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170←בהגההילוכיםידיות1
126←תכליתי-רבמתג2
260←מחווניםצג3
DIRECTהילוכיםבורר4 SELECT←168
298←מדיהצג5
142←מיזוגמערכות6
127←חירוםאיתותמערכת7
PASSENGERהבקרהנוריות8 AIR BAG←43
107←כפפותתא9
A107←אחסוןתא
B295←והצלילהקולעוצמתשלכיבוי/הפעלהוסת
C340←הניווטטעינת
D430←הרדיוטעינת

424←מדיהטעינת
E379←הטלפוןטעינת
Fעבורהפעלהאזור:

223←בודדיםגלגליםבקרת

170←ידניתהילוכיםהחלפת
AIRMATIC213←או

E-ACTIVE BODY CONTROL←217

ESP®←187שלכיבוי/הפעלה

Downhill Speed Regulation←199
G313←מועדפיםטעינת
H306←הרכבפונקציותטעינת
I240←אקטיביחניהעזר
JמתגDYNAMIC SELECT←167
K298←מגעלוח
L154←הדממה-התנעהלחצן

ECO←164הדממה-התנעהפונקציית
MהמולטימדיהמערכתהפעלהיחידתMBUX←298
N102←ההגהשלמכניכוונון
O102←ההגהשלחשמליכוונון

103←ההגהגלגלחימוםשלכיבוי/הפעלה
Pהפעלהיחידת:

7המכשיריםלוח–בקצרה



261←רכבמחשב
TEMPOMAT198←משתנהמהירותמגבילאו

203←אקטיביDISTRONICמרחקשמירתעזר
Q29←אבחוןשקע

R452←המנועמכסהפתיחת
S182←חשמליחנייהבלם
T125←אורותמתג

המכשיריםלוח–בקצרה8





מחווניםצג

ובקרהאזהרהנוריות–בקצרה10



126←איתותאור!1#
2ï608←הגרירההתקן
607←ריסוןמערכת36
4åESP® OFF←615

÷ESP®←615

5R126←אחוריערפלאור
6K126←גבוהאור

L125←נמוךאור
T125←חנייהאור

7ÿ609←מדיקראוחםהקירורנוזל
260←הקירורנוזלשלטמפרטורהחיווי8
612←)צהוב(חשמליחנייהבלם!9
AJ612←)צהוב(בלמים
BL614←מרחקאזהרת

C#609←חשמליתתקלה
DÙ608←חשמליכוחהגה
E!ABS←615
Fh618←בצמיגיםאווירלחץבקרת
G%קדם-חימום:דיזלמנוע

H8609←התדלוקמכסהמיקוםחיוויעםדלקעתודת
I260←הדלקמפלס
J!612←)אדום(סגורחשמליחנייהבלם
KJ612←)אדום(בלמים
Lü607←בטיחותחגורת
M;609←מנועאבחון
Nä614←)אדום(שלדה

ä614←)צהוב(שלדה

11ובקרהאזהרהנוריות–בקצרה



עיליתהפעלהיחידת–בקצרה12



139←שמשמגני1
2p133←השמאליתהקריאהמנורתשלכיבוי/הדלקה
133←אוטומטיתפניםתאורתשלכיבוי/הפעלה|3
4c133←הקדמיתהפנימיתהתאורהשלכיבוי/הדלקה
5u133←האחוריתהפנימיתהתאורהשלכיבוי/הדלקה
6p133←הימניתהקריאהמנורתשלכיבוי/הדלקה

me←401לחצן;7
8GלחצןSOS←401
86←הנפתחהפנורמיהגגשלסגירה/פתיחה93

86←הגלילהסוכךשלסגירה/פתיחה3
A137←פנימיתמראה

13עיליתהפעלהיחידת–בקצרה



המושבוכוונוניבדלתההפעלהיחידת–בקצרה14



75←דלתפתיחת1
75←הרכבשלנעילהשחרור/נעילה2
104←הזיכרוןפונקצייתהגדרת3
92←המושבשלחשמליכוונון4
100←המושבחימוםשלכיבוי/הפעלה5
101←המושבאוורורשלכיבוי/הפעלה6
94←הנהגממושבכוונון7
79←המטעןתאדלתשלסגירה/פתיחה8
84←הימניהצדחלוןשלסגירה/פתיחה9

A84←הימניהאחוריהחלוןשלסגירה/פתיחה
B70←האחורייםהצד-חלונותעבורילדיםבפניבטיחותנעילת
C84←השמאליהאחוריהחלוןשלסגירהפתיחה
D84←השמאליהצדחלוןשלסגירה/פתיחה
E137←הצדמראותתפעול
F95←התחתוןלגבכיוונית-הארבעהתמיכהכוונון
G97←המולטימדיהמערכתבאמצעותהמושבכוונון
H95←הראשמשענותכוונון

15המושבוכוונוניבדלתההפעלהיחידת–בקצרה



האחורייםהמושביםבאזורכוונונים–בקצרה16



142←האחורייםלמושביםאקליםבקרתהפעלהיחידת1
107←המרכזיתבקונסולהאחסוןתא2

120←וולט230שקע

100←האחורייםהמושביםחימוםשלכיבוי/הפעלה3
118←כוסותמחזיק4

17האחורייםהמושביםבאזורכוונונים–בקצרה



ותקלותחירוםמקרה–בקצרה18



31←חילוץכרטיסעבורQRקודי1
467←זוהריםאפודים2
468←כיבוימטף3
SOS←401ולחצןmeלחצן4
539←תפעולחומרישלומילויבדיקה5

477←חיצוניתהתנעה
479←וגרירהבמשיכההתנעה6
469←בגלגלתקלה7

127←חירוםאיתותמערכת8
האווירלחץעלמידעשלטיעםדלקמיכלדלתית9

חילוץכרטיסעבורQRוקודיהדלקסוג,בצמיגים
←172

A479←וגרירהבמשיכההתנעה
B467←אזהרהמשולש
C468←ראשונהעזרהערכת
DערכתTIREFIT←470

19ותקלותחירוםמקרה–בקצרה



הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספרהעלאתהעלאת
:מולטימדיהמערכת
2Õהפעלההוראות2מידע2©1

שלוהתפעולהתפקודאופןאתמתארהדיגיטליהרכבספר
:המולטימדיהמערכתושלהרכב
:שלהלןהתפריטמפריטיאחדבחרהדיגיטליהרכבבספר0
Rלמצואכדי,מפתחמילותלפילחפשתוכלכאן:חיפוש

.הרכבלתפעולהנוגעותלשאלותתשובותבמהירות
Rהצעדיםאתלמצואתוכלכאן:מהירההתחלה

.שלךהנהגמושבמקוםולהתאמתלארגוןהראשונים
Rיומיומייםמצביםעלמידעלקבלתוכלכאן:עצות

.שלךברכבמסוימים

Rבקשרבאנימציותלצפותיכולאתהכאן:אנימציות
.הרכבלפונקציות

Rבצגההודעותלגבינוסףמידעלקבלתוכלכאן:הודעות
.המכשיריםלוח
Rהשמורותלסימניותגישהלקבלתוכלכאן:סימניות

.שלךהפרטיות
Rהרכבלספרהשפהאתלהגדירתוכלכאן:שפה

.הדיגיטלי

חזרה1
סימניההוספת2
תמונה3
התוכןאזור4

התוכןאזורכיווני5
תפריט6

,אזהרההערותלמשלכמו,הדיגיטליהרכבבספרחלקים
.ולסגירהלפתיחהניתנים

:הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספרלהעלאתלהעלאתנוספותנוספותאפשריותאפשריות
הדיגיטליהרכבבספרהמתאיםהתוכןפתיחת:ישירהישירהכניסהכניסה

מערכתשלהרשומותבשורתערךעלארוכהלחיצהבאמצעות
:המולטימדיה

הודעותלגביתמציתימידעשלהעלאה:המכשיריםהמכשיריםלוחלוחצגצג
.המחווניםבמכללהצג

LINGUATRONIC:ההפעלהמערכתדרךהעלאה
הקולית

דיגיטליותהפעלההוראות20



מטעמיפעילאינוהדיגיטליהרכבספרהנהיגהבמהלך
.בטיחות

21דיגיטליותהפעלההוראות



הסביבההסביבהעלעלשמירהשמירה
Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
הנהיגהואופןהנסיעהתנאיעקב

ההפעלהבאופןישירותתלויההרכבשלהמזהמיםפליטת
.הרכבשל
מנתעל,לסביבהידידותיבאופןהרכבאתלהפעיליש

להמלצותכךלשםלבשים.הסביבהעללשמירהלתרום
.האישיהנהיגהואופןהרכבהפעלתבנושאהבאות
ברכבברכבהשימושהשימושתנאיתנאי
.תקיןבצמיגיםהאווירשלחץודא0
גגלמטעןמנשא(ברכבמיותרמשקלתסיעאל0

).צורךעודבושאין
.הדרושיםבמרווחיםברכבלטפלהקפד0

.הסביבהעלשומרתהרכבשלסדירהתחזוקה
.בלבדמורשהבמוסךהטיפוליםלביצועדאג0

:האישיהאישיהנהיגההנהיגהסגנוןסגנון
.ההתנעהבעתההאצהדוושתעלתלחץאל0

.בעמידההמנועאתתחמםאל0
.מספיקמרחקשמור,חכםבאופןסע0
.תכופותחזקותומבלימותחזקותמהאצותהימנע0
יותרלאההילוכיםאתונצל,בזמןהילוכיםהחלף0

.ההספקÔ-מ
,נסיעהבמהלךעמידהזמניבמשךהמנועאתדומם0

הדממה-ההתנעהבפונקצייתהשתמשלדוגמה
ECO.

נהיגהלסגנוןבנוגע.בדלקחסכוניבאופןסע0
.ECOלתצוגתלבשים,בדלקחסכוני

הסביבהזיהוםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
המתחמצברשללסביבהידידותישאינוסילוקעקב

הגבוה

.לסביבהרעיליםחומריםמכילהגבוההמתחמצבר
.מורשהבמוסךלסלקישפגוםגבוהמתחמצבר0

שימוששימושמכללמכללשיצאשיצארכברכבהחזרתהחזרת

:האירופיהאירופיהאיחודהאיחודלמדינותלמדינותרקרק
Mercedes-Benzמכללשיצאהישןרכבךאתבחזרהתיקח

הרכביםלתקנותבהתאםלסביבהידידותיסילוקלצורךשימוש
.שימושמכללשיצאו
פירוקומוסכיהחזרהנקודותשלרשתעומדתלרשותך
למסורתוכלאלהבנקודות.שלךהישןהרכבאתממךשיקבלו

לסגירתחשובהתרומהתורםאתהבכך.עלותללארכבךאת
.הסביבהמשאביעלולהגנההמיחזורמעגל
חוזרלשימוש,ישניםרכביםלמיחזורבנוגענוסףמידע

שלהאינטרנטבאתרתמצאההחזרהולתנאיבחלקים
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benzשלשלמקורייםמקורייםחלקיםחלקים

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
ממוחזריםבמכלוליםשימושאיעקב

Mercedes-Benzחברת AGוחלקיםמערכותמציעה
על.חדשיםלחלקיםזההבאיכותמחודשיםחלופיים
בחלקיםכמולפגמיםהאחריותאותהתקפהאלהחלקים
.חדשים

כלליותהערות22



חילוףובחלקיממוחזריםחילוףבמכלוליהשתמש0
Mercedes-Benzשלממוחזרים AG.

עקבהריסוןמערכותשלהפעולהשיבושהערההערה*
ריתוךעבודותאותיקונים,אביזריםהתקנת

,אווירכריותשמותקניםייתכןברכבהבאיםבאזורים
מערכותעבורוחיישניםבקרהיחידותוכןחגורותמתחני
:הריסון
Rדלתות
Rדלתעמודי
Rדלתספי
Rמושבים
Rקוקפיט
Rמחווניםמכלל
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.
Rיותרגרועההופכתהרעשיםאוהגזיםפליטת.

לצייןישMercedes-Benzשלמקורייםחלקיםהזמנתבעת
.)537עמודVIN()3(הרכבזיהוימספראתתמיד

הרכבהרכבספרספר
הסטנדרטיםוהאבזוריםהדגמיםכלמתואריםזהרכבבספר

זוחוברתשליחתבעתזמיניםשהיורכבךשלוהמיוחדים
שרכבךייתכןכילבשים.המדינותביןהבדליםייתכנו.לדפוס
גםנכוןזה.כאןהמתוארותהפונקציותכלאתיכלוללא

רכבךשלשהאבזורייתכןלכן.בטיחותולפונקציותלמערכות
.כאןבאיוריםוהמוצגמהמוסברשונהיהיה

המערכותכלמפורטותרכבךשלהמקורייםהרכישהבמסמכי
.ברכבהמצויות

למרכזלפנותתוכלוהתפעולהאבזורבנושאשאלותלךישאם
.Mercedes-Benzשלשירות
וישחשוביםמסמכיםאלההטיפוליםוחוברתהרכבספר

.תמידברכבאותםלשמור

בטוחבטוחשימוששימוש
Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת

23כלליותהערות



במערכותכשליםאותקלותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

אווהתחזוקההטיפולעבודותלביצועתדאגלאאם
פונקציותאושמערכותייתכן,הדרושיםהתיקונים
.כראוייפעלולאמסוימות

אתלבצעכדימורשהלמוסךרקרכבךאתהבא0
אתגםכמוהדרושותהתחזוקה/התיקוןעבודות
.הנחוציםהתיקונים

לאשינוייםעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
חשמלייםברכיביםמקצועיים

עשויובחיווטשלהםבתוכנה,חשמלייםברכיביםשינוי
אחריםרכיביםשלאושלהםהתפקודאתלשבש

עלמיוחדבאופןלהשפיעעלולהדבר.אליהםהמקושרים
.בטיחותמערכות
לייעודבהתאםולפעוללהמשיךיוכלולאהןכךעקב
.מכךתיפגעהרכבבטיחותאו/ושלהן
אלקטרונייםברכיביםאובחיווטשינוייםלבצעאין0

.שלהםבתוכנהגםכמו
עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךורקאךפנה0

.ואלקטרונייםחשמלייםבהתקנים

רישיון,הרכבשלהאלקטרונייםבהרכיביםשינוייםתבצעאם
.יפקעהרכב

בפרק"הרכבשלהאלקטרונייםהרכיבים"לסעיףלבשים
".טכנייםנתונים"

דליקיםחומריםשלמגעעקבשריפהסכנתאזהרהאזהרה&
הפליטהמערכתשללוהטיםבחלקים

ענפיםאועשב,יבשיםעליםכגון,דליקיםחומריםכאשר
.להידלקעלוליםהם,הפליטהמערכתשלבחלקיםנוגעים
ישבשטחאוסלולותלאדרכיםעלבנסיעה0

.הרכבגחוןאתסדירבאופןולבדוקלהקפיד
שנתפסואחריםחומריםאוצמחיםחלקיהסר0

.להידלקועלוליםברכב
.מורשהבמוסךמידאותותקן,נזקזיהיתאם0

לרכבנזקהערההערה*

:להינזקעשויהרכבהבאיםבמקריםמיוחדבאופן
Rאוגבוההשפהאבןעללדוגמה,מוגבהעומדהרכב

.סלולותלאדרכיםעל
Rאבןלדוגמה,מכשולפניעלמדימהרנוסעהרכב

.בכבישבוראוהאטהפס,שפה
Rמערכתבחלקיאוהרכבבגחוןמכהכבדעצם

.המתלים

הגלגלים,המתליםמערכתחלקי,הגחון,המרכב
.סמויבאופןגםכאלהבמקריםלהינזקעלוליםוהצמיגים

אולתפקדלהפסיקעלולהםניזוקואלהשרכיביםלאחר
אמוריםשהיוכפיבתאונההנוצריםבעומסיםלעמודלא

.זאתלעשות
,יבשיםעליםכגוןדליקיםחומרים,נפגעהגחוןחיפויאם
.הגחוןלחיפויהגחוןביןלהצטברעשוייםענפיםאועשב
הפליטהמערכתשלבחלקיםנוגעיםאלהחומריםכאשר
.להידלקעלוליםהם
הרכבאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

.ולתקנו
או
אתעצורהדרךבהמשךנפגעתהנסיעהבטיחותאם0

התנועהאתמסכןשאינובאופןבהקדםהרכב
.מורשהלמוסךוהודע

EQטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכבים Boost:(

גבוהמתחברכיבימגעבעקבותחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומים

גבוהמתחרכיבימכיליםוולט48רשתעםרכבים
מתחתחתנמצאיםהאלההגבוההמתחרכיבי.בודדים
.גבוה

כלליותהערות24



תגעאוהאלההגבוההמתחרכיבישלחלקיםתשנהאם
.להתחשמלעלולאתה,פגומיםבחלקים
גלוילאבאופןגםפגומיםלהיותיכוליםגבוהמתחרכיבי

.בתאונה
שלבחלקיםכלשהםשינוייםתבצעאללעולם0

.הגבוההמתחרכיבי
המתחרכיבישלפגומיםבחלקיםתגעאללעולם0

.הגבוה
שלפגומיםבחלקיםתגעאללעולםתאונהאחרי0

.הגבוההמתחרכיבי

רכיבים.גבוהמתחרכיבימכיליםוולט48רשתעםרכבים
:גבוהמתחבתוויתמסומניםאלה

המתחברכיביהעבודותכלאתלבצערשאימומחהמוסךרק
.הגבוה

תאימותתאימותהצהרתהצהרת
אלקטרומגנטיתאלקטרומגנטיתתאימותתאימות

ואושרהנבדקההרכברכיבישלהאלקטרומגנטיתהתאימות
UNלתקנהבהתאם R10,התקףבנוסח.

רדיורדיומבוססימבוססיברכבברכברכיביםרכיבים

:EFTAולמדינותולמדינותהאירופיהאירופיהאיחודהאיחודלמדינותלמדינותרקרק
באמצעותהפועליםברכבהרכיביםלכלתקפההבאהההערה

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

:בלבדבלבדברזילברזילעבורעבור
:ברכברדיולמערכותבנוגעהערה

ואסור,מזיקותהפרעותמפנילהגנהכפופותאינןאלהמערכות
.כחוקאישורלהןשישבמערכותלהפרעותלגרוםלהן

:ניגריהניגריהעבורעבור
ידיעלאושרזהברכבבוושימושהרדיותקשורתציודחיבור
.הניגריאניתהתקשורתועידת

:בלבדבלבדאוקראינהאוקראינהעבורעבור
עלעוניםהרדיומבוססיהרכברכיביכיבזאתמצהירהיצרן
במרכזתקבלנוסףמידע.רדיולציודהטכניותהתקנותדרישות
.Mercedes-Benzשלשירות

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
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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

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
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ברכבברכבהאלחוטייםהאלחוטייםהיישומיםהיישומיםסוגסוג

מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחוםטכנולוגיהטכנולוגיה

20חוטית-אלנעילהמערכת kHz (9 - 90 kHz)≥72 dBμA/mמ10-ב'

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

חוטית-אלנעילהמערכת
אלחוטינתוניםשידור

125 kHz (119 - 135 kHz)≥42 dBμA/mמ10-ב'

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

אווירלחץבקרת,חניהשעריפותח,חוטית-אלנעילהמערכת
בצמיגים

433 MHz (433.05 – 434.79 MHz)≥10 mW e.r.p.

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

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

Bluetooth®, Kleer, R-LAN,אוזניות,רחוקיםשלטים
חוטיות-אל

2.4 GHz ISM-Band (2400 – 2483.5 MHz)≥100mW e.i.r.p.

R-LAN5.8,הרכבפניםלניטורחיישן GHz UNII-3 (5725 – 5875 MHz)≥25mW e.i.r.p.

