם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0
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J
)בלמיםנוזלמפלסבדוק(

.במיכלבלמיםנוזלשלמדינמוךמפלס*

מדינמוךהבלמיםנוזלכשמפלסתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מכךייפגעוהבלימהומאפייניהבלימהשפעולותייתכןמדינמוךהבלמיםנוזלמפלסכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0
.מורשהלמוסךהודע0

רפידותבדוק(
)הרכבספרראהבלם

.השחיקהלמדהגיעוהבלמיםרפידות*

מוגבלבלימההספקעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.לפחותעשויהבלימההספק,שלהןהשחיקהלגבולמגיעותהבלמיםרפידותכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

.למוסךסע0
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6
תקלה(

)למוסךסעהריסוןבמערכת

.)28עמוד3(הריסוןבמערכתתקלהישנה*

הריסוןבמערותתקלותעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

לדוגמהנוגעזה.תאונהבעתכראוייפעלולאאובשוגגלפעולהייכנסוהריסוןמערכתשלשרכיביםייתכןהריסוןבמערכתתקלהישנהכאשר
.כמתוכנןהרכבשלהגבוההמתחרשתאתלנתקיתאפשרשלאייתכןלכךבנוסף.האווירלכריותאוהחגורהלמתחני
.להתחשמלותלגרוםיכולהברכבהגבוההמתחברשתשניזוקברכיביםנגיעה
.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
.תאונהלאחרההצתהאתמידכבה0

:הריסוןבמערכתתקלהזיהוי
Rמופעלתההצתהכאשרנדלקתאינה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית.
Rהנסיעהבמהלךושובשובנדלקתאוברציפותמאירה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית.
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

6
מלפנים(

סעתקלהשמאלצד
(למוסך )דוגמה)

.)28עמוד3(המצוינתהריסוןבמערכתתקלהישנה*
הריסוןבמערכתתקלהזיהוי
Rמופעלתההצתהכאשרנדלקתאינה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית.
Rהנסיעהבמהלךושובשובנדלקתאוברציפותמאירה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית.
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
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6
החלוןבכריתתקלה(

(למוסךסעהשמאלית )דוגמה)

.המצוינת)28עמוד3(לחלוןהאווירבכריתתקלהישנה*

לחלוןהאווירבכריתתקלותעקבחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.גבוהההאטהקצבעםתאונהכשמתרחשתתתנפחלאאובשוגגלפעולהתיכנסשהיאייתכןלחלוןהאווירבכריתתקלהישנהאם
.ולתקנהלחלוןהאווירכריתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

לנוסעהאווירכרית(
)הרכבספרראהמושבתתהקדמי

נוספיםכוחותפועליםאם.הקדמיהנוסעמושבעלדומהגוףמבנהבעלאדםאומבוגראדםשיושבפיעלאףמושבתתהקדמילנוסעהאווירכרית*
.מדינמוךמשקלתמדודשהמערכתייתכןהמושבעל

מושבתתהקדמילנוסעהאווירכריתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.אמורהשהיאכפילהגןתוכללאולפיכךתאונהבעתתתנפחלאהיאמושבתתהקדמיהנוסעשלהאווירכריתכאשר
.המכשיריםללוחמדיקרוביושבהואאםבמיוחד,הרכבבפניםבחלקיםלהתנגשעלולהקדמיהנוסעבמושבשיושבמימכךכתוצאה

.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסעהאווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.)37עמוד3(הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיתההשבתהמצבאתבדוק0
.מורשהלמוסךמידסעהצורךבמקרה0
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הנוסעשלהאווירכרית(
)הרכבספרראהמופעלתהקדמי

:הנסיעהבמהלךפעילההקדמילנוסעהאווירכרית*
Rהקדמיהנוסעמושבעלנמצאהמערכתשלהמשקלמסףנמוךשמשקלוחפץאונמוךאיש,שילדפיעלאף.
Rמאוישאינוהקדמיהנוסעשמושבפיעלאף.

.המושבעלנוסףמשקלשמפעיליםכוחותאוחפציםלזהותעשויההמערכתמסוימיםבמצבים

מופעלתהקדמילנוסעהאווירכריתכאשרלילדיםריסוןבמערכתשימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&

הקדמילנוסעהאווירכרית,מופעלתנותרתהקדמילנוסעהאווירוכריתהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןבמערכתילדמאבטחיםאם
.תאונהבעתלהתנפחעשויה
.בילדלפגועעשויההאווירכרית
.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסעהאווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

לפציעותאולמוותלהובילעלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעללאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
.לילדקשור

.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.)37עמוד3(הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיתההשבתהמצבאתבדוק0
.מורשהלמוסךמידסעהצורךבמקרה0
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תפקוד(
כעתמוגבלהאקטיביהבלימהעזר
)הרכבספרראה

®PRE‑SAFEאוהחומקההיגויעזר,לצמתיםפונקציההכוללהאקטיביהבלימהעזר:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים* PLUSזמניתזמיניםאינם
.בלבדמוגבלבאופןזמיניםאו

.בלבדמוגבלבאופןזמיןאוזמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהבלימהעזר:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתללאללארכביםרכבים
.)175עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר

עזרתפקוד(
ספרראהמוגבלהאקטיביהבלימה
)הרכב

®PRE‑SAFE-באוהחומקההיגויבעזר,לצמתיםפונקציההכוללהאקטיביהבלימהבעזרתקלהישנה:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים* PLUS.
.האקטיביהבלימהבעזרתקלהישנה:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתללאללארכביםרכבים
.למוסךסע0

(PRE-
SAFEספרראהמתפקדתאינה
)הרכב

.®PRE‑SAFEשלבתפקודתקלה*
.למוסךסע0

שירותי(
Mercedes me connect

)הרכבספרראהמוגבלים

מוגבלשירות*
Mercedesמערכתשליותראואחתראשיתבפונקציהתקלה me connect.
.)23עמוד3(האבחוןלשקעבנוגעלהערותלבשים0
.למוסךסע0
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G
)מתפקדתאינה(

Mercedesמערכתשליותראואחתראשיתבפונקציהתקלה* me connectהחירוםקריאתמערכתשלאוSOS.
.למוסךסע0

לנהגלנהגעזרעזרמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

À
(ATTENTION

ASSIST:להפסקהעצור(!

*ATTENTION ASSIST211עמוד3(הנהגשלהלבתשומתחוסרשלהתגברותאועייפותזיהה(.
.הפסקהקח,הצורךבמידת0
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À
(ATTENTION

ATTENTION ASSISTאינו
)מתפקד

*ATTENTION ASSISTתקיןאינו.
.למוסךסע0

לכלש"קמ80סעתקלה(
)היותר

.הנהיגהמאפיינישללהשפיעעלולהדבר.האחוריהסרןגובהבבקרתתקלה*
.ש"קמ80-ממהרתיסעאל0
.למוסךסע0

ההיגויעזר(
ספרראהכעתזמיןאינוהאקטיבי
)הרכב

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביההיגויעזר*
.)188עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.הקדמיתהשמשהאתנקההצורךבמקרה0
.בצמיגיםהאווירלחץאתבדוקהצורךבמקרה0
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(Active
Steering Assist inoperative(

.זמיןנותרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר.האקטיביההיגויבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0

Ø*188עמוד3(שלוהמערכתייםלגבולותהגיעהאקטיביההיגויעזר(.
.רבזמןבמשךההיגויאתעצמאיתהפעלתלא
.בטיחותיבאופןלנסועוהמשךבעצמךהרכבאתנווט0

)חירוםעצירתמפעיל(
.)191עמוד3(חירוםעצירתמפעיל.ההגהגלגלעלאינןשלךהידיים*

.ההגהלגלגלידיךאתהחזר0
:הבאותמהפעולותאחתידיעלההאטהאתלבטלתוכלעתבכל
Rהיגוי
Rהאצהאובלימה
Rההגהבגלגלהלחצןעללחיצה
Rהמגעפקדתפעול
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרכיבויDISTRONIC
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אינוהאקטיביההיגויעזר(
חירוםעצירותעקבכעתזמין

)מרובות

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביההיגויעזרמרובותחירוםעצירותעקב*
.לתנועהבטוחבאופןועצורהרכבאתבעצמךנווט0
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0

.שובזמיןהאקטיביההיגויעזר

העזר(
אינוהנתיבעללשמירההאקטיבי

)הרכבספרראהכעתזמין

.זמניבאופןזמיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר*
.)218עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.מוגבלהקדמיתהשמשהדרךהמצלמהשלהראייהששדהייתכן:אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזרבעליבעלירכביםרכבים
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר

:נכביתאינההצגעלההודעהאקטיביהיגויעזרבעליברכביםכאשר
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.הקדמיתהשמשהאתנקה0

האקטיביהעזר(
)מתפקדאינוהנתיבעללשמירה

.תקיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר*
.למוסךסע0
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עזר(
מצלמהראותאקטיבינתיבשמירת
)הרכבספרראהמוגבלת

.מוגבלהמצלמהשלהראייהשדה:אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזרללאללארכביםרכבים*
:האפשריותהסיבות
Rהמצלמהשלהראייהשדהבאזורהקדמיתהשמשהעללכלוך
Rערפלאוחזקגשם

.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן
.זמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:מהצגנעלמתאינהוההודעהבמידה
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.הקדמיתהשמשהאתנקה0

אינוהמתלשטחהעזר(
)הרכבספרראהכעתזמין

.זמניתזמיןאינוהמתלשטחהעזר*
.)215עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.בנסיעההמשך0
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

או
.ההנעהמערכתאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0
.תקינהבצורהיפעלולאבפגוששחיישניםייתכןמאודמלוכלךכשהפגוש.האחוריהפגושאתנקההצורךבמקרה0
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המתלשטחהעזר(
)מתפקדאינו

.המתלשטחבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0

בעתפעילאינוהמתלשטחהעזר(
)הרכבספרראהגרורגרירת

.עודזמיןיהיהלאהמתלשטחהעזר,לרכבהגרורשלחשמליחיבורלאחר*
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0

העזר(
זמיןאינוהמתלשטחהאקטיבי

)הרכבספרראהכעת

.כעתזמיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר*
.)215עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.בנסיעההמשך0
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

או

האקטיביהעזר(
)מתפקדאינוהמתלשטח

.תקיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר*
.למוסךסע0
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לשטחהאקטיביהעזר(
גרורגרירתבעתזמיןאינוהמת
)הרכבספרראה

.עודזמיןיהיהלאהמתלשטחהאקטיביהעזר,לרכבהגרורשלחשמליחיבורלאחר*
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0

(Active Parking Assist and
PARKTRONIC inoperative

See Owner's Manual(

.PARKTRONICהחנייהובעזרהאקטיביהחנייהבעזרתקלה*
.ההתנעהמערכתאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

זמיןאינוהתמרוריםעזר(
)הנהגספרראהכעת

.כעתזמיןאינוהתמרוריםעזר*
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

אינוהתמרוריםעזר(
)מתפקד

.התמרוריםבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0
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תמרוריםעזר(
מוגבלהמצלמהשלהראייהשדה
)הרכבספרראה

:האפשריותהסיבות.מוגבלהמצלמהשלהראייהשדה*
Rהמצלמהשלהראייהשדהבאזורהקדמיתהשמשהעללכלוך
Rערפלאוחזקגשם

.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן
.זמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:מהצגנעלמתאינהוההודעהבמידה
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.הקדמיתהשמשהאתנקה0

K
)נסיעהכיווןבדוק(

.ההפוךבכיווןסטרי-חדלכבישפנית*
.הנסיעהכיווןאתבדוק0
.לתנועהבטוחבאופןמידהסתובב0

הגבלתעזר(
ספרראהכעתזמיןאינוהמהירות
)הרכב

.זמניתזמיןאינוהמהירותהגבלתעזר*
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות
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הגבלתעזר(
)מתפקדאינוהמהירות

.המהירותלהגבלתבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0

ë
)כבוי(

.מתמלאאינולהפעלהכלשהותנאיאומחליקשהרכבמאחרכבויהHOLDפונקציית*
.)193עמוד3(להפעלההתנאיםאתבדוקאוHOLDפונקצייתאתבהמשךשובהפעל0

ç
)ש"קמ--(-

.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחר,DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזראתלהפעילניתןלא*
.)185עמודDISTRONIC)3האקטיביהמרחקשמירתעזרלהפעלתלתנאיםלבשים0

ç
)פסיבית(

.)192עמוד3(פסיבילמצבתעבורהמערכת,DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתבעזרלהגדרהמעברההאצהדוושתעללוחציםכאשר*

ç
)כבוי(

בוטלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתשעזרסימןזהו,אזהרהצלילנשמעגםאם.בוטלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)185עמוד3(אוטומטית
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שמירתעזר(
כעתזמיןאינוהאקטיביהמרחק
)הרכבספרראה

.זמניבאופןזמיןאינוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)183עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר

(Active
Distance Assist

inoperative(

.DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתבעזרתקלהישנה*
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
.למוסךסע0

שמירתעזר(
)שובזמיןהאקטיביהמרחק

.)185עמוד3(אותולהפעילואפשרלפעולהשובמוכןDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*

¯
)ש"קמ--(-

.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחרTEMPOMAT-האתלהפעילאפשראי*
.)181עמודTEMPOMAT)3-השללהפעלהלתנאיםלבשים0

)מתפקדתאינההשיוטבקרת(
.TEMPOMAT-בתקלהישנה*

.למוסךסע0
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השיוטבקרת(
)מתפקדיםאינםהמהירותומגביל

.ובמגבילTEMPOMAT-בתקלה*
.למוסךסע0

בקרת(
)כבויההשיוט

.כובהTEMPOMAT-ה*
.)179עמוד3(אוטומטיתכובהTEMPOMAT-ה,אזהרהצלילנשמעגםאם

È
)ש"קמ--(-

.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחרהמגבילאתלהפעילאפשראי*
.)181עמוד3(המגביללהפעלתלתנאיםלבשים0

המגביל(
)מתפקדאינו

.תקיןאינוהמגביל*
.למוסךסע0

מגביל(
)סבילבמצבהמהירות

.)181עמוד3(סביללמצביעבורהמהירותמגביל),קיקדאון(ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם*

מהירותהגבלת(
)ש"קמXXX)חורףצמיגי(

.אפשריתאינהזוממהירותחריגה.חורףצמיגיעבורהשמורההמרביתלמהירותהגעת*
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ð
)המרביתמהמהירותחריגה(

).בלבדמסוימותבמדינות(המותרתהמרביתמהמהירותחרגת*
.יותרלאטסע0

הילוכיםהילוכיםתיבתתיבת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

עללחץ(
חנייהממצבלצאתכדיהבלמים

)P((

.אחרהילוךולשלבjממצבההילוכיםתיבתאתלהוציאניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.hאוkiלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0

אוPממצבלצאתכדי(
Nאתוהתנעהבלםדוושתעללחץ

)המנוע

.אחרהילוךולשלבiאוjממצבההילוכיםתיבתאתלהוציאניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.ההנעהמערכתאתהתנע0
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סכנת(
ותיבתפתוחההנהגדלתהידרדרות
)Pבמצבאינהההילוכים

.hאוk,iבמצבאינהההילוכיםותיבתלגמריסגורהאינההנהגדלת*
.jלמצבההילוכיםתיבתאתלהעבירישהרכבחנייתלאחר0

(N
permanently active Risk of

vehicle rolling"מצבNקבוע
")הידרדרותסכנתפעיל

.iלמצבהועברהההילוכיםתיבתנוסעאוגולששהרכבבזמן*
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעברבמקוםעומדוכשהרכב,לעצורכדיהבלםדוושתעללחץ0
.kאוhלמצבההילוכיםתיבתאתהעברבנסיעהלהמשיךכדי0

שלב(
)נייחהרכבכאשררקPלהילוך

.במקוםעומדהרכבכאשררקjלעמדהההילוכיםתיבתאתלהעביראפשר*

לחץ(
)Rלמצבשלבאוהבלםעל

.kלמצבההילוכיםאתלהעבירניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.kלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0

למוסךסע(
)הילוכיםלהחליףבלי

.הילוכיםלהחליףעודאפשראי.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.ההילוכיםתיבתמצבאתלהחליףבלימורשהלמוסךסע,hבעמדהנמצאההילוכיםתיבתאם0
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,אחרמצבבכלנמצאתההילוכיםתיבתאם0
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.מורשהלמוסךהודע0

נסיעה(
)למוסךסעאפשריתאינהלאחור

.ההילוכיםבתיבתkמצבאתלשלבאפשראי.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*
.למוסךסע0

ההילוכיםבתיבתתקלה(
)עצור

.iלמצבאוטומטיבאופןעוברתההילוכיםתיבת.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
.מורשהלמוסךהודע0

צמיגיםצמיגים

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

h
בקרת(

זמינהאינהבצמיגיםהאווירלחץ
)כעת

.זמניתזמינהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת.בצמיגיםהאווירלחץמחיישניאותותייקלטולאכךעקב.חזקרדיואותותממקורהפרעה*
.בנסיעההמשך0

.אוטומטיבאופןשובמופעלתבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת,המפריעהגורםנטרוללאחר
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h
האווירלחץבקרת(

)מתפקדתאינהבצמיגים

.בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנה*

בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.יותראואחדבצמיגלחץאובדןשלבמקרהאמורהשהיאכפילהזהירתוכללאהיאבצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנהכאשר
.והבלימהההיגוימאפייניואתהכבישהתנהגותאתלשבשלדוגמהיכוליםמדינמוךבהםהאווירשלחץצמיגים