7.25חוטית-אלנעילהמערכת GHz UWB)6.0 – 8.5 GHz(≥-41.3 dBm/MHz e.i.r.p mean ≤ 0 dBm/MHz
e.i.r.p. peak
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מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחוםטכנולוגיהטכנולוגיה

24 GHz ISM Radar24.05 - 24.25 GHz*≥100mW e.i.r.p.

24 GHz UWB Radar24.25 – 26,65 GHz*≥-41.3 dBm/MHz e.i.r.p mean ≤ 0 dBm/50
MHz e.i.r.p. peak

76 GHz Radar76 – 77 GHz≥55dBm peak e.i.r.p.

.2016אפריללפניההשקהעםייצורסדרות*

:CarsharingNFCמודול
13.553 – 13.567 MHz

Bluetooth:
2402 – 2480 MHz

NFC:
≥42 dBμA/mמ10-ב'

Bluethooth:
≥+ 4 dBm)2הספקדירוג(

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

כלליותהערות28



EC/2006/42'מסתקנה
)ב

:השימושוייעודתיאור
בהתאםהמצויןהרכבשללהרמהורקאךמיועדהמגבה
.השימושולהוראותהמגבהעלהמודבקתלמדבקה

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

MBN 10435,AS 2693
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

לגרוםעלולהאבחוןלשקעאחריםמכשיריםחיבור
.הרכבמערכותשלתפקודלתקלות
.הרכבשלהפעולהבבטיחותלפגועעלולהדבר
ורקאךהרכבשלהאבחוןלשקעלחבריש0

.ובטיחותםהתאמתםעבורשנבדקומכשירים

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג
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להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

בהתקניםשימושעקבהמצברריקוןהערההערה*
האבחוןלשקעהמחוברים

עלעומסיוצרהאבחוןלשקעהמחובריםבהתקניםשימוש
.המצבר

.המצברשלהטעינהמצבאתבדוק0
,המצבראתלטעוןישנמוכההטעינהרמתכאשר0

.ארוכהנסיעהבאמצעותלדוגמה

לאיפוסלדוגמהלגרוםעשויהאבחוןלשקעמכשיריםחיבור
עודיעמודלאשהרכבייתכןכךעקב.הפליטהניטורפרטי

.הבאהשנתיהרישויבמבחןהפליטהגזיבדיקתבדרישות

מורשהמורשהמוסךמוסך
Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת

וההכשרההעבודהכלי,הידיעותישנםמורשהלמוסך
הדבר.ברכבהדרושותהעבודותשלמקצועילביצועהנחוצים

.לבטיחותהקשורותלעבודותמיוחדבאופןתקף
:מורשהבמוסךרקהבאותהעבודותלביצועדאג
Rלבטיחותהקשורותעבודות
Rותחזוקה‑טיפוליםעבודות
Rתיקונים
Rותוספות‑הרכבותוגם,שינויים
Rאלקטרונייםברכיביםעבודות
Rטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48שלשלחשמלחשמלרשתרשתבעליבעלירכביםרכביםEQ

Boost:(48-הרשתשלהגבוההמתחברכיביעבודות
וולט

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

Benz AGבמיוחדמדאיגיםחומריםידועיםSVHC,
שלבודדיםבמוצריםהמשקלמאחוז0,1-מביותרשנמצאים

.הזההרכב
:הבאותבכתובותנוסףמידעלקבלניתן
Rhttps://reach.daimler.com/de/home/
Rhttps://reach.daimler.com/en/home/

אלקטרונייםאלקטרונייםרפואייםרפואייםעזרעזרמכשירימכשיריעםעםלאנשיםלאנשיםהנחיותהנחיות
-Mercedesחברת,הרכבמערכותשלהזהירהפיתוחאףעל

Benz AGההדדיתההשפעהאתלגמרילשלוליכולהלא
,האלקטרונייםהרפואייםהעזרומכשיריהרכבמערכותשל

.הלבקוצבילמשל
,המשומשיםהעזרלמכשיריובהתאםמסוימיםבמקרים,לכן

:הבאותההשפעותלהתרחשעלולים
Rהעזרמכשירישלשיבושים
Rשליליותבריאותיותהשפעות

ובמקרה,העזרמכשירייצרןשלולאזהרותלהנחיותלבשים
ודאותאישלבמקרה.שלךולרופאליצרןלפנותישספקשל

חברתממליצה,העזרלמכשיריאפשריותתקלותשלמתמשכת
Mercedes-Benz AGמערכותשלקטןבחלקלהשתמש

.החשמליותהרכב
הרכברכיביבקרבתוהתחזוקההתיקוןעבודותאתלבצעדאג
מוסךידיעל,שידורואנטנותחשמלימתחמעביריםאשר

.מורשה

לפגמיםלפגמיםאחריותאחריות

ההנחיותשלהפרותעקבלרכבנזקיםהערההערה*
אלההפעלהבהוראות

לגרוםעשויהאלההפעלהבהוראותההנחיותשלהפרה
.לרכבךנזקים
באחריותאולפגמיםבאחריותמכוסיםאינםאלהנזקים
.Mercedes-Benzשלמשומשאוחדשלרכב
הנוגעותאלההפעלהבהוראותההנחיותלבשים0

.לרכבאפשרייםולנזקיםברכבתקיןלשימוש

חירוםחירוםכרטיסיכרטיסיעבורעבורQRקודיקודי
.QRקודיישנםBבקורתהמנוגדובצדהדלקמכלדלתיתעל
QR-הקודבעזרתההצלהצוותייכוליםתאונהמתרחשתאם

החירוםכרטיס.רכבךשלהחירוםכרטיסאתבמהירותלקרוא
בצורהרכבךעלביותרהחשובהמידעאתמכילהעדכני

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

נתוניםנתוניםאחסוןאחסון
אלקטרונייםאלקטרונייםבקרהבקרהמכשירימכשירי

דרושותחלקן.אלקטרונייםבקרהמכשירימותקניםברכבך
בנהיגהלךמסייעותאחרות,רכבךשלבטיחותיתפקודלצורך

נוחותפונקציותרכבךכולללכךבנוסף).לנהגעזרמערכות(
מכשיריבזכותהןגםמתאפשרותאשר,בידורפונקציותאו

.האלקטרונייםהבקרה
שבו,נתוניםזיכרוןכוללותהאלקטרונייםהבקרהמכשירי
עומס,הרכבמצבעלטכנימידעקבועאוזמניבאופןנשמרים

טכנייםאירועיםוכןתחזוקהדרישות,מסוימיםרכיביםעל
.ותקלות
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,מודול,רכיבשלהמצבאתכלליבאופןמתעדיםאלהנתונים
:לדוגמה,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
נתוניםלהזיןבעצמךתוכלשבחרתהאבזוררמתבמסגרת

.הרכבשלוהבידורהמידעאוהנוחותלפונקציות
:דוגמהל,כולליםאלה
Rלהצגהתמונותאוסרטים,מוזיקהכגון,מולטימדיהנתוני

הרכבשלהמולטימדיהבמערכת
Rשלהדיבוריתעםבשילובלשימושכתובותספרנתוני

הרכבשלהניווטמערכתעםאוהרכב
Rשהזנתניווטיעדי
Rאינטרנטבשירותישימושבעקבותנתונים

להימצאאוברכבמקומיתלהישמרעשוייםאלהנתונים
USBהתקני,חכמיםטלפוניםמשלל(לרכבהמחוברבהתקן

תמידניתן,ברכבשמוריםאלהנתוניםאם).MP3נגניאו
ורקאךתתבצעשלישילצדאלהנתוניםהעברת.אותםלמחוק

מקווניםבשירותיםהשימושבמסגרתבמיוחד:בקשתךלפי
.בחרתשאתהההגדרותלפי

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

הטלפוןאתאליולחברתוכל,בהתאםמאובזרהרכבאם
הקצההתקןאתלתפעלתוכל.אחרניידקצההתקןאוהחכם
זה.ברכבךהמובניםהבקרהרכיביבאמצעותהסמרטפוןאו

מהסמרטפוןוצלילתמונהשלוהשמעההצגהמאפשר
פריטימשודריםבעתבה.הרכבשלהמולטימדיהבמערכת
.שלךלסמרטפוןמידע
.:לדוגמה,החיבורבסוגכתלות,כולליםאלה
Rהרכבעלכללימידע
Rמיקוםנתוני

,החכםמהטלפוןנבחריםביישומוניםלהשתמשמאפשרהדבר
ביןנוספתאינטראקציה.מוזיקההשמעתאוניווטדוגמהל

אינה,הרכבלנתוניםפעילהגישהובמיוחד,לרכבהסמרטפון
כלשלהיצרןידיעלנקבעהנוסףהנתוניםעיבודאופן.קיימת
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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

יוצריםיוצריםזכויותזכויות
פתוחקודותוכנותחינמיותתוכנותשלרישיונותעלמידע

נרתיקשלהאחסוןבהתקןתמצאשלךברכבהמשמשות
:תחתבאינטרנטשלהםועדכוניםהרכבמסמכי

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

:הבאיםהרכיביםאתכוללתהריסוןמערכת
Rבטיחותחגורותמערכת
Rאווירכריות
Rלילדיםריסוןמערכת
Rלילדיםבטיחותמושביעיגוני

נגיעהלמנוע,תאונהבעתלעזוריכולההריסוןמערכת
בנוסף.הרכבפניםשלבחלקיםברכבהנוסעיםשלאפשרית

הלחציםאתתאונהבעתלהפחיתיכולההריסוןמערכתלכך
.הנוסעיםעלהפועלים

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

שמערכתכדיהבאותלהנחיותלצייתחייבברכבנוסעכל
:שלהההגנהפוטנציאלמלואאתלממשתוכלהריסון
Rהבטיחותחגורתאתלחגור.
Rהגבכאשר,לגמריכמעטזקופהבתנוחהבמושבלשבת

.המושבמשענתעלנשען

Rהרכברצפתעלמונחותיהיוהרגלייםשכפותכךלשבת.
Rלהיותצריכים'מ1.50-מנמוךשגובהםאנשים

שללרכביםהמתאימה,נוספתריסוןבמערכתמאובטחים
Mercedes-Benz.

למנועמסוגלתאינהבשוקכיוםשקיימתמערכתאף,זאתעם
חגורותכלליבאופן.תאונהבכלמוותמקריאופציעותלגמרי

עצמיםמפניהגנהמספקותאינןהאווירוכריותהבטיחות
לגמרילשלוללבטלאפשראיכןכמו.לרכבמבחוץהחודרים
.שהתנפחהאווירמכריתפציעות

הריסוןהריסוןמערכתמערכתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאלהגבלתהגבלת

שינוייםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןבמערכת

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

הריסוןבמערכתתקלותעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

שלשרכיביםייתכןהריסוןבמערכתתקלהישנהכאשר
כראוייפעלולאאובשוגגלפעולהייכנסוהריסוןמערכת
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לכריותאוהחגורהלמתחנילדוגמהנוגעזה.תאונהבעת
.האוויר

מערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
.ולתקנההריסון

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

PRE-SAFE® Impulse
Side

צדיתהתנגשות

PASSENGERהחיווינוריתכאשררק AIR BAG OFF
כאשר.להתנפחהקדמיהנוסעשלהאווירכריתתוכלכבויה

וגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושב
הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה

.)43עמוד3(

האווירכריתשלחמיםמחלקיםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

כריתחלקיכלמסוימתאווירכריתהתנפחותלאחר
.מאודחמיםיהיוהאוויר

.האווירכריתבחלקילגעתאין0
מידלפנותישהתנפחהכלשהיאווירכריתאם0

.להחליפהכדימורשהלמוסך

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

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

תחילתלפנינכונהבצורההבטיחותחגורתאתתמידלחגוריש
יכולהנכונהבצורהשחגורהבטיחותחגורתרק.הנסיעה
.שלהההגנהפוטנציאלאתלממש

חגורתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
.נכונהלאבצורהחגורההבטיחות

לאהיאנכונהבצורהמונחתאינההבטיחותחגורתכאשר
.לספקאמורהשהיאההגנהאתלספקתוכל
פציעותלגרוםאףעלולהכהלכהמונחתשאינהחגורה
.חדהיגויאוחזקהבלימה,תאונהבעת
ויושביםכהלכהחגוריםהנוסעיםשכלתמידודא0

.נכונהבצורה

הנהגשלנכונהישיבהלתנוחתבנוגעלהנחיותתמידלבשים
.)92עמוד3(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
.)105עמוד3(הרכבשלההעמסה

לדוגמה,למושבהנוסעביןחפציםאיןאופןשבשוםודא
.כריות

ולהנחיותלהערותלצייתלהקפידישברכבילדמסיעיםכאשר
.)48עמוד3("ברכבילדים"בפרקהבטיחות

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאלהגבלתהגבלת

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

והריסוןההגנהאתלספקתוכללאהבטיחותחגורת
נמצאתאינההמושבמשענתכאשרבחוקהדרושים
.זקופהכמעטבזווית
הבטיחותלחגורתמתחתלהחליקעלולאתהכזהבמקרה
לדוגמהלהיפצעוכךתאונהאוחזקהבלימהבעתבמיוחד
.בצוואראוהתחתוןהגוףבפלג
תחילתלפנינכונהבצורההמושבאתכוונן0

.הנסיעה
בתנוחההמושבמשענתאתלשמורתמידהקפד0

חגורתשלהכתףשרצועתוודאזקופהכמעט
.הכתףמרכזעלמונחתהבטיחות

ללאבנסיעהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נמוכיםלאנשיםנוספתריסוןמערכת

חגורתאתלחגוריכוליםאינם'מ1.50-מנמוכיםאנשים
נוספתריסוןמערכתללאנכונהבצורההבטיחות
.מתאימה
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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

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלוכוונוןוכוונוןחגירהחגירה

תגרוםהבטיחותחגורתשלהחוצהחדהאומהירהמשיכה
להמשיךאפשראיזהבמצב.הקפיציהחגורהגולללחסימת
.החגורהרצועתאתהחוצהולמשוך
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באבזם2הבטיחותחגורתלשוניתאתתמידנעל0
.1הישיבהלמקוםהשייךהחגורה

חריץאתדחףלחוץהחגורהיציאתשחרורלחצןכאשר0
.המבוקשלמיקום3החגורהיציאת

שחריץוודאהחגורהיציאתשחרורלחצןאתשחרר0
.זהבמיקוםנתפס3החגורהיציאת

האווירכריתוהתנפחותהחגורהמתחןהזנקתהערההערה*
מאוישאינוהקדמיהנוסעמושבכאשר

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

החגורההחגורההתאמתהתאמתפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

הקדמיתהבטיחותחגורתכאשר:®PRE-SAFEעםעםרכביםרכבים
אוטומטיתתימתחשהחגורהייתכן,ומתוחהלגוףצמודהאינה

הבטיחותבחגורתלאחוזאין.החגורההתאמתבאמצעות
.זהבמצב

באמצעותזופונקציהאתלבטלאולהפעילבאפשרותך
.)38עמוד3(המולטימדיהמערכת

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתהסרתהסרת

חגורתאתוהולךהחגורהבאבזםהשחרורלחצןעללחץ0
.החגורהלשוניתעםידניתהבטיחות

מערכתמערכתבאמצעותבאמצעותהחגורההחגורהכוונוןכוונוןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.בטיחותחגורתהתאמתאתכבהאוהפעל0

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעושלושלהנהגהנהגשלשלחגורהחגורהאזהרתאזהרתתפקודתפקוד

בלוחהצגעלüהבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
חייביםהנוסעיםשכללכךלבךתשומתאתמפנההמחוונים
.נכונהבצורהחגוריםלהיות
.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
.חגוריםהקדמיוהנוסעשהנהגברגענכביתהחגורהאזהרת

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלהמצבהמצבתצוגתתצוגתתפקודתפקוד

זמינההאחורייםבמושביםהבטיחותחגורותשלהמצבתצוגת
.מסוימותבמדינותרק
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חגורותשלהמצבתצוגתמציגהמופעלתההצתהכאשר
בטיחותחגורתאיזומסויםלזמןמציגהמאחורהבטיחות
.מהודקתאינההאחורייםבמושבים
חגורותשלהמצבתצוגתאתמידלהסתירבאפשרותך
בגלגלשמאלבצדחזרההלחצןבאמצעותמאחורהבטיחות
.)261עמוד3(ההגה
חגורתאתמשחררהאחוריבמושבהנוסעיםאחדאם

הבטיחותחגורתשלהמצבחיווי,נסיעהבמהלךהבטיחות
.שוביופיעהאחורית
אפשראיזהבמקרה.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
האחוריתהבטיחותחגורתשלהמצבחיוויאתלהסתיר
.ההגהגלגלשלשמאלבצדאחורהלחצןעלבלחיצה

אוויראווירכריותכריות
האווירהאווירכריותכריותסקירתסקירת

הנהגבצדלברכייםאווירכרית1
לנהגאווירכרית2
הקדמילנוסעאווירכרית3
לחלוןאווירכרית4
צדיתאווירכרית5

הכיתובלפיהאווירכריתשלההתקנהמקוםאתלזהותניתן
AIRBAG.

פוטנציאלאתלהגדיליכולההיאמופעלתהאווירכריתכאשר
.לנוסעיםההגנה

:אוויראווירכריתכריתכלכלשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאל
:עבורעבוראפשריאפשריהגנההגנהפוטנציאלפוטנציאלאוויראווירכריתכרית

ושוקברך,ירךלברכייםאווירכרית

,הנהגשלאווירכרית
הנוסעשלאווירכרית
הקדמי

חזהוביתראש

ראשלחלוןאווירכרית

והאגןהחזהביתצדיתאווירכרית

כריתכאשרחייםסכנתאו‑פגיעהסכנתאזהרהאזהרה&
מופעלתהקדמיהנוסעשלהאוויר

אפשר,מופעלתהקדמיהנוסעשלהאווירכריתכאשר
מכריתתאונהבעתיפגעהקדמיהנוסעמושבעלשילד
.הקדמיהנוסעשלהאוויר
לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
שים.)67עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים
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הפונותלילדיםריסוןלמערכתבנוגעלהנחיותבמיוחדגםלב
.הקדמיהנוסעמושבעלומותקנותאחורהאוקדימה

האוטומטיהאוטומטיהאווירהאווירכריתכריתלנטרוללנטרולבנוגעבנוגעמידעמידע
PASSENGERהחיווינוריתכאשררק AIR BAG OFF

כאשר.להתנפחהקדמיהנוסעשלהאווירכריתתוכלכבויה
וגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושב

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)43עמוד3(

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
.)92עמוד3(
Rכריתתוכלכך.ההגהבטבעת,מבחוץרקבהגהאחוז

.הפרעהללאלהתנפחהאוויר
Rתתכופףאל.הנסיעהכלבמשךהגבמשענתעלהישען

אתהאחרת.הצדחלוןעלאוהדלתעלתישעןועלקדימה
.האווירכריתשלההתנפחותלאזורנכנס
Rאל.תמידהרצפהעללהימצאצריכותהרגלייםכפות

רגליךזהבמקרה.המכשיריםלוחעלהרגליםאתתניח
.האווירכריתשלההתנפחותבאזוריימצאו
Rלהנחיותלבלשיםישברכבילדיםמסיעיםכאשר

.)48עמוד3(הנוספות
Rובטוחהמסודרתבצורהחפציםאחסן.

שלהתקיןהתפקודאתלשבשעשוייםהרכבבפניםחפצים
אתבמיוחדתמידלוודאחייבברכבנוסעכל.האווירכריות

:הבאיםהנושאים
Rהנוסעביןנמצאאינוחפץאוחייםבעל,נוסףאדםאף

.האווירלכרית
Rהדלתלעמודאולדלתהמושבביןחפץאףלהניחאין

).Bקורה(
Rהאחיזהידיותעלקולביםכגוןקשיםחפציםתלוייםלא

.הוויםאו
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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)339עמוד(.

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

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתמצבמצב

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתנטרולנטרולפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד
האוטטומטיתהאוטטומטית

מושבשלהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקציית
לילדיםריסוןמערכתאםלזהותמסוגלתהקדמיהנוסע

האווירכריתלכךבהתאם.אדםבויושבאולמושבמחוברת
.תנותקאותופעלהקדמיהנוסעשל
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ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
:הבאיםהנושאיםעלתמידלהקפיד
Rלילדיםהריסוןמערכתשלנכוןמיקוםעלהקפד

.)53עמוד3(
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
R36עמוד3(כהלכההבטיחותחגורתאתחגור(.

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)343עמוד(.

PASSENGERהחיוויהחיווינוריתנוריתתפקודתפקוד AIR BAG

הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולללאברכבים
הקדמיהנוסעבצדהמכשיריםלוחבצדמיוחדתמדבקהישנה

.)67עמוד3(

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
.)67עמוד3(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

הנוסעיםבטיחות44



ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
.)67עמוד3(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

.)67עמוד3(
R53עמוד3(לילדיםהריסוןמערכתשלנכוןמיקום(.

®PRE-SAFEמערכתמערכת

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

.הנוסעיםעללהגנהמנעבאמצעיולנקוטמסוימים
PRE-SAFE®זהתלותללאהבאיםבאמצעיםלנקוטיכולה

:בזה
Rהנהגבמושבהבטיחותחגורותשלמקדימהמתיחה

.הקדמיהנוסעובמושב
Rהצדחלונותסגירת.
Rהשמשגגסגירת:נפתחנפתחשמששמשגגגגעםעםרכביםרכבים.
Rלתנוחההנהגמושבהבאת:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתעםעםרכביםרכבים

.יותרמתאימה
Rבתמיכתהאווירלחץהגברת:מתארימתארי-רברבמושבמושבעםעםרכביםרכבים

.המושבמשענתשלהצד
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RPRE-SAFE® Sound:מנגנוןאתלהפעיליכולה
כאשרקצררעשבאמצעותהאוזןשלהטבעיההגנה
.פועלתהמולטימדיהמערכת

מאחוריאוהרגלייםבאזורחפציםעקבנזקהערההערה*
המושב

החפץאו/והמושבמצבשלהאוטומטיהכוונוןבעקבות
.להינזקיכולים
.מתאיםבמקוםחפציםאחסן0

®PRE-SAFEמערכתמערכתשנקטהשנקטההאמצעיםהאמצעיםביטולביטול

שננקטוהזמנייםהאמצעים,לתאונההתפתחלאהמצבאם
.יבוטלו
.בעצמךלבצעתצטרךמההגדרותחלק
משענתאתדחף,פוחתתאינההחגורהמתיחותאם0

.לאחורמעטהמושב
.תשתחררהחגורהמתיחות

®PRE-SAFEשלשלהתפקודהתפקוד PLUS)מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת
)פלוספלוס

PRE-SAFE® PLUSהתנגשותמצבילזהותמסוגלת
אמצעיולנקוט,מאחורלהתנגשותסכנהבמיוחד,מסוימים

אתלמנועיכוליםאינםאלהאמצעים.הנוסעיםעללהגנהמנע
.ההתנגשות

PRE-SAFE® PLUSללאהבאיםבאמצעיםלנקוטיכולה
:בזהזהתלות
Rהנהגבמושבהבטיחותחגורותשלמקדימהמתיחה

.הקדמיהנוסעובמושב
Rמהירבהבהובמאחורהחירוםאיתותמערכתהפעלת.
Rזובלימה.במקוםעומדהרכבכאשרהבלימהלחץהגבלת

.הנסיעהחידושעםאוטומטיתתבוטל

שננקטוהזמנייםהאמצעים,לתאונההתפתחלאהמצבאם
.יבוטלו

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:כלשהםבאמצעיםתנקוטלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rלאחורבנסיעה

או
Rאחוריתלהתנגשותסכנהכשישנהגרורעםבנסיעה

:תבלוםלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rהנסיעהבמהלך

או
Rהחנייהעזרבעזרתמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת

האקטיבי

®PRE-SAFEתפקודתפקוד Impulsבצדבצד

-PREמערכת,הרכבבצדיאפשריתהתנגשותבזיהוי
SAFE® Impuls Sideשלהעליוןהגוףפלגאתמזיזה

.זהירותכאמצעי,הרכבלאמצעהקדמייםבמושביםהנוסעים
בשפההממוקמתאווירכריתרבהבמהירותמתנפחת,כךלשם

לביןהדלתביןהמרחקזהבאופן.המושבגבשלהחיצונית
.גדלהנוסע
®PRE-SAFEשלצדכאשר Impulsכאשראו,מופעל
ההודעהתופיע,במערכתתקלהקיימת

.)552עמוד3(הרכבספרראהפועלתאינה

תאונהתאונהלאחרלאחראוטומטייםאוטומטייםאמצעיםאמצעים
,הרכבאבזורולפיהתאונהשלולחומרהלאופיבהתאם
:הבאיםהצעדיםלמשללהינקטיכולים
Rהתנגשויותרבבלם(אוטומטיבלימה(
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Rהחירוםאיתותמערכתהפעלת
R408עמוד3(אוטומטיתחירוםקריאתהפעלת(
Rמנועדומם

אותההפעלואזההצתהאתכבהמחדשהרכבלהפעלת
שלולחומרהלאופיבהתאם.)154עמוד3(מחדש
.עודאפשריתתהיהלאהרכבשהתנעתייתכן,התאונה
Rהדלקאספקתאתכבה
Rהרכבדלתותנעילתשחרר
Rצדחלונותהורד
Rהמולטימדיהמערכתצגעלחירוםעזרתהצג
Rפניםתאורתהפעל

התנגשויותהתנגשויותהרבהרבהבלםהבלםתפקודתפקוד
להפחיתיכולהתנגשויותהרבהבלם,התאונהלמצבבהתאם

.הבאהההתנגשותחומרתאתלמנועאפילואו
בלימהליזוםיכולהתנגשויותהרבהבלם,תאונהתזוההכאשר

החנייהבלםיינעל,מוחלטתעצירהעוצרכשהרכב.אוטומטית
.אוטומטיבאופן
ביצועידיעלהאוטומטיתהבלימהאתלבטליכולהנהג

:הבאותהפעולות
Rהאוטומטיתהבלימהמאשריותרחזקהבלימה.
Rההאצהדוושתעלחזקהלחיצה.

בטוחהבטוחהבצורהבצורהברכבברכבילדיםילדיםהסעתהסעת
הבאיםהבאיםלנושאיםלנושאיםלבלבלשיםלשיםישישברכבברכבילדיםילדיםנוסעיםנוסעיםכאשרכאשר

הספציפיותהבטיחותלהנחיותגםמיוחדבאופןלבשים%
כשגםוסכנותסיכוניםולמנועלזהותתוכלכך.למצב
.)48עמוד3(ברכבנוסעיםילדים

עקביעקביהיההיה
לילדיםריסוןבמערכתהילדיםבאבטחתהקפדהאיכיזכור
אתואבטחתמידעקביהיה.קשותלתוצאותלהובילעשוי
.נסיעהכללפניבקפידההילד

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

.שלךMercedes-Benz-ל
Rלמשקלו,לגילולהתאיםחייבתלילדיםהריסוןמערכת

.הילדשללגובהווכן
Rמערכתלהתקנתלהתאיםחייבברכבהישיבהמקום

.)53עמוד3(שלךלילדיםהריסון

עלהמאובטחיםשילדיםאותנומלמדתהתאונותסטטיסטיקת
מאלהיותרעקרוניבאופןמוגניםהאחורייםהמושבים

-Mercedesממליצהלכן.הקדמייםבמושביםהמאובטחים

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

ועללילדיםהריסוןמערכתשלהאישורקטגוריותעלמידע
הריסוןמערכתשלהאישורתוויתעלהמצויניםהנתונים
.)54עמוד3(לילדים

סכנותסכנותמניעותמניעות,סיכוניםסיכוניםזיהויזיהוי

ברכבברכבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעבורעבורעיגוןעיגוןמערכתמערכת
מערכותבאמצעותרקלילדיםהריסוןמערכותאתלעגןמותר
:הבאותהעיגון
RבשיטתההידוקחבקיISOFIXאוi-Size
Rהרכבשלהבטיחותחגורת
RרצועתחיבוריTop Tether

-iאוISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתלהתקיןמומלץ
Size.
אתלהפחיתיכולברכבהמותקנותלטבעותפשוטחיבור
.לילדיםהריסוןמערכתשלשגויהלהתקנההסיכון

במושבהמובניתהבטיחותחגורתבאמצעותמאבטחהילדאם
ISOFIXאוi-Size,הכולללמשקלבמיוחדלבלשיםיש
לילדיםהריסוןמערכתעםביחדהילדשלהמותר

.)60עמוד3(

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

לילדיםלילדיםהריסוןהריסוןמערכתמערכתאתאתנכוןנכוןלחברלחברלהקפידלהקפידישיש

התקנהעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםהריסוןמערכתשלשגויה

עלאושגויהבצורהשהותקנהלילדיםריסוןמערכת
שהיאכפיהילדעללהגןתוכללאמתאיםלאמושב
.אמורה
ייתכןחדהיגויאוחזקהבלימה,תאונהבעתבמיוחדלכן

.הילדאתלהחזיקתוכללאשהיא

הריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראותלבשים0
.לשימושהמותרלתחוםוכןלילדים

הריסוןמערכתשלהבסיסשטחשמלואודא0
.המושבשלהישיבהלמשטחצמודלילדים

מערכתמאחוריאומתחתחפציםלהניחאיןלעולם0
.כריתלדוגמה,לילדיםהריסון

כיסויעםרקלילדיםריסוןבמערכותהשתמש0
.המקוריהמושב

.מקורייםבכיסוייםרקפגומיםמושבכיסוייהחלף0

ילדיםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםריסוןבמערכתברכבמאובטחיםשאינם

שאינהאושגויהבצורהשהותקנהלילדיםריסוןמערכת
בלימה,תאונהבעתבמיוחדלהשתחררעלולהמעוגנת
.פתאומיהיגויאוחזקה
ולפגועבחלללהיזרקעשויהלילדיםהריסוןמערכת
.בנוסעים

ישבשימוששאינןלילדיםריסוןמערכותגם0
.נכונהבצורהולעגןלהקפיד

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת
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Rמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידציית
להנחיותוכןמשתמשאתהשבהלילדיםהריסון

:לרכבהספציפיות
-iאוISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתהתקנת-

Size60עמוד3(האחוריהמושבעל(.
האחורילמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-

.)66עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות
הקדמיהנוסעלמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-

שים.)68עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות
לילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלב

.)67עמוד3(קדימהאואחורההפונות
לפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר
הנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגםהנסיעה
לסיטואציהבהתאםהנכוןבמצבנמצאתהקדמי

.)43עמוד3(
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

ייתכןחדהיגויאוחזקהבלימה,תאונהבעתבמיוחדלכן
.הילדאתלהחזיקתוכללאשהיא
בתאונהשנפגעואושניזוקולילדיםריסוןמערכות0

.מידלהחליףיש
מערכותאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

שתתקיןלפנילילדיםהריסוןמערכותשלהעיגון
.לילדיםריסוןמערכתשוב

ישירהישירהשמששמשקרינתקרינתמנעמנע

עלישירהשמשקרינתעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםהבטיחותמושב

שמשלקרינתנחשפתלילדיםהריסוןמערכתכאשר
.להתלהטעשוייםשלהחלקים,ישירה
הריסוןמערכתשלאלהמחלקיםלהיכוותעלוליםהילדים
.מתכתייםמחלקיםובמיוחד,לילדים

חשופהאינהלילדיםהריסוןשמערכתתמידודא0
.ישירהשמשלקרינת

.שמיכהבאמצעותלדוגמה,עליההגן0
שמשלקרינתנחשפהלילדיםהריסוןמערכתאם0

אתבהשתושיבלפנילהתקררלהאפשר,ישירה
.הילד

49הנוסעיםבטיחות



.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"ק18עד9

B1גובהגובהקבוצתקבוצת

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 43 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 38 02

:+0קבוצהקבוצה
חודשים15-כועדג"ק13עד

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 38 02

:Iקבוצהקבוצה
שנים4עדחודשים9ומכמעטג"ק18עד9

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 43 02

:II/IIIקבוצהקבוצה
שנה12עד4ומכמעטג"ק36עד15

KIDFIX XP
E1 04 301 304

A 000 970 49 02

:II/IIIקבוצהקבוצה
שנה12עד4ומכמעטג"ק36עד15

AMG KIDFIX XP
E1 04 301 304

A 000 970 33 02
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לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתלהתקנתלהתקנתמתאימיםמתאימיםישיבהישיבהמקומותמקומותסקירתסקירת

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותעבורעבורעיגוןעיגוןמערכותמערכות

ברכבברכבישיבהישיבהמקוםמקום

:מומלצתלילדיםריסוןמערכתימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב
ISOFIXבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון®

)56עמוד3(
או
i-Sizeבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון°

)59עמוד3(
Topברצועתגםהשתמש,קיימתאם¯ Tether

)62עמוד3(

:חלופיתעיגוןמערכת
R64עמוד3(ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת(

:עיגוןמערכתהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב
R64עמוד3(ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת(

:מיוחדבאופןלבשים
Rוגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)43עמוד3(לסיטואציהבהתאם
R41עמוד3(האוטומטיהאווירכריתלנטרולבנוגעהנחיות(

:עיגוןמערכתאמצעיאמצעיאחוריאחורימושבמושב
R64עמוד3(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

.)56עמודISOFIX)3בתקן
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבהמקומותהתאמת

.)59עמודi‑Size)3בתקן
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןישיבהמקומותהתאמת

.)64עמוד3(חגּורות
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אחוריאחורילמושבלמושבiSizeאואוISOFIXעםעםלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור

ISOFIXבתקןבתקןלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןהישיבההישיבהמקומותמקומותהתאמתהתאמתסקירתסקירת
ISOFIXסימוןסימון

®ISOFIXמיוחדותריסוןמערכותלעיגוןמתוקננתמערכתהיא.
RבתקןלילדיםריסוןמערכתלעיגוןמתאימיםישיבהמקומותמצייןהסמלISOFIXלפיUN-R44)354עמוד(.
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)354עמוד(.
Rלפישאושרולילדיםריסוןמערכותלעגןמותר

-UN-R44לטבלאותבהתאםISOFIX)3או)56עמוד
-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

חיווי,במקומהתפוסהאינההאחוריהמושבמשענתאם
.גלוייהיההאדוםהנעילה

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

)56עמוד3(
או

i‑Sizeבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון
)59עמוד3(

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

.אותםואחסן2או1הכיסוייםאתהסר0
אוISOFIXמסוגלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0

i‑Sizeברכבהעיגוןטבעותשתיאל.
אתבחזרהלחברישלילדיםהבטיחותמושבהסרתלאחר0

.2או1הכיסויים

Topחיבורחיבור Tether

משענותכאשרתאונהאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
התקנתלאחרנעולותאינןהאחורייםהמושבים
Topרצועת Tether

עלולותהןנעולותאינןהאחורייםהמושביםמשענותאם
היגויאוחזקהבלימת,תאונהבעתקדימהלהתקפל
.פתאומי
להגןעודיוכלולאלילדיםהריסוןמערכותזאתבעקבות

משענותכאשר,לכךבנוסף.אמורותשהןכפיהילדעל
אתלפצועעלולותהןנעולותאינןהאחורייםהמושבים
.תאונהבעתכגון,הנוסעים

לאחרהאחורייםהמושביםמשענותאתתמידנעל0
Topרצועתחיבור Tether.

.הנעילהלחיוויבמיוחדלבשים0

חיווי,במקומהתפוסהאינההאחוריהמושבמשענתאם
.גלוייהיההאדוםהנעילה
Topברצועתמצוידתלילדיםהריסוןמערכתאם¯

Tether:
Topרצועת Tetherסיכוןאתלהפחיתיכולה
Topרצועת.הפציעה Tetherנוסףחיבורמאפשרת

באמצעותהמעוגנתלילדיםהריסוןמערכתבין
ISOFIXאוi‑Sizeהרכבלבין.
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1הראשמשענתאתמעלהלדחוףישהצורךבמקרה0
.)96עמוד3(
אוISOFIXמסוגלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0

i‑SizeרצועתעםTop Tether.כךתוךלבשים
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראות

Topרצועתאתהעבר0 Tether5למשענתמתחת
.הראשמשענתמוטותשניבין1הראש

רצועתאתהעברמותקן3המטעןתאכיסויכאשר0
Top Tether5לבין3המטעןתאכיסויבין

.2המושבמשענת
Topוואתחבר0 Tether6רצועתשלTop Tether

Topעוגןאלהרצועהאתלסובבבלי5 Tether4.
Topרצועתאתמתח0 Tether5.כךתוךלבשים

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראות
1הראשמשענתאתמטהלדחוףישהצורךבמקרה0

לרצועתמפריעהאינודברששוםודא.)96עמוד3(
Top Tether5.
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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

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

Lלילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםהישיבהומקוםהרכבכאשראו",מומלצותלילדיםריסוןמערכות"בפרקלטבלהבהתאםאוניברסליות-חצילילדיםריסוןלמערכותמתאים.
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הנחיותהנחיות–הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעללילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכותלמערכותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

R68עמוד3(הקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכותבנושאלהנחיותבמיוחדלבשים,הקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתלהתקיןאותךמחייבותהנסיבותאם(.
הקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר.קדימהאואחורההפונותלילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלבשים

.)43עמוד3(לסיטואציהבהתאםהנכוןבמצבנמצאת

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

1,2מנוטרלתמנוטרלתהקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאווירכריתכרית1פעילהפעילההקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאווירכריתכריתמשקלמשקלקבוצתקבוצת

והקצהביותרהגבוההבעמדהיהיההמושבכריתשלהקדמישהקצהכךהמושבכריתנטייתאתכוונן1

.ביותרהתחתונהבעמדההאחורי
החיווינורית:הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולבפונקצייתמצוידהרכב2

PASSENGER AIR BAG OFFלדלוקחייבת.

XU,Lג"ק10עד:0קבוצהקבוצה

XU,Lג"ק13עד+:0קבוצהקבוצה

UFU,Lג"ק18עדג"קI:9קבוצהקבוצה

UFU,Lג"ק25עדג"קII:15קבוצהקבוצה
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1,2מנוטרלתמנוטרלתהקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאווירכריתכרית1פעילהפעילההקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאווירכריתכריתמשקלמשקלקבוצתקבוצת

UFU,Lג"ק36עדג"קIII:22קבוצהקבוצה
Xזומשקלבקבוצתלילדיםמתאיםלא.

UFזומשקלבקבוצת"אוניברסלי"בקטגוריהקדימהשפונותלילדיםריסוןלמערכותמתאים.

Uזומשקלבקבוצת"אוניברסלי"בקטגוריהלילדיםריסוןלמערכותמתאים.

Lלילדיםריסוןמערכות"בפרקלטבלהבהתאםאוניברסליות-חצילילדיםריסוןלמערכותמתאים

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםהישיבהומקוםהרכבכאשראו",מומלצות

חגורתחגורתבאמצעותבאמצעותהאחוריהאחורילמושבלמושבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
הבטיחותהבטיחות

המושבים/האחוריהספסלכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומםתפוסיםאינםהמושביםומשענותהאחוריים

המושבומשענתהאחוריהמושב/האחוריהספסלכאשר
,קדימהלהתקפלעלוליםהםבמקומםתפוסיםאינם

.תאונהאוחזקהבלימהבעתלדוגמה
Rבמושב/האחוריבספסלהנוסעיםעלוליםכךעקב

חגורת.הבטיחותחגורתכנגדלהילחץהאחורי
והנוסעים,אמורהשהיאכפילהגןתוכללאהבטיחות
.ייפצעו
Rהמאוחסניםחפציםלעצורתוכללאהמושבמשענת

.המטעןבתא

והספסלהמושבשמשענתנסיעהכללפניודא0
.במקומםתפוסיםהאחוריהמושב/האחורי

חיווי,במקומהתפוסהאינההאחוריהמושבמשענתאם
.גלוייהיההאדוםהנעילה
לבלשיםישחגּורהלילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת

:הבאיםלנושאים
Oיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידלבשים

.לילדיםהריסוןמערכת
Oבקטגוריהלילדיםריסוןמערכתכשמתקינים

אכןשהיאלוודאיש"אוניברסליחצי"או"אוניברסלי"
.ברכבהמסויםהישיבהלמקוםמתאימה

הישיבהמקומותהתאמת"בפרקלהנחיותלבשים
.)64עמוד3("חגּורותלילדיםריסוןמערכותלעיגון

Oובמערכתובמערכת+0/0הקבוצותהקבוצותעבורעבורבסלקלבסלקלשימוששימושבעתבעת
מושבמושבעלעלIקבוצהקבוצהעבורעבורלאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסון
במערכתיגעשלאכךהנהגמושבאתכוונן:אחוריאחורי
.לילדיםהריסון

Oמקבוצהמקבוצהקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
I:אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש.

אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד
.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת

Oהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח
המושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.האחורי

OהמשקלבדרגותלילדיםמסוימותריסוןבמערכותIIאו
IIIלדוגמה,המרביהגובהבכוונוןמגבלותייתכנו

.נמוכההרכבתקרתכאשר
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Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
אם.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

.בהתאםהמושבכריתנטייתאתכוונון,אפשר
Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור

.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים
Oבמקרה.הקדמיבמושבנוגעותאינןהילדשרגליודא

.הקדמיהמושבאתקדימהמעטהזזהצורך
.לילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0

להיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא
.האחוריהמושבשלהישיבהמשטחעלמונח

מנותבתהבטיחותחגורתשלהכתףשרצועתתמידהקפד0
הכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורהיציאתמחריץנכון

.לילדיםהריסוןבמערכת
קדימההחגורהיציאתמחריץלעבורצריכההכתףרצועת
.למטהואז

האווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרולללאללארכביםרכביםבנושאבנושאהנחיותהנחיות
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשל

פתוחהכשהדלתגלויהמדבקה

הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולללאברכבים
.הקדמיהנוסעבצדהמכשיריםלוחבצדמיוחדתמדבקהישנה
:הבאותלהנחיותמיוחדבאופןלבשים
Rהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתלהתקיןאיןלעולם

.לאחורפונהכשהיאהקדמי

Rעלרקלאחורהפונהלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן
.מתאיםאחורימושב

לילדיםריסוןמערכותלעיגוןישיבהמקומותהתאמת-
.)64עמוד3(חגּורות

האחורילמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-
.)66עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות

Rאוקדימההפונהלילדיםריסוןלמערכתבנוגעהנחיות
.)67עמוד3(הקדמיהנוסעמושבעלאחורה

אחורהאחורהאואוקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכתלמערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעל

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כריתכאשרלאחורהפונהלילדיםריסוןבמערכת
מופעלתהקדמילנוסעהאוויר

הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמושיבאתהכאשר
החיוויונוריתהקדמיהנוסעמושבעללאחור

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

PASSENGERהחיווי AIR BAG OFFחייבת
.לדלוק
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לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

הפונותלילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלבשים
.)68עמוד3(קדימהאואחורה

הקדמיהנוסעשלהשמשמגןעלאזהרה

PASSENGERהחיוויבנוריתתמידלבשים AIR BAG
OFFהקדמילנוסעהאווירכריתלמצב:
Rהריסוןמערכתאתלהתקיןאותךמחייבותהנסיבותאם

מיוחדבאופןלבשים,הקדמיהנוסעמושבעללילדים
שלהאווירכריתשלהאוטומטילנטרולהנוגעתלהנחיות
.)41עמוד3(הקדמיהנוסע

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

OFFכרית.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכריתכבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר

באמצעותבאמצעותהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעלמושבלמושבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
הבטיחותהבטיחותחגורתחגורת

חגורתבאמצעותהמעוגנתלילדיםריסוןמערכתבהתקנת
לבלשיםישהקדמיהנוסעמושבאלהרכבשלהבטיחות
:הבאיםלנושאים

Oמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותלבשים
.לילדיםהריסון

Oבקטגוריהלילדיםריסוןמערכתכשמתקינים
אכןשהיאלוודאיש"אוניברסליחצי"או"אוניברסלי"

.ברכבהמסויםהישיבהלמקוםמתאימה
הישיבהמקומותהתאמת"בפרקלהנחיותלבשים

.)64עמוד3("חגּורותלילדיםריסוןמערכותלעיגון
Oמקבוצהקדימההפונהלילדיםריסוןבמערכתבשימוש

I:אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש.

אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד
.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת

Oהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח
מושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.הקדמיהנוסע

OהמשקלבדרגותלילדיםמסוימותריסוןבמערכותIIאו
IIIלדוגמה,המרביהגובהבכוונוןמגבלותייתכנו

.נמוכההרכבתקרתכאשר
Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור

.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין
Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור

.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים
Oמאחוריאומתחת,כריתכגון,חפציםלהניחאיןלעולם

.לילדיםהריסוןמערכת
וכוונןשאפשרכמהלאחורהקדמיהנוסעמושבאתכוונן0

.ביותרהגבוההבעמדההאפשרככלהמושבאת
.האורכיבכיווןהסוףעדפנימההמושבכריתאתכוונן0
כריתשלהקדמישהקצהכךהמושבכריתנטייתאתכוונן0

האחוריוהקצהביותרהגבוההבעמדהיהיההמושב
.ביותרהתחתונהבעמדה

.האפשרככלזקופהלזוויתהמושבמשענתאתכוונן0
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.לילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0
להיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא
.הקדמיהנוסעמושבשלהישבהמשטחעלמונח

מנותבתהבטיחותחגורתשלהכתףשרצועתתמידהקפד0
הכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורהיציאתמחריץנכון

.לילדיםהריסוןבמערכת
קדימההחגורהיציאתמחריץלעבורצריכההכתףרצועת
.למטהואז

מושבשלהחגורהיציאתחריץאתכוונןהצורךבמקרה0
.הקדמיהנוסע

ילדיםילדיםבפניבפניבטיחותבטיחותנעילתנעילת

בדלתותבדלתותילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילתשלשלשחרורשחרוראואונעילהנעילה
האחוריותהאחוריות

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

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

:בעיקרעלוליםהם,ברכבנוסעיםילדיםגםכאשר
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד
אתלהפעיללהקפידישברכבילדיםמסיעיםכאשר0

.ילדיםבפניהבטיחותנעילת
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

הרכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטלי
Mercedesבאמצעותהופעלה me connect.
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הבטיחותלהנחיותלבשים:לבריטניההמיועדיםרכבים
".הדלתותשלנוספתלאבטחההנחיות"בפרקהחשובות
האחוריותהדלתותעבורקיימתילדיםבפניהבטיחותנעילת

.האחורייםהצדוחלונות
דלתכלנועלתהאחוריותבדלתותילדיםבפניהבטיחותנעילת
.מבפניםהאלההדלתותאתלפתוחאפשראי.בנפרד

2או)אבטחה(1החץבכיווןהידיתאתדחף0
).שחרור(

ילדיםבפניהבטיחותנעילתתפקודאתבדוקמכןלאחר0
.דלתכלשל

בחלונותבחלונותילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילתשלשלשחרורשחרוראואונעילהנעילה
האחורייםהאחורייםהצדהצד

.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
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.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
בקרהנורית2
נעילהשחרור3
המטעןתאדלתשלסגירה/פתיחה4

הלחצןעלבלחיצהנדלקתאינה2החיווינוריתאם%
Üאוß,ריקההסוללה.