.בצמיגיםהאווירלחץבקרתבדיקתלצורךלמוסךסע0

.למוסךסע0

h
האווירלחץבקרת(
חסריםמתפקדתאינהבצמיגים
)גלגלחיישני

.מושבתתבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת.בצמיגיםהאווירלחץלניטורמתאימיםחיישניםקיימיםלאברכבהמורכביםבגלגלים*
.בצמיגיםהאווירלחץלניטורמתאימיםחיישניםעםגלגליםהרכב0

h
)בגלגליםחיישניםחסרים(

.זהבגלגלהאווירלחץיוצגלא.יותראואחדבגלגלחסרבצמיגיםהאווירלחץחיישן*
.מורשהבמוסךהתקולהצמיגחיישןאתהחלף0
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h
)צמיגיםבדוק(

.יוצגהגלגלמיקום.יותראואחדבצמיגמשמעותיתנמוךהאווירלחץ*

בצמיגיםמדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:להלןהמפורטותהסיבותבשל,מסוכןבצמיגיםמדינמוךאווירלחץ
Rגבוההובמהירותגבוהבעומסבנסיעהבמיוחד,להתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rבכבישהצמיגאחיזתעלמשמעותיתלהשפיעהעשוידבר,אחידשאינובאופןאוהמידהעליתרלהישחקעשוייםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.המומלציםהאווירללחצילבשים0
.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםואת)427עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0

h
תקן(

)בצמיגיםאווירלחץ

.השוניםבצמיגיםהאווירלחציביןמדיגבוהיםהפרשיםשקיימיםאולפחותאחדבצמיגמדינמוךהאווירלחץ*
.אווירמלאהצורךובמקרהבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
.)429עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבקרתאתמחדשהפעלבצמיגיםתקיןאווירלחץמכוונןכאשר0
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h
לבשים(

)תקיןלאצמיג

.יוצגהגלגלמיקום.יותראואחדבצמיגבפתאומיותירדהאווירלחץ*

בצמיגיםלחץכשאיןבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:הבאותלסכנותגורמיםלחץללאצמיגים
Rלשרפהולגרוםהמידהעליתרלהתחמםעשוייםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהובמאפייניהכבישבהתנהגותפגיעה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.לחץבושאיןצמיגעםתיסעאל0
.בצמיגלתקרבנוגעלהנחיותלבשים0

.)413עמוד3(בצמיגתקרשללמצבהנחיות
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםאתבדוק0

צמיגים(
)מדיחמים

.בצהוביוצגוהצמיגיםהגבוהלערךמתקרבתהטמפרטורהכאשר.באדוםיוצגואלהצמיגים.מדיחםאחדצמיגלפחות*
.יותרלאטסע0

.בצהוביוצגוהצמיגיםהגבוהלערךמתקרבתהטמפרטורהכאשר.באדוםיוצגואלהצמיגים.מדיחםאחדצמיגלפחות*)האט(

מדיחמיםצמיגיםעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.גבוהותבמהירויותבמיוחד,להתפוצץעלוליםמדיחמיםצמיגים
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.להתקררלצמיגיםלאפשרכדיהנסיעהמהירותאתהאט0

.להתקררלצמיגיםלאפשרכדיהנסיעהמהירותאתהאט0

מפתחמפתח

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

À
ראההמפתחאתהחלף(

)הרכבספר

.ההנעהמערכתלהתנעתהרשאותאפסאומעטנותרו:דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחבעליבעלירכביםרכבים*
.הניידבטלפוןמסוימותהגדרותעקבמוגבלאינולאינטרנטשהחיבורודא0
Mercedesאתפתח0 me connect http://www.mercedes.me.דיגיטלירכבמפתח"השירותאתוטען."
.מחדשאותוהפעלמכןולאחרהשירותאתראשיתהשבת0
Mercedes-Benz-להודע,הצגעלמופיעהעדייןההודעהאם0 Customer Assistance Center)CAC.(

.ההנעהמערכתלהתנעתהרשאותאפסאומעטנותרו:דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחמדבקתמדבקתבעליבעלירכביםרכבים
.http://www.mercedes-benz.com/connectבכתובתאוMercedes-Benzשירותבמרכזחדשהדיגיטלירכבמפתחמדבקתהזמן0

Á
)מפתחהחלף(

.בחדשהמפתחאתלהחליףיש*
.למוסךסע0
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Á
החלף(

)במפתחסוללה

.ריקההמפתחשלהסוללה*
.)66עמוד3(הסוללהאתהחלף0

Á
לאמפתח(

)לבנהצגהודעת()מזוהה

.כעתמזוההאינוהמפתח*
.ברכבהמפתחמיקוםאתשנה0
.)145עמוד3(ההתנעהבתאהמפתחאתהנח,מזוההאינועדייןהמפתחאם0

Á
זוההלא(

)אדומהצגהודעת()מפתח

.ברכבנמצאשאינווייתכןמזוההאינוהמפתח*
.ברכבנמצאשהמפתחודא0

:חזקיםרדיואותותשלמקורעקבהמפתחבזיהויתקלהישנהכאשר
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.)145עמוד3(מפתחבאמצעותההתנעהעבורלתאהמפתחאתהכנס0
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Á
בתאהמפתחאתהנח(
)הרכבספרראההמסומן

.המפתחבזיהויתקלהישנה*
.ברכבהמפתחמיקוםאתשנה0
.)145עמוד3(מפתחבאמצעותההתנעהעבורלתאהמפתחאתהכנס0

רכברכב

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

d
כבהלנסיעהמוכןהרכב(

)מהרכבהיציאהלפניההצתהאת

.לפעולהמוכןבמצבכשהואהרכבאתלעזובעומדאתה*
.המפתחאתאתךוקחהידרדרותכנגדהרכבאתאבטח,ההצתהאתכבההרכבעזיבתלפני0
אתלהתניעהיחידההאפשרותואזלהתרוקןעשויוולט‑12-המצבראחרת.המושבחימוםכגון,חשמליצרכניכבההרכבאתעוזבאינךאם0

).התנעהכבליעם(חיצונימצברבאמצעותתהיההרכב
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ï
(Trailer coupling

extending(…

.הגרירהוואתהחוצהאופנימהמטהאתה*
גרורלחבראין.אלהבאמצעיםבמנוחהכשהואאותולהניעואיןאחריםעזראמצעיאוהרגל,הידבאמצעותההטיהתהליךאתלהאט,להאיץאין
.ההטיהתהליךבזמן
.ההודעהתכבהלפעולהמוכנהבעמדהנמצאהגרירהווכאשר

ï
(Check trailer hitch lock(

)לבנהצגהודעת(

.גרורעםנסיעהבמהלךלפעולהתקיןבמצבאינוהגרירההתקן*
.ההתנעהמערכתאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הידרדרותמפניאותוואבטחהגרוראתנתק0
.)220עמוד3(חדשהטיהבתהליךהתחל0
.לפגושמתחתנתפסהגרירהשוועדמשוךאותווהחזקהמטעןתאבדלתהלחצןאתמשוךהחוצהמוטההגרירהווכאשר0
.בנסיעהוהמשךהגרוראתחברנכביתהצגשהודעתלאחר0

נעוללאגרירהוועקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להשתחררעשויהגרור,הנעולהלעמדההגיעלאהגרירהוואם
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.הידרדרותמפניאותוואבטחהגרוראתנתק0
.נכביתבצגשההודעהלאחררקהגרוראתשובוחברההטיהתהליךאתשובהתחל0

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

.בעמידהלפעולהמוכןאינוהגרירההתקן
.הידרדרותמפניאותוואבטחהמחוברהגרוראתנתק0
.)220עמוד3(חדשהטיהבתהליךהתחל0
מכןולאחרנעולהאנכיתבעמדהנתפסהגרירהשוועדמשוךאותווהחזק,המטעןתאבדלתהלחצןאתמשוך:פנימהפנימהמוטהמוטההגרירההגרירהווווכאשרכאשר0

.לפגושמתחתנתפס
.לפגושמתחתנתפסהגרירהשוועדמשוךאותווהחזק,המטעןתאבדלתהלחצןאתמשוך:החוצההחוצהמוטהמוטההגרירההגרירהווווכאשרכאשר0

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

ï
במצבההילוכיםכאשררקתפעול(
P(

.hאוk,iבמצבנמצאתההילוכיםכשתיבתהגרירהוואתלהטותניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
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Ù
תקלה(

ספרראהמוגברכוחדרושבהיגוי
)הרכב

.תקיןאינוהכוחהגהמנגנון*

משתנהההגהשהתנהגותמאחרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.בהיגויכוחיותרלהפעילצורךיש,כללפועלאינואוחלקיתפועלהכוחהגהמנגנוןכאשר
.בזהירותלנסועהמשך,בבטחההרכבאתלנווטיכולאתהאם0
.מורשהלמוסךמידדווחאופנה0

.בזהירותלנסועהמשך,בבטחההרכבאתלנווטיכולאתהאם0
.מורשהלמוסךמידדווחאופנה0

Ù
מידעצורבהיגויתקלה(

)הרכבספרראה

.מאודמוגבלההיגויכושר.בהיגויתקלהיש*

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךפנה0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0

C*פתוחהאחתדלתלפחות.
.הרכבדלתותכלאתסגור0
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.פתוחהמנועתאמכסה*?

הנסיעהבזמןמשוחררתהמנועתאמכסהכשנעילתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.שלךהראייהשדהאתולחסוםנסיעהבמהלךלהיפתחעשויהואנעולאינוהמנועמכסהכאשר
.נסיעהבזמןהמנועתאמכסהנעילתאתלשחרראיןלעולם0
.נעולהמנועתאשמכסהלוודאישנסיעהכללפני0

לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועתאמכסהאתסגור0

A*פתוחההמטעןתאדלת.
.המטעןתאדלתאתסגור0

_
האחוריהמושבמשענת(
(נעולהאינההשמאלי )דוגמה)

.נעולהאינההמושבשלהמשענת*
.לנעילתהעדלאחורהמשענתאתדחוף0
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¥
מימלא(

)שטיפה

.התחתוןלגבולמתחתאלירדהשטיפהמימפלס*
.)402עמוד3(שטיפהמיהוסף0

אקליםאקליםבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

&
טעינתמתפקדאינו(

)הושלמהלאהגבוההמתחמצבר

.המקדיםהמיזוגאתלהפעילאפשראי.נטעןהגבוההמתחמצבר*
.מינימליטעינהלמצבהגיעהטעינהשתהליךעדהמתן0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

&
אתטעןמתפקדאינו(

)הגבוההמתחמצבר

.המקדיםהמיזוגאתלהפעילאפשראי.מדינמוךהגבוההמתחמצברשלהמתח*
.הגבוההמתחמצבראתטען0

&
המיזוג(

יהיה)מפתחבאמצעות(המקדים
)המנועהתנעתלאחרשובזמין

.כבויכשהרכבהמקדיםהמיזוגאתלהפעילפעמיםמשלושיותרניסית*
.שניותעשרבמשךלפעולההנעהלמערכתהנח0

.לפעולהשובמוכןהמקדיםהמיזוג
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

&
המיזוגמערכת(

אינה)מפתחבאמצעות(המקדים
)חלשגבוהמתחמצברמתפקדת

.המקדיםהמיזוגאתלהפעילאפשראי.מדינמוךהגבוההמתחמצברשלהמתח*
.הגבוההמתחמצבראתטען0

.המקדיםהמיזוגאתשובלהפעיליהיהאפשר,מספיקהתהיההגבוההמתחמצברשלהטעינהכשרמת

הנעההנעהמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

תקלה,כעתנטעןאינוהרכב(
)טעינהבעמדת

.מזוההאינוRFID-השכרטיסאוהטעינהבעמדתתקלהאירעה*
.אחרתטעינהבעמדתהטעינהתהליךאתהתחל0
או
.RFID-הכרטיסאתלחדשיש0
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זמיןאינןהטעינהסוג(
סוגאתשנהאושובנסה,כעת

)הטעינה

.הטעינהבעמדתזמניתתקלהאירעה*
.חולפתשהתקלהעדהמתן0
או
.אחרתטעינהבעמדתהטעינהתהליךאתהתחל0

תקלת(
ספרראה,טעינהסוגהחלף,טעינה
)הרכב

.הטעינהתהליךאתלהתחילאפשראיתקלהעקב*
.למוסךסע0

שחרור(
,אפשריתאינההטעינהכבלנעילת
)הרכבספרראה

.הטעינהעמדתשלמהשקעהטעינהכבלתקעאתלשלוףניתןלא*
.הטעינהעמדתשלחירוםלכיבויNOT-AUSמתגעללחץ0

:מכןלאחרהטעינהכבלתקעאתלהסירניתןלאאם
.הטעינהעמדתעלהמופיעיםהחירוםלמספריחיוגאוהחירוםלחצןעללחיצהידיעלהטעינהעמדתמפעילאלפנה0
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ï
)מחוברהטעינהכבל(

.לנסועלהתחילאפשראימחוברהטעינהכבלעודכל*

á
(Towing

not permitted See Owner's
Manua"ספרראהאסורההגרירה

")רכב

.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.)419עמוד3(גרורגביעלאוגרררכבגביעלרקהרכבאתלהוביליש0

ã
הגנת(

)מתפקדתאינההאקוסטיתהסביבה

.הרכבאתישמעולאאחריםדרךשמשתמשיייתכןמסוימיםבמצביםלכן.נסיעהרעשיאין.האקוסטיתהסביבתיתבאזהרהתקלהישנה*
במיוחדעירניהיה0
.למוסךסע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

Û
מצבר(

כולם,עצורמדיחםהגבוההמתח
)פתוחבמקוםמומלץ!לצאת

!שרפהסכנת.מדיהתחמםהגבוההמתחמצבר*
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מהרכבהנוסעיםכלאתוהוצאפתוחבמקוםהרכבאתעצוראפשראם0
.בנסיעהלהמשיךאין0
.האשרלמכבימידוהודעהסכנהממקוםהתרחקעשןנוצראם0
.מורשהלמוסךלהודיעישלשריפהחיצונייםסימניםללאגם0

Û
)תקלה(

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

.אוטומטיתתושבתההנעהשמערכתמאחר,התנועהאתמסכןשאינו
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךוהודעההצתהאתכבה0

Û
)למוסךסעתקלה(

.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.למוסךסע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

להתניעבלילמוסךהרכבאתקח(
)שובהמנועאת

.ההנעהמערכתאתשובלהתניעאפשראיתקלהעקב*
.ההנעהמערכתאתלדומםבליהקרובהמורשהלמוסךעדסע0

Ý
עתודהמפלס(

)הגבוההמתחמצבראתטען

.השיוריתלקיבולתהגיעהגבוההמתחמצברשלהטעינהרמת*
.)154עמוד3(הגבוההמתחמצבראתטען0

Û
מידעצור(

אתטעןתושבתההנעהמערכת
)הגבוההמתחמצבר

.ההנעהמערכתאתעודלהתניעאפשראי.עודאפשריתאינההנהיגהכיעד,נמוךכההואהגבוההמתחמצברשלהטעינהמצב*
ההודעהשובתוצג,ההנעהמערכתשלמחודשתבהתנעה

).הגבוההמתחמצבראתטעןתושבתההנעהמערכתמידעצור(
.)154עמוד3(הגבוההמתחמצבראתטען0
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אורותאורות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

b
מעבראור(

(שמאלי )דוגמה)

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

b
)הרכבספרראהתקלה(

.חיצוניתהתאורהבמערכתתקלה*
.למוסךסע0

.נשרףשנתיךייתכן:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.)422עמוד3(נתיכיםהחלףהצורךובמקרהבדוק0

b
הנסיעהתאורת(

)מתפקדתאינההאוטומטית

.האורבחיישןתקלהישנה*
.למוסךסע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

b
הדלק(

)נסיעהאורות

.נמוךאורללאנוסעאתה*
.ÃאוLלעמדההאורותמתגאתסובב0

b
)אורותכבה(

.דולקיםעדייןוהאורותמהרכביוצאאתה*
.Ãלעמדההאורותמתגאתסובב0

b
תקלה(

)החירוםבמאותתי

.החירוםמאותתיבמתגתקלהישנה*
.למוסךסע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

b
התאורהמערכת(

)מתפקדתאינההחכמה

.החכמההתאורהמערכתשלהפונקציותבלילתפקדתמשיךהתאורהמערכת.החכמההתאורהמערכתתקלהישנה*
.למוסךסע0

b
העיקוליםתאורת(

)מתפקדתאינההאקטיבית

.האקטיביתהעיקוליםבתאורתתקלהישנה*
.למוסךסע0

עזר(
אינופלוסהאדפטיביהדרךאורות
)הרכבספרראהכעתזמין

.כעתזמיןאינופלוסהאדפטיביהדרךאורותעזר*
.)122עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.בנסיעההמשך0
הצגעלתופיעהבאהההודעה.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

).שובזמיןהאדפטיביהדרךאורותעזר(
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אורותעזר(
אינופלוסהאדפטיביהדרך
)מתפקד

.פלוסהאדפטיביהדרךאורותבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0

שלהראייהשדה(
האדפטיביהגבוההאורעזרמצלמת
)הרכבספרראהמוגבל

:האפשריותהסיבות.מוגבלהמצלמהשלהראייהשדה*
Rהמצלמהשלהראייהשדהבאזורהקדמיתהשמשהעללכלוך
Rערפלאוחזקגשם

.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן
.זמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:מהצגנעלמתאינהוההודעהבמידה
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.הקדמיתהשמשהאתנקה0

ובקרהובקרהאזהרהאזהרהנוריותנוריות
והחיוויוהחיוויהאזהרההאזהרהנוריותנוריותסקירתסקירת
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מחווניםמחווניםצגצג

מהמוצגשונהלהיותעשויהמחווניםבצגהחיווינוריותמיקום
.הצגבהגדרותתלוי,כאן

:וחיוויוחיוויאזהרהאזהרהנוריותנוריות
L118עמוד3(נמוךאור(

T118עמוד3(חנייהאור(
K119עמוד3(גבוהאור(
)119עמוד3(איתותאור!#
R118עמוד3(אחוריערפלאור(
)500עמוד3(ריסוןמערכת6
ü506עמוד3(חגורהלאבטיחותחגורת(
J500עמוד3()צהוב(בלמים(
J500עמוד3()אדום(בלמים(
)500עמוד3()צהוב(חשמליחנייהבלם!
)500עמוד3()אדום(חשמליחניהבלם!
)500עמודABS)3-בתקלה!
÷ESP®)3500עמוד(

åESP® OFF)3500עמוד(
L507עמוד3(מרחקאזהרת(
Ù509עמוד3(החשמליהכוחבהגהתקלה(
äהאחוריהסרןשלהגובהבבקרתתקלה

)507עמוד3(
ãמתפקדתאינההאקוסטיתהסביבההגנת

)491עמוד3(
)511עמוד3(חשמליתתקלה#
h508עמוד3(בצמיגיםאווירלחץבקרת(
ïנעשהואאולפעולהמוכןאינוהגרירההתקן

)509עמוד3(כעת

בטיחותבטיחותמערכותמערכות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!
ABSשלאזהרהנורית

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

.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ABS-באוEBD-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&
בלימהבעתלהינעלעשוייםהגלגליםABS-באוEBD-בתקלהישנהאם

לכךבנוסף.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.טובהאינהוהבלימהמאודמוגבלתהרכבשלההיגויאפשרותזהבמצב
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכות

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.למוסךסע0

÷
מהבהבת®ESPשלהאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךמהבהבת®ESPשלהצהובההאזהרהנורית
.)172עמוד3(האחיזהלגבולהגיעוברכביותראואחדגלגל
.והתנועההכבישולתנאיהאווירלמזגהנהיגהסגנוןאתהתאם0

÷
דולקת®ESPהאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקת®ESPשלהצהובההאזהרהנורית
.®ESP-בתקלהישנה
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
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®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלא®ESP-ה®ESP-בתקלהישכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהבמוסך®ESP-הלבדיקתדאג0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.למוסךסע0

å
®ESPאזהרהנורית OFF

®ESPהצהובההאזהרהנורית OFFפועלתההנעהשמערכתבזמןדולקת.
ESP®כבויה.

נסיעהבזמןכבויה®ESP-הכאשרהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.בלבדמוגבלבאופןיפעלונוספותנסיעהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלא®ESP-הכבויה®ESP-הכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.למצבבהתאםההכרחיהזמןלמשךרק®ESP-האתכבה0

.®ESP-בתקלהישנה®ESP-האתלהפעילאפשראיאם
.®ESP-הבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידסע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית
.)172עמודESP®)3-הלכיבויבנוגעלהנחיותלבשים0

J
)צהובה(בלמיםאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקתהבלמיםשלהצהובההאזהרהנורית

הבלמיםבמערכתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.ייפגעהרכבשלהבלימהשכושרייתכןהבלמיםבמערכתתקלהישנהכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

.מלפניםהנוסעמהרכבמספיקמרחקעלושמורהולמתובמהירותבזהירותסע0
.תכליתי-הרבבצגהודעהומוצגתבמידהלבשים0
.למוסךסע0

J
)אדומה(בלמיםאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקתהבלמיםשלהאדומההאזהרהנורית
:האפשריותהסיבות
Rלהשתנותעשוייםהבלימהומאפייניהבלםבמגברתקלהקיימת.
Rבמיכלבלמיםנוזלשלמדינמוךמפלס.

פגוםהבלםמגברכאשרופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

מרחקחירוםבבלימת.להיפגעעשוייםהבלימהמאפייני.לבלוםכדייותררבכוחלהפעילשתידרשייתכןהבלימהכוחבהגברתתקלהישנהכאשר
.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימה

503וחיוויאזהרהונוריותצג-הודעות



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0

מדינמוךהבלמיםנוזלכשמפלסתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מכךייפגעוהבלימהומאפייניהבלימהשפעולותייתכןמדינמוךהבלמיםנוזלמפלסכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.מורשהלמוסךהודע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!
חנייהבלםאדומהחיווינורית
סגורחשמלי

!
בבלםתקלהצהובהחיווינורית
החשמליהחנייה

.החשמליהחנייהבבלםתקלהכשישנהגםנדלקתהצהובההחיווינורית.דולקתאומהבהבתהחשמליהחנייהבלםשלהאדומההחיווינורית
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

6
ריסוןמערכתאזהרהנורית

.)28עמוד3(הריסוןבמערכתתקלהישנה

הריסוןבמערותתקלותעקבחייםסכנתסכנהסכנה&

לדוגמהנוגעזה.תאונהבעתכראוייפעלולאאובשוגגלפעולהייכנסוהריסוןמערכתשלשרכיביםייתכןהריסוןבמערכתתקלהישנהכאשר
.כמתוכנןהרכבשלהגבוההמתחרשתאתלנתקיתאפשרשלאייתכןלכךבנוסף.האווירלכריותאוהחגורהלמתחני
.להתחשמלותלגרוםיכולהברכבהגבוההמתחברשתשניזוקברכיביםנגיעה
.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
.תאונהלאחרההצתהאתמידכבה0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

בטיחותבטיחותחגורתחגורת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

7
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
דולקת

.ההנעהמערכתהתנעתלאחרנדלקתהבטיחותחגורותשלהאדומההאזהרהנורית
.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
.שלהםהבטיחותחגורותאתלחגורולנוסעלנהגמזכירההבטיחותחגורתשלההתרעהנורית
.)31עמוד3(לחגורנא0

.תכבהלאהבטיחותחגורתשלהאזהרהשנוריתלכךלגרוםעשוייםהקדמיהנוסעמושבעלחפצים

7
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית

מהבהבת

.מקוטעצלילומושמענדלקתהבטיחותחגורותשלהאדומהההתרעהנורית
.הנסיעהבזמןחגוראינוהקדמיהנוסעאוהנהג
.)31עמוד3(לחגורנא0

.הקדמיהנוסעשלהמושבעלמונחיםחפצים
.הקדמיהנוסעממושבהחפציםאתהסר0
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לנהגלנהגעזרעזרמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ä
מתליםמערכתאזהרהנורית

.דולקתהאחוריהסרןגובהבקרתשלהאזהרהנורית
.האחוריהסרןשלהגובהבבקרתתקלהישנה
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

L
המרחקאזהרתשלאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךנדלקתהמרחקהתרעתשלהאדומהההתרעהנורית
.שנבחרהלמהירותביחסמדינמוךלפניךהנוסעמהרכבהמרחק
.מדיגדולהבמהירותלמכשולמתקרבאתהאזהרהצלילנשמעלכךבנוסףכאשר
.לבלוםמוכןהיה0
.המרחקאתהגדל0

.)175עמוד3(האקטיביהבלימהעזרפונקציות
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צמיגיםצמיגים

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

h
לחץבקרתשלהאזהרהנורית
דולקתבצמיגיםהאוויר

.דולקת)תקלה/לחץירידת(בצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכתשלהצהובהההתרעהנורית
.הפחותלכלאחדבצמיגלחץירידתזיהתהבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת

בצמיגיםמדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:להלןהמפורטותהסיבותבשל,מסוכןבצמיגיםמדינמוךאווירלחץ
Rגבוההובמהירותגבוהבעומסבנסיעהבמיוחד,להתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rבכבישהצמיגאחיזתעלמשמעותיתלהשפיעהעשוידבר,אחידשאינובאופןאוהמידהעליתרלהישחקעשוייםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.המומלציםהאווירללחצילבשים0
.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםואתבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

h
לחץבקרתשלהאזהרהנורית
מהבהבתבצמיגיםהאוויר

..קבועדולקתמכןולאחראחתדקהלמשלמהבהבת)תקלה/לחץירידת(בצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכתשלהצהובהההתרעהנורית
.בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנה

בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.יותראואחדבצמיגלחץאובדןשלבמקרהאמורהשהיאכפילהזהירתוכללאהיאבצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנהכאשר
.והבלימהההיגוימאפייניואתהכבישהתנהגותאתלשבשלדוגמהיכוליםמדינמוךבהםהאווירשלחץצמיגים

.בצמיגיםהאווירלחץבקרתבדיקתלצורךלמוסךסע0

.למוסךסע0

רכברכב

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

Ù
חשמליכוחהגהאזהרהנורית

.פועלתההנעהשמערכתבזמןדולקתהחשמליהכוחהגהשלהאדומההאזהרהנורית
.תקיניםאינםעצמוההיגויאוהכוחהגהמנגנון

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

.מורשהלמוסךפנה0

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

ï
גרירההתקןאזהרהנורית

.דולקתהגרירההתקןשלהאדומההאזהרהנורית
.ההטיהבשלבשהואאולפעולהמוכןאינוהגרירההתקן

נעוללאגרירהוועקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להשתחררעשויהגרור,הנעולהלעמדההגיעלאהגרירהוואם
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.הידרדרותמפניאותוואבטחהגרוראתנתק0
.נכביתבצגשההודעהלאחררקהגרוראתשובוחברההטיהתהליךאתשובהתחל0

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

:ההטיהבשלבנמצאהגרירההתקןאם
.לשימושמוכןהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0
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הנעההנעהמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

#
חשמליתתקלהאזהרהנורית

.דולקתחשמליתתקלהשלהאזהרהנורית
.החשמלבמערכתתקלהישנה
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
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A
ABS)171...................)גלגליםגלגליםנעילתנעילתלמניעתלמניעתמערכתמערכת

Android Auto............................................358
359.............................................צלילהגדרות
358......................................................הערה
358........................................ניידטלפוןחיבור
359.....................................משודריםרכבנתוני
359......................................................סגירה
358.....................................................סקירה

Android Auto™
359.......................היישוםלחצניבאמצעותבקרה

Apple CarPlay™......................................356
358.......................היישוםלחצניבאמצעותבקרה
358.............................................צלילהגדרות
357....................................................הנחיות
iPhone®........................................357חיבור
359.....................................משודריםרכבנתוני
358......................................................סגירה
356.....................................................סקירה

ASSYST PLUS.........................................399
399.....................................הערות/פעולהאופן
399.......................................טיפולמועדהצגת
399.......................מנותקכשהמצברהשבתהזמני

399.....................................סדיריםרכבטיפולי

399.......................................מיוחדיםטיפולים
ATTENTION ASSIST.....................211,212

211.........................................המערכתגבולות
212......................................................כוונון
211.....................................................תפקוד

B
BAS)172...............................)לבלימהלבלימהעזרעזרמערכתמערכת

Bluetooth®.................................................290
370...............................לאינטרנטחיבורהגדרת
290.............................................כיבוי/הפעלה
289.......................................................מידע

C
Car-to-X-Communication

328...............................סכנותעלדיווחיםהצגת
329..............................סכנהעלדיווחיםשליחת

Cross Traffic Alert...................................210

D
DISTRONIC

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
Drive Away Assist.....................................209

Drive Away Assist
התנגשותמגןראה

DYNAMIC SELECT...............................149
151...................................נהיגהתוכניתבחירת
I...............................151הנסיעהתוכניתהגדרת
152.......................................המנוענתוניהצגת
152.......................................הרכבנתוניהצגת

149...........................................נהיגהתוכניות
DYNAMICמתג(תפעול SELECT(.........151
149.....................................................תפקוד
151..................................הנהיגהתוכניתתצוגת

E
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(
174.....................................הערות/פעולהאופן

ENERGIZING Coach
300......................................................טעינה
300.....................................................תפקוד

ENERGIZING Comfort..........................296
299...........................................תוכניתהפעלת
297.........................................התוכניותסקירת

ESC)Electronic Stability Control(
)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
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ESP®
174................................................גרורייצוב
174...............................................צדרוחעזר
ESP®)172.......................)אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת

172.....................................הערות/פעולהאופן
174.............................................כיבוי/הפעלה

H
HANDS-FREE ACCESS...........................75

I
In-Car Office.............................................352

353................)ושיחותמשימות(פונקציותבחירת
353.........................)יומןרשומת(פונקציותבחר

355............................................ל"דואהעברת
352......................................................טעינה
353....................................חדשהרשומהיצירת
354............................................ל"דואכתיבת
354...................................ל"דואלהודעתמענה
354..............................................ל"דואניהול
353......................................נכנסתשיחהסימון
353..................................'בוצעה'כרשומהסמן

352..................................................פונקציות

iPhone®
Appleראה CarPlay™
Mercedes-Benzראה Link

K
KEYLESS-GO

70.........................................................בעיה
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247.............................לטלוויזיהקוליותפקודות
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133....................................האווירחלוקתמצבי
139....................................מאחוראוורורפתחי
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אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת

)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
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79...............................המפתחבאמצעותפתיחה

442.....................................................חירוםחירוםגלגלגלגל
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440......................................................הסרה
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420............................................................גרירהגרירה
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388.............................................כיבוי/הפעלה
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372......................................................טעינה

אינטרנטאינטרנטדפדפןדפדפן
372......................................אינטרנטדףטעינת
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293..................................המרחקיחידתהגדרת
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נתוניםייצוא/ייבואראה
תוכנהעדכוןראה
שפהראה
עיסויעיסויהגדרותהגדרות

94........................................................איפוס
395...................................................צלילצלילהגדרותהגדרות

396..................................פיידר/באלאנסהגדרת
395.................ובסיםבינוניים,טרבלצליליהגדרת
395.......................אוטומטיתקולעוצמתהתאמת
395.......................................................מידע
395.....................................צלילתפריטפתיחת

פיידרפיידר/באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
Burmester®............396שלהיקפישמעמערכת
397.................................מתקדמתשמעמערכת

293.........................................המרחקהמרחקיחידתיחידתהגדרתהגדרת
מהירותמהירותהגדרתהגדרת

TEMPOMATראה
הצלילהצלילמוקדמוקדהגדרתהגדרת

Burmester®............397שלהיקפישמעמערכת
ובסיםובסיםבינונייםבינוניים,טרבלטרבלצליליצליליהגדרתהגדרת

Burmester®............396שלהיקפישמעמערכת
397.................................מתקדמתשמעמערכת

מידהמידהקנהקנההגדרתהגדרת
מפהראה
65...........................................נעילהנעילהשחרורשחרורהגדרתהגדרת
289........................................התאריךהתאריךתבניתתבניתהגדרתהגדרת
225...............................................................הגההגה

97...............................................ההגהחימום
97............................................)חשמלי(כוונון
96................................................)ידני(כוונון
225....................................................לחצנים
98..................................תפעולזיכרוןפונקציית

תכליתיתכליתי-רברבהגההגה
225.........................................הלחצניםסקירת
הגהראה

)קולקולמחוללמחולל(סביבתיתסביבתיתאקוסטיתאקוסטיתהגנההגנה
142.............................................כיבוי/הפעלה
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גרירהגרירהמפנימפניהגנההגנה
85...............................................כיבוי/הפעלה
84.......................................................תפקוד

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
67.....................................לדלתנוספתאבטחה

83................................................אימובילייזר
)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה

197......................................................צדיתצדיתהגנההגנה
PINהגנתהגנת

294.............................................כיבוי/הפעלה
מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת

)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה
®PRE-SAFEראה PLUS)נוסעיםהגנת

)פלוסמניעתית
)קולקולגנרטורגנרטור(אקוסטיתאקוסטיתסביבהסביבההגנתהגנת

140.....................................................הערות
פלסטיקפלסטיקיריעותיריעותהדבקתהדבקת

171..............................................ם"מכחיישן
גלגליתגלגלית-הכלהכלההנעהההנעה

154.....................................................תפקוד
הובלההובלה

421........................................................רכב

)תכליתיתכליתי-רברבצגצג(הודעההודעה
צגהודעתראה
350..........................................................הודעותהודעות

351............................המוצגיםהמסרוניםהגדרת
352.....................................................העברה

352.......................................לשולחהתקשורת
351.....................................................כתיבה
352.....................................................מחיקה
351.......................................................מענה
350.....................................................סקירה
LINGUATRONIC(.........253(קוליותפקודות
351.....................................................קריאה
URL..................................352/במספרשימוש
351.........................................בהצעותשימשו
351.....................................................שליחה

קצרותקצרותהודעותהודעות
הודעותראה
תקלהתקלההודעותהודעות
צגהודעתראה
452.......................................................צגצגהודעתהודעת

¯- - -km/h-)--474...................)ש"קמ
ç - - - km/h-)--473...................)ש"קמ
È - - - km/h-)--475...................)ש"קמ

ãAcoustic presence indicator
inoperative)אינההאקוסטיתהסביבההגנת

493.................................................)מתפקדת
Active Blind Spot Assist currently
unavailable See Owner's Manual

כעתזמיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר(
470.........................................)הרכבספרראה

Active Blind Spot Assist inoperative
470........)מתפקדאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר(

Active Blind Spot Assist not
available when towing a trailer See

Owner's Manual)לשטחהאקטיביהעזר
ספרראהגרורגרירתבעתזמיןאינוהמת
471.....................................................)הרכב

Active Brake Assist Functions
currently limited See Owner's

Manual)האקטיביהבלימהעזרתפקוד
464..........................)הרכבספרראהכעתמוגבל
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Active Brake Assist Functions
limited See Owner's Manual)תפקוד

464...)הרכבספרראהמוגבלהאקטיביהבלימהעזר
Active Distance Assist available

again)זמיןהאקטיביהמרחקשמירתעזר
474.......................................................)שוב

Active Distance Assist currently
unavailable See Owner's Manual)עזר

ראהכעתזמיןאינוהאקטיביהמרחקשמירת
474...............................................)הרכבספר