.)74עמוד3(במפתחסוללההחלף

:הבאיםהרכיביםאתמשחרר/נועלהמפתח
Rהדלתות
Rהדלקמכלדלתית
Rהמטעןתאדלת

שחרורמרגעשניות40-כתוךדלתותאתפותחיםלאאם
.תופעלגניבותנגדההגנה.יינעלהרכב,הנעילה

אואלקטרונייםמכשיריםעםביחדהרכבמפתחאתתחזיקאל
.המפתחתפקודאתלשבשעלולזה.מתכתייםחפצים

אחרת.הממוזגהכוסותבמחזיקהרכבמפתחאתתשמוראל
.יזוההלאשהמפתחייתכן

הנעילההנעילהלאישורלאישורהקוליהקוליהחיוויהחיווישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.קוליסגירהאישוראתכבהאוהפעל0
:לבלבשיםשים%
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הנעילהלאישורהקוליהחיוויעבורשנבחרהההגדרה
במדינות.הרלוונטיותהתעבורהלתקנותבהתאםתהייה

הקוליבחיוויהשימוש,בגרמניהגםהיתרבין,מסוימות
בגרמניה(התעבורהתקנותפיעלאסורהנעילהלאישור

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

הנעילההנעילהשחרורשחרורהגדרותהגדרותשינוישינוי

:המפתחשלאפשריותנעילהשחרורפונקציות
Rמרכזינעילהשחרור.
Rהדלקמכלודלתיתהנהגדלתשלנעילהשחרור.
עלשניותכששבמשךלחץ:ההגדרותההגדרותביןביןהחלפההחלפה0

החיווישנוריתעד,זמניתבוß-וÜהלחצנים
.פעמייםמהבהבת
דלתשלנעילהשחרורפונקצייתנבחרהכאשראפשרויות

:הדלקמכלודלתיתהנהג
Rהלחצןעלפעמייםלחץ:ברכבברכבמרכזיתמרכזיתנעילהנעילהשחרורשחרור

Ü.

RעםעםרכביםרכביםKEYLESS-GO:במשטחתיגעאם
הנהגדלתשלהנעילה,הנהגדלתידיתשלהפנימי
.תשתחררבלבדהדלקמכלודלתית

המפתחהמפתחפונקציותפונקציותהשבתתהשבתת

אפשרבמפתחאוברכבשימושללאארוכהתקופהלפני
אתכךלשםהשבת.המפתחשלהחשמלצריכתאתלהפחית
.המפתחפונקציות

לחיצותשתיהמפתחשלßהלחצןעללחץ:השבתההשבתה0
.זואחרבזוקצרות
פעםואזפעמייםקצרותמאירההמפתחשלהחיווינורית
.ארוכהאחת

.במפתחכלשהולחצןעללחץ:הפעלההפעלה0
בתאהנמצאמפתחבאמצעותהרכבהתנעתבעת%

במחדשיופעלוהמפתחפונקציות,המרכזיתבקונסולה
.)155עמוד3(אוטומטית

החירוםהחירוםמפתחמפתחשלשלוהכנסהוהכנסההוצאההוצאה

.1הנעילהשחרורכפתורעללחץ:הוצאההוצאה0
.החוצהמעטיידחף2החירוםמפתח

ננעלשהואעד2החירוםהמפתחאתהחוצהמשוך0
.הבינייםבעמדת

אתומשוך1הנעילהשחרורכפתורעלשובלחץ0
.הסוףעדהחוצה2החירוםמפתח

.1הנעילהשחרורכפתורעללחץ:הכנסההכנסה0
דחףאוהבינייםעמדתאל2החירוםמפתחאתדחף0

.ננעלשהואעדהסוףעדפנימהאותו
2החירוםמפתחשלהבינייםבעמדתלהשתמשאפשר%

.מפתחותלצרורהמפתחאתלחברכדי
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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

.)73עמוד3(החירוםמפתחאתהוצא0

ודחף2הנעילהשחרורכפתוראתהסוףעדמטהלחץ0
.החץבכיוון1המכסהאת

.אותווהסרהחץבכיוון1המכסהאתפתח0
הסוללהאתוהוצא3הסוללהתאאתהחוצהמשוך0

.הריקה
לבשים.3הסוללהלתאהחדשההסוללהאתהכנס0

.עצמהובסוללההסוללהבתאהחיובהקוטבלסימון

.3הסוללהתאאתפנימהדחף0
נסגרשהואעדאותוודחף1המכסהאתמחדשחבר0

.וננעל

דלתותדלתות
לדלתלדלתהנוספתהנוספתלאבטחהלאבטחההנחיותהנחיות

.בבריטניהרכביםעבוררקזמינהלדלתהנוספתהאבטחה

בתוךשנמצאיםאנשיםשלפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשרהרכב

עודניתןלא,פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשר
.מבפניםהדלתותאתלפתוח
לצאתיוכלולאהם,ברכבנמצאיםאנשיםזהבמקרהאם

.סכנהבמצבלדוגמה,ממנו
,השגחהללאאנשיםברכבלהשאיראיןלעולם0

.מוגבליםאנשיםאוזקנים,ילדיםובמיוחד
כאשרלדלתהנוספתהאבטחהאתלהפעילאין0

.אנשיםברכבישנם

:הבאיםבמקריםאוטומטיתתופעללדלתהנוספתהאבטחה
Rהמפתחבאמצעותננעלהרכב.
RבאמצעותננעלהרכבKEYLESS-GO.
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Mercedesבאמצעותננעלהרכבאם me connect,
.פעילהאינהלדלתהנוספתהאבטחה
אתלפתוחניתןלא,פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשר

.מבפניםהדלתות
.הצופרבאמצעותלסמןאפשרהנעילהלאחר%

:הבאבאופןלדלתהנוספתהאבטחהשלהפעלהלמנועאפשר
הרכבפניםאבטחתאתכבההרכבנעילתלפני
.)91עמוד3(

מבפניםמבפניםהדלתותהדלתותשלשלופתיחהופתיחהנעילהנעילהשחרורשחרור

לאבטחהבנוגעלהנחיותלבשם:בריטניהבריטניהעבורעבוררקרק0
.)74עמוד3(דלתהנוספת

.2הדלתידיתאתמשוך0
.מעלהנע1האבטחהפיןמשתחררתהדלתכשנעילת

מבפניםמבפניםהרכבהרכבשלשלמרכזייםמרכזייםנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

.1הלחצןעללחץ:נעילהנעילהשחרורשחרור0
.2הלחצןעללחץ:נעילהנעילה0

.תשתחררולאתינעללאהדלקמכלדלתית

:תשתחררלאהרכבנעילת
Rהמפתחבאמצעותהרכבאתנעלתאם.
RבאמצעותהרכבאתנעלתאםKEYLESS-GO.

דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבשלשלנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

תנאיםתנאים
Rהדיגיטליהרכבמפתחשלהבאותמהגרסאותאחת

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

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

Rמספיקטעוןהניידהטלפון.
%Mercedes-Benzמפתחאתאתךלקחתלךממליצה

.בתפקודהגבלותשיהיולמקרה,החירום
עלולה,בקופסההנייחהטלפוןנמצאכאשר%

.נפגעהשהפונקציונליות ,
NFC-האנטנת,משבועייםיותרבמשךנסעלאהרכבאם

.תושבתהדלתבידית
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.הדלתידיתאתמשוך0
.תושבתNFC-האנטנת

1הנהגדלתבידיתNFC-האנטנתבאזורגע0
נמצאתשבוהדיגיטליהרכבבמפתחהאזורבאמצעות
.NFC-האנטנת
.לסירוגיןישתחרראויינעלהרכב

השירותאתבטל,הדיגיטליהרכבמפתחאתאיבדתאם
Mercedes-ב"דיגיטלירכבמפתח" me connectבאתר

https://www.mercedes.me.

KEYLESS-GOעםעםרכביםרכביםשלשלנעילהנעילהשחרורשחרור/נעילהנעילה
תנאיםתנאים
Rלרכבמחוץנמצאהמפתח.
Rמ1-מגדולאינולרכבהמפתחביןהמרחק'.
Rסגורותמשתמשיםשלהשבידיתוהדלתהנהגדלת.

.הדלתידיתשלהפנימיבשטחגע:הרכבהרכבנעילתנעילתשחרורשחרור0
.2או1החיישןבשטחגע:הרכבהרכבנעילתנעילת0
שלהמשוקעבשטחממושכתנגיעהגע:נוחהנוחהסגירתסגירת0

.הסגירהתהליךלהשלמתעד2החיישן
.)85עמוד3(הנוחההסגירהעלנוסףמידע%

שלההנעילה,מבחוץהמטעןתאדלתאתפותחיםכאשר
.אוטומטיתמשתחררת
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KEYLESS-GOעםעםבעיותבעיות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

הרכבנעילתאתולשחררלנעולעודניתןלא
.KEYLESS-GOבאמצעות

:האפשריותהסיבות
R73עמוד3(יושבתוהמפתחפונקציות(.
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.
Rחזקרדיואותותממקורהפרעה.
Rפגוםהמפתח.
.)73עמוד3(המפתחפונקציותאתהפעל0
.)74עמוד3(אותההחלףהצורךובמקרה,החיווינוריתבאמצעותהסוללהאתבדוק0
.)73עמוד3(הנעילהאתולשחררלנעולכדיהחירוםבמפתחהשתמש0
.מורשהבמוסךלבדיקהוהמפתחהרכבאתהבא0

האוטומטיתהאוטומטיתהנעילההנעילהשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה

יותרמהרמסתובביםוהגלגליםמופעלתההצתהכאשר
.אוטומטיתיינעלהרכב,הליכהממהירות
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,שניותכחמשבמשךלחוץ2הלחצןאתהחזק:הפעלההפעלה0
.אישורצלילשנשמעעד

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

החשמליתהחשמליתהנעילההנעילהשלשלהפעולההפעולהאופןאופן

סגורהאינהאךבמנעולנתפסתשהיאכךהדלתאתכשסוגרים
הדלתאתותסגורתמשיךהחשמליתהסגירהמערכת,לגמרי
.לגמרי

החירוםהחירוםמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהנהגהנהגדלתדלתשלשלנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

,החירוםמפתחבאמצעותהרכבכלאתלנעולברצונךאם%
הנעילהלחצןעלפתוחההנהגכשדלתראשיתלחץ

מפתחבאמצעותהנהגדלתאתנעלמכןלאחר.מבפנים
.החירום

עדההגנהבמכסה1לפתחהחירוםמפתחאתדחף0
.הסוף

.משוכהאותהוהחזקהדלתידיתאתמעטמשוך0
הרחקהחירוםמפתחבאזורההגנהמכסהאתמשוך0

שהמכסהעד,שאפשרכמהעדישרבקו,מהרכב
.משתחרר

.הדלתידיתאתשחרר0

וסגירהפתיחה78



לעמדהשמאלההחירוםמפתחאתסובב:נעילהנעילהשחרורשחרור0
1.

.1לעמדהימינההחירוםמפתחאתסובב:נעילהנעילה0
שהואעדהמנעולעלבזהירותההגנהמכסהאתדחף0

.יציבויושבנתפס

מטעןמטעןתאתא
המטעןהמטעןתאתאדלתדלתפתיחתפתיחת

פליטהמגזיהרעלהסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
בזמןפתוחהנותרתהמטעןתאדלתאם.חמצני-חד

פליטהגזי,נסיעהבמהלךובמיוחד,פועלשהמנוע
.הרכבלפניםלחדורעלולים

תאדלתפתיחהלפניהמנועאתלדומםהקפד0
.המטען

פתוחההמטעןתאדלתאתלהשאיראיןלעולם0
.נסיעהבמהלך

מעלמכשוליםעקבהמטעןתאלדלתנזקהערההערה*
לרכב

.ולמעלהלאחורנפתחתהמטעןתאדלת
תאלדלתומעלמאחורימקוםמספיקשישנוודא0

.המטען

:הבאיםהבאיםבאופניםבאופניםהמטעןהמטעןתאתאדלתדלתאתאתלפתוחלפתוחאפשראפשר

.המטעןתאדלתשלמרוחקתלפתיחה1בלחצןמשוך0
.במפתחpהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים0 ACCESS:בעט

.)82עמוד3(לפגושמתחתברגלך
דלתבידיתמשוךמשוחררתהמטעןתאדלתנעילתכאשר0

.מידאותהושחררהמטעןתא
אותהמשוך,בינייםבעמדתנעצרההמטעןתאדלתאם0

.אותהעזובלהיפתחמתחילהשהיאוברגע,למעלה
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.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
שהואברגעשחרר.המטעןתאדלתאתמעטמטהמשוך0

.להיסגרמתחילה

שלאוטומטיתסגירהבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
המטעןתאדלת

דלתשלאוטומטיתסגירהבעתלהיתפסעשוייםגוףחלקי
בטווחלהימצאעשוייםאנשיםלכךבנוסף.המטעןתא

ילדים,הסגירהבמהלךהסגירהלטווחלהיכנסאוהסגירה
.לדוגמה

נמצאאינושאישלוודאישהסגירהתהליךבמשך0
.הסגריהטווחבקרבת

באחתהשתמשהסגירהתהליךאתלעצורכדי
:הבאותמהאפשרויות
Rהלחצןעללחץpבמפתח.
Rמשוךאוהנהגבדלתמרחוקהתפעוללחצןעללחץ

.אותו
Rהמטעןתאבדלתהנעילהאוהסגירהלחצןעללחץ.
Rהמטעןתאדלתבידיתמשוך.

HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים0 ACCESS:אפשר
בעיטהתנועתבאמצעותגםהסגירהתהליךאתלעצור
.האחורילפגושמתחת

.ההצתהאוהמתחאספקתאתהפעל0
תאדלתעבור1מרחוקההפעלהלחצןעללחץ0

.המטען
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.המטעןתאבדלת1הסגירהלחצןעללחץ0

KEYLESS-GOעםעםרכביםרכבים
.המטעןתאבדלת2הנעילהלחצןעללחץ0

תיסגרהמטעןתאדלת,לרכבמחוץמפתחמזוההאם
.יינעלוהרכב

המפתחשלpהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
).הרכבבקרבתנמצאכשהמפתח(

HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים ACCESS
.)82עמוד3(לפגושמתחתבעיטהתנועתבצע0

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
Rמשוךאוהנהגבדלתמרחוקהתפעוללחצןעללחץ

או,אותו
Rהמטעןתאבדלתהנעילהאוהסגירהלחצןעללחץ,

או
Rהמטעןתאדלתבידיתמשוך.
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HANDS-FREEפונקצייתפונקציית ACCESS

HANDS-FREE ACCESSלסגור,לפתוחלךמאפשרת
מתחתהרגלתנועתבאמצעותהמטעןתאדלתאתולהחזיק
.לפגוש
.לסירוגיןסגירהאופתיחהתהליךמפעילההבעיטהתנועת
ולסגירה)79עמוד3(לפתיחהלהנחיותלבשים
.המטעןתאדלתשל)80עמוד3(

יושמעוהמטעןתאדלתשלהסגירהאוהפתיחהבמהלך%
.התראהצלילישני

מערכתשלחמיםמחלקיםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
הפליטה

אם.מאודלהתחמםעשויההרכבשלהפליטהמערכת
-HANDS-בהשימושבעתהפליטהבמערכתתיגע

FREE ACCESSלהיכוותעלולאתה.
שלהכיסויבאזוררקלבעוטתמידהקפד0

.החיישנים

התאדלתשלבשוגגמפתיחהלרכבנזקיםהערההערה*
המטען

Rאוטומטישטיפהבמתקןשימושבעת
Rגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת

KEYLESS-GOאתלהשביתישאלהבמצבים0
'מ3לפחותשלבמרחקנמצאשהמפתחולוודא
.מהרכב

עמידהעלהקפדלפגושמתחתהבעיטהתנועתביצועבעת
לדוגמה,ולהחליקמשקלשיווילאבדעלולאתהאחרת,יציבה

.קרחעלבעמידה

:הבאותלהנחיותלבשים
Rהרכבמאחורינמצאהמפתח.
Rמהרכבמ"ס30לפחותשלבמרחקעמודהבעיטהבזמן.
Rברגלבפגושתפגעאל.
Rמדילאטתבעטאל.
Rבחזרהואזהרכבלכיווןלהתחילצריכההבעיטהתנועת

.אחורה

החיישניםשלהכיסויאזור1

עשרהמתן,הצליחולאזואחרבזובעיטהתנועותכמהאם
.שניות

וסגירהפתיחה82



המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמקרים
:כללתפעל
Rשלגאוהפשרהממלחילדוגמה,מלוכלךהחיישניםאזור.
Rתותבתרגלהיאהבועטתהרגל.

להיסגראולהיפתחעשויההמטעןתאדלתהבאיםבמצבים
:בשוגג
Rשלהכיסויבאזוררגלייםאוידייםמזיזיםאנשיםכאשר

בהרמתאוהרכבשלפולישבמהלךלדוגמה,החיישנים
.חפצים
Rמאחורהרכבלרוחבחפציםמעמידיםאומוביליםכאשר,

.מטעןפריטיאומטעןחגורותכגון
Rאחריםכיסוייםאויריעות,קשירהרצועותמושכיםכאשר

.לפגושמעבר
Rמעברמטהחורגשאורכוהגנהבמצעמשתמשיםכאשר

.החיישניםשלהכיסויאזורלתוךהמטעןתאלסף
Rכראוימחובראינהההגנהמצעכאשר.
Rעלאוגרוריםעל,הגרירהוועלפעולותביצועבעת

.אחוריאופנייםמנשא

המפתחפונקציותאתהשבתדומיםבמצביםאואלהבמצבים
.המפתחאתאצלךתחזיקאלאו)73עמוד3(

המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלהפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלת

הפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלתהפעלתהפעלת
המטעןתאדלתשלהפתיחהזוויתאתלהגבירבאפשרותך
לפנימ"ס20-כעד,התנועהטווחשלהעליונהבמחצית
.הסופיהמיקום

במיקוםהמטעןתאדלתשלהפתיחהתהליךאתעצור0
.המבוקש

עדהמטעןתאבדלתהסגירהלחצןעלברציפותלחץ0
.אישורצלילשומעשאתה
תיפתחהמטעןתאדלת.מופעלתהפתיחהזוויתהגבלת

.תיעצרואזהשמורלמיקוםעד

שלבידיתשובמשוךלגמריהמטעןתאדלתאתלפתוחכדי
.האוטומטיתהעצירהלאחרהמטעןתאדלת

הפתיחההפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלתביטולביטול
עדהמטעןתאבדלתהסגירהלחצןעלברציפותלחץ0

.קצריםאישורצלילישנישנשמעים

החירוםהחירוםמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהמטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלהנעילההנעילהשחרורשחרור

תנאים
Rמקופלתהאחוריהמושבמשענת.
Rהוסרהמתקפלהמטעןתאכיסוי.

ודחףבחיפוי1לפתח2החירוםמפתחאתהכנס0
.פנימהאותו
.תשתחררהמטעןתאדלתנעילת
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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

עבורילדיםבפניהבטיחותנעילתאתהפעל0
.האחורייםהמושביםשלהצדחלונות

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

תנאיםתנאים
Rמופעלותההצתהאוהמתחאספקת.

סגירה1
פתיחה2

.יותרגבוההעדיפותהנהגבדלתללחצנים
הלחצןאתמשוךאולחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועההפעלתהפעלת0

Wאותוושחררההתנגדותלנקודתמעבראל.
Wהלחצןעלשובלחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועהעצירתעצירת0

.אותומשוךאו
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.כבויכשהרכבגםהצדחלונותאתלתפעללהמשיךאפשר
.קדמיתדלתלפתיחתעדאודקותכארבעלמשךאפשריהדבר

הצדהצד-חלונותחלונותשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
חלון,הצדחלוןשלהסגירהלתנועתהמפריעעצםישנואם
הכיווןהיפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהצד

תשומתאתמחליפהואינהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית
.שלךהלב
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

פונקצייתלמרותהצדבחלוןהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיווןהיפוך

:מגיבהאינההכיווןהיפוךפונקציית
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים.
Rכיולבזמן.

למנועתוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתכאלהבמצבים
.המעיכהאת
באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

.הסגירה
כדיWהלחצןעללחץ,נתפסמישהואם0

.הצדחלוןאתבחזרהלפתוח

הצדהצדחלונותחלונותשלשלאוטומטיתאוטומטיתפעולהפעולה

הרכבכאשראוטומטיתייסגרוהצדחלונותהבאיםבמקרים
: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.
Rייפתחהנפתחהפנורמיהגג.
Rיופעלהנהגמושבאוורור.
ראשית,סגורהפנורמיהשמשגגשלהגלילהסוכךאם%

.הגלילהסוכךייפתח
.Üהלחצןאתשחרר:הנוחההנוחההפתיחההפתיחהביטולביטול0
Üהלחצןעלשובלחץ:הנוחההנוחההפתיחההפתיחההמשךהמשך0

.לחץאותווהחזק

)מבחוץמבחוץהרכבהרכבסגירתסגירת(נוחהנוחהסגירהסגירה

זהירהלאנוחהסגירהבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

בטווחהנמצאיםגוףאבריעשוייםנוחהסגירהבעת
.להיתפסהנפתחהשמשגגושלהצד-חלוןשלהסגירה
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הסגירהתהליךעללפקחישנוחהסגירהבעת0
.במלואו

באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0
.הסגירה

.במפתחßהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
:יבוצעוהבאותהפונקציות
Rיינעלהרכב.
Rייסגרוהצדחלונות.
Rייסגרהנפתחהפנורמיהגג.

.ßהלחצןאתשחרר:הנוחההנוחההסגירההסגירהביטולביטול0
והחזקßהלחצןעלשובלחץ:הגלילההגלילהסוכךסוכךסגירתסגירת0

.לחוץאותו
באמצעותגםהנוחההסגירהאתלהפעילאפשר%

KEYLESS-GO)376עמוד(.