Active Distance Assist inoperative
(Active Distance Assist inoperative(...474
Active Lane Keeping Assist Camera
view restricted See Owner's Manual

מצלמהראותאקטיבינתיבשמירתעזר(
469..............................)הרכבספרראהמוגבלת

Active Lane Keeping Assist
currently unavailable See Owner's

Manual)הנתיבעללשמירההאקטיביהעזר
468......................)הרכבספרראהכעתזמיןאינו

Active Lane Keeping Assist
inoperative)עללשמירההאקטיביהעזר

468....................................)מתפקדאינוהנתיב
bActive Light System

inoperative)האקטיביתהעיקוליםתאורת
498..........................................)מתפקדתאינה

Active Parking Assist and
PARKTRONIC inoperative See
Owner's Manual (Active Parking

Assist and PARKTRONIC
inoperative See Owner's Manual(........471
Active Steering Assist currently

unavailable due to multiple
emergency stops)האקטיביההיגויעזר

468.......)מרובותחירוםעצירותעקבכעתזמיןאינו
Active Steering Assist currently
unavailable See Owner's Manual)עזר

ספרראהכעתזמיןאינוהאקטיביההיגוי
466.....................................................)הרכב

Active Steering Assist inoperative
(Active Steering Assist inoperative(....467

Adaptive Highbeam Assist Plus
Camera view restricted See Owner's

Manual)האורעזרמצלמתשלהראייהשדה
499.........)הרכבספרראהמוגבלהאדפטיביהגבוה

Adaptive Highbeam Assist Plus
currently unavailable See Owner's

Manual)פלוסהאדפטיביהדרךאורותעזר
498......................)הרכבספרראהכעתזמיןאינו

Adaptive Highbeam Assist Plus
inoperative)האדפטיביהדרךאורותעזר

499......................................)מתפקדאינופלוס
Apply brake to deselect Park (P)

position)ממצבלצאתכדיהבלמיםעללחץ
P((...............................................476(חנייה

Apply brake to select R)הבלםעללחץ
R(......................................477למצבשלבאו
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ÀATTENTION ASSIST
inoperative (ATTENTION

ATTENTION ASSIST466.......)מתפקדאינו
ÀATTENTION ASSIST: Take a

break! (ATTENTION ASSIST:עצור
465................................................!)להפסקה

bAutomatic driving lights
inoperative)האוטומטיתהנסיעהתאורת

496..........................................)מתפקדתאינה
Beginning emergency stop)מפעיל

467............................................)חירוםעצירת
Blind Spot Assist currently

unavailable See Owner's Manual
ספרראהכעתזמיןאינוהמתלשטחהעזר(

469.....................................................)הרכב
Blind Spot Assist inoperative)העזר

470.............................)מתפקדאינוהמתלשטח
Blind Spot Assist not available when
towing a trailer See Owner's Manual

גרורגרירתבעתפעילאינוהמתלשטחהעזר(
470.........................................)הרכבספרראה

ÁChange key batteries)החלף
483..........................................)במפתחסוללה

ïCharger cable connected)כבל
493.........................................)מחוברהטעינה

Charging fault Please change
charging method See Owner's

Manual)טעינהסוגהחלף,טעינהתקלת,
492.........................................)הרכבספרראה

Charging method currently
unavailable Please try again or

change charging method)הטעינהסוג
סוגאתשנהאושובנסה,כעתזמיןאינן

492..................................................)הטעינה
JCheck brake fluid level)בדוק

460......................................)בלמיםנוזלמפלס
Check brake pads See Owner's

Manual)460...)הרכבספרראהבלםרפידותבדוק

ïCheck trailer hitch lock (Check
trailer hitch lock()485........)לבנהצגהודעת

hCheck tyre(s) 480...........)צמיגיםבדוק)
Cruise control and Limiter

inoperative)המהירותומגבילהשיוטבקרת
475.........................................)מתפקדיםאינם

Cruise control inoperative)בקרת
474.................................)מתפקדתאינההשיוט

Cruise control off)475.....)כבויההשיוטבקרת
!currently unavailable See

Owner's Manual)ראהכעתזמינהאינה
453...............................................)הרכבספר

÷currently unavailable See
Owner's Manual)ראהכעתזמינהאינה

454...............................................)הרכבספר
Fault Drive at max. 80 km/h)סעתקלה

466.................................)היותרלכלש"קמ80
6Front left malfunction Consult

workshop)סעתקלהשמאלצדמלפנים
(למוסך 461........................................)דוגמה)
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Front-passenger airbag disabled See
Owner's Manual)לנוסעהאווירכרית

462....................)הרכבספרראהמושבתתהקדמי
Front-passenger airbag enabled See

Owner's Manual)הנוסעשלהאווירכרית
463....................)הרכבספרראהמופעלתהקדמי

b Hazard warning lamps
malfunctioning)497...)החירוםבמאותתיתקלה

Û High-volt. batt. overheated
Stop, everybody out! Outdoors if

possible)עצורמדיחםהגבוההמתחמצבר,
494.................)פתוחבמקוםמומלץ!לצאתכולם

&inoperative Charge HV battery
490.......)הגבוההמתחמצבראתטעןמתפקדאינו(

&inoperative High-voltage
battery charging incomplete)אינו

לאהגבוההמתחמצברטעינתמתפקד
489.................................................)הושלמה

!inoperative See Owner's
Manual)454.......)הרכבספרראהמתפקדתאינה

÷inoperative See Owner's
Manual)455.......)הרכבספרראהמתפקדתאינה

Tinoperative See Owner's
Manual)456.......)הרכבספרראהמתפקדתאינה

GInoperative)465.............)מתפקדתאינה
bIntelligent Light System

inoperative)אינההחכמההתאורהמערכת
498.................................................)מתפקדת

ÁKey not detected)זוההלא
483..........................)אדומהצגהודעת()מפתח

ÁKey not detected)לאמפתח
483............................)לבנהצגהודעת()מזוהה

bLeft dipped beam)מעבראור
(שמאלי 496........................................)דוגמה)

6Left windowbag malfunction
Consult workshop)החלוןבכריתתקלה

(למוסךסעהשמאלית 462......................)דוגמה)
Limiter inoperative)אינוהמגביל

475...................................................)מתפקד

Limiter passive)במצבהמהירותמגביל
475......................................................)סביל

bMalfunction See Owner's
Manual)496..................)הרכבספרראהתקלה

ÛMalfunction Visit workshop
494......................................)למוסךסעתקלה(

ÛMalfunction)494......................)תקלה
ðMaximum speed exceeded

476..........................)המרביתמהמהירותחריגה(
Mercedes me connect Services
limited See Owner's Manual)שירותי

Mercedes me connectספרראהמוגבלים
464.....................................................)הרכב

N permanently active Risk of vehicle
rolling (N permanently active Risk

of vehicle rolling"מצבNפעילקבוע
477.......................................")הידרדרותסכנת

Not possible to unlock charging
cable See Owner's Manual)שחרור
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ספרראה,אפשריתאינההטעינהכבלנעילת
492.....................................................)הרכב

çOff)473......................................)כבוי
ëOff)473......................................)כבוי

Only select Park (P) when vehicle is
stationary)להילוךשלבPהרכבכאשררק

477.......................................................)נייח
ïOperation only possible in

transmission position P)רקתפעול
P(............................486במצבההילוכיםכאשר
!Parking brake See Owner's

Manual)457............)הרכבספרראהחנייהבלם
ÁPlace the key in the marked

space See Owner's Manual)אתהנח
484.............)הרכבספרראההמסומןבתאהמפתח

KPlease check direction of travel
472.....................................)נסיעהכיווןבדוק(

&Pre-entry climate control (via
key) available again after engine

start)מפתחבאמצעות(המקדיםהמיזוג(
490...............)המנועהתנעתלאחרשובזמיןיהיה

&Pre-entry climate control (via
key) inoperative HV-battery low

)מפתחבאמצעות(המקדיםהמיזוגמערכת(
491.............)חלשגבוהמתחמצברמתפקדתאינה

PRE-SAFE inoperative See Owner's
Manual (PRE-SAFEראהמתפקדתאינה

464...............................................)הרכבספר
_Rear left seat backrest not

locked)השמאליהאחוריהמושבמשענת
(נעולהאינה 488..................................)דוגמה)

hRectify tyre pressure)לחץתקן
480..........................................)בצמיגיםאוויר

Reduce speed)481..............................)האט
!Release parking brake)שחרר
457...............................................)חנייהבלם

ÀReplace key See Owner's
Manual)482...)הרכבספרראההמפתחאתהחלף

ÁReplace key)482..............)מפתחהחלף

ÝReserve level Charge high-
voltage battery)אתטעןעתודהמפלס

495...................................)הגבוההמתחמצבר
6Restraint sys. malfunction

Consult workshop)הריסוןבמערכתתקלה
461...............................................)למוסךסע

Reversing not poss. Consult
workshop)סעאפשריתאינהלאחורנסיעה

478....................................................)למוסך
Risk of vehicle rolling Driver door

open and transmission not in P)סכנת
ההילוכיםותיבתפתוחההנהגדלתהידרדרות

P(...........................................477במצבאינה
Speed limit (winter tyres) XXX

km/h)חורףצמיגי(מהירותהגבלת(XXX
475....................................................)ש"קמ

Speed Limit Assist inoperative)עזר
473.......................)מתפקדאינוהמהירותהגבלת

ÙSteering malfunction Increased
physical effort See Owner's Manual
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ספרראהמוגברכוחדרושבהיגויתקלה(
487.....................................................)הרכב

ÙSteering malfunction Stop
immediately See Owner's Manual

487.........)הרכבספרראהמידעצורבהיגויתקלה(
ÛStop immediately Drive will be
deactivated Charge high-volt. battery

אתטעןתושבתההנעהמערכתמידעצור(
495...................................)הגבוההמתחמצבר

çsuspended)473........................)פסיבית
bSwitch off lights)497.........)אורותכבה

bSwitch on headlamps)הדלק
497............................................)נסיעהאורות

To shift out of P or N, depress brake
and start engine)ממצבלצאתכדיPאוN

476...........)המנועאתוהתנעהבלםדוושתעללחץ
¥Top up washer fluid)מימלא
489...................................................)שטיפה

áTowing not permitted See
Owner's Manual (Towing not

permitted See Owner's Manua
493....................")רכבספרראהאסורההגרירה"

Traffic Sign Assist Camera view
restricted See Owner's Manual)עזר

מוגבלהמצלמהשלהראייהשדהתמרורים
472.........................................)הרכבספרראה

Traffic Sign Assist currently
unavailable See Owner's Manual)עזר

471.........)הנהגספרראהכעתזמיןאינוהתמרורים
Traffic Sign Assist inoperative)עזר

471...............................)מתפקדאינוהתמרורים
ïTrailer coupling extending…

(Trailer coupling extending(…............485
Transmission Malfunction Stop

478......................)עצורההילוכיםבתיבתתקלה(
!Turn on the ignition to release

the parking brake)בלםאתלשחררכדי
456............................)ההצתהאתהפעלהחנייה

hTyre press. monitor currently
unavailable)בצמיגיםהאווירלחץבקרת

478........................................)כעתזמינהאינה
hTyre press. monitor inoperative

No wheel sensors)האווירלחץבקרת
479.....)גלגלחיישניחסריםמתפקדתאינהבצמיגים

hTyre press. monitor inoperative
479.....)מתפקדתאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת(

Tyre(s) overheated)481.....)מדיחמיםצמיגים
dVehicle is operational Switch

off ignition before exiting)מוכןהרכב
484...)מהרכבהיציאהלפניההצתהאתכבהלנסיעה

Vehicle not currently being charged
Charging station fault)נטעןאינוהרכב

491...........................)טעינהבעמדתתקלה,כעת
hWarning tyre defect)צמיגלבשים

481..................................................)תקיןלא
hWheel sensor(s) missing)חסרים

479......................................)בגלגליםחיישנים
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Without changing gear, consult
workshop)להחליףבלילמוסךסע

477..................................................)הילוכים
Without starting engine again,

consult workshop)למוסךהרכבאתקח
495..........................)שובהמנועאתלהתניעבלי

452.....................................................הערות
452...................................)רכבמחשב(פתיחה

303........................................................יעדיעדהזנתהזנת
308.............................................במפהבחירה
309............................יעדיםרשימתמתוךבחירה
307........................................קשראישבחירת
309.............................שהתקבלהיעדאתבחירת
306.................................אחרוניםיעדיםבחירת
306......................................ענייןנקודתבחירת
316.........................................בינייםיעדהזנת
308........................מיליםשלוששלכתובתהזנת
303...........................כתובתאוענייןנקודתהזנת
307........................גאוגרפיותקואורדינטותהזנת
303.....................................................הערות

281......................................................תוויםתוויםהזנתהזנת
281.....................................הערות/פעולהאופן
282...............................................המגעבלוח

285..................................)מדיהצג(מגעבמסך
288.........................................המקלדתהגדרת

17..............................שימוששימושמכללמכללשיצאשיצארכברכבהחזרתהחזרת
17.......................................הסביבהעלשמירה

גלגלגלגלהחלפתהחלפת
437.............................................הרכבהגבהת
437.......................................................הכנה
441.............................................הרכבהנמכת
440...............................................גלגלהסרת
440.......................................חדשגלגלהתקנת
חירוםגלגלראה
לאחורלאחורנהיגהנהיגההילוךהילוך

153.......................................................הנחת
סרקסרקהילוךהילוך

153.......................................................הנחת
319....................................................ליעדליעדהכוונההכוונה

323......................................................ביטול
322...............................................ליעדהגעה
322.....................................הבינייםליעדהגעה

321..................................נתיבלבחירתהמלצות
319.....................................................הערות
323................................................שטחליעד
321..............................מהיריםכבישיםעלמידע

324...........................................בשטחממיקום

320.......................................................פנייה
324.......................................................שטח
329............................רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונה

330....................................................הפעלה
330..............................הרמזוריםתצוגתהפעלת
330..................בתיםומספרירחובותשמותהצגת
329.....................................................סקירה

)אוטומטיאוטומטי(הנתיבהנתיבהכרתהכרת
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
טעוןטעוןהמצברהמצבר

גבוהמתחרשתראה
ניווטניווטהנחיותהנחיות

231...............................................רכבמחשב
ניווטניווטהנחייתהנחיית

322.............................................כיבוי/הפעלה
323....................השמעהחלשתשלכיבוי/הפעלה
323.......................................................חזרה
323.....................................הקולעוצמתכוונון
107..........................................................העמסההעמסה

99.......................................................הערות
108...................................................תלייהוו

110...............המטעןתאלרצפתמתחתאכסוןחלל
107...........................................קשירהטבעות
110...................................................גגמנשא
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EASY-PACKמסדרתמטעןעיגוןערכתראה
נהיגהנהיגההערותהערות

146.................................לנהיגהכלליותהנחיות
118....................)סימטרינמוךאור(ל"לחונסיעה
בחורףבחורףהפעלההפעלה

426..........................................שלגשרשראות
בחירוםבחירוםהפעלההפעלה

145..........................................הרכבאתהתנע
הקולהקולעוצמתעוצמתהתאמתהתאמתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

Burmester®............396שלהיקפישמעמערכת
397.................................מתקדמתשמעמערכת

מדיהמדיההפעלתהפעלת
232..................................)הרכבמחשב(תפעול

תאימותתאימותהצהרתהצהרת
22........................................................מגבה
TIREFIT.........................................23ערכת
20...............רדיובאמצעותהפועליםברכברכיבים
20.................................אלקטרומגנטיתתאימות

274...........................................................הצעותהצעות
274.....................................................הגדרה
274......................................................טעינה
275.....................................................מחיקה
274.....................................................סקירה

275..................................................שםשינוי
הצתההצתה

143......................)הדממה-התנעהלחצן(הפעלה
ברכבברכבהאלקטרונייםהאלקטרונייםהרכיביםהרכיבים

443.....................................................הערות
443.............................................קשרמכשירי
443.............................במנועאלקטרוניתמערכת

המושבהמושבשלשלאוטומטיתאוטומטיתהתאמההתאמה
93........................................................כוונון
החגורההחגורההתאמתהתאמת

32...............................................כיבוי/הפעלה
32.......................................................תפקוד

התנעההתנעה
רכבראה
422................................................במשיכהבמשיכההתנעההתנעה
חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעה

חיצוניתהתנעהלכבלחיבורראה
422.............................)התנעההתנעהמערכתמערכת(חירוםחירוםהתנעתהתנעת
הגרירההגרירההתקןהתקן

220.................הגרירהוושלהחוצה/פנימההטייה
219.....................................................הערות
450...........................................כלליותהערות
221...................................גרורשלניתוק/חיבור

407......................................................טיפוח
450...............................ותוספותאביזריםמידות
450..............................................בליטהמידת
223..........................................לאופנייםמנשא
450....................................לגרירהמותרמשקל
450............................................חיבורנקודות
451.................................................סרןעומס
451.....................................הגרירהוועלעומס
221..............................................חשמלישקע

חיצוניחיצוניהתקןהתקן
293...................................)ילדיםנעילת(נעילה

140.....................................................ניתוקניתוקהתקןהתקן
התקשרותהתקשרות
שיחותראה

וו
108.........................................................תלייהתלייהוווו
108.................................המטעןהמטעןתאתאבדלתבדלתבגדיםבגדיםוויווי

הנסיעההנסיעהדינמיקתדינמיקתויסותויסות
)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
אדפטיביאדפטיבימהירותמהירותויסותויסות

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
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הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססמהירותמהירותויסותויסות
192......................המחווניםמכלולצגעלחיוויים
188......................................................כוונון
187.....................................................תפקוד

מרחקמרחקויסותויסות
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
אוטומטיאוטומטימרחקמרחקויסותויסות