נפתחנפתחשמששמשגגגג
הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

הפנורמילגגגםמתייחס"נפתחשמשגג"המושג%
.הנפתח

גגשלובסגירהבפתיחההיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמש

הנפתחהשמשגגשלהתנועהבטווחשנמצאיםגוףאברי
.הגגסגירתבזמןלהיתפסעשויים

גוףאיברשאףלוודאישוהסגירההפתיחהבעת0
.התנועהבטווחנמצאאינו

.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
הלחצןעלקצרהלחיצהאוטומטיבמצבלחץ0

.כלשהובכיוון
.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

גגאתמפעיליםילדיםכאשרהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמש

עלוליםהםהנפתחהשמשגגאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאהםכאשרבמיוחד,להיתפס

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

סוכךשלובסגירהבפתיחההיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הגלילה

להיתפסגוףאבריעשוייםהסגירהאוהפתיחהבמהלך
.הנפתחהשמשלגגאולמסגרתהגלילהסוכךבין
גוףשאברילוודאישהסגירהאוהפתיחהבעת0

.הגלילהסוכךשלהתנועהבטווחנמצאיםאינם
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
הלחצןעלקצרהלחיצהאוטומטיבמצבלחץ0

.כלשהובכיוון
.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

קרחאושלגעקבתקלההערההערה*

השמשגגשלבתפקודלתקלותלגרוםיכוליםוקרחשלג
.הנפתח

פנויהואכאשררקהנפתחהשמשגגאתפתח0
.ומקרחמשלג

בולטיםחפציםעקבנזקהערההערה*

בפסילפגועעשוייםהנפתחהשמשמגגהבולטיםחפצים
.האיטום
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.הנפתחהשמשמגגלבלוטחפץלאףלאפשראין0

לנושאיםלבלשםישגגמנשאמותקןאםהערההערה*
הבאים

יתרומםהנפתחהשמששגגייתכןגגמנשאמותקןכאשר
.בלבדמוגבלבאופןוייפתח

הנפתחהשמשגג,גגמנשאמותקןכאשראםבדוק0
.להיפתחאולהתרומםיכול

השמשגגאתלפתוחאולהריםאין,ספקישנואם0
.הנפתח

הרמה1
פתיחה2
הנמכה/סגירה3

סוכךואתהנפתחהפנורמיהגגאתמתפעל3הלחצן
.הגלילה
סוכךכאשררקהנפתחהפנורמיהגגאתלתפעלאפשר
.פתוחהגלילה

הפנורמיהגגכאשררקהגלילהסוכךאתלפתוחניתן%
.מוטהאוסגורהנפתח

יכולהנפתחהשמשגג,גגמנשאמותקןכאשראםבדוק0
.להיפתחאולהתרומם

הלחצןאתמשוךאולחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועההפעלתהפעלת0
.ושחררההתנגדותלנקודתמעבראל3

עלקצרהלחיצהלחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועהביטולביטול0
.כלשהובכיוון3הלחצן
.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

.הנפתחהפנורמיהגגאתהרם:הרכבהרכבפניםפניםאוורוראוורור0
.מעטייפתחהגלילהסוכך

הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
,הנפתחהשמשגגשלהסגירהלתנועתמפריעכלשהועצםאם
הכיווןהיפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהגג

תשומתאתמחליפהואינהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית
.שלךהלב
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

87וסגירהפתיחה



הכיווןהיפוךכשפונקצייתגםהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
פעילה

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

מעיכהלמנועתוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתלפיכך
.אלהבמצב
באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

.הסגירה
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
הלחצןעלקצרהלחיצהאוטומטיבמצבלחץ0

.כלשהובכיוון
.ייעצרהסגירהתהליך

הגלילההגלילהסוכךסוכךשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
,הגלילהסוכךשלהסגירהלתנועתהמפריעעצםישנואם

היפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהגלילהסוכך
אתמחליפהואינהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטיתהכיוון
.שלךהלבתשומת

אינםגוףשאברילוודאישהגלילהסוכךסגירתבעת0
.התנועהבטווחנמצאים

היפוךפונקצייתלמרותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיוון

רכיםלעצמיםבעיקרתגיבלאהכיווןהיפוךפונקציית
.קטנותאצבעותכגון,וצרים
אתתזההלאהכיווןהיפוךשפונקצייתייתכןכךעקב

.ההיתפסות
גוףשאברילוודאישהגלילהסוכךסגירתבעת0

.התנועהבטווחנמצאיםאינם
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או
עלקצרהלחיצההאוטומטיתהסגירהבמהלךלחץ0

.כלשהולכיווןהלחצן
.ייעצרהסגירהתהליך

הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלאוטומטיותאוטומטיותפונקציותפונקציות

הפנורמילגגגםמתייחס"נפתחשמשגג"המושג%
.הנפתח

אתלבטלאפשר3הלחצןשלבמשיכהאובלחיצה
"הנסיעהבמהלךבגשםסגירה"האוטומטיותהפעולות

".אוטומטיתהנמכה"ו
הרכבכאשראוטומטיתייסגרהנפתחהגגהבאיםבמצבים
:במקוםעומד
Rהגשםחיישןידיעלזיהוי(גשםלרדתמתחילכאשר

)הקדמיתבשמשה
Rקיצוניתהחיצוניתהטמפרטורהכאשר
Rשעותששכעבור
Rהמתחבאספקתהפרעותכשישנן

הנפתחהשמשגג,הרכבפניםאתולאווררלהמשיךכדי
.מאחורמכןלאחריתרומם
הגג,אוטומטיתסגירהבמהלךנחסםהנפתחהשמשגגכאשר
גגשלהאוטומטיתהפעולהמכןלאחר.בחזרהמעטייפתח
.תבוטלהצד-וחלונותהנפתחהשמש

נסיעהנסיעהבמהלךבמהלךבגשםבגשםסגירהסגירהפונקצייתפונקציית
יונמךהואמורםהשמשגגאם:נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגגבעליבעלירכביםרכבים

.הנסיעהבמהלךגשםלרדתמתחילכאשראוטומטית

אוטומטיתאוטומטיתהנמכההנמכה
מורםהנפתחהשמשגגאם:נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגגבעליבעלירכביםרכבים
במהירות.גבוהותנסיעהבמהירויותמעטיונמךהוא,מאחור
.אוטומטיבאופןבחזרהיתרומםהואנמוכה

וסגירהפתיחה88



האוטומטיתההנמכהעקבהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמשגגשל

באופןמאחורמעטיונמךהואמורםהנפתחהשמשגגאם
.גבוהותבמהירויותאוטומטי

.להיתפסעשוייםאחריםאנשיםאואתהכךעקב
לטווחידייםשולחאינואישהנסיעהשבמהלךודא0

.הנפתחהשמשגגשלהתנועה
גגלחצןעלקצרהלחיצהלחץ,נתפסמישהואם0

.אחורהאוקדימההנפתחהשמש
.לפתיחהמתרומםהנפתחהשתמשגג

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
האימובילייזרהאימובילייזרתפקודתפקוד

.מתאיםמפתחללאהרכבשלהתנעהמונעהאימובילייזר
ויבוטל,ההצתהכיבויעםאוטומטיתיופעלהאימובילייזר
.ההצתההפעלתעםאוטומטית

)EDW(גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת
גניבהגניבהנגדנגדהאזעקההאזעקהמערכתמערכתתפקודתפקוד
חזותיתאזעקהתפעילהיאמופעלתהאזעקהמערכתכאשר

:הבאיםבמצביםואקוסטית
Rדלתפתיחתבעת
Rהמטעןתאדלתפתיחתבעת
Rהמנועתאמכסהפתיחתבעת
R90עמוד3(מוזנקתהרכבפניםאבטחתכאשר(
R90עמוד3(מוזנקתגרירהמפניההגנהכאשר(

אוטומטיתתופעלגניבהנגדהאזעקהמערכתהבאיםבמקרים
:שניותכעשרכעבור
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO

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

)155עמוד3(האחסוןבתאנמצא
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Mercedes‑Benzשלהחירוםקריאתמערכתכאשר%
שניות30-מיותרבמשךמופקתוהאזעקהפעילה

שירותלמרכזאוטומטיתהודעהתישלח,ברציפות
.)408עמוד3(הלקוחות

גניבהגניבהנגדנגדהאזעקההאזעקהמערכתמערכתסגירתסגירת
.במפתחpאוÜ,ßהלחצןעללחץ0
או
בתאנמצאהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחץ0

.)155עמוד3(האחסון

:KEYLESS-GOבאמצעותבאמצעותאזעקהאזעקהביטולביטול
מחוץנמצאהמפתחכאשרהחיצוניתהדלתבידיתאחוז0

.לרכב

גרירהגרירהמפנימפניההגנהההגנהתפקודתפקוד

,מופעלתגרירהמפניוההגנההרכבבנטייתשינויזוההאם
.וצליליתחזותיתאזעקהתופעל
כעבורתופעלגרירהמפניההגנההבאיםבמצבים

:שניות60-כ
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO

:סגוריםהבאיםהרכיביםאםרקתופעלגרירהמפניההגנה
Rהדלתות
Rהמטעןתאדלת

:אוטומטיתתושבתגרירהמפניההגנההבאיםבמצבים
RהלחצןעללחיצהלאחרÜאוpבמפתח
Rהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחיצהלאחר

)155עמוד3(האחסוןבתאנמצא
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
RבאמצעותהפעלהבעקבותHANDS-FREE

ACCESS

.)184עמוד3(חונהברכבהתנגשותזיהויעלמידע

גרירהגרירהמפנימפניההגנהההגנהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.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

)155עמוד3(האחסוןבתא
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
RבאמצעותהפעלהבעקבותHANDS-FREE

ACCESS

וסגירהפתיחה90



:שגויותאזעקותייתכנוהבאיםבמצבים
Rהרכבבתוךהתלוייםתליוניםלדוגמה,נעיםחפציםעקב
Rפתוחצד-חלוןכאשר
Rפתוחהפנורמיהנפתחהגגכאשר

הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

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

.הגדרותתחתרכבבתפריטהרכבפניםאבטחתאת
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הנהגהנהגשלשלנכונהנכונהישיבהישיבהלתנוחתלתנוחתהנחיותהנחיות

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורהמראותאוההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

חגורת,1ההגהגלגלכוונוןבעתהבאיםהנושאיםעלהקפד
:3הנהגומושב2הבטיחות
Rתוך,שלהאווירמכריתהאפשרככלרחוקיושבאתה

.להלןלמפורטלבשימת
Rזקוףיושבאתה.
Rשלךהירכייםאתקלותתומכתהמושבכרית.
Rעללדרוךמסוגלואתה,לגמרימתוחותאינןרגליך

.הסוףעדבקלותהדוושות

Rמשענתידיעלהעינייםבגובהבמרכזונתמךהעורף
.הראש
Rמעטמכופפותבידייםההגהלגלגללהגיעמסוגלאתה.
Rבחופשיותהרגלייםאתלהניעמסוגלאתה.
Rבמכלולשמוצגמהכלאתהיטבלראותיכולאתה

.המחוונים
Rבדרךהנעשהאתהיטברואהאתה.
Rפניעלועוברתהגוףעלצמודמונחתהבטיחותחגורת

.האגןעלונמוךהכתףמרכז

מושביםמושבים
קדמיקדמימושבמושבכוונוןכוונון

ידיעלהמושביםכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
ילדים

עלוליםהםהמושביםאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
הרכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל

"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטלי
Mercedesבאמצעותהופעלה me connect.
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בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

.כבויהההצתהכאשרהמושביםאתלכוונןאפשר

המושביםכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

עלוליםאחריםנוסעיםאואתההמושבכוונוןבעת
.המושבבמסילתלדוגמה,להיתפס

נמצאאינוגוףאיבראףהמושבכוונוןשבעתודא0
.המושבשלהתנועהבטווח

ילדים"ו"אווירכריות"בנושאיםהבטיחותלהנחיותלבשים
".ברכב

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורהמראותאוההגהגלגל,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
הבטיחותלחגורתמתחתלהחליקעלולאתהכזהבמקרה
לדוגמהלהיפצעוכךתאונהאוחזקהבלימהבעתבמיוחד
.בצוואראוהתחתוןהגוףבפלג
תחילתלפנינכונהבצורההמושבאתכוונן0

.הנסיעה
בתנוחההמושבמשענתאתלשמורתמידהקפד0

חגורתשלהכתףשרצועתוודאזקופהכמעט
.הכתףמרכזעלמונחתהבטיחות
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הראשמשענתגובה1
המושבמשענתנטיית2
המושבגובה3
מושבכריתאורך4
מושבכריתנטיית5
המושבשלאורךכוונון6

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותההגדרותאתשמור0
.)104עמוד3(

הנהגהנהגממושבממושבחשמליחשמליבאופןבאופןהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבכוונוןכוונון

תנאיםתנאים
Rמופעלתהמתחאספקת.

הנוסעמושבעבורהבאותהפונקציותאתלטעוןאפשר
:הקדמי
Rמושבכוונון
Rמושבחימום

Rמושבאוורור
Rזיכרוןפונקציית

.1הלחצןעללחץ:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבבחירתבחירת0
הנוסעשמושבסימןזהודולקתהחיווינוריתכאשר
.נבחרהקדמי

ביחידתהלחצניםבאמצעותהקדמיהנוסעמושבאתכוונן0
.הנהגבדלתהתפעול

.1הלחצןעלבשניתלחץ:הנהגהנהגמושבמושבבחירתבחירת0
.נבחרהנהגשמושבסימןזהוכבויההחיווינוריתכאשר
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התחתוןהתחתוןלגבלגבכיווניתכיוונית-הארבעהארבעהתמיכההתמיכהכוונוןכוונון

יותרגבוה1
יותרחלש2
יותרנמוך3
יותרחזק4

גופךלפיהמותניהשדרהעמודאזורקימוראתהתאם0
.4עד1הלחצניםבאמצעות

ראשראשמשענותמשענות

הקדמייםהקדמייםהמושביםהמושביםשלשלהראשהראשמשענותמשענותשלשלידניידניכוונוןכוונון

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורהמראותאוההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

אינןהראשמשענותכאשרפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכוןלאמותקנותאומותקנות

,נכוןמכווננותאינןאומותקנותאינןהראשמשענותאם
.אמורותשהןכפילהגןיוכלולאהן

תאונהבעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלתסכנה
!חזקהבלימהאו
מהלךבכלמחוברותהראששמשענותודא0

.הנסיעה

שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0
.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

הקדמייםהמושביםשלהראשמשענותביןלהחליףאין
שלוהנטייההגובהאתלכוונןתוכללאאחרת.והאחוריים
.הנכוןלמצבהראשמשענות
שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה
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.הראשמשענתאתמעלהמשוך:הגבהההגבהה0
ודחף,החץבכיוון1השחרורכפתוראתלחץ:הנמכההנמכה0

.הראשמשענתאתמטה
ומשוך2הנעילהשחרורכפתורעללחץ:קדימהקדימההטייההטייה0

.הראשמשענתאתקדימה
אחורהודחף2השחרורכפתורעללחץ:אחורהאחורההטייההטייה0

.הראשמשענתאת

הקדמייםהקדמייםבמושביםבמושביםלראשלראשהנוחותהנוחות-משענותמשענותשלשלידניידניכוונוןכוונון

ומשוך1הנעילהשחרורכפתורעללחץ:קדימהקדימההטייההטייה0
.הראשמשענתאתקדימה

אחורהודחף1השחרורכפתורעללחץ:אחורהאחורההטייההטייה0
.הראשמשענתאת

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהראשהראשמשענותמשענותשלשלידניידניכוונוןכוונון

.הראשמשענתאתמעלהמשוך:הגבהההגבהה0
ודחף,החץבכיוון1השחרורכפתוראתלחץ:הנמכההנמכה0

.הראשמשענתאתמטה

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהראשהראשמשענותמשענותשלשלהתקנההתקנהאואוהסרההסרה

הסרההסרה

אותןוקפלהאחורייםהמושביםמשענותנעילתאתשחרר0
.)107עמוד3(קדימהמעט

.הסוףעדמעלההראשמשענתאתמשוך0
ומשוך,החץבכיוון1הנעילהשחרורלחצןעללחץ0

.הראשמשענתאתהחוצה
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התקנההתקנה
יפנובמוטותשהחריציםכךהראשמשענתאתהכנס0

.הנסיעהלכיווןבמבט,שמאלה
.ננעלתשהיאעדהראשמשענתאתמטהדחף0
.ננעלתשהיאעדהאחוריהמושבמשענתאתבחזרההרם0

המושבהמושבכוונוניכוונוניקביעתקביעת

:מולטימדיהמערכת
ישיבהנוחות2נוחות2©1

קימורקימור(המותנייםהמותנייםבאזורבאזורהמשענתהמשענתשלשלהגבהגבקימורקימורכוונוןכוונון
)מותנימותני
.מותנייםבחר0
.המבוקשהמושבשלZהכוונוניםאתבחר0
.המתנפחותהכריותהגדרת0

המשענתהמשענתשלשלהצדהצדכריותכריותכוונוןכוונון
.המשענתשלצדתמיכתבחר0
.המבוקשהמושבעבורהמתנפחותהכריותאתכוונן0

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

תנאיםתנאים
Rלמידותבהתאםההגהגלגלוגובההנהגמושבכוונון

.מופעלהמושבשלהאוטומטיהכוונון:הגוף

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1
אוטומטימושבכוונון2

האוטומטיתהאוטומטיתהמושבהמושבהתאמתהתאמתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
שהרכבבזמןהפעילהמשתמשפרופילאתמחליפיםכאשר
החיצוניותהמראות,ההגהגלגל,הנהגמושב,במקוםעומד
.הנהגלפיאוטומטיתיתכווננוהמושבומתאר
.כבויאומופעלבחר0
.אינדיבידואלייםמשתמשפרופיליעבורזמינהזוהגדרה%

אתלבטלאולהפעילאפשראיהאורחפרופילעבור
פרופילעלנוסףמידע.האוטומטיתהמושבהתאמת
.)307עמוד3(משתמש

הגוףהגוףלמבנהלמבנהההגהההגהגלגלגלגלומיקוםומיקוםהנהגהנהגמושבמושבהתאמתהתאמת
ומיקוםהמושבתנוחתאתהנהגגובהבסיסעלמחשבהרכב
.לכךבהתאםישירותאותםומכוונן,ההגהגלגל
.ץאינרגלאומסבחרבחר:המידההמידהיחידתיחידתקביעתקביעת0
.הסקאלהבעזרתהגוףמבנהאתהגדר0
.כוונוןהתחלבחר0

הגוףלמבנהיותאמוההגהוגלגלהנהגמושבמיקום
.המוגדר
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חישבשהרכבההגהגלגלומיקוםהמושבתנוחתאם%
לכוונןעתבכלאפשר,נוחיםאינםאושימושייםאינם
.הלחצניםבאמצעותידניתאותם

יש,החיצוניותהמראותאתמכווננתאינהזופונקציה
.המתגיםבאמצעותידניתאותןלכוונן

פורטלבאמצעותגםאלההגדרותלקבועאפשר%
Mercedes meסנכרון.שלךהמשתמשפרופילעבור

Mercedesובפרופיליברכבהפרופילים me connect
עלנוסףמידע.שלךברכבהאלהההגדרותאתמחיל
.)309עמוד3(משתמשפרופיליסנכרון

וביציאהוביציאהבכניסהבכניסההסיועהסיועהגדרתהגדרת
.כבויאוההגהרק,ומושבהגהבחר0
אינדיבידואלימשתמשבפרופילמשתמשאתהכאשר%

הסיועעבורישמשזהנתון,גובהךאתשהגדרתלאחר
אוטומטיתינועוההגהוגלגלהמושב.וביציאהבכניסה
.)308עמוד3(המתאימהלעמדה
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העיסויהעיסויתוכניותתוכניותסקירתסקירת

סקירהסקירה

השפעההשפעהתוכניותתוכניות

באזורראשית,חמותלחץנקודותתחושבנוסף.הגבבעיסוימתחיל.ועיסויחוםשלשילובלגבמרגיעחםעיסוי
.האגן

ראשית,חמותלחץנקודותתחושבנוסף.הכתפייםבעיסוימתחיל.ועיסויחוםשלשילובכתפייםמרגיעחםעיסוי
.האגןבאזור

.עולהבכיווןעיסויגליבאמצעותממריץעיסויממריץעיסוי

.לגבמרפהעיסויקלאסיעיסוי

.המושבובכריתהגבלאורךעיסויגליבאמצעותאנרגיהמחדשעיסויגליעיסוי

לשפריכולוכךעמוקהבנשימהמסייע.עוליםעיסויגליבאמצעותהתנועתיותלהגברתעיסוימשחררעיסוי
.הדםולחץהדםזרימתאת

משענת
וכן

כרית

אתממריצותלהרפיהמתיחהביןהחלפות.שלךהפעולהשיתוףאתדורשותאלהתוכניות
.כנגדהללחוץעליךלחץנקודתחששאתהברגע.לשריריםהדםזרימת
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הקדמייםהקדמייםהמושביםהמושביםעבורעבורעיסויעיסויתוכניתתוכניתבחירתבחירת

:מולטימדיהמערכת
עיסוי2נוחות2©1

.)99עמוד3(עיסויתוכניתבחר0
.;המבוקשהמושבעבורהתוכניתאתהפעל0
.גבוההעוצמהכבהאוהפעל:העיסויהעיסויעוצמתעוצמתהגדרתהגדרת0
הבאיםבהתקניםלבחוראפשרהאחורייםהמושביםעבור%

:העיסויתוכניותאת)זמיניםאם(
R446עמוד3(האחורייםבצגים(

בשורתהאחורייםהמושביםעבוראפשריתהבחירה
.והשלישיתהשנייההמושבים

RבטאבלטMBUXהאחורייםלמושבים
עבורהאחורייםבצגיםכמומבוצעתהבחירה
.השנייההמושביםבשורתהאחורייםהמושבים

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.

מלפניםמושביםחימום
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אחורייםמושביםחימום

דרגתלבחירתעד1הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ0
.המבוקשתהחום
.החימוםבדרגתתלוי,ידלקושלושעדאחתחיווינורית
.כבויהמושבחימוםאזכבויותהחיווינוריותכלכאשר

8,10כעבוראוטומטיתדרגותמורידהמושבחימום%
.מלאלכיבויעדדקות20-ו

המשטחיםהמשטחיםחימוםחימוםהפעלתהפעלת

:מולטימדיהמערכת
משטחיםחימום2רכב2הגדרות2©1
החיפויים,הידמשענות,מופעלהמושבחימוםכאשר

.יתחממוהמרכזיתהקונסולהוכןהדלתותשלהמרכזיים
.המבוקשיםהמושביםעבורהפונקציהאתכבהאוהפעל0

המושבהמושבאוורוראוורורשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rמופעלתהמתחאספקת.

מלפניםמושביםאוורור

דרגתלבחירתעד1הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ0
.המבוקשתהאוורור
.האוורורבדרגתתלוי,יידלקושלושעדאחתחיווינורית
.כבויהמושבאוורוראזכבויותהחיווינוריותכלכאשר
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הגההגה
ההגהההגהשלשלמכנימכניכוונוןכוונון

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורהמראותאוההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

גלגלכוונוןבעתילדיםשלהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
.ההגה

.להיתפסעשוייםההגהגלגלאתשמכוונניםילדים
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

דיגיטלירכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
הופעלה"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשר

Mercedesשלהאינטרנטבאפליקציית me
connect.

שחרורידיתאתהסוףעדמטהמשוך:נעילהנעילהשחרורשחרור0
.1הנעילה

.ההגהלגלגל3והמרחק2הגובהאתכוונן0
הנעילהשחרורידיתאתהסוףעדמעלההרם"נעילהנעילה0

1.
.נעולההגהשמוטולוודאלבדוקכדיההגהגלגלאתהזז0

ההגהההגהשלשלחשמליחשמליכוונוןכוונון

.כבויהההצתהכאשרההגהגלגלאתלכוונןאפשר

ההגהלגלגלהמרחקכוונון1
גובהכוונון2

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותההגדרותאתשמור0
.)104עמוד3(
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ההגהההגהגלגלגלגלחימוםחימוםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

.1לעמדההמתגאתדחף:הפעלההפעלה0
.נדלקת3החיווינורית

.2לעמדההמתגאתדחף:כיבויכיבוי0
.נכבית3החיווינורית

.ההגהגלגלחימוםיכבהההצתהאתתכבהאם

וביציאהוביציאהבכניסהבכניסהסיועסיוע
וביציאהוביציאהבכניסהבכניסההסיועהסיועתפקודתפקוד

שהסיועבזמןלדרךיציאהעקבתאנהסכנתאזהרהאזהרה&
מתכוונןבכניסה

מבצעוביציאהבכניסהשהסיועבזמןלנסועתתחילאם
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה,שלוהכוונוניםאת
שתהליךעדלהמתיןישהנסיעהתחילתלפני0

.מסתייםהכוונון

הכוונוןתהליךבזמןהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
וביציאהבכניסההסיועשלפונקציית

להיתפסעשויים–ילדיםובמיוחד–אחריםונוסעיםאתה
ההגהגלגלאתמכוונןוביציאהבכניסההסיועכאשר
.הנהגומושב
ישוביציאהבכניסההסיועשלהכוונוניםבמהלך0

בטווחנמצאיםאינםאיברואףאדםשאףלוודא
.הנהגומושבההגהגלגלשלהתנועה

:ההגהגלגלידיעלהיתפסותסכנתישנהאם

.ההגהגלגלשלהכוונוןידיתאתהנע0
..מופסקההגהגלגלשלהמהלך

:הנהגמושבידיעלהיתפסותסכנתישנהאם
.המושבכוונוןמתגעללחץ0

..מופסקההגהגלגלשלהמהלך
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

הרכבלמפתחגםתקףזה.הרכבאתונעל
"דיגיטלירכבמפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטלי
Mercedesבאמצעותהופעלה me connect.

תהליךאתלעצוראפשר:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתהכולליםהכולליםרכביםרכבים
פונקצייתשלשמורכוונוןלחצןעללחיצהידיעלהכוונון
.הזיכרון

אתמפעיליםילדיםכאשרהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
וביציאהבכניסההסיוע

הםוהיציאההכניסהסיועאתמפעיליםילדיםכאשר
ללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפסעלולים
.השגחה
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בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

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

נמצאאינוהואאםרקאחורהינועהנהגמושב.העליון
.ביותרהאחוריתבעמדה
נמצאתאינההיאאםקדימהתנועהנהגמושבמשענת
.הקדמיבמיקוםכבר
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

אתההמושבאתמכווננתהזיכרוןפונקצייתכאשר
.להימחץעשויים–ילדיםובמיוחד–אחריםונוסעים

עליךהזיכרוןפונקצייתשלהכוונוןתהליךבמהלך0
נמצאיםאינםגוףאיברואףאדםשאףלוודא
.המושבשלהתנועהבטווח

מלחצניאחדעלמידלחץ,נמחץמישהואם0
.משובכוונוןלחצןעלאוהשמוריםהכוונונים

אתמפעיליםילדיםכאשרהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
.הזיכרוןפונקציית

עלוליםהםהזיכרוןפונקצייתאתמפעיליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.

.כבויהההצתהכאשרהזיכרוןבפונקצייתלהשתמשאפשר
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שמירהשמירה
כוונונילטעוןואזלשמוראפשרהזיכרוןפונקצייתבאמצעות

.אנשיםשלושהעדעבורמושב
:הבאותהמערכותאתלהגדיראפשר
Rקדמימושב
Rצדמראות
Rעיליתתצוגה
Rההגהמוט
Rהמושבמתאר

,העיליתהתצוגה,הצדמראות,הקדמיהמושבאתכוונן0
.המבוקשלמיקוםהמושבומתארההגהמוט

עללחץשניותשלושובתוך,Mהזיכרוןלחצןעללחץ0
.3או1,2השמירהמלחצניאחד

.נשמרוהכוונונים.אישורצליליישמע

,1השמירהמלחצניאחדעלארוכהלחיצהלחץ:אחזוראחזור0
.3או2
התצוגה,ההגהמוט,הקדמיהמושבהלחצןשחרורעם

אוטומטיבאופןנעיםהמושבומתארהצדמראות,העילית
.בזיכרוןהשמורלמיקום

אחסוןאחסוןאפשרויותאפשרויות
הרכבהרכבעלעלהעמסההעמסהבנושאבנושאהערותהערות

פליטהמגזיהרעלהסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
בזמןפתוחהנותרתהמטעןתאדלתאם.חמצני-חד

פליטהגזי,נסיעהבמהלךובמיוחד,פועלשהמנוע
.הרכבלפניםלחדורעלולים

תאדלתפתיחהלפניהמנועאתלדומםהקפד0
.המטען

פתוחההמטעןתאדלתאתלהשאיראיןלעולם0
.נסיעהבמהלך
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ברכבמאובטחיםלאמחפציםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

שאינםמטעןפריטיאוותיקיםמזוודות,חפצים
להיזרקאולהתהפך,להחליקעלוליםמספיקמאובטחים

.אותםולפצועבנוסעיםלפגוע,הרכבבחלל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאתאבטח0

.יתהפכואויחליקושלאכךהנסיעהלפניהמטען

חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

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

במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0

לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים
.המטעןבתאתמידולקשור

מחיפויאוחםמפלטמצינורכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
חםמפלטצינורקצה

המפלטצינורקצהוחיפוייהמפלטשלהקצהצינורות
עלולאלהרכבבחלקימגע.מאודלהתחמםעלולים
.לכוויותלגרום
צינורשלהקצהוחיפויהמפלטצינורבאזור0

במיוחדלפקחוישתמידזהיריםלהיותישהמפלט
.זהבאזורבזהירותילדיםעל

.להתקררלהםלהניחישרכבבחלקינגיעהלפני0

לכן.העומסבחלוקתתלויהשלךהרכבךשלהכבישהתנהגות
:ההעמסהבעתהבאותלהנחיותלבשים
Rהאנשיםמשקלכולל,הרכבעלהמועמסהמטען

הכוללהמשקלבתחוםלהיותחייב,ברכבשנמצאים
.הרכבשלהמותריםהסרניםעומסיאוהמותר

הרכבנתונילוחיתעלשנמצאיםבנתוניםעיין
.)537עמוד3(
Rמשענותשלהעליוןלקצהמעברפריטיםלהעמיסאין

.המושבים
Rברשתתמידתשתמשהמטעןבתאחפציםהובלתבעת

.המחיצה
Rאינושאישמושביםמאחוריהמטעןאתהובל,אפשראם

.בהםיושב
Rהעומסאתוחלקהקשירהלטבעותהמטעןאתקשור

.אחידהבצורה
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הרכבהרכבבפניםבפניםאחסוןאחסוןתאיתאי

הקדמייםהקדמייםהאחסוןהאחסוןתאיתאיסקירתסקירת

בדלתותאחסון1
לרמתבהתאם(USBחיבורעםהידבמשענתאחסוןתא2

)הרכבשלהאבזור
המרכזיתבקונסולהכוסותמחזיקעםטלפון/אחסוןתא3

מלפנים
כפפותתא4

הכפפותהכפפותתאתאשלשלנעילהנעילהשחרורשחרוראואונעילהנעילה

)נעילה(2ימינהסיבובכרבעהחירוםמפתחאתסובב0
).נעילהשחרור(1שמאלהאו

המושביםהמושביםבאזורבאזורהמרכזיתהמרכזיתבקונסולהבקונסולההאחסוןהאחסוןתאתאפתיחתפתיחת
האחורייםהאחוריים

.החץבכיוון1האחסוןתאאתמשוך0

אחוריאחוריספסלספסלהרכבהרכבאורךאורךלכללכללהעמסהלהעמסהאפשרותאפשרות

אחוריאחורימושבמושבמשענתמשענתשלשלקדימהקדימהקיפולקיפול

המושביםכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

אחריםנוסעיםאואתהכלשהומושבמכוונןאתהכאשר
.להימחץעלולים

נמצאאינוגוףאיבראףהמושבכוונוןשבעתודא0
.המושבשלהתנועהבטווח
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המושבומשענתהמושבכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במקומםתפוסיםאינם

הםבמקומםתפוסיםאינםהמושבומשענתהמושבכאשר
אוחזקהבלימהבעתלדוגמה,קדימהלהתקפלעלולים
.תאונה
:הבאיםהסיכוניםקיימים,בפרט
Rבמקומםתפוסיםשאינםהמושבמשענתאוהמושב

חגורת.הבטיחותחגורתאלהנוסעאתילחצו
והנוסעים,אמורהשהיאכפילהגןתוכללאהבטיחות
.ייפצעו
Rהדרושההתמיכהאתתקבללאלילדיםריסוןמערכת

למלאתוכללאכךועקבהדרושבמיקוםתימצאולא
.תפקידהאת
Rפריטיאוחפציםלעצורתוכללאהמושבמשענת

.המטעןבתאשנמצאיםמטען

,במקומםתפוסיםהמושבומשענתשהמושבתמידודא
:ובפרט
Rסיועפונקצייתבעלמושבעלאנשיםהסעתלפני

.וביציאהבכניסה
Rהמושבכוונוןלאחר.
Rוביציאהבכניסההסיועבפונקצייתשימושלאחר.

Rהמטעןתאהרחבתקיפוללאחר.

יש.נכוןויושביםנכונהבצורהחגוריםהנוסעיםשכלודא
.ילדיםאצלבמיוחדלכךלבלשים
כמשטחמאחורהמקופלתהמושבלמשענתעודזקוקאינךאם

.בחזרהאותההרם,טעינה
אחרת.עודגלויאינוהנעילהחיווישלהאדוםשהסימוןודא

.נעולהאינההמושבמשענת

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםשלשלקדימהקדימהידניידניקיפולקיפול

והרמהקדימהקיפולבעתהתקרהלחיפוינזקהערההערה*
האחורייםהמושביםמשענותשלבחזרה

המושביםמשענותשלבחזרהוהרמהקדימהקיפולבעת
.התקרהלחיפוינזקלהיגרםעלולהאחוריים

משענותשלבחזרהוהרמהקדימהקיפוללפני0
משענותאתפנימהלדחוףישהאחורייםהמושבים
.הראש

המסומןלמיקום1הבטיחותחגורתלשוניתאתדחף0
2.
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מושבאוהנהגמושבאתהצורךבמקרהקדימהדחף0
.הקדמיהנוסע

פנימהדחף:מאחורמאחורוהימניתוהימניתהשמאליתהשמאליתהמושבהמושבמשענתמשענת0
.)96עמוד3(מאחורהראשמשענותאתהסוףעד

.1הנעילהשחרורבידיתמשוך0
.מאחורהמתאימההמושבמשענתאתקדימהקפל0

לחצןעללחץ:קדימהקדימהאמצעיתאמצעיתמושבמושבמשענתמשענתקיפולקיפול0
.3הנעילהשחרור

.קדימה2האחוריהמושבמשענתאתקפל0
:הבאותלהמלצותלבשים%
Rממשענותאחתאתרקקדימהלקפלברצונךאם

אתקדימהלקפלמומלץ,מאחורהצדייםהמושבים
.הימניתהמושבמשענת

Rממשענותאחתאתקדימהלקפלברצונךאם
המושבמשענתעםיחדמאחורהצדייםהמושבים
משענתאתקדימהלקפלמומלץ,מאחורהאמצעי
.והאמצעיהשמאליהמושב

האחוריהאחוריהמושבהמושבמשענתמשענתשלשלבחזרהבחזרההרמההרמה

בעתהבטיחותחגורתהיתפסותעקבנזקהערההערה*
המושבמשענתשלבחזרההרמה

הבטיחותחגורתהמושבמשענתשלבחזרההרמהבעת
.כךעקבולהינזקלהילכדעשויה
במיקוםבצדנעוצההחגורהשלשוניתודא0

.המסומן

והרמהקדימהקיפולבעתהתקרהלחיפוינזקהערההערה*
האחורייםהמושביםמשענותשלבחזרה

המושביםמשענותשלבחזרהוהרמהקדימהקיפולבעת
.התקרהלחיפוינזקלהיגרםעלולהאחוריים

משענותשלבחזרהוהרמהקדימהקיפוללפני0
משענותאתפנימהלדחוףישהאחורייםהמושבים
.הראש
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אחוריאחורימושבמושבשלשלבחזרהבחזרהידניתידניתהרמההרמה

מושבאוהנהגמושבאתקדימההזזהצורךבמקרה0
.הקדמיהנוסע

שהיאעד,1האחוריהמושבמשענתאתאחורההטה0
.ננעלת

.עודגלויאינוהנעילהחיווישלהאדוםשהסימוןודא0
.נעולהאינהמאחורהמושבמשענתאחרת

מתקפלמתקפלמטעןמטעןתאתאכיסויכיסוי

המתקפלהמתקפלהמטעןהמטעןתאתאלכיסוילכיסויהנחיותהנחיות

אינםחפציםכאשרחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
טובמאובטחים

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

.הרכבבתוךלהיזרק
לאבטחישמותקןהמטעןתאכיסויאםגם0

והמזוודותהתיקים,החפציםאת)לקשורלדוגמה(
.יתהפכואויחליקושלכךהמטעןפריטיאו

בעתהמתקפלהמטעןתאלכיסוינזקיםהערההערה*
הרכבלתוךמטעןהעמסת

העמסתבעתלהינזקעלולהמתקפלהמטעןתאכיסוי
.הרכבאלמטען
חלונותשלהתחתוןהקצהעלחפציםלהניחאין0

.המתקפלהמטעןתאכיסויעלאוהצד

המתקפלהמתקפלהמטעןהמטעןתאתאכיסויכיסויפריסתפריסת

פרוס,1מהידיתהמתקפלהמטעןתאכיסויאתהרם0
.הקצהעלאותווהנחהחץבכיווןאותו

המתקפלהמתקפלהמטעןהמטעןתאתאכיסויכיסויקיפולקיפול
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והובלמהידית1המקפלהמטעןתאכיסויאתהרם0
ואז,לגמרימקופלשהואעד,החץבכיווןקדימהאותו
.מקופלבמצבאותוהנח

המתקפלהמתקפלהמטעןהמטעןתאתאכיסויכיסוישלשלהסרההסרהאואוהתקנההתקנה
תנאיםתנאים
Rמקופלהמתקפלהמטעןתאכיסוי.

המתקפלהמתקפלהמטעןהמטעןתאתאכיסויכיסויהסרתהסרת

מהחלקלאחור1המתקפלהמטעןתאכיסויאתמשוך0
בצד2מהתושבותאותוהוצאואזהמקופל,האחורי
.החץבכיווןושמאלימין

המתקפלהמתקפלהמטעןהמטעןתאתאכיסויכיסויהתקנתהתקנת

.1הקצהעל2המתקפלהמטעןתאכיסויאתהנח0

מימין2המתקפלהמטעןתאכיסויאתקדימהדחף0
.החץבכיוון3התושבותלתוךומשמאל
נתפסיםהמתקפלהמטעןתאכיסוישלהקצהפקקי
.במקום

ההפרדהההפרדהרשתרשתשלשלהסרההסרהאואוהתקנההתקנה

אינםחפציםכאשרחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
טובמאובטחים

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

.הרכבבתוךלהיזרק
לדוגמה(לאבטחישמותקנתההפרדהרשתאםגם0

פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאת)לקשור
.יתהפכואויחליקושלכךהמטען

כאשרההפרדהברשתתמידלהשתמשישבטיחותמטעמי
.מטעןפריטימובילים
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וישתפקידןאתלמלאעודיכולותאינןשניזוקוהפרדהרשתות
.מורשהלמוסךכךלשםפנה.להחליפן

מטעןתאהרחבתללאהפרדהרשת

מטעןתאהרחבתעםהפרדהרשת

.ההפרדהרשתאתפרוס:חיבורחיבור0
.הרכבבתקרת1למחזיקהעליוןהמוליךהמוטאתחבר0
.ומשמאלמימין3לעיניות2הוויםאתחבר0
אתלמתוחכדיהרצועותשלהמשוחרריםבקצוותמשוך0

.ההפרדהרשת

ההפרדהרשתמתיחותאתבדוקקצרהנסיעהלאחר0
.עודמתחהצורךובמקרה

.משתחררותההידוקשרצועותעדבאבזמיםמשוך:הסרההסרה0
.ימיןובצדשמאלבצד3מהעיניות2הוויםאתנתק0
.1מהמחזיקיםהעליוןהמוליךהמוטאתשחרר0

המטעןהמטעןבתאבתאהקשירההקשירהטבעותטבעותסקירתסקירת

.)105עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
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קשירהטבעות1

התלייההתלייהוויוויסקירתסקירת

עםהתלייהבוויבשימושפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כבדיםחפצים

.כבדיםתיקיםאוחפציםלהחזיקיכולאינוהתלייהוו

אוהחפציםפתאומיהיגויאוחזקהבלימהבעתבפרט
אתלפצועוכךהרכבבחלללהיזרקעשוייםהתיקים
.הנוסעים

.התלייהוויעלבלבדקליםחפציםלתלותיש0
בעליחפציםהתלייהוויעללתלותאיןלעולם0

.שביריםחפציםאוחדיםקצוות

.)105עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
לעגןואיןג"ק3הואהתלייהוויעלהמותרהמרביהעומס
.מטעןאליהם

תלייהוו1
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המטעןהמטעןתאתאבדלתבדלתבגדיםבגדיםוויווי

בגדיםווי1

השתמש.כבדיםחפציםלתלייתמתאימיםאינםהתלייהווי
.קטים'זכגון,קליםחפציםלתלייתורקאךהבגדיםבווי

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורהתלייההתלייהבוויבווישימוששימוש

.1התלייהוועללחץ0
.החוצהנע1התלייהוו
.)105עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים%

EASY-PACKמסדרתמסדרתמטעןמטעןעיגוןעיגוןערכתערכת
מוטותמוטות(המטעןהמטעןתאתאעבורעבורההרכבהההרכבהלערכתלערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

)טלסקופייםטלסקופיים
לךמאפשרתEASY-PACKמסדרתהמטעןעיגוןערכת

נמצאיםהרכיבים.משתניםבאופניםהמטעןבתאלהשתמש
.המטעןתאלרצפתמתחתאפסוןבחלל

ומחזיקיםעיגוןרכיביעםטלסקופימוט1

הטלסקופיהטלסקופיהמוטהמוטהתקנתהתקנת

המטעןתארצפתפתיחתבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

עשויההנסיעהבמהלךפתוחההמטעןאתרצפתהשארת
.בנוסעיםויפגעוהרכבבתוךייזרקושחפציםלכךלהוביל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
תחילתלפניהמטעןתארצפתאתלסגורהקפד0

.הנסיעה
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.)115עמוד3(המטעןתארצפתאתפתח0
עלבצדדיםהמבוקשבמיקום1המחזיקיםאתנעץ0

.המטעןתארצפת
.המטעןתארצפתאתסגור0

.=למצב2העיגוןרכיבישניאתסובב0
.1במחזיקים2העיגוןרכיביאתנעץ0
.3הטלסקופיהמוטאתהארך0
.2העיגוןברכיבי3הטלסקופיהמוטאתנעץ0
שאתהעד,&למצב2העיגוןרכיבישניאתסובב0

.ננעליםאותםשומע

המטעןהמטעןתאתאלרצפתלרצפתמתחתמתחתהאכסוןהאכסוןחללחללשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

המטעןתארצפתפתיחתבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

עשויההנסיעהבמהלךפתוחההמטעןאתרצפתהשארת
.בנוסעיםויפגעוהרכבבתוךייזרקושחפציםלכךלהוביל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
תחילתלפניהמטעןתארצפתאתלסגורהקפד0

.הנסיעה
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פתיחהפתיחה

.2המחוספסמהשטח1הידיתאתמטהדחף0
.למעלהנפתחת1הידית

אותהוהחזק1מהידיתהמטעןתארצפתאתהרם0
.זהבמצב

שלהתחתוןבחלקהמחזיקמתוך3המוטאתהוצא0
.למעצורעדאותווסובבהמטעןתארצפת

.4המטעןתארצפתשלבפינה3המוטאתמקם0

סגירהסגירה
.4המטעןתארצפתשלמהפינה3המוטאתהסר0
רצפתשלהתחתוןבחלקהמחזיקאל3המוטאתחבר0

.המטעןתא
.המטעןתארצפתאתמטההטה0
.ננעלתשהיאעדמטהכלפיהמטעןתארצפתאתדחוף0

המטעןהמטעןתאתארצפתרצפתשלשלנעילהנעילהשחרורשחרוראואונעילהנעילה
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)נעילה(2ימינהסיבובכרבעהחירוםמפתחאתסובב0
).נעילהשחרור(1שמאלהאו

גגגגמנשאמנשאחיבורחיבור

המרביהגגמעומסבחריגהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

זזהרכבשלהכובדמרכזהגגעלמטעןמעמיסיםכאשר
גםכמוהרכבשלהרגילההכבישוהתנהגות,יותרגבוה

נוטההרכבבעיקולים.משתניםוההיגויהבלימהמאפייני
לתנועותיותרגדולהבאטיותלהגיבועשוייותרחזק

.ההיגוי
באופןתפגעהגגעלהמותרהמרבימהעומסחריגה

בהיגויגםכמוהרכבשלהנסיעהבמאפיינימשמעותי
.הבלימהובאיכות

אתוהתאם,המרביהגגמעומסלחרוגשלהקפד0
.הגגשעללמטעןהנהיגהאופן

".טכנייםנתונים"בפרקמצויןהמרביהגגעומס

אושרשלאגגמנשאעקבלרכבנזקיםהערההערה*

ידיעלואושרונבדקושלאגגבמנשאישימוש
Mercedes-Benzלרכבנזקיםלגרוםעשוי.