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה

זז
ניידניידטלפוןטלפוןדיבורדיבורזיהויזיהוי

345....................................................הפסקה
345....................................................הפעלה

התעייפותהתעייפותזיהויזיהוי
ATTENTIONראה ASSIST

עירנותעירנותחוסרחוסרזיהויזיהוי
ATTENTIONראה ASSIST

170......................................)חונהחונהרכברכב(נזקיםנזקיםזיהויזיהוי
עייפותעייפותזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSIST
452..................................................הודעותהודעותזיכרוןזיכרון
27.....................................................יוצריםיוצריםזכויותזכויות

תאורהתאורההמשךהמשךזמןזמן
123....................................................חיצונית
125.......................................................פנימי

חח
חגורהחגורה

בטיחותחגורתראה
30,32.............................................בטיחותבטיחותחגורתחגורת

32........................................................הסרה
32.....................החגורההתאמתשלכיבוי/הפעלה
32.................................)תפקוד(חגורההתאמת
31........................................................חגירה
409......................................................טיפוח
31.................................................גובהכוונון
31..........................)שחרור(אמצעיאחורימושב
32...............................................התרעהנורית

30............................................הגנהפוטנציאל
30...................................מוגבלהגנהפוטנציאל
במושביםהבטיחותחגורותמצבתצוגת

33...................................................האחוריים
האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבטיחותבטיחותחגורתחגורת

33.................................................מצבתצוגת
אינטרנטאינטרנטחיבורחיבור

371..........................)ניידטלפון(האישורביטול

369....................................................הגבלות
Bluetooth®(...............................370(הגדרה
Wi-Fi(........................................370(הגדרה
371.............................האוטומטיהניתוקהגדרת
Bluetooth®(................370(גישהנתוניהגדרת
372.....................................חיבורסטטוסהצגת

371.................................................התחברות
371..........................................אוטומטיחיבור
369.......................................................מידע
372............................................חיבורסטטוס
369...............................תקשורתמודולפונקציה
371..............................הניידהטלפוןשלפרטים

419................................חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהלכבללכבלחיבורחיבור
אנרגיהאנרגיהחידושחידוש

143......................................................כוונון
142.....................................................תפקוד

PASSENGERמצבמצבחיוויחיווי AIR BAG
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרולראה

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

63...............................................ברכבברכבמחמדמחמדחיותחיות
םם"מכמכחיישןחיישן

171................................פלסטיקיריעותהדבקת
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407..............................................)טיפולטיפול(חיישניםחיישנים
436..................................................גלגליםגלגליםחילוףחילוף
ההגהההגהחימוםחימום

97...............................................כיבוי/הפעלה
מושבמושבחימוםחימום

94...............................................כיבוי/הפעלה
משטחיםמשטחיםחימוםחימום

95........................................................כוונון
409......................................)טיפוחטיפוח(פלסטיקפלסטיקחיפויחיפוי
409.........................................)טיפוחטיפוח(תקרהתקרהחיפויחיפוי
גלובליגלובליחיפושחיפוש

279.....................................................סקירה
279.....................................................תפקוד

התרעננותהתרעננותתחנותתחנותחיפושחיפוש
318...............................אוטומטיחיפושהתחלת

דלקדלקתחנתתחנתחיפושחיפוש
318...............האוטומטיהחיפוששלכיבוי/הפעלה
407.............................................)טיפולטיפול(חישוקיםחישוקים

חלוןחלון
צד-חלונותראה
77........................................................צדצד-חלונותחלונות

79.........................................................בעיה

63....האחורייםבמושביםילדיםבפניבטיחותנעילת
77........................................................סגירה
77.................................................גלילהסוכך

79...................................בגשםסגירהפונקציית
79.........................................אוטומטיתפעולה
77.......................................................פתיחה
79...............................המפתחבאמצעותפתיחה
79...............................................נוחותפתיחת

הגלגליםהגלגליםלכללכלחלוקהחלוקה
154.....................................................תפקוד

אוויראווירחלוקתחלוקת
133.........................)מולטימדיהמערכת(קביעה

בלימהבלימהכוחכוחחלוקתחלוקת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(.........................................174
110.....................המטעןהמטעןתאתאלרצפתלרצפתמתחתמתחתאכסוןאכסוןחללחלל

17..................................................מקורייםמקורייםחלקיםחלקים
חנייהחנייה

חשמליחנייהבלםראה

טט
427..................................בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחצילחציטבלתטבלת
107..................................................קשירהקשירהטבעותטבעות

גרירהגרירהטבעתטבעת
422.....................................................התקנה
422..............................................אחסוןמקום

טווחטווח
230.......................................................הצגה

409............................................................טיפוחטיפוח
407........................................חישוקים/גלגלים
407.............................................הגרירההתקן
409...........................................בטיחותחגורת

407...................................................חיישנים
409............................................פלסטיקחיפוי
409..............................................תקרהחיפוי
409...............................................מושבכיסוי
407..............................................מגביםלהבי

406......................................דקורטיביתמדבקה
403............................................שטיפהמכונת
407...............360°מצלמת/לאחורנסיעהמצלמת

409.........................דקורטיבייםרכיבים/טבעיעץ
405........................................................צבע
405...................................................מטצבע
409..........................................................צג

409......................................................שטיח
404.............................................ידניתשטיפה
407....................................................שמשות
407..........................................חיצוניתתאורה
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402........................................מים-אווירתעלת
טיפולטיפול

403...............................גבוהבלחץניקוימכשיר
247.........................................................טלוויזיהטלוויזיה

394...........................................תמונההגדרות
394..........................................כתוביותהגדרת
389....................................................הפעלה
391...........................מלאמסךשלהסתרה/הצגה
394..........................................טלטקסטהצגת
CI+(..........................395מודול(תפריטטעינת
394..........................................הבהירותכוונון
388.......................................................מידע
390.....................................................סקירה
394.........................................טלטקסטסקירת
LINGUATRONIC(.........247(קוליותפקודות
393.......................................שמעשפתקביעת
דיגיטליתדיגיטליתטלוויזיהטלוויזיה
טלוויזיהראה
טלטקסטטלטקסט
394.......................................................הצגה
394.....................................................סקירה

233,341....................................................טלפוןטלפון
345............................................צלצולהגדרת
343,344..............................ניידטלפוןהחלפת

אפסטווחתקשורת(ניידטלפוןהחלפת
)NFC((..................................................344

340....................................................הנחיות
346......................שיחהבמהלךפונקציותהפעלת
144............................)ניידטלפון(הרכבהתנעת

346.................................................התקשרות
345.................................ניידטלפוןדיבורזיהוי
Secure(ניידטלפוןחיבור Simple

Pairing(.................................................342
342....................)ססמה-מפתח(ניידטלפוןחיבור
אפסטווחתקשורת(ניידטלפוןחיבור

)NFC((..................................................344
116........................)ניידטלפון(אלחוטיתטעינה
348.........................................קשראנשיייבוא
348.............................)סקירה(קשראנשיייבוא
342.......................................................מידע
344........................................ניידטלפוןניתוק
69...............................)ניידטלפון(הרכבנעילת
342...............................................פעולהסוגי

341..................................הטלפוןתפריטסקירת
345....................והשידורהקליטהשלקולעוצמת
LINGUATRONIC(.........245(קוליותפקודות
69......................)ניידטלפון(הרכבנעילתשחרור
346............................שיחהבמהלךנכנסתשיחה
NFC(..............344(אפסטווחבתקשורתשימוש
343...........................................פונקציהשינוי

233..................................)הרכבמחשב(תפריט
נוסףטלפוןראה
343.....................................................נוסףנוסףטלפוןטלפון

343......................................................חיבור
343..................................................פונקציות

ניידניידטלפוןטלפון
371....................לאינטרנטלחיבורהאישורביטול
144..........................................הרכבאתהתנע
170................................)חונהרכב(נזקיםזיהוי
116.........................................אלחוטיתטעינה
69................................................הרכבנעילת
444................................)מרבית(שידורעוצמת
69.......................................הרכבנעילתשחרור
444.....................................................תדרים
Androidראה Auto
Appleראה CarPlay™
Mercedes-Benzראה Link
טלפוןראה
נוסףטלפוןראה
צמיגיםצמיגיםטמפרטורתטמפרטורת
429.................)בצמיגיםאווירלחץבקרת(בדיקה
428.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת

159............................................................טעינהטעינה
159................האפשריהמרביהטעינהזרםהגדרת
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418.................הגבוההמתחמצברבנושאהנחיות
154................הגבוההמתחמצברלטעינתהנחיות
160................................הטעינהתהליךהתחלת
158......................הטעינהכבלשלהפעלהיחידת
419..............................................)רכב(מצבר
156................................הרכבשקעחיווינוריות
162....................................הטעינהתהליךסיום
Mode(טעינהעמדת 3/4(..........................160
Wallbox()Mode(טעינהקופסת 3(...........159
156................................................הרכבשקע
Mode(חשמלשקע 2(...............................157
155......................................טעינהמצבתצוגת

אלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
115.....................................הערות/פעולהאופן
116................................................ניידטלפון

מהירהמהירהטעינהטעינה
טעינהראה
המצברהמצברטעינתטעינת

156.............................................היציאהבזמן
156............................המרביהטעינהזרםהגדרת
156............................................שבועיפרופיל
155......................................טעינהמצבתצוגת

גבוהגבוהמתחמתחמצברמצברטעינתטעינת
160................................הטעינהתהליךהתחלת

Mode(טעינהעמדת 3/4(..........................160
Wallbox()Mode(טעינהקופסת 3(...........159
Mode(חשמלשקע 2(...............................157

יי
שיחותשיחותיומןיומן

350........................................אפשרויותבחירת
350.............................להצעותאפשרויותבחירת
350.....................................טלפוןשיחתביצוע
350.....................................................מחיקה
349.....................................................סקירה

מידהמידהיחידותיחידות
293......................................................כוונון

עיליתעיליתהפעלההפעלהיחידתיחידת
10.......................................................סקירה

הטעינההטעינהכבלכבלשלשלהפעלההפעלהיחידתיחידת
158.....................................הערות/פעולהאופן
12.........................................הדלתותהדלתותהפעלתהפעלתיחידתיחידת
293............................................נתוניםנתוניםייצואייצוא/ייבואייבוא

293.....................................הערות/פעולהאופן
293...............................................ייצוא/ייבוא

יינוןיינון
134...............)המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה

גרורגרורייצובייצוב
174.....................................הערות/פעולהאופן

ילדיםילדים
40.............................................כלליותהערות
41........................................ברכבסכנותמינית

324...............................................................יעדיעד
322.........................היעדעללמידעמהירהגישה
325.....................................................חיצוני
324..............................האחרוניםהיעדיםעריכת
316......................................בינייםיעדיעריכת
324.................)הרכבשלהנוכחיהמיקום(שמירה
324...................................כלליכמועדףשמירה

בינייםבינייםיעדיעד
316.......................................................הזנה

318.........אוטומטיהתרעננותתחנותחיפושהתחלת
316....................בינייםיעדיהכוללמסלולחישוב
316......................................................עריכה

אחרוניםאחרוניםיעדיםיעדים
306.....................................................בחירה

יצוליצול
גרירהמוטמערכתראה
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ככ
חירוםחירוםכיבויכיבוי

גבוהמתחרשתראה
409.........................................)טיפוחטיפוח(מושבמושבכיסויכיסוי
מטעןמטעןתאתאכיסויכיסוי

104.............................................התקנה/הסרה
104...........................................גלילה/פריסה

עבודהעבודהכליכלי
לרכבעבודהכליערכתראה

99.....................................................העמסההעמסהכלליכללי
אוויראווירכניסתכניסת

מים-אווירתעלתראה
25.....................................................חירוםחירוםכרטיסכרטיס
חכםחכםכרטיסכרטיס

395.....................................................שימוש
33........................................................אוויראווירכריתכרית

29........................................................הזנקה
33......................................לברכייםאווירכרית
33.........................................לחלוןאווירכרית
33..........................................צדיתאווירכרית
33.................)קדמינוסע,נהג(קדמיתאווירכרית

33............................................התקנהמקומות
PASSENGERהבקרהנוריות AIR BAG.....37

33.......................................................סקירה
34............................................הגנהפוטנציאל
35...................................מוגבלהגנהפוטנציאל

33............................................לברכייםלברכייםאוויראווירכריתכרית
33...............................................לחלוןלחלוןאוויראווירכריתכרית
33.................................................צדיתצדיתאוויראווירכריתכרית
33........................)קדמיקדמינוסענוסע,נהגנהג(קדמיתקדמיתאוויראווירכריתכרית

לל
מגביםמגביםלהבילהבי

126....................................................החלפה
407......................................................טיפוח

263.........................................................מגעמגעלוחלוח
264............................מוזיקהוקטעתחנהבחירת
263.........................................הרגישותהגדרת
264..................................אקוסטימשובהגדרת
264........................הפטימשובשלכיבוי/הפעלה
264...................................ידכתבזיהויהקראת
263.....................................................תפעול

מכשיריםמכשיריםלוחלוח
קוקפיטראה
הדגםהדגםזיהויזיהוילוחיתלוחית

445.......................................................מנוע

445........................................................רכב
445.............................................הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחית

VIN......................................................445
EC.....................445-השלהפעלהרישיוןמספר
445.......................................מותרכוללמשקל
445..........................................מותרסרןעומס
445...................................................צבעקוד

אוויראווירלחץלחץ
בצמיגיםאווירלחץראה

427...........................................בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץ
429.................)בצמיגיםאווירלחץבקרת(בדיקה
428.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
427.....................................................הערות
429...בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
427...........................בצמיגיםאווירלחציטבלת
TIREFIT.......................................413ערכת

הדממההדממה-התנעההתנעהלחצןלחצן
143...................ההצתהאוהמתחאספקתהפעלת
144..........................................הרכבאתהתנע
164...............................................הרכבכיבוי
לחצניםלחצנים
225........................................................הגה
הגרירההגרירהלתפוחלתפוח

220...................................החוצה/פנימההטייה

מפתחמילות532



ממ
426.................................)רגיליםרגיליםלאלא(נסיעהנסיעהמאפיינימאפייני
מאפרהמאפרה

113..............................האחורייםהמושביםאזור
112...............................מלפניםמרכזיתקונסולה

היקפיהיקפימבטמבט
360°מצלמתראה

אחוריתאחוריתשמשהשמשהמגבמגב
126.............................................כיבוי/הפעלה

מגבהמגבה
22............................................תאימותהצהרת
436..............................................אחסוןמקום

שמשותשמשותמגבימגבי
126....................................מגביםלהביהחלפת
125.............................................כיבוי/הפעלה

180............................................................מגבילמגביל
181.....................................................בחירה
180.........................................המערכתגבולות
182............................................קבועההגדרה
181...........................................מהירותהגדרת
181....................................................הפעלה
181.........................................המהירותטעינת
181.......................................................כיבוי

181....................................................לחצנים
180......................................................פסיבי
181........................................המהירותשמירת
181......................................................תנאים
180.....................................................תפקוד

209...................................................התנגשותהתנגשותמגןמגן
שמששמשמגןמגן

131.....................................................תפעול
מהירותמהירותמדמד

230....................................................דיגיטלי
230...........................................דיגיטלידיגיטלימהירותמהירותמדמד
מרחקמרחקמדמד

כוללנסיעהמרחקראה
מתאפסנסיעהמרחקראה

מתאפסמתאפסנסיעהנסיעהמרחקמרחקמדמד
מתאפסנסיעהמרחקראה
406.........................)ניקויניקויהערותהערות(דקורטיביתדקורטיביתמדבקהמדבקה
דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחמדבקתמדבקת

144..........................................הרכבאתהתנע
69................................................הרכבנעילת
69.......................................הרכבנעילתשחרור

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלמילוילמילוימדחסמדחס
TIREFITערכתראה

מדיהמדיה
232..................................)הרכבמחשב(תפריט

119..............................................גבוהגבוהאוראורמהבהבמהבהב
מרביתמרביתמהירותמהירות
מגבילראה
CI+....................................................395מודולמודול

395............................................תפריטפתיחת
)טלוויזיהטלוויזיה(+CIמודולמודול

395...................................חכםבכרטיסשימוש
24...............................................................מוסךמוסך

מורשהמוסךראה
24.....................................................מורשהמורשהמוסךמוסך

מורשהמוסךראה
מועדפיםמועדפים

276.....................................................הוספה
309................................................יעדהוספת
276.......................................................הזזה
275......................................................טעינה
309..............................................הביתכתובת
309..........................................העבודהכתובת
277.....................................................מחיקה
275.....................................................סקירה
276..................................................שםשינוי
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86,101.......................................................מושבמושב
94.............................................הגדרותאיפוס

12...........................................כוונוןאפשרויות
מושבים(המושבמשענתשלבחזרההרמה

103..................................................)אחוריים
93.........................המושבשלאוטומטיתהתאמה
95...........................................משטחיםחימום
103.......)אחורייםמושבים(המושבמשענתחסימת
91............................................)חשמלי(כוונון
86,89...............................)וחשמליידני(כוונון
88....................................)ישיבהנוחות(כוונון
86................................הנהגמושבשלנכוןמצב

98..................................תפעולזיכרוןפונקציית
93............................................כוונוניםקביעת
ENERGIZING.................296מושבקינטיקת
101...)האחורייםמושבים(משענתשלקדימהקיפול
91.........................התחתוןבגתכיוונים4תמיכת

אחוריאחורימושבמושב
מושבראה
לילדיםלילדיםבטיחותבטיחותמושבמושב

ISOFIX/i-Size)53............................)התקנה
Top Tether..............................................55

44..................לילדיםריסוןמערכותעבורהמלצות
41.........................וסכנותלסיכוניםבנוגעהנחיות
40.............................................כלליותהערות

60..........................)הנחיות(הקדמיהנוסעמושב
אווירכריתנטרולללא(הקדמיהנוסעמושב

60...................................................)אוטומטי
לילדיםריסוןלמערכתמתאימהישיבהמקומות
56..................בטיחותחגורתבאמצעותהמחוברת
ריסוןלמערכתמתאימיםישיבהמקומות
i-Size.....................................52בתקןלילדים
ריסוןמערכותלעיגוןמתאימיםישיבהמקומות
ISOFIX.................................49בתקןלילדים
46............................................)הנחיות(עיגון

47.........................................האישורקטגוריות
59................................האחוריהמושבעלריסון
61..........................הקדמיהנוסעמושבעלריסון

הנהגהנהגמושבמושב
מושבראה
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

מושבראה
פונקציונליפונקציונלימושבמושב

הדלתותהפעלתיחידתראה
מזוודותמזוודות

99......................................................אבטחה
111....................................................כוסותכוסותמחזיקמחזיק

112..............................האחורייםהמושביםאזור
111.....................)מרכזיתקונסולה(הסרה/התקנה

משקאותמשקאותמחזיקמחזיק
כוסותמחזיקראה
מחשבמחשב

רכבמחשבראה
דרךדרךמחשבמחשב

231......................................................איפוס
230.......................................................הצגה

226......................................................רכברכבמחשבמחשב
399.......................................טיפולמועדהצגת
ECO........................................149עזרהצגת
226.........................................תפריטיםסקירת
228............................................תכליתי-רבצג

226.....................................................תפעול
233.............................................טלפוןתפריט
232..............................................מדיהתפריט
231..............................................ניווטתפריט
230.............................................נסיעהתפריט
232...............................................רדיותפריט
229............................................שירותתפריט
229.....................העזריםשלגרפיתתצוגהתפריט
234....................................עיליתתצוגהתפריט

412......................................................כיבויכיבוימטףמטף
שטיפהשטיפהמימי

שמשותשטיפתנוזלראה
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448....................................................הרכבהרכבמידותמידות
336..........................................האווירהאווירמזגמזגעלעלמידעמידע
137..........................................)מיידימיידי(מקדיםמקדיםמיזוגמיזוג
המפתחהמפתחבאמצעותבאמצעותמקדיםמקדיםמיזוגמיזוג

136.............................................כיבוי/הפעלה
136......................................................כוונון
135.....................................................תפקוד

מסויםמסויםיציאהיציאהלזמןלזמןמקדיםמקדיםמיזוגמיזוג
137.............................................כיבוי/הפעלה
137......................................................כוונון
136.....................................................תפקוד

137............................................מיידימיידימקדיםמקדיםמיזוגמיזוג
מיחזורמיחזור

שימושמכללשיצארכבהחזרתראה
הרכבהרכבמיקוםמיקום

289...........................נתוניםשידורכיבוי/הפעלה
335..............................................................מכהמכה
403......................................)טיפוחטיפוח(שטיפהשטיפהמכונתמכונת
מחווניםמחווניםמכללמכלל

מחווניםצגראה
מנועמנועמכסהמכסה

399............................................סגירה/פתיחה

403.........................)טיפוחטיפוח(גבוהגבוהבלחץבלחץניקויניקוימכשירמכשיר
קשרקשרמכשירימכשירי

443..........................................להתקנההערות
444................................)מרבית(שידורעוצמת
444.....................................................תדרים

ברכבברכבאבחוןאבחוןממשקממשק
אבחוןשקעראה
החלוןהחלוןמנגנוןמנגנון

צד-חלונותראה
מנועמנוע

145...................................)חירוםמצב(הפעלה
144....................................)ניידטלפון(התנעה
144......................)הדממה-התנעהלחצן(התנעה
144...............)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(התנעה
419..........................................חיצוניתהתנעה
164........................)הדממה-התנעהלחצן(כיבוי
445...............................................מנועמספר

קריאהקריאהמנורתמנורת
פנימיתתאורהראה
הידרדרותהידרדרותמניעתמניעת

HOLDפונקצייתראה
גגגגמנשאמנשא

110....................................................העמסה
110......................................................חיבור

לאופנייםלאופנייםמנשאמנשא
223.........................................גרורגרירתמצב

)מדיהמדיהצגצג(הביתהביתמסךמסך
260.....................................................סקירה

)מדיהמדיהצגצג(מגעמגעמסךמסך
262..................................אקוסטימשובהגדרת
285...............................................תוויםהזנת
262.....................................................תפעול

317............................................................מסלולמסלול
317....................................חלופימסלולבחירת
318.........................במפהשנשמרהמסלולהצגת
318...................................שמורמסלולהתחלת
325.....................................................חיצוני
319....................................שמורמסלולעריכת
318............................................מסלולרישום
319................................הרשוםהמסלולשמירת

EQמסלולמסלול
תכנוןראה
חלופיחלופימסלולמסלול

מסלולראה
רכברכבזיהויזיהוימספרמספר

VINראה
טלפוןטלפוןמספרמספר

233......................................)רכבמחשב(חיוג

535מפתחמילות



445......................................................מנועמנועמספרמספר
EC(................................445(הפעלההפעלהרישיוןרישיוןמספרמספר
EC...........................445-ההשלשלהפעלההפעלהרישיוןרישיוןמספרמספר

מסרוניםמסרונים
LINGUATRONIC(.........253(קוליותפקודות
הודעותראה
תחנהתחנהאחראחרמעקבמעקב

388......................................................כוונון
בטיחותבטיחותמערכותמערכות
נהיגהבטיחותמערכתראה
עזרעזרמערכותמערכות
נהיגהבטיחותמערכתראה
364............חירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת

368...................................)רוסיה(עצמיאבחון
ERAבדיקהמצבשלעצירה/הפעלה

GLONASS...........................................368
364.......................................................מידע
366,368........................נתוניםהעברתעלמידע
365.....................................................סקירה
365...............................אוטומטיתחירוםקריאת
366.........................ידניתבהפעלהחירוםקריאת

אזהרהאזהרהמערכתמערכת
)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה

אזעקהאזעקהמערכתמערכת
)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה
גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת

)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה
EDW(.........................83(גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת

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

120..........................................חירוםחירוםאיתותאיתותמערכתמערכת
במנועבמנועאלקטרוניתאלקטרוניתמערכתמערכת

443.....................................................הערות
170........................................נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכתמערכת

ABS)171............)גלגליםנעילתלמניעתמערכת
BAS)172.........................)לבלימהעזרמערכת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(.........................................174
179......................................אדפטיביבלם-אור

170....................................................אחריות
171..............................................ם"מכחיישן
ESP®............................174-השלהגרורייצוב
171.....................................................סקירה

175.....................................אקטיביבלימהעזר
STEERהיגויעזר CONTROL.................174
ESP®................................174שלצדרוחעזר
קוליקולישיחשיח-דודומערכתמערכת

LINGUATRONICראה
134................................................הבישוםהבישוםמערכתמערכת

134.............................בקבוקוןשלהסרה/חיבור
134......................................................כוונון
הנוסעיםהנוסעיםעלעלמניעתיתמניעתיתהגנההגנהמערכתמערכת

)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה
הנעההנעהמערכתמערכת

140.................................................ידניכיבוי
הפעלההפעלהמערכתמערכת

רכבמחשבראה
קוליתקוליתהפעלההפעלהמערכתמערכת

LINGUATRONICראה
PLUSטיפוליםטיפוליםמערכתמערכת

ASSYSTראה PLUS
גלגליםגלגליםנעילתנעילתלמניעתלמניעתמערכתמערכת

)גלגליםנעילתלמניעתמערכת(ABSראה
224............................................גרירהגרירהמוטמוטמערכתמערכת
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מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת
296...................................יצרןלהגדרותאיפוס
I...............................151הנסיעהתוכניתהגדרת
280...............................הצלילשלכיבוי/הפעלה
ENERGIZINGתוכניתהפעלת Comfort...299
280.....................................הקולעוצמתכוונון

275..................................................מועדפים
258.....................................................סקירה
264.......)הנחיות(MBUXשלהפניםמערכותעזר

268.......................................ראשיותפונקציות
288................................התצוגההגדרותקביעת
ENERGIZING.................296מושבקינטיקת
261.................................מרכזייםהפעלהרכיבי

ENERGIZINGתוכניות Comfort
297...................................................)סריקה(

)מולטימדיהמערכת(פניםמערכותעזרMBUXראה
תוויםהזנתראה
הצעותראה
מגעלוחראה
התראותמרכזראה
הנוסעעולמותראה
מגעפקדראה
פרופיליםראה
)מולטימדיהמערכת(צגראה

מתליםמתליםמערכתמערכת
194...............................................גובהויסות
194...............................................אווירמתלי
נהיגהנהיגהמערכתמערכת

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

לבלימהלבלימהעזרעזרמערכתמערכת
)לבלימהעזרמערכת(BASראה
חירוםחירוםקריאתקריאתמערכתמערכת

חירוםלהזעקתMercedes-Benzמערכתראה
ריחריחמערכתמערכת

הבישוםמערכתראה
28.....................................................ריסוןריסוןמערכתמערכת

28..............................................עצמיתבדיקה
40........................לילדיםבנוגעעקרוניותהנחיות
28............................................לפעולהמוכנות
28...............................................התרעהנורית

28............................................הגנהפוטנציאל
28...................................מוגבלהגנהפוטנציאל
29........................................תאונהבעתתפקוד
28........................................................תקלה
השמשההשמשהשטיפתשטיפתמערכתמערכת

402.......................................................מילוי
®Burmesterשלשלהיקפיהיקפישמעשמעמערכתמערכת

397....................................צלילפרופילבחירת
Burmester®.................396שלשלהיקפיהיקפישמעשמעמערכתמערכת

396..................................פיידר/באלאנסהגדרת
397.....................................הצלילמוקדהגדרת
396.................ובסיםבינוניים,טרבלצליליהגדרת
396.......................אוטומטיתקולעוצמתהתאמת
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396.......................................................מידע
396.....................................צלילתפריטפתיחת

מתקדמתמתקדמתשמעשמעמערכתמערכת
397..................................פיידר/באלאנסהגדרת
397.................ובסיםבינוניים,טרבלצליליהגדרת
397............הקולעוצמתהתאמתשלכיבוי/הפעלה
397.......................................................מידע
397.....................................צלילתפריטפתיחת

120.........................................חכמהחכמהתאורהתאורהמערכתמערכת
121.........................................מהיר-כבישאור

121.............................................כיבוי/הפעלה
120.....................................................סקירה
122.........................פלוסאדפטיביגבוהאורעזר

120..............................אקטיביתעיקוליםתאורת
121................................................עירתאורת
121..............................................פניהתאורת

327,330......................................................מפהמפה
331......................................המפהכיווןבחירת
332................................טקסטואלימידעבחירת
332..........................ענייןלנקודותסמליםבחירת
330........................................מידהקנההגדרת
331.......................................................הזזה

333..........................................מאזורהימנעות
333......................)סקירה(מסויםמאזורהימנעות
333.......מהיריםכבישיםעלמידעשלכיבוי/הפעלה

336...המחווניםבמכללתכליתית-הרבבתצוגההצגה
333........................................מפהגרסתהצגת
333...........................הבאהמצטלבהרחובהצגת
336.......................................נסיעהטווחהצגת
336............................האווירמזגעלמידעהצגת
335........................................לווייןמפתהצגת
327.......................................תנועהמפתהצגת
335...............................................מצפןהצגת
335.............................................קיבלההצגת
334..............................................אזורמחיקת
335.................................................מפהנתוני
334......................................................עדכון
312............................................טעינהעמדות
335......המפהשלהמידהקנהשלאוטומטיתקביעה
334................................................אזורשינוי

335......................................................לווייןלווייןמפתמפת
תנועהתנועהמפתמפת

מפהראה
64..............................................................מפתחמפתח

65.............................................מצוקהאזעקת
64.........................................קוליסגירהאישור
67.........................................................בעיה
65.....................................נעילהשחרורהגדרת
66....................................מפתחותלצרורחיבור
66...............................................חירוםמפתח

66........................................................מצבר
64.......................................................סקירה

64....................................................פונקציות
65...............................................חשמלצריכת

הצתההצתהמפתחמפתח
מפתחראה
הרכבהרכבמפתחמפתח

מפתחראה
חירוםחירוםמפתחמפתח

66.............................................הכנסה/הוצאה
72..................................................דלתנעילת
76..........................המטעןתאדלתנעילתשחרור
72......................................הדלתנעילתשחרור

רכברכבמפתחמפתח
מפתחראה

Plug-in-Hybridמצבמצב
418.................הגבוההמתחמצברבנושאהנחיות
142.................................האנרגיהזרימתתצוגת

ERA-GLONASSבדיקהבדיקהמצבמצב
368...........................................עצירה/הפעלה

גרורגרורגרירתגרירתמצבמצב
220.................הגרירהוושלהחוצה/פנימההטייה
219.....................................................הערות
221...................................גרורשלניתוק/חיבור
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223..........................................לאופנייםמנשא
217....................מתיםשטחיםלזיהויאקטיביעזר
218......................הנתיבעללשמירהאקטיביעזר
221..............................................חשמלישקע

חירוםחירוםמצבמצב
411.................................................זוהראפוד
411...............................האזהרהמשולשהוצאת
412.................................האזהרהמשולשהצבת
412................................................כיבוימטף
14.................................העזרהאפשרויותסקירת
412....................................ראשונהעזרהערכת

חנייהחנייהמצבמצב
153.......................................................הנחת
130.................................................צדמראות
153.........................................אוטומטישילוב
באמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתשמירת
130..............................................אחוריהילוך

נוסףנוסףטלפוןטלפוןמצבמצב
נוסףטלפוןראה

מדיהמדיהמצבמצב
384....................................וידאוהגדרותביצוע
382............................המדיהשלההפעלהבקרת
382.......................................אהובשירהוספת
381.............................................מדיההפעלת

382..................................דומיםשיריםהשמעת
384..............................בקטגוריותחיפושהתחל
378.....................מסחרייםוסימניםיוצריםזכויות
Bluetooth®......................381שמעהתקןחבר
USB.....................................381התקניחיבור
384..........................אווירהפיעלרצועהחיפוש
382.......................................אהובשירמחיקת
383...........................בקטגוריותחיפושעלמידע
382.............................................הפתעהמיקס
380.....................................מדיהתפריטסקירת

377.....................נתמכיםאחסוןוהתקניפורמטים
384..................................מפתחבמילותשימוש

נהיגהנהיגהמצבמצב
154.......................................................הנחת

134..............................................אוויראווירסחרורסחרורמצבמצב
מצברמצבר

66........................................................מפתח
גבוהמתחמצברראה
419....................................................)רכברכב(מצברמצבר

419....................................................החלפה
417....................................................הנחיות
419..........................................חיצוניתהתנעה
419......................................................טעינה

)גבוהגבוהמתחמתחרשתרשת(מצברמצבר
גבוהמתחמצברראה
וולטוולט12מצברמצבר

)רכב(מצברראה
טעוןטעוןהגבוההגבוההמתחהמתחמצברמצבר

162....................................הטעינהתהליךסיום
גבוהמתחרשתראה
הרכבהרכבמצברמצבר

)רכב(מצברראה
154,418,449...............................גבוהגבוהמתחמתחמצברמצבר

418.....................................הערות/פעולהאופן
449.........................................................דגם

159................האפשריהמרביהטעינהזרםהגדרת
154............................................טעינה/הנחיות
449.......................................................טווח
449...............................................טעינהמשך
רבודהרבודהמציאותמציאות
רבודהמציאותעםליעדהכוונהראה

מציתמצית
113...............................מלפניםמרכזיתקונסולה

מצלמהמצלמה
360°מצלמתראה
לאחורהנסיעהמצלמתראה
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202..................................................360°מצלמתמצלמת
205............................................תצוגהבחירת
205.........................................מועדפיםהגדרת
הפעולהשלכיבוי/הפעלה

205..............(לאחורהנסיעהמצלמת)האוטומטית
407......................................................טיפוח
205...)לאחורנסיעהמצלמת(המצלמהכיסויפתיחת
202.....................................................תפקוד

דרךדרךמצלמתמצלמת
USB.....................................338התקןבחירת
338....................וידאוהקלטתשלעצירה/התחלה
339...................................וידאוהקלטתמחיקת
339..........................................כוונוניםקביעת

199.......................................לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמת
205...................)360°מצלמת(מועדפיםהגדרת
האוטומטיתהפעולהשלכיבוי/הפעלה

205.........................................)360°מצלמת(
407......................................................טיפוח
205............)360°מצלמת(המצלמהכיסויפתיחת
199.....................................................תפקוד

335.............................................................מצפןמצפן
מדיהמדיהמקורמקור

232......................................)רכבמחשב(חיוג

פנימיתפנימיתמראהמראה
צדמראותראה
מראותמראות

צדמראותראה
128,129...............................................צדצדמראותמראות

128......................................................כוונון
130................................................חנייהמצב

129......................................)אוטומטי(עמעום
98..................................תפעולזיכרוןפונקציית
130.................................אוטומטימראותקיפול
128............................................פתיחה/קיפול

230.............................................כוללכוללנסיעהנסיעהמרחקמרחק
230.......................................................הצגה

230..........................................מתאפסמתאפסנסיעהנסיעהמרחקמרחק
231......................................................איפוס
230.......................................................הצגה

277..................................................התראותהתראותמרכזמרכז
278...............................להתראהפעולותבחירת
278............................................התראההצגת
279................................)סקירה(גלובליחיפוש
277.............................................התראותסוגי

277.....................................................סקירה
278..........................................התראותעריכת
279................................גלובליבחיפוששימוש

שירותשירותמרכזמרכז
מורשהמוסךראה

Mercedes-Benzשלשלשירותשירותמרכזמרכז
מורשהמוסךראה
אזהרהאזהרהמשולשמשולש

411.....................................................הוצאה
412......................................................הצבה
ראשראשמשענתמשענת

92............................................)כוונון(מאחור
91.....................................)ידניכוונון(מלפנים

445.....................................................כוללכוללמשקלמשקל
445.............................................מותרמותרכוללכוללמשקלמשקל
אורותאורותמתגמתג

118......................................................סקירה
119................................................תכליתיתכליתי-רברבמתגמתג
חגורהחגורהמתחןמתחן

29........................................................הזנקה

ננ
חשמליתחשמליתנהיגהנהיגה

140.....................................................הערות
בלמיםבלמיםנוזלנוזל

447.....................................................הערות
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)מנועמנוע(קירורקירורנוזלנוזל
401.............................................מפלסבדיקת
447.....................................................הערות

448..........................................שמשותשמשותשטיפתשטיפתנוזלנוזל
448.....................................................הערות

תפעולתפעולנוזלינוזלי
446.....................................................הערות
447...............................................בלמיםנוזל
447.......................................)מנוע(קירורנוזל
448....................................שמשותשטיפתנוזל
)מחווניםמחווניםצגצג(נוריתנורית

חיווי/אזהרהנוריתראה
499............................................חיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

PASSENGER AIR BAG........................37
åאזהרהנוריתESP® OFF...................502
J503................)אדומה(בלמיםאזהרהנורית
J503................)צהובה(בלמיםאזהרהנורית
Ù509...............חשמליכוחהגהאזהרהנורית
ï510.....................גרירההתקןאזהרהנורית
ä507..................מתליםמערכתאזהרהנורית
505....................ריסוןמערכתאזהרהנורית6
ABS.......................500שלאזהרהנורית!