עבורואושרושנבדקוגגבמנשאירקהשתמש0
Mercedes-Benz.

להריםשניתןלוודאחשובהרכבלאבזורבהתאם0
הגגמנשאכאשרהנפתחהשמשגגאתלגמרי
.המותקן

לפתוחשניתןלוודאחשובהרכבלאבזורבהתאם0
הגגמנשאכאשרהמטעןתאמכסהאתלגמרי
.המותקן

נזקייגרםשלאכךהגגמנשאעלהמטעןאתאחסן0
.הנסיעהבמהלךגםלרכב

עליוכשמותקןהנפתחהפנורמילגגנזקיםהערההערה*
אושרשלאגגמנשא

עליומותקןכאשרהנפתחהפנורמיהגגאתפותחיםאם
הוא,Mercedes-Benzידיעלאושרשלאגגמנשא
.הגגממנשאלהינזקעשוי
כאשרורקאךהנפתחהפנורמיהגגאתלפתוחיש0

-Mercedesידיעלשאושרגגמנשאעליומותקן
Benz.

הפנורמיהגגאתלהריםאפשרהרכבפניםאתלאווררכדי
.הנפתח

לכיסוייםנזקיםהערההערה*

.אותםכשפותחיםלהישרטאולהינזקעשוייםהכיסויים
.קשיםאומתכתייםבחפציםלהשתמשאין0

.החץבכיוון,1הכיסוייםאתבזהירותמעלהפתח0
לכיסוייםמתחתהחיבורלנקודותהגגמנשאאתחבר0

1.
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.הגגמנשאיצרןשלההתקנהלהוראותלבשים0
.הגגמנשאעלהמטעןאבטחת0

כוסותכוסותמחזיקמחזיק
הכוסותהכוסותבמחזיקבמחזיקשימוששימוש

במחזיקשימושבעתופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
נסיעהבמהלךהכוסות

.הנסיעהבמהלךמכליםלהחזיקיכולאינוהכוסותמחזיק
המכל,נסיעהבמהלךהכוסותבמחזיקמשתמשיםאם

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

עומדהרכבכאשררקהכוסותבמחזיקהשתמש0
.במקום

.הכוסותלמחזיקמתאימיםשתייהמכלירקהכנס0
מכילהואאםובמיוחד,השתייהמכלאתסגור0

.חמיםנוזלים

:הבאיםהכוסותמחזיקיישנם,הרכבבאבזורתלוי
Rהמרכזיתהקונסולהשלהקדמיהאחסוןבתא
Rמאחורהשנייההמושביםשורתשלהידבמשענת

אתלפרוסאולקפלאפשר:ממוזגכוסותמחזיקללארכבים
.הקדמיהכוסותמחזיקשלהזרועות

עדהחוצהבצד1הזרועאתלחץ:הזרועהזרועקיפולקיפול0
.לנעילתה
.מקופלבמצבהכוסותאתיחזיקלאהכוסותמחזיק

.2הנעילהשחרורלחצןעללחץ:הזרועהזרועפתיחתפתיחת0

הידהידבמשענתבמשענתהכוסותהכוסותבמחזיקבמחזיקשימוששימוש

משקלעקבהאחוריתהידלמשענתנזקיםהערההערה*
הגוף

במושביםהידלמשענתנזקלגרוםיכולהגוףמשקל
.פתוחהכשהיאהאחוריים

שלהידמשענתעללהישעןאולשבתאין0
.האחורייםהמושבים

.האחוריהמושבשלהידמשענתאתמטהקפל0
.אותוהוצאאו1המשקאותבמחזיקהמיכלאתהנח0
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חוםחוםאואוקורקורעלעלהשמירההשמירהפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
הממוזגהממוזגהכוסותהכוסותבמחזיקבמחזיק

החימוםבגופינגיעהבעתלפציעהסכנהאזהרהאזהרה&

חמיםלהיותיכוליםהמשקאותמחזיקשלהחימוםגופי
.מאוד
.לכווייהלגרוםעלוליםהם
המשקאותמחזיקשלהחימוםבגופילגעתאין0

.חמיםהםכאשר
שלהחימוםגופיאלגישהאיןלילדיםכיודא0

.המשקאותמחזיק
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה

הממוזגהכוסותבמחזיקלחפציםנזקסכנתהערההערה*

עלולההממוזגיםהכוסותמחזיקיאלחפציםהכנסת
.נזקלהםלגרום
.הממוזגיםהכוסותבמחזיקיחפציםלהניחאין0

מלפניםהמרכזיתבקונסולהכוסותמחזיק

עלחוזרותלחיצותלחץ1הכוסותבמחזיק:הפעלההפעלה0
)קורעלשמירה(הכחולההחיווישנוריתעד2הלחצן

.בלחצןנדלקת)חוםעלשמירה(האדומהאו
המתכתרכיב,החוםשמירתבפונקצייתמשתמשיםכאשר
מטמפרטורההחל.מתחמםהכוסותמחזיקשלהפנימי
לרכיבידתשלחאל.האזהרהנוריתנדלקתמסוימת
האזהרהשנוריתבזמןהכוסותמחזיקשלהפנימיהמתכת
.דולקת

שנוריתעד2החצןעלחוזרותלחיצותלחץ:כיבויכיבוי0
.נכביתבלחצןהחיווי

מחזיקואתונקייםפושריםבמיםרקהגומימצעאתנקה%
.רכהבמטליתרקהכוסות

ומציתומציתמאפרהמאפרה
מאפרהמאפרההחלפתהחלפת
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הכוסותבמחזיקהמאפרהאתהנח:במאפרהבמאפרהשימוששימוש0
.מאחוראוהמרכזיתבקונסולה

.יציביושבתשהיאודא0
.)105עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים0
.מעלהכלפי1המכסהאתפתח:המאפרההמאפרהפתיחתפתיחת0
כדיהמאפרהשלהעליוןהחלקאתולפתוחלסובבניתן%

,המאפרהאתנקה.אותהלרוקןאוהמאפרהאתלנקות
.ונקייםפושריםמיםבאמצעותלדוגמה

במציתבמציתשימוששימוש

חםכשהמציתופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

נגיעהאוחםהואכאשרהמציתשלהחימוםבגוףנגיעה
.לכוויותלגרוםעלולותהחמהבמעטפת
במקריםלהידלקעשוייםדליקיםחומריםלכךבנוסף
:הבאים
Rנופלהלוהטהמציתכאשר.
Rהלוהטהמציתאתמצמידיםלדוגמהילדיםכאשר

.לחפצים
.מהידיתרקהמציתאתלאחוזיש0
.למציתגישהאיןשלילדיםתמידלוודאיש0

.השגחהללאברכבילדיםלהשאיראיןלעולם0

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

.1המציתעללחץ0
.החוצהיקפוץהמציתלוהטתהספירלהכאשר

חשמלייםחשמלייםשקעיםשקעים
המרכזיתהמרכזיתבקונסולהבקונסולהוולטוולט12-ההבשקעבשקעשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rאמפר20(ואט240עדשלבהספקהתקניםמחוברים.(

תקעאתוהכנסהחשמליהשקעשל1המכסהאתפתח0
.ההתקן

מכסהאתלהשאירישוולט12-הלשקעמכשירמחוברכאשר
.פתוחהאחסוןתא

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורוולטוולט230-ההבשקעבשקעשימוששימוש

השקעאוהחיבורכבלכאשרחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומיםהחשמלי

וולט‑230שלמתחישנומתאיםהתקןמחוברכאשר
וולט230‑-השקעאוהכבלכאשר.החשמליבשקע
פגוםהואכאשראו,מותקןהואשבוהחיפוימתוךנמשך
.להתחשמלעלולאתה,רטובאו
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.לגמריותקיןיבשחיבורבכבלורקאךהשתמש0
וולט230‑הששקעודאכבויהההצתהכאשר0

.יבש
פנהניזוקאומהחיפוינמשךוולט230‑השקעאם0

אוהשקעאתלבדוקכדימורשהלמוסךמיד
.להחליפו

230לשקעהחיבורכבלאתלהכניסאיןלעולם0
.שניזוקאומהחיפוישנמשךוולט

בשקעיםנכוןלאשימושעקבחייםסכנתסכנהסכנה&
חשמליים

:אםבפרטלהתחשמלעלולאתה
Rהחשמללשקעאצבעותתכניס.
Rלשקעמתאימיםלאחפציםאוהתקניםתחבר

.החשמל
.השקעאלאצבעותלהכניסאין0
.החשמללשקעמתאימיםהתקניםרקחבר0

תנאיםתנאים
Rאתהתואם,מתאיםתקעבעליהתקניםרקמחוברים

.למדינההספציפייםהתקנים

Rואט150עדשלבהספקהתקניםמחוברים
).אמפר0.65(
Rמפצלבשקעלהשתמשאסור.

להשתנותעשוייםהאחסוןותאהמרכזיתהקונסולהצורת
.הרכבלאבזורבהתאם

נפרדיםמושביםעםMercedes-Maybachרכבי0
מאחורהמרכזיתבקונסולההאחסוןתאאתפתח:מאחור

.)107עמוד3(

.3המכסהאתפתח0
.1וולט230-הלשקעההתקןתקעאתהכנס0

הבקרהנוריתתידלק,מספיקברכבהחשמליהמתחכאשר
2.

המטעןהמטעןבתאבתאוולטוולט12-ההבשקעבשקעשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rאמפר20(ואט240עדשלבהספקהתקניםמותרים.(
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תקעאתוהכנסהחשמליהשקעשל1המכסהאתפתח0
.ההתקן

USB-ההשקעישקעיסקירתסקירת
למפרטבהתאם,ברכבקיימיםהבאיםUSB-החיבורי
:האבזור
Rהמכשיריםלוחשבאזורהידבמשענתהאחסוןבתא

.)107עמוד3(
Rהניידהטלפוןתאלידמלפניםהמרכזיתבקונסולה
Rהאחורייםהמושביםבאזורהמרכזיתבקונסולה

)דוגמה(מאחורהמרכזיתבקונסולהUSBחיבורי

חיבורידרך,ניידיםטלפוניםכגון,USBהתקנילטעוןניתן
הואהטעינהמתח.מופעלתההצתהכאשרUSB1-ה
).אמפר3עד(וולט5

האנטנההאנטנהעםעםוצימודוצימודהניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
החיצוניתהחיצונית
הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתלטעינהלטעינהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

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

במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0

לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים
.המטעןבתאתמידולקשור

.הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
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בתאחפציםשלהנחהעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
ניידיםלטלפונים

הטלפוןשלבתאאחדניידמטלפוןיותרמניחיםכאשר
.לשרפההסיכוןאתלהגדילעלולהדבר,הנייד
שלבתאחפץאףלהניחאסורניידטלפוןמלבד0

.מתכתייםחפציםלאובמיוחד,הניידהטלפון

לטלפוניםבתאהנחתםעקבלחפציםנזקסכנתהערההערה*
ניידים

להםלגרוםעלולהניידיםלטלפוניםבתאחפציםהנחת
.אלקטרומגנטייםשדותעקבנזק
,אשראיכרטיסיהניידהטלפוןבתאלהניחאין0

לקרינההרגישיםאחריםחפציםאוזיכרוןמדיות
.אלקטרומגנטית

מנוזליםהניידהטלפוןלתאנזקהערההערה*

לולגרוםעלוליםהניידהטלפוןלתאשחודריםנוזלים
.נזק
הטלפוןלתאנוזליםיחדרושלאלהקפידישלכן0

.הנייד

עזריםעםאדםלבניהמתייחסותלהנחיותתמידלבשים
.)31עמוד3(אלקטרונייםרפואיים
Rלאנטנתיחוברהניידהטלפוןמתאיםאבזורבעליברכבים

.הטעינהמודולדרךהרכב
Rוהצימודהטעינהפונקצייתמופעלתההצתהכאשררק

.זמיניםהרכבלאנטנתהניידהטלפוןשלהאלחוטי
Rבתאנקודהבכליטענולאקטניםניידיםשטלפוניםייתכן

.הניידהטלפון
Rהניידהטלפוןלתאנכנסיםשאינםגדוליםניידיםטלפונים

.הרכבלאנטנתיתחברוולאייטענולא
Rעשויזה.הטעינהבמהלךלהתחמםעשויהניידהטלפון

.ברקעכרגעהפתוחותבאפליקציותגםתלוילהיות
Rלאנטנתהניידהטלפוןאתולצמדהטעינהאתלייעלכדי

כולללא.הניידמהטלפוןמגןכיסויילהסירישהרכב
.אלחוטיתלטעינההנדרשיםמגןכיסויי

בקוקפיטבקוקפיטהניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה

תנאיםתנאים
Rאלחוטיתלטעינהמתאיםהניידהטלפון.
:בקישורתמצאתומכיםניידיםטלפוניםשלרשימה%

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

,שניתןכמהעד1התאבמרכזהניידהטלפוןאתהנח0
.מעלהכלפיפונהכשהצג

הניידהטלפון,המולטימדיהבמערכתהודעהמוצגתאם
.נטען

מערכתשלבצגמוצגותבטעינהשזוהושגיאות
.המולטימדיה

במיםלדוגמה,אותולנקותכדיהמצעאתלהוציאאפשר%
.ונקייםפושרים
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הרכבהרכבשטיחשטיחשלשלוהסרהוהסרההתקנההתקנה

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

באזורהשטיחאתוהנח,המושבאתלאחורהזז:התקנההתקנה0
.הרגליים

.2למחזיקים1הכפתוריםאתלחץ0
.המושבאתכוונן0
.2מהתושבותהרכבשטיחאתמשוך:הסרההסרה0
.הרכבשטיחאתהוצא0
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חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
לל"לחולחובנסיעהבנסיעההפנסיםהפנסיםכוונוןכוונוןבנושאבנושאהנחיותהנחיות
כוונוןאתלשנותצורךאין:סטטייםסטטייםלדלדפנסיפנסיעםעםרכביםרכבים
נוסעיםשבהןבמדינותהחוקלדרישותגםעוניםהם.הפנסים
.הכביששלהשניבצד

באופןמתכוונניםהפנסים:חכמהחכמהתאורהתאורהמערכתמערכתעםעםרכביםרכבים
השניבצדנוסעיםשבהלמדינההגבולחצייתבעתאוטומטי

.הכביששל
במצביםלצורךבהתאםולכווננם,הפנסיםכוונוןאתלבדוקיש

:שלהלן
Rתנועהנמוךאורכוונוןההודעהכאשר

.מוצגתבלבדידניתאפשריימניתשמאלית
Rתנועהנמוךאורכוונוןבדוקההודעהכאשר

.מוצגתימניתשמאלית

:הכוונוןשינוילאחר
Rתסונוורלאהנגדיתהתנועה.
Rכךכלוגבוהרחוקעודיוארולאהכביששולי.
Rלא"מורחבערפלאור"ו"מהיר-כבישאור"הפונקציות

.זמינותיהיו

שלךשלךולאחריותולאחריותהתאורההתאורהלמערכתלמערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

.בלבדעזראמצעיהןהרכבשלהשונותהתאורהמערכות
,והראותהאורלתנאיבהתאםנכונהרכבתאורתעלהאחריות
.הנהגעלמוטלתהתנועהולמצבהחוקלדרישות

אורותאורותמתגמתג

האורותהאורותמתגמתגתפעולתפעול

1Wשמאליצדיחנייהאור
2Xימניצדיחנייהאור
3Tרישוילוחיתותאורתחנייהאור
4Ãלמתגהמומלץהמצב(אוטומטיתנסיעהתאורת

)האורות
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5Lגבוהאור/נמוךאור
6Rהאחוריהערפלפנסשלכיבויאוהפעלה

החנייהאורשלהחיווינוריתתכבההמעבראורהדלקתעם
TהמעבראורשלהחיוויבנוריתותוחלףL.
מוארשהואתמידלוודאישבצדעומדהרכבכאשר0

.בחוקכנדרש,מספיק

דולקהחנייהכשאורמצברריקוןהערההערה*

אתמרוקןהוארבותשעותדולקהחנייהאורכאשר
.המצבר

הימניהצדיהחנייהאואתהדלקאפשראם0
XהשמאליאוW.

הצדיהחנייהאוראוהחנייהאורמאודמתרוקןהמצברכאשר
.המנועשלהבאהההתנעהאתלאפשרכדיאוטומטיתיכבו

תכבה)צדיחניהאור/חניהאור(החיצוניתהתאורה
.הנהגדלתאתתפתחכאשראוטומטית
Rההיקפיתלתאורהבנוגעלהנחיותלבשים

.)132עמוד3(

האוטומטיתהאוטומטיתהנסיעההנסיעהתאורתתאורתתפקודתפקוד
יכובו/יודלקוביוםהנסיעהותאורתהמעבראור,החנייהאור

.הסביבהולתאורתההצתהמתגלמצבבהתאםאוטומטית

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
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גבוהגבוהאוראור
.ÃאוLלעמדהאורותמתגאתסובב:הפעלההפעלה0
.1החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתדחף0

אורשלהחיווינוריתתכבההגבוההאורהפעלתבעת
הדרךאורשלהחיוויבנוריתותוחלףLהמעבר
K.

או1החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתדחף:כיבויכיבוי0
.3החץבכיווןאותומשוך

גבוהגבוהאוראורמהבהבמהבהב
.3החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתמשוך0

איתותאיתותאוראור
בכיווןקצרותתכליתי-הרבהמתגאתדחף:קצרקצרהבהובהבהוב0

.ההתנגדותלנקודתעד4או2החץ
.פעמיםשלושיהבהבהמתאיםהאיתותאור

החץבכיווןתכליתי-הרבהמתגאתדחף:רציףרציףהבהובהבהוב0
.ההתנגדותלנקודתמעבר4או2

:אקטיבינתיבהחלפתעזרעםרכבים
Rלמשךלהתארךעשויהנהגשהפעילהאיתותמשך

.הנתיבהחלפתשלהזמן
Rהחלפתאולם,לכןקודםאחדרגעאותתהנהגאם

להתחילעשויהאיתותפנס,אפשריתאינההנתיב
.אוטומטיתלפעול

החירוםהחירוםמאותתימאותתישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.1הלחצןעללחץ0
:אוטומטיתיופעלוהחירוםמאותתיהבאיםבמצבים
Rהופעלההאווירכרית.
Rעדש"קמ70-מגבוההממהירותבעוצמהנבלםהרכב

.לעמידה

אוטומטיתתכבההחירוםאיתותמערכתהנסיעהחידושלאחר
איתותמערכתאתלכבותתוכל.ש"קמ10-כשלבמהירות
.1הלחץבאמצעותגםהחירום
.החירוםמאותתיאתתבטלהאיתותפנסהפעלת

חכמהחכמהתאורהתאורהמערכתמערכת

החכמההחכמההתאורההתאורהמערכתמערכתתפקודתפקוד
MULTIBEAMפנסי LEDלתנאיעצמםמתאימים

נוספותפונקציותומציעים,האווירמזגולתנאיהנסיעה
.הכביששלההארהלשיפור
:הבאותמהפונקציותמורכבתהמערכת
R128עמוד3(אקטיביתעיקוליםתאורת(
R128עמוד3(פניהתאורת(
R128עמוד3(מהיר-כבישאור(
R128עמוד3(מורחבערפלאור(
R129עמוד3(בשטחלנסיעהאורות(

.בלבדבחשכהפעילההמערכת
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האקטיביתהאקטיביתהעיקוליםהעיקוליםתאורתתאורתתפקודתפקוד

:האקטיביתהעיקוליםתאורתפונקציות
Rההגהתנועתאחריעוקביםהקדמייםהפנסים.
Rהרלוונטייםהאזוריםשליותרטובההארהמושגתכך

.הנסיעהבמהלך

.דולקהמעבראורכאשרזמינותהפונקציות
נתיבמהלךאתגםתנתחהמערכתמתאיםאבזורבעליברכבים
האקטיביתהעיקוליםתאורתאתתנתבלכךובהתאםהנסיעה
.מראש

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

בכבישנסיעהמזוהההבאבאופןכאשרפעילההפונקציה
:מהיר
Rהרכבמהירותבסיסעל
Rתכליתית-הרבהמצלמהבעזרת
Rהבאמצעות-GPS

.ש"קמ80-מנמוכותבמהירויותפעילהאינההפונקציה

המורחבהמורחבהערפלהערפלאוראורשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
הארתאתומשפרהסנווראתמפחיתהמורחבהערפלאור
.הכביששולי
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:אוטומטיתתופעלהפונקציההבאיםבתנאים
Rהערפלאורכאשרש"קמ70-מנמוכותבמהירויות

דולקהאחורי

:אוטומטיתתבוטלהפונקציההבאיםבתנאים
R100עלעולההנסיעהמהירותההפעלהלאחראם

.ש"קמ
Rכבויהערפלאור.
שללמהירותעדהמורחבהערפלאוראתלהפעילאפשר%

.האחוריהערפלאורהדלקתידיעלש"קמ100

בשטחבשטחלנסיעהלנסיעההאורותהאורותשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
נסיעהבעתהתאורהתנאיאתמשפריםבשטחלנסיעההאורות
ועוצמתרחבהבזוויתמאיר,סימטריהנמוךהאור.בשטח
בשטחההתמצאותעלמקלהדבר.יותרגבוהההתאורה

העיקוליםתאורת.מכשוליםשלמוקדםזיהויומאפשר
לשינוייגרמולאההגהשסיבוביכדימושבתתהאקטיבית
.התאורהבמאפייני
הנסיעהמהירות,מופעלהנמוךהאורכאשרפעילההפונקציה

Fהנסיעהותוכניתש"קמ50-מגבוההאינה
(Offroad)אוG (Offroad Plus)מופעלת.