L507.............המרחקאזהרתשלאזהרהנורית
511.................חשמליתתקלהאזהרהנורית#
501................דולקת®ESPהאזהרהנורית÷
501........מהבהבת®ESPשלהאזהרהנורית÷
hהאווירלחץבקרתשלהאזהרהנורית
508..........................................דולקתבצמיגים
hהאווירלחץבקרתשלהאזהרהנורית
509.......................................מהבהבתבצמיגים

הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית7
506.....................................................דולקת
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית7

506..................................................מהבהבת
חשמליחנייהבלםאדומהחיווינורית!
505........................................................סגור

החנייהבבלםתקלהצהובהחיווינורית!
505...................................................החשמלי
499.....................................................סקירה

בקרהבקרהנוריתנורית
חיווי/אזהרהנוריתראה

התרעההתרעהנוריתנורית
חיווי/אזהרהנוריתראה

חיוויחיווינוריתנורית
פנימיתתאורהראה
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרול

..................................................................36,37
PASSENGERחיווינורית AIR BAG.........37
הנוסעשלהאווירכריתנטרולפונקצייתתפקוד
36.......................................................הקדמי

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתנטרולנטרול
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרולראה
ותקלותותקלותתאונותתאונותניהולניהול

Mercedes me connect...........................362
ניווטניווט

301....................................................הפעלה
301............................התפריטשלהסתרה/הצגה
302.....................................................סקירה
334......................................המפהנתוניעדכון
LINGUATRONIC(.........241(קוליותפקודות
231..................................)הרכבמחשב(תפריט
תנועהדיווחיראה
יעדהזנתראה
ליעדהכוונהראה
יעדראה
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מפהראה
חנייהשירותראה
תכנוןראה

ניידנייד
טלפוןראה

ניקויניקוי
טיפוחראה
נסיעהנסיעה

230..................................)הרכבמחשב(תפריט
לל"לחולחונסיעהנסיעה

118........................................סימטרינמוךאור
נעילהנעילהשחרורשחרור/נעילהנעילה

KEYLESS-GO.......................................69
67.....................................לדלתנוספתאבטחה
71................האוטומטיתהנעילהשלכיבוי/הפעלה
69..................................................ניידטלפון
69.............................דיגיטלירכבמפתחמדבקת
72...............................................חירוםמפתח

69....................................................סמרטפון
72..................................המטעןתאדלתפתיחת
68.........מבפניםהדלתותשלופתיחהנעילהשחרור

ילדיםילדיםנעילתנעילת
61................................................אחוריתדלת

293...............)המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה

63...............האחורייםהמושביםבאזורצד-חלונות
חמהחמהנקודהנקודה

Wi-Fi(........................................291(הגדרה
ענייןענייןנקודתנקודת

306.....................................................בחירה
322..............................................מהירהגישה

גישהגישהנתונינתוני
Bluetooth®(...............................370(הגדרה

הרכבהרכבנתונינתוני
448...............................................הרכבאורך
448...............................................הרכבגובה

Android-להעברה Auto..........................359
Apple-להעברה CarPlay™.....................359
DYNAMIC(הצגה SELECT(................152
449...................................................גגעומס
448...............................................הרכברוחב
448...........................................הגלגליםרוחק

מנועמנוענתונינתוני
152.......................................................הצגה

משודריםמשודריםרכברכבנתונינתוני
Android Auto.......................................359

Apple CarPlay™..................................359

טכנייםטכנייםנתוניםנתונים
450...........................)גרירההתקן(שלוחהאורך
430.............................בצמיגיםאווירלחץבקרת
450...................................)גרירההתקן(הערות
445.......................................הרכבנתונילוחית
450....................)גרירההתקן(תוספותשלמידות
443.......................................................מידע
450...................)גרורגרירת(לגרירהמותרמשקל
450..........................)גרירההתקן(חיבורנקודות
451................................)גרורגרירת(סרןעומס
451.....................................הגרירהוועלעומס

חשמלחשמלנתיכינתיכי
נתיכיםראה
422...........................................................נתיכיםנתיכים

422.....................................................הערות
422............................................ההחלפהלפני
424...הקדמיהנוסעשלהרגלייםבאזורנתיכיםתיבת
424.................המכשיריםלוחבאזורנתיכיםתיבת
424.............................המטעןבתאנתיכיםתיבת
423..............................המנועבתאנתיכיםתיבת
422............................................מיקוםתרשים

סס
סאונדסאונד

צלילהגדרותראה
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®Burmesterשלהיקפישמעמערכתראה

סדסד
עצירהסדראה

436.......................................................עצירהעצירהסדסד
436..............................................אחסוןמקום

אקליםאקליםסוגסוג
133.....................................................תפקוד

הטלפוןהטלפוןשלשלפעולהפעולהסוגיסוגי
Bluetooth®......................342באמצעותטלפון
342..............................................ברכבטלפון
נוסףטלפוןראה

77.......................................................גלילהגלילהסוכךסוכך
77..................................................צד-חלונות

סוכנותסוכנות
מורשהמוסךראה
426..................................................הצמיגהצמיגסולייתסוליית
סוללהסוללה

גבוהמתחמצברראה
חיבורחיבורסטטוססטטוס

372.......................................................הצגה
372.....................................................סקירה

84...................)גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת(אזעקהאזעקהסיוםסיום

בבלימהבבלימהסיועסיוע
)לבלימהעזרמערכת(BASראה

בחנייהבחנייהסיועסיוע
אקטיביחניהעזרראה

קפהקפהכוסכוססמלסמל
ATTENTIONראה ASSIST

ענייןענייןנקודותנקודותסמליסמלי
332.....................................................בחירה
סמרטפוןסמרטפון
69................................................הרכבנעילת
69.......................................הרכבנעילתשחרור
Androidראה Auto
Appleראה CarPlay™
Mercedes-Benzראה Link
טלפוןראה

16...........................................)דיגיטלידיגיטלי(הרכבהרכבספרספר
16............................................הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספר
טלפוניםטלפוניםספרספר

קשראנשיראה
כתובותכתובותספרספר

קשראנשיראה
רכברכבספרספר

18................................................הרכבאבזור

עע
294....................................................תוכנהתוכנהעדכוןעדכון

295......................................................ביצוע
294.......................................................מידע
295................................חשוביםמערכתעדכוני

272..................................................הנוסעהנוסעעולמותעולמות
273.......................................................הזזה
DIBA(..................................274(מידעהצגת
272......................................................חגירה
272......................................................טעינה
274.....................................................מחיקה
272.....................................................סקירה
273......................................................עריכה

449.........................................................גגגגעומסעומס
סרןסרןעומסעומס

445.......................................................מותר
451.........................................גרורגרירתמצב

445................................................מותרמותרסרןסרןעומסעומס
451...........................................הגרירההגרירהוווועלעלעומסעומס

עומסיםעומסים
99.........................................................עיגון

ECOעזרעזר
147.....................................הערות/פעולהאופן
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149.......................................................הצגה
פלוספלוסאדפטיביאדפטיביגבוהגבוהאוראורעזרעזר

122.....................................................תפקוד
פלוספלוסאדפטיביאדפטיבידרךדרךאורותאורותעזרעזר

123.............................................כיבוי/הפעלה
190..................................נתיבנתיבלהחלפתלהחלפתאקטיביאקטיביעזרעזר

191.............................................כיבוי/הפעלה
190.....................................................תפקוד

215..........................מתיםמתיםשטחיםשטחיםלזיהוילזיהויאקטיביאקטיביעזרעזר
215.........................................המערכתגבולות
218.............................................כיבוי/הפעלה
217..............................................בלםהפעלת
217.........................................גרורגרירתמצב

215.....................................................תפקוד
218............................הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהאקטיביאקטיביעזרעזר

218.........................................המערכתגבולות
219.........................................הרגישותהגדרת
219.............................................כיבוי/הפעלה
219.............................האזהרהשלכיבוי/הפעלה
218.........................................גרורגרירתמצב

218.....................................................תפקוד
אקטיביאקטיביבלימהבלימהעזרעזר

175.....................................הערות/פעולהאופן
179......................................................כוונון

186.................................אקטיביאקטיבימהירותמהירותהגבלתהגבלתעזרעזר
186.....................................................תפקוד
186.....................................................תצוגה

STEERהיגויהיגויעזרעזר CONTROL
174.....................................הערות/פעולהאופן

188..............................................אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזר
188.........................................המערכתגבולות
190.............................................כיבוי/הפעלה
192......................המחווניםמכלולצגעלחיוויים
190............................נתיבלהחלפתאקטיביעזר
191.............................אקטיביחירוםעצירתעזר

188.....................................................תפקוד
193..............................................בעלייהבעלייהזינוקזינוקעזרעזר
206..............................................אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזר

Cross Traffic Alert...............................210
Drive Away Assist...............................209

206.........................................המערכתגבולות
208.............................................מחניהיציאה
207.............................................לחניהכניסה
210..........................................בתמרוניםסיוע

206.....................................................תפקוד
חנייהחנייהעזרעזר

PARKTRONICחנייהעזרראה

PARKTRONIC...........................195חנייהחנייהעזרעזר
196......................................................בעיות
195.........................................המערכתגבולות
199..................................האזהרהצליליהגדרת
197................................................צדיתהגנה

198....................................................הפעלה
198.......................................................כיבוי
195.....................................................תפקוד

יציאהיציאהעזרעזר
97.......................................הערות/פעולהאופן

כניסהכניסהעזרעזר
97.......................................הערות/פעולהאופן

212..........................................מהירותמהירותלהגבלתלהגבלתעזרעזר
212.....................................הערות/פעולהאופן

212.........................................המערכתגבולות
213......................................................כוונון

נסיעהנסיעהלהתחלתלהתחלתעזרעזר
בעלייהזינוקעזרראה

215.....................................מתיםמתיםשטחיםשטחיםלזיהוילזיהויעזרעזר
215.........................................המערכתגבולות
218.............................................כיבוי/הפעלה
215.....................................................תפקוד

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהעזרעזר
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
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מערכתמערכת(MBUXשלשלפניםפניםמערכותמערכותעזרעזר
)מולטימדיהמולטימדיה
268...........................................הגדרותבחירת
265.............הידכףקירובידיעלפונקציותתפעול

עירנותעירנותעזרעזר
ATTENTIONראה ASSIST

191...................................אקטיביאקטיביחירוםחירוםעצירתעצירתעזרעזר
צדצדרוחרוחעזרעזר

174.....................................הערות/פעולהאופן
אקטיביאקטיביDISTRONICמרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר

187..............הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות
192......................המחווניםמכלולצגעלחיוויים
190............................נתיבלהחלפתאקטיביעזר
191.............................אקטיביחירוםעצירתעזר

DISTRONIC...........183אקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר
185.....................................................בחירה
183.........................................המערכתגבולות
185................................מהירותהפחתת/הגדלת
185....................................................הפעלה
185.........................................המהירותטעינת
185............................................השבתה/כיבוי

185...................................ההגהבגלגללחצנים
185........................................המהירותשמירת
185......................................................תנאים

183.....................................................תפקוד
213...................................................תמרוריםתמרוריםעזרעזר

213.....................................הערות/פעולהאופן
213.........................................המערכתגבולות
215......................................................כוונון

ISOFIXבטיחותבטיחותמושבמושבעיגוןעיגון
53.......................................................התקנה
49.......................לעיגוןמתאימיםישיבהמקומות

i-Sizeלילדיםלילדיםבטיחותבטיחותמושבמושבעיגוןעיגון
53.......................................................התקנה
52.......................לעיגוןמתאימיםישיבהמקומות

טעינהטעינהעמדותעמדות
312..........................................המפהעלהצגה

409.............................................)טיפוחטיפוח(טבעיטבעיעץעץ
טלוויזיהטלוויזיהערוץערוץ

EPG)392.....................)אלקטרונישידוריםלוח
392.......................ערוץקיבוץשלביטול/הפעלה
392..............................................ברקעכוונון
391...............................הערוציםברשימתכוונון
391...............................ההפעלהבתפריטכוונון
393.......................................המועדפיםסקירת
392................................הערוציםרשימתסקירת
392........................למדינהספציפיתתוויםערכת
392...............................................ערוץקיבוע

393.....................................................שמירה
391.......................................למועדפיםשמירה

TIREFIT...........................................413ערכתערכת
23............................................תאימותהצהרת
413..............................................אחסוןמקום
413.....................................................שימוש

גלגלגלגללהחלפתלהחלפתעבודהעבודהכליכליערכתערכת
436.....................................................סקירה

413.......................................לרכבלרכבעבודהעבודהכליכליערכתערכת
422..............................................גרירהטבעת
TIREFIT.......................................413ערכת

412...........................................ראשונהראשונהעזרהעזרהערכתערכת
EASY-PACK............109מסדרתמסדרתמטעןמטעןעיגוןעיגוןערכתערכת

109.....................................................הערות
109..................הטלסקופיהמוטשלהסרה/התקנה

פפ
MULTIBEAMשלשלאדפטיביותאדפטיביותפונקציותפונקציות
LED

חכמהתאורהמערכתראה
המפתחהמפתחפונקציותפונקציות

65......................................................השבתה
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A/Cפונקצייתפונקציית
133...............)המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה
HOLD............................................193פונקצייתפונקציית
193.....................................הערות/פעולהאופן

193.............................................כיבוי/הפעלה
296....................)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(איפוסאיפוספונקצייתפונקציית
194..............................................הזחילההזחילהפונקצייתפונקציית

194............................................הנחיה\תפקוד
זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקציית
98........................השמירהטעינת—ההגהגלגל
98........................הגדרותשמירת—ההגהגלגל
98...............................השמירהטעינת—מושב
98..............................כוונוניםשמירת—מושב
98....................השמירהטעינת—חיצוניתמראה
98.................כוונוניםשמירת—חיצוניותמראות
98.......................................................תפעול
בגשםבגשםסגירהסגירהפונקצייתפונקציית
82.............................................נפתחשמשגג

79..................................................צד-חלונות
סנכרוןסנכרוןפונקצייתפונקציית

133...............)המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה
חניהחניהשערישעריפותחפותח

165.............................................תכנותלחצני
167..........................................הזיכרוןמחיקת

167..............................רדיולציודאישורמספרי
165..................................המתחלףהקודסנכרון
166...........................השערשלסגירהאופתיחה
166.............................................בעיותפתרון

איתותאיתותפנספנס
איתותאורראה

261........................................................מגעמגעפקדפקד
262.........................................הרגישותהגדרת
262..................................אקוסטימשובהגדרת
226...............................................רכבמחשב
261.....................................................תפעול
משתמשמשתמשפרופיליפרופילי
פרופיליםראה
269........................................................פרופיליםפרופילים

270..............................פרופילאפשרויותבחירת
271...........................................פרופילבחירת
269.....................................................הערות
272...................לרכבבכניסהנבחרפרופילהצגת
270.....................................חדשפרופיליצירת
269.............................פרופיליםשלמרבימספר
271.....................................................סנכרון
269.....................................................סקירה

תחנהתחנהפרטיפרטי
392...........................................טלוויזיהערוץ

138....................................................אוורוראוורורפתחיפתחי
139..........................................)מאחור(כוונון
138.........................................)מלפנים(כוונון
אוורורפתחיראה
פתחיםפתחים

אוורורפתחיראה
המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלרגליתרגליתפתיחהפתיחה

HANDS-FREEראה ACCESS
79.....................................................נוחותנוחותפתיחתפתיחת
צלילצלילתפריטתפריטפתיחתפתיחת

Burmester®............396שלהיקפישמעמערכת
397.................................מתקדמתשמעמערכת

צצ
405.........................................)לניקוילניקויהנחיותהנחיות(צבעצבע
405......................................)ניקויניקויהנחיותהנחיות(מטמטצבעצבע
צגצג

409......................................................טיפוח
)רכברכבמחשבמחשב(צגצג

228..............................תכליתי-הרבבצגתצוגות
262.....................................)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(צגצג

288....................................................הגדרות
262..................................אקוסטימשובהגדרת
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260................................................הביתמסך
262.....................................................תפעול

מדיהמדיהצגצג
259.....................................................הערות

225.....................................................מחווניםמחווניםצגצג
225.....................................הערות/פעולהאופן
228........................הנוספיםהערכיםאזורהגדרת
229...........................................התאורהכוונון
8...............................................מחווניםמכלל
499.....................................חיווי/אזהרהנוריות
225.....................................................סקירה

תכליתיתכליתי-רברבצגצג
228.........................................התצוגותסקירת

חורףחורףצמיגיצמיגי
183........................קבועהמהירותהגבלתהגדרת

צמיגיםצמיגים
436......................................................אחסון
426.....................................................בדיקה
אווירלחץבקרת(הצמיגיםטמפרטורתבדיקת

429.................................................)בצמיגים
אווירלחץבקרת(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת

429.................................................)בצמיגים
434.....................................................בחירה
428.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת

436,437............................................החלפה
434...........................................בחדשהחלפה
426........................................רעשיםהיווצרות
434.........................................להתקנההנחיות
440......................................................הסרה
429...בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
440.....................................................התקנה
427...........................בצמיגיםאווירלחציטבלת
427........................)הנחיות(בצמיגיםאווירלחץ

426.............................רגיליםלאנסיעהמאפייני
TIREFIT.......................................413ערכת

426..........................................שלגשרשראות
413.............................................בצמיגתקלה

בטלוויזיהבטלוויזיהצפייהצפייה
טלוויזיהראה
חשמליתחשמליתצריכהצריכה

230...............................................רכבמחשב

קק
QRקודקוד

25...............................................חירוםכרטיס
445.........................................................צבעצבעקודקוד

6..............................................................קוקפיטקוקפיט
6.........................................................סקירה

335............................................................קיבלהקיבלה
מושבמושבקינטיקתקינטיקת

296......................................................כוונון
ENERGIZINGראה Comfort
ENERGIZINGמושבמושבקינטיקתקינטיקת

296......................................................כוונון
ENERGIZINGמושבמושבקינטיקתקינטיקת
ENERGIZINGראה Comfort
אוטומטיאוטומטימראותמראותקיפולקיפול

130.............................................כיבוי/הפעלה
קישוריותקישוריות

289..............הרכבמיקוםשידורשלביטול/הפעלה

רר
ראותראות

134......................הקדמיתמהשמשהאדיםהסרת
רדיורדיו

388........התנועהדיווחישלהעוצמההגברתהגדרת
388...............................תחנהאחרמעקבהגדרת
387....................................תדריםתחוםהגדרת
387................................................תחנההזזת
387.........................................ישירהתדרהזנת

385....................................................הפעלה
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388...........................תנועהדיווחיכיבוי/הפעלה
388.........................טקסט-רדיושלכיבוי/הפעלה
388...............................................מידעהצגת
388.......................................טקסט-רדיוהצגת
387..............................................ערוץחיפוש
388..................................שקופיותמצגתטעינת
387...................................תחנותרשימתטעינת
387..............................................תחנהכוונון
387.............................................תחנהמחיקת
386.....................................................סקירה
387..................................התחנותזיכרוןעריכת
LINGUATRONIC(.........247(קוליותפקודות
388................................................תדרקיבוע
387.............................................תחנהשמירת
232..................................)הרכבמחשב(תפריט

אינטרנטיאינטרנטירדיורדיו
377............................................הזרמהבחירת
377.......................אליהוהתחברותתחנותבחירת
377........................................אפשרויותהגדרת
הקטגוריה(האחרונותהתחנותרשימתהצגת

377.....................................)האחרונהשנבחרה
377..................................................התנתקות
375......................................................טעינה
377.............................................תחנהמחיקת
376.....................................................סקירה

377......................................................רישום
377.............................................תחנהשמירת
377..............................................שימושתנאי
רישוםרישום

24..........................................................רכב
145...............................................................רכברכב

18........................................................אבזור
67.....................................לדלתנוספתאבטחה
79....................................)נוחהפתיחה(אוורור
25..............................................נתוניםאחסון
25...........................................לפגמיםאחריות
224......................................................גרירה
437.....................................................הגבהה
441.....................................................הנמכה
145...................................)חירוםמצב(הפעלה
144....................................)ניידטלפון(התנעה
144......................)הדממה-התנעהלחצן(התנעה
144...............)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(התנעה
170.....................................)חנייה(נזקיםזיהוי
164........................)הדממה-התנעהלחצן(כיבוי
QR...................................25קודחירוםכרטיס
24...............................................מורשהמוסך
KEYLESS-GO(............................69(נעילה
71.......................................)אוטומטית(נעילה
69.......................................)ניידטלפון(נעילה

68...........................................)מבפנים(נעילה
69..................)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(נעילה
72..................)חירוםמפתח(נעילהשחרור/נעילה
LINGUATRONIC(.........254(קוליותפקודות
24........................................................רישום
KEYLESS-GO(..................69(נעילהשחרור
69.............................)ניידטלפון(נעילהשחרור
68.................................)מבפנים(נעילהשחרור
69........)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(נעילהשחרור
24...................................לייעודבהתאםשימוש
23.................................................אבחוןשקע
25...............................................נתוניםתיעוד
REACH..........................................24תקנת

409.....................................)טיפוחטיפוח(דקורטיבידקורטיבירכיברכיב
רדיורדיובאמצעותבאמצעותהפועליםהפועליםברכבברכברכיביםרכיבים

20............................................תאימותהצהרת
רעשרעש

PRE-SAFE® Sound................................39
426.........................................וצמיגיםגלגלים

מטעןמטעןתאתארצפתרצפת
110............................................סגירה/פתיחה

ערוציםערוציםרשימתרשימת
387......................................................טעינה
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הפרדההפרדהרשתרשת
105,106..............................................חיבור

140,162........................................גבוהגבוהמתחמתחרשתרשת
159................האפשריהמרביהטעינהזרםהגדרת
154................הגבוההמתחמצברלטעינתהנחיות
160................................הטעינהתהליךהתחלת
140...............................................ניתוקהתקן
טעינהעמדתהגבוההמתחמצברטעינת

)Mode 3/4(...........................................160
טעינהקופסתגבוהמתחמצברטעינת

)Wallbox()Mode 3(.............................159
Mode(חשמלשקעגבוהמתחמצברטעינת

2(..........................................................157
158......................הטעינהכבלשלהפעלהיחידת
140.................................................ידניכיבוי
156................................הרכבשקעחיווינוריות
162....................................הטעינהתהליךסיום

שש
409.................................................)טיפוחטיפוח(שטיחשטיח
117.......................................................רכברכבשטיחשטיח
404........................................)טיפוחטיפוח(ידניתידניתשטיפהשטיפה
רכברכבשטיפתשטיפת

טיפוחראה

346...........................................................שיחותשיחות
In-Car Office........................................353

Mercedes me connect...........................361
346......................................................ביצוע
346......................שיחהבמהלךפונקציותהפעלת
346.......................................................מענה
346...............................................שיחהסיום
346......................................................סירוב
346............................שיחהבמהלךנכנסתשיחה
346.....................משתתפיםכמהעםטלפוןשיחת

419...................................................גרירהגרירהשיטותשיטות
419.........................................מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות
בטוחבטוחשימוששימוש

22.................................)מגבה(תאימותהצהרת
TIREFIT(.................23ערכת(תאימותהצהרת
גליעלהמבוססיםרכברכיבי(תאימותהצהרת
20.........................................................)רדיו

20..........)אלקטרומגנטיתתאימות(תאימותהצהרת
האורותהאורותכוונוןכוונוןשינויישינויי

118....................)סימטרינמוךאור(ל"לחונסיעה
שירותשירות

229..................................)הרכבמחשב(תפריט
ASSYSTראה PLUS

337....................................................חנייהחנייהשירותשירות
337...................................חניהאפשרותבחירת
337.....................................................הערות
337..........................במפהחניהאפשרויותהצגת
338.......................................חנייהדמיתשלום

לקוחותלקוחותשירותשירות
ASSYSTראה PLUS
מקווניםמקווניםשירותיםשירותים
In-Carראה Office
הטעינההטעינהכבלכבלשליפתשליפת

גבוהמתחרשתראה
הסביבההסביבהעלעלשמירהשמירה

17.......................שימושמכללשיצארכבהחזרת
17.......................................................הערות

אחוריתאחוריתשמשהשמשה
128........................................מגבלהבהחלפת

126..................................................קדמיתקדמיתשמשהשמשה
126....................................מגביםלהביהחלפת
קדמיתשמשהראה
שמשותשמשות
צד-חלונותראה
407...............................................)טיפולטיפול(שמשותשמשות
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שעהשעה
288.........................................זמןאזורהגדרת
289..........................התאריך/הזמןתבניתהגדרת
288................והתאריךהשעהשלאוטומטיכוונון
289...........................................ידנישעהכיוון

293..............................................................שפהשפה
293.....................................................הערות
293......................................................כוונון

וולטוולט12שקעשקע
)וולט12(חשמלישקעראה

וולטוולט230שקעשקע
)וולט230(חשמלישקעראה

23.......................................................אבחוןאבחוןשקעשקע
הרכבהרכבשקעשקע

156..............................................חיווינוריות
114......................................)וולטוולט12(חשמליחשמלישקעשקע

114..............................האחורייםהמושביםאזור
114...............................מלפניםמרכזיתקונסולה

115..................................................מטעןתא
114....................................)וולטוולט230(חשמליחשמלישקעשקע

114..............................האחורייםהמושביםאזור
החלקההחלקהמונעותמונעותשרשראותשרשראות
שלגשרשראותראה

426.................................................שלגשלגשרשראותשרשראות

תת
100.......................................................אחסוןאחסוןתאתא

100........................................................דלת
100.................................................ידמשענת
101.......................האחורייםבמושביםידמשענת
100.........................................מרכזיתקונסולה

100................................................כפפותתא
101...........................................למשקפייםתא

כפפותכפפותתאתא
101....................................נעילהשחרור/נעילה

101..................................................למשקפייםלמשקפייםתאתא
תאורהתאורה

אורותראה
פנימיתתאורהראה
היקפיתהיקפיתתאורהתאורה

123.............................................כיבוי/הפעלה
חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה

407......................................................טיפוח
אורותראה
123..................................................פנימיתפנימיתתאורהתאורה
125.......................................תאורההמשךזמן

123......................................................כוונון
123.............................................קריאהמנורת
124...............................................רקעתאורת

229.........................................המחווניםהמחווניםלוחלוחתאורתתאורת
מכשיריםמכשיריםתאורתתאורת

המחווניםלוחתאורתראה
נסיעהנסיעהתאורתתאורת

אוטומטיתנסיעהתאורתראה
118.....................................אוטומטיתאוטומטיתנסיעהנסיעהתאורתתאורת
120....................................אקטיביתאקטיביתעיקוליםעיקוליםתאורתתאורת
121......................................................עירעירתאורתתאורת
121.....................................................פניהפניהתאורתתאורת
רקערקעתאורתתאורת

124.........................)המולטימדיהמערכת(כוונון
אחסוןאחסוןתאיתאי

העמסהראה
אחסוןתאראה
אלקטרומגנטיתאלקטרומגנטיתתאימותתאימות

20............................................תאימותהצהרת
תאריךתאריך

288................והשעההתאריךשלאוטומטיכוונון
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תדריםתדרים
444................................................ניידטלפון
444..............................................קשרמכשיר

טעינהטעינהתהליךתהליך
312.....................................................תשלום

התצוגההתצוגהתוכןתוכן
228........................הנוספיםהערכיםאזורהגדרת

27....................................................חינמיתחינמיתתוכנהתוכנה
HDתוכניותתוכניות
+CIמודולראה
נהיגהנהיגהתוכניותתוכניות
DYNAMICראה SELECT
עיסויעיסויתוכניותתוכניות

94.............................................הגדרותאיפוס
94..................................בחירהקדמייםמושבים

אינדיבידואליתאינדיבידואליתנהיגהנהיגהתוכניתתוכנית
151.....................................................בחירה
151.....................................................הגדרה

27.................................................פתוחפתוחקודקודתוכנתתוכנת
תדריםתדריםתחוםתחום

232......................................)רכבמחשב(חיוג
תחזוקהתחזוקה
ASSYSTראה PLUS

הרכבהרכבתחזוקתתחזוקת
ASSYSTראה PLUS
תחנהתחנה

387.......................................................הזזה
387.........................................ישירהתדרהזנת
387.....................................................חיפוש
387......................................................כוונון
387.....................................................מחיקה
388................................................תדרקיבוע
387.....................................................שמירה

שמורותשמורותתחנותתחנות
387......................................................עריכה

רדיורדיותחנתתחנת
232......................................)רכבמחשב(חיוג

הילוכיםהילוכיםתיבתתיבת
DIRECTהילוכיםבורר SELECT.............152

152...............................ההילוכיםבבוררמצבים
DYNAMICמתג SELECT....................149

194........................................הזחילהפונקציית
153............................לאחורנסיעההילוךשילוב
154.....................................נהיגהלמצבשילוב
P....................................153חנייהמצבשילוב
149...........................................נהיגהתוכניות
152..................................הנוכחיההילוךתצוגת

151..................................הנהיגהתוכניתתצוגת
אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבת

153.......................................סרקהילוךשילוב
נתוניםנתוניםתיעודתיעוד

25..........................................................רכב
310,311.....................................................תכנוןתכנון

314........................................אפשרויותבחירת
מסלול(טעינהעמדותעבורהגדרותבחירת
EQ(.......................................................311

315...........................................הודעותבחירת
313................................................סוגבחירת
318....אוטומטידלקתחנותחיפוששלכיבוי/הפעלה
EQ.....................................311מסלולהפעלת
317.......................קבועותנסיעותמסלולהפעלת
316..........................................יעדפרטיהצגת
317...............................המסלוליםרשימתהצגת
318.........אוטומטיהתרעננותתחנותחיפושהתחלת
310.....................................................חישוב
316.................................בינייםיעדיעםחישוב
316.....................................................מסלול
322.........................)מהירהגישה(חלופימסלול
314..............אישורשאלתעםמעקףהמלצתקבלת

91.............................)כיווניםכיוונים4(התחתוןהתחתוןבגבבגבתמיכהתמיכה
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מותנייםמותנייםתמיכתתמיכת
)כיוונים4(התחתוןבגבתמיכהראה
402...............................................מיםמים-אוויראווירתעלתתעלת

402.......................................................פנויה
)הרכבהרכבמחשבמחשב(תפריטתפריט

233......................................................טלפון
232.......................................................מדיה
231.......................................................ניווט
230......................................................נסיעה
226.....................................................סקירה
232........................................................רדיו

229......................................................שירות
229..............................העזריםשלגרפיתתצוגה
234.............................................עיליתתצוגה

אקליםאקליםבקרתבקרתתפריטתפריט
133......................................................טעינה

הקדמיתהקדמיתבשמשהבשמשהתצוגהתצוגה
עיליתתצוגהראה
העזריםהעזריםשלשלגרפיתגרפיתתצוגהתצוגה

229..................................)הרכבמחשב(תפריט
234...................................................עיליתעיליתתצוגהתצוגה

234..................)רכבמחשב(התצוגהתכניהגדרת
235.............................................כיבוי/הפעלה
234.........................)הרכבמחשב(עוצמהכוונון

234.........................)רכבמחשב(המיקוםקביעת
234.....................................................תפקוד
234..................................)הרכבמחשב(תפריט

ECOתצוגתתצוגת
231......................................................איפוס
147.....................................................תפקוד

152........................................הנוכחיהנוכחיההילוךההילוךתצוגתתצוגת
הספקהספקתצוגתתצוגת

227.....................................הערות/פעולהאופן
הגגהגגעלעלהעומסהעומסתצוגתתצוגת

151.......................................................מידע
הצריכההצריכהתצוגתתצוגת

152......................................................טעינה
האנרגיההאנרגיהזרימתזרימתתצוגתתצוגת

142.....................................הערות/פעולהאופן
142.......................................................הצגה

תקופתייםתקופתייםטיפוליםטיפוליםתצוגתתצוגת
ASSYSTראה PLUS
133.............................................האבקהאבקמדדמדדתצוגתתצוגת
33.......האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהבטיחותהבטיחותחגורותחגורותמצבמצבתצוגתתצוגת
151........................................הנהיגההנהיגהתוכניתתוכניתתצוגתתצוגת

תקלהתקלה
420......................................................גרירה
421.............................................הרכבהובלת
437.............................................גלגלהחלפת
422.........................................במשיכההתנעה
28...............................................ריסוןמערכת
14.................................העזרהאפשרויותסקירת
PARKTRONIC.......................196חנייהעזר
בצמיגתקלהראה
בגלגלבגלגלתקלהתקלה

437.............................................גלגלהחלפת
TIREFIT.......................................413ערכת

413....................................................בצמיגבצמיגתקלהתקלה
413.....................................................הערות

REACH................................................24תקנתתקנת
NFC(................................344(אפסאפסטווחטווחתקשורתתקשורת

344......................................ניידטלפוןהחלפת
144............................)ניידטלפון(הרכבהתנעת
144.......)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(הרכבהתנעת
344...........המולטימדיהלמערכתניידטלפוןחיבור
344................................................כללימידע
69...............................)ניידטלפון(הרכבנעילת
69..........)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(הרכבנעילת
69......................)ניידטלפון(הרכבנעילתשחרור
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רכבמפתחמדבקת(הרכבנעילתשחרור
69....................................................)דיגיטלי
344.....................................ניידבטלפוןשימוש
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