חכמהחכמהתאורהתאורהמערכתמערכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
חכמהתאורהמערכת2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

אדפטיביאדפטיביגבוהגבוהאוראורעזרעזר

האדפטיביהאדפטיביהגבוההגבוההאורהאורעזרעזרתפקודתפקוד

הגבוההאורעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האדפטיבי

הדרךלמשתמשימגיבאינוהאדפטיביהגבוההאורעזר
:הבאים
Rרגלהולכיכגון,תאורהלהםשאיןדרךמשתמשי
Rרוכביכגון,חלשהתאורהלהםשישדרךמשתמשי

אופניים
Rעללדוגמה,מוסתרתשלהםשהתאורהדרךמשתמשי

.בטיחותגדרידי

אויגיבלאהאדפטיביהגבוההאורעזרנדיריםבמקרים
.תאורהלהםשישדרךלמשתמשימדימאוחריגיב
לאהאוטומטיהדרךאוראלהמעיןבמצביםכךעקב
.זאתבכליופעללחלופיןאויכבה
האוראתוכבההתנועהלמצבתמידלבשים0

.בזמןהגבוה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
הדרךבתנאילהתחשבמסוגלאינוהאדפטיביהגבוההאורעזר
.התנועהבמצבוכןהאווירומזג
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:בלבדמוגבלבאופןיפעלשהזיהויייתכןהבאיםבמצבים
Rאוחזקבגשם,בערפללדוגמה,גרועההראותכאשר

.בשלג
Rמכוסיםאומלוכלכיםהחיישניםכאשר

האחריות.בלבדעזראמצעיהואהאדפטיביהגבוההאורעזר
והראותהאורלתנאיבהתאםהרכבשלנכונהלתאורתלדאוג

.עליךמוטלתהתנועהולמצבהסביבתיים
לדפנסיעםברכביםרקזמיןהאדפטיביהגבוההאורעזר%

High Performance.

:ביןאוטומטיתמחליףהאדפטיביהגבוההאורעזר
Rנמוךאור
Rגבוהאור

:ש"קמ30-מגבוהותבמהירויות
Rיידלקהגבוההאור,אחריםדרךמשתמשימזוהיםלאאם

.אוטומטית

:אוטומטיתיכבההגבוההאורהבאיםבמקרים
Rש"קמ25-מנמוכותבמהירויות
Rאחריםדרךמשתמשימזוהיםכאשר
Rמספיקההכבישתאורתכאשר

:ש"קמ50-מכגבוהותבמהירויות
Rבהתאםאוטומטיתיבוקרהמעבראורשלההארהטווח

.האחריםהדרךממשתמשילמרחק

הקדמיתהשמשהמאחורינמצאהמערכתשלהאופטיהחיישן
.העיליתההפעלהיחידתבאזור

האדפטיביהאדפטיביהגבוההגבוההאורהאורעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.Ãלעמדההאורותמתגאתסובב:הפעלההפעלה0
.תכליתי-הרבהמתגבאמצעותהגבוההאוראתהדלק0

נורית,בחשכהאוטומטיתנדלקהגבוההאורכאשר
.תכליתי-הרבבצגתידלק_החיווי

המתגבאמצעותהגבוההאוראתכבה:כיבויכיבוי0
.תכליתי-הרב
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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
בעליברכביםרקזמיןפלוסהגבוההאורעזר%

Intelligent Light System.

:ביןאוטומטיתמחליףפלוסהאדפטיביהגבוההאורעזר
Rנמוךאור
Rחלקיגבוהאור
Rגבוהאור
RגבוהאורULTRA RANGE

ULTRAהגבוההאור RANGEשלההארהאתמגדיל
.בחוקהמותרלמקסימוםהאוראלומת
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משתמשילידהגבוההאוראתמאירהחלקיהגבוההאור
מלפניםשנוסעהרכב.אותםמסנווראינווכך,האחריםהדרך
.המעבראורשלההארהבתחוםנמצא

הכבישכשתאורתאוש"קמ25-מנמוכותבמהירויות
:מספיקה
Rאוטומטיתיכבוהגבוהוהאורהחלקיהגבוההאור.

:ש"קמ30-מגבוהותבמהירויות
Rיידלקהגבוההאור,אחריםדרךמשתמשימזוהיםלאאם

.אוטומטית
Rהחלקיהגבוההאור,אחריםדרךמשתמשימזוהיםאם

.אוטומטיתיידלק

:ש"קמ40-מגבוהותבמהירויות
Rממשיךוהכבישאחריםדרךמשתמשימזוהיםלאאם

ULTRAהגבוההאור,ישר RANGEיידלק
.אוטומטית

Rהחלקיהגבוההאור,אחריםדרךמשתמשימזוהיםאם
.אוטומטיתיידלק
Rהגבוההאור,אורמחזירישלטיםמזוהיםאםULTRA

RANGEאוטומטיתיכבה.

:ש"קמ50-מכגבוהותבמהירויות
Rבהתאםאוטומטיתיבוקרהמעבראורשלההארהטווח

.האחריםהדרךממשתמשילמרחק

הקדמיתהשמשהמאחורינמצאהמערכתשלהאופטיהחיישן
.העיליתההפעלהיחידתבאזור

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
.תאורההמשךזמןהגדרת0

הזמןלמשךתופעלהחיצוניתהתאורההרכבכיבוילאחר
.שהוגדר

ההיקפיתההיקפיתהתאורההתאורהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

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

.תופעלהאוטומטיתהנסיעה
תאורת,מופעלתההיקפיתהתאורהכאשר:מוארותמוארותמדרגותמדרגות
,פתוחהנשארהדלתאם.דלתפתיחתבעתתידלקהמדרגות
.שניות40כעבוראוטומטיתתכבההמדרגותתאורת
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.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

פנימיתפנימיתתאורהתאורה
הפנימיתהפנימיתהתאורההתאורהכוונוןכוונון

קדמיתקדמיתעיליתעיליתהפעלההפעלהיחידתיחידת

1pשמאליתקדמיתקריאהמנורת
הפניםחלללתאורתאוטומטיתבקרה|2
3cקדמיתפנימיתתאורה
4uאחוריתפנימיתתאורה
5pימניתקדמיתקריאהמנורת

.5–1המתאיםהלחצןעללחץ:כיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהפעלההפעלהיחידתיחידת

1pהאחורייםהמושביםבאזורקריאהמנורת

.1הלחצןעללחץ:כיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0

האופפתהאופפתהתאורההתאורהכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
אופףאור2אורות2הגדרות2©1

הצבעהצבעהגדרתהגדרת
.צבעבחר0
.המבוקשהצבעאתקבע0
.צבעים64ישנם%

הבהירותהבהירותכוונוןכוונון
.בהירותבחר0

.הבהירותאתכוונן

אזוריםאזוריםעבורעבורבהירותבהירותהפעלתהפעלת
.בהירותבחר0
.בהירותאזוריבחר0

צבעוניתצבעוניתתאורהתאורההפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.צבעיםכמהבחר0

.מראששהוגדרוצבעיםשילוביעשרהעומדיםלרשותך
.צבעיםשילובבחר0

צבעצבעגיווניגיווניהפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.דינמייםגווניםבחר0

קבועיםזמןבמרווחימשתנההמוגדרהצבעיםשילוב
.מראש

לרכבלרכבההגעהההגעהתאורהתאורההפעלתהפעלת
.צבעבחר0
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.הבאברוךבחר0
שלמיוחדמופעפניךאתיקבלהרכבאתתפתחכאשר

.האופפתהתאורה

המזגןהמזגןבכוונוניבכוונוניהתלותהתלותהפעלתהפעלת
.צבעבחר0
.אקליםבחר0

התאורהצבע,ברכבהטמפרטורהכוונוןשינויבעת
.קצרלזמןישתנההאופפת

הפנימיתהפנימיתהתאורההתאורההמשךהמשךזמןזמןשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
אחוריתתאורההמשך2
.התאורההמשךזמןאתכבהאוהפעל0

קצרלזמןתידלקהפניםתאורת,פעילהזופונקציהכאשר
.הרכבנעילתלאחר

השמשותהשמשותשטיפתשטיפתומערכתומערכתמגביםמגבים
הקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהמגבימגבישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

1gהמגביםכיבוי
2Äרגילאוטומטיניגוב
3Åתכוףאוטומטיניגוב
אטירציףניגוב4°
מהיררציףניגוב¯5

-1המתאימהלעמדהתכליתי-הרבהמתגאתסובב0
5.

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

MAGICבעליבעלירכביםרכבים VISION CONTROL:במצב
מזוההכאשראוטומטיתיחלהשמשותניקוי3או2

מימלאשההודעהבמידההקדמיתהשמשהעללכלוך
.מוצגתאינהשטיפה

קדמיתקדמיתשמשהשמשההמגביםהמגביםלהבילהביהחלפתהחלפת

מגבלהבישלהחלפהבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
מופעליםהמגביםכאשר

אתמחליףשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.אבריםלמחוץעשויותהמגביםזרועות,המגביםלהבי
אתולכבותלהקפידישהמגביםלהביהחלפתלפני0

.וההצתההמגבים

החלפההחלפהלעמדתלעמדתהמגביםהמגביםזרועותזרועותהעברתהעברת
.מידאותהכבהואזההצתהאתהפעל0
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במתגîהלחצןעללחץשניות15-כבתוך0
ברציפותשניותכשלושלמשךתכליתי-הרב
.)134עמוד3(

.שירותלמצביעברוהמגבים

המגביםהמגביםלהבילהביפירוקפירוק
.מהשמשההמגביםזרועותאתהרם0

סובבהשנייהביד.אחתבידהמגבזרועאתיציבהחזק0
.המגבמזרועהסוףעד1החץבכיווןהמגבלהבאת

נתפסשהואעד3החץבכיוון2הרכיבאתדחף0
.הפירוקבעמדת

.4החץבכיווןהמגבמזרועהמגבלהבאתוהסרמשוך0

מגביםמגביםלהבילהביהתקנתהתקנת

.1החץבכיווןהמגבלזרועהחדשהמגבלהבאתחבר0

נתפסשהואעד3החץבכיוון2הרכיבאתדחף0
.הנעולהבעמדת

.יציביושבהמגבשלהבודא0
.הקדמיתלשמשהבחזרההמגביםזרועותאתקפל0
.ההצתהאתהפעל0
.תכליתי-הרבבמתגîהלחצןעללחץ0

.המוצאלעמדתבחזרהינועוהמגעזרועות

תחזוקהתחזוקהחיוויחיווי
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מקצההתחזוקהחיווישל1ההגנהמדבקתאתהסר0
.החדשהגבלהב

אתלהחליףיש,לצהובמשחורמתחלףהתחזוקהחיוויכאשר
.המגביםלהבי
.השימושבתנאיתלויהצבעלהתחלפותעדהזמן%

MAGIC(הקדמיתהקדמיתבשמשהבשמשההמגביםהמגביםלהבילהביהחלפתהחלפת
VISION CONTROL(

החלפההחלפהלעמדתלעמדתהמגביםהמגביםזרועותזרועותהעברתהעברת
.ההצתהאתכבה0
במתגîהלחצןעללחץשניות15בתוך0

.)134עמוד3(תכליתי-הרב
.שירותלמצביעברוהמגבים

המגביםהמגביםלהבילהביפירוקפירוק

אתאחתבידהחזק:פירוקפירוקלעמדתלעמדתהמגבהמגבלהבלהבהעברתהעברת0
החץבכיווןהמגבלהבאתסובבהשנייהביד.המגבזרוע
.להתנגדותמעבראל1
.פירוקבעמדתנקישהבצלילנתפסהמגבלהב

משוך,2השחרורכפתורעללחץ:המגבהמגבלהבלהבהוצאתהוצאת0
.אותווהסר3החץבכיווןהחוצההמגבלהבאת

מגביםמגביםלהבילהביהתקנתהתקנת

עד,המגבזרועעל1החץבכיווןהמגבלהבאתדחף0
.נתפס2השחרורשכפתור

3החץבכיווןלהתנגדותמעבראלהמגבלהבאתדחף0
.המגבזרועעל
.בחופשיותנעהואואז,מורגשתבנקישהננעלהמגעלהב

.הקדמיתלשמשההמגבזרועאתהנמך0
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מראותמראות
הצדהצדמראותמראותתפעולתפעול

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

עקבהצדבמראתבשימושתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מרחקיםשלשגויההערכה

.בהקטנההאובייקטיםאתמציגותהצדמראות
להעריךכדילכתףמעברתמידלהביטישלכן0

.האחריםהדרךלמשתמשיהמרחקאתהנכונה

החיצוניתהחיצוניתהמראההמראהשלשלפתיחהפתיחהאואופנימהפנימהקיפולקיפול

.2הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ0
אתמעטלהניעישהתרוקןאונותקשהמצברלאחר%

קיפולאזרק.2הלחצןבאמצעותהחיצוניותהמראות
.יפעלהאוטומטיהמראות

החיצוניותהחיצוניותהמראותהמראותכוונוןכוונון
המראהאת3או1הלחצניםבאמצעותבחר0

.לכווןשתרצההחיצונית
.4הלחצןבאמצעותבמראההזכוכיתמיקוםאתכוונן0

במקומהבמקומההחיצוניתהחיצוניתהמראההמראהקיבועקיבוע
.הבאבאופןפעל,ממקומהבכוחהוצאהחיצוניתמראהאם
ידניתדחף:פנימהמתקפלתחיצוניתמראהללארכבים0

.המבוקשלמיקוםהחיצוניתהמראהאת
לחץ:חשמליתהמתקפלתחיצוניתמראהעםרכבים0

.2הלחצןעלממושכתלחיצה
המראה.חבטהצלילולאחריונקישהצליליישמע

.הנכוןלמיקוםתחזורהחיצונית

במראהבמראההאוטומטיהאוטומטיהעמעוםהעמעוםתפקודתפקוד

האלקטרוליטימהנוזלוהרעלהצריבהסכנתאזהרהאזהרה&
סנוורהמונעתהמראהשל

,נשברתאוטומטיעמעוםבעלתמראהשלזכוכיתכאשר
.לדלוףעלולאלקטרוליטינוזל
אסור.לגירוייםוגורםלבריאותמזיקהאלקטרוליטיהנוזל

אוהנשימהאברי,העיניים,העורלביןבינומגעשייווצר
.אותולבלועואסורבגדים

137וראותאור



לנושאיםלבלשיםישאלקטרוליטיבנוזלמגעבעת0
:הבאים
Rלשטוףישבעורנגעהאלקטרוליטיהנוזלאם

לסיועדיחויללאולפנותבמיםהמקוםאתמיד
.רפואי
Rלשטוףישלעינייםהגיעאלקטרוליטינוזלאם

דיחויללאולפנותנקייםבמיםביסודיותמיד
.רפואילסיוע
Rמידשטוף,האלקטרוליטיהנוזלאתבלעתאם

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

באופןמתעמעמותהנהגשלהצדומראתהפנימיתהמראה
.הפנימיתבמראהבחיישןפוגעפנסשלאורכאשראוטומטי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:תעמעםלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rכבויהמנוע.
Rמשולבאחוריהילוך.
Rדולקתהפנימיתהתאורה.

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהצדהצדמראתמראתשלשלהחנייההחנייהמצבמצבתפקודתפקוד

.זיכרוןפונקצייתהכולליםברכביםרקזמיןהחנייהמצב%
.לחנייהבכניסהלךמסייעהחנייהמצב

,למטהתנועהקדמיהנוסעבצדהמראההבאיםבמצבים
:הקדמיהנוסעבצדהאחוריהגלגללכיוון
R138עמוד3(נשמרהחנייהמצב(.
Rנבחרההקדמיהנוסעמראת.
Rמשולבאחוריהילוך.

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

בצדבצדהחיצוניתהחיצוניתהמראההמראהשלשלהחנייההחנייהמצבמצבשלשלוטעינהוטעינהשמירהשמירה
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסע

שמירהשמירה

הלחצןבאמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתבחר0
1.

.אחורילהילוךשלב0
החנייהלמצבהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתהעבר0

.2הלחצןבאמצעותהמבוקש
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טעינהטעינה
הלחצןבאמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתבחר0

1.
.אחורילהילוךשלב0

.השמורהחנייהלמצבתנועהקדמיהנוסעשלהצדמראת

האוטומטיהאוטומטיהמראותהמראותקיפולקיפולשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.אוטומטימראותקיפולאתכבהאוהפעל0

השמשהשמשבמגניבמגנישימוששימוש

רגילרגילשמששמשבמגןבמגןשימוששימוש

.1השמשמגןאתמטהקפל:מלפניםמלפניםסנוורסנוור0
מגןאתהצדהוהטההנעילהאתשחרר:מהצדמהצדסנוורסנוור0

.1השמש

1השמשמגןאתמשוך:מתארךשמשמגןבעלירכבים0
.הצורךלפיאופקית

הנוסףהנוסףהשמשהשמשבמגןבמגןשימוששימוש
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השמשמגןאתמטהקפל:נוסףשמשמגןעםרכבים0
.2הנוסף

הקדמיתהקדמיתבשמשהבשמשהרדיורדיוגליגליהמעבירהמעביראזוראזור

לכבישימערכתכגון,רדיוגליבאמצעותהפועליםהתקנים
1רדיוגליהמעביריםהאזוריםעלרקלהתקיןאפשר,אגרה

.הקדמיתבשמשה
בצורהלזהותניתן1רדיוגליהמעביריםהאזוריםאת

הקדמיתהשמשהעלמאיריםכאשר,מבחוץביותרהטובה
.אורמקורבאמצעות

:הכולליםברכביםלמיקוםלבשים
Rהקדמיתהשמשהחימום
Rאדום-תתקרינתהמחזירהקדמיתשמשה

אדומהאדומה-תתתתקרינהקרינההמחזירההמחזירההקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהתפקודתפקוד
מיוחדתשכבהמצופהאדום-תתהמחזיקההקדמיתהשמשה
.הרכבפניםשלהתחממותומונעת
.רדיוגלימפניהרכבפניםעלמגןהציפוי
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האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכותמערכותסקירתסקירת
למיזוגלמיזוגבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

יפעלוהאווירוסינוןהזיהוםניטור,האקליםשבקרתכדי
הרכבבחללהאווירבמסנןלהשתמשתמידיש,כהלכה
נכוןמותקןשהמסנןודא.המנועשלהקדםמסנןעםבשילוב

בתאהמסנןביתאתואטומהנכונהבצורהסוגרושהמכסה
ואושרושהומלצובמסנניםהשתמש.השימושזמןבכלהמנוע
רקברכבהטיפוליםאתבצע.Mercedes-Benzידיעל

.מורשיםבמוסכים

THERMATICשלשלההפעלהההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת
.פעילהשהפונקציהמסמנותבלחצניםהחיווינוריות

Plug-in-Hybrid:בחוברתלהנחיותבמיוחדלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

1wהטמפרטורהכוונון
2Aהאקליםבקרתתפריטשלסגירה/פתיחה

כארבעלמשך(Aהלחצןעלממושכתלחיצה
הבסיסילמצבהאקליםבקרתהגדרותאיפוס):שניות

3Hהאקליםבקרתכיבויאוהאווירכמותכוונון
4Ãבקרתשלאוטומטיויסות

)143עמוד3(האקלים
הקדמיתהשמשההפשרת¬5
האדיםמפשירשלכיבויאוהפעלה6¤
7gסחרורמצבשלכיבויאוהפעלה

)144עמוד3(אוויר
8ÁשלכיבויאוהפעלהA/C)3143עמוד(

השיוריהחוםפונקצייתשלכיבויאוהפעלה
)144עמוד3(
שלכיבויאוהפעלה0:במנוחהחימוםללארכבים9

)144עמוד3(הסנכרון
שלכיבויאוהפעלה&:במנוחהחימוםעםרכבים
)146עמוד3(במנוחההחימום

Awהקדמיהנוסעבצדהטמפרטורהכוונון

THERMOTRONICשלשלההפעלהההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת
.פעילהשהפונקציהמסמנותבלחצניםהחיווינוריות

Plug-in-Hybrid:בחוברתלהנחיותבמיוחדלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות
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1wהנהגבצדהטמפרטורהכוונון
2Aהאקליםבקרתתפריטשלסגירה/פתיחה

בקרתאיפוס):שניותכארבעלמשך(ממושכתלחיצה
הבסיסילמצבהאקלים

3Hהאקליםבקרתכיבויאוהאווירכמותכוונון
4Ãבקרתשלאוטומטיויסות

)143עמוד3(האקלים
הקדמיתהשמשההפשרת¬5
האדיםמפשירשלכיבויאוהפעלה6¤
7gסחרורמצבשלכיבויאוהפעלה

)144עמוד3(אוויר
8ÁשלכיבויאוהפעלהA/C)3143עמוד(

השיוריהחוםפונקצייתשלכיבויאוהפעלה
)144עמוד3(

שלכיבויאוהפעלה0:במנוחהחימוםללארכבים9
)144עמוד3(הסנכרון
שלכיבויאוהפעלה&:במנוחהחימוםעםרכבים
)146עמוד3(במנוחההחימום

Awהקדמיהנוסעבצדהטמפרטורהכוונון

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםההפעלהההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת

שמאלבצדהטמפרטורהכוונון1
שמאלבצדהאווירחלוקתקביעת2
)143עמוד3(האקליםבקרתשלאוטומטיויסות3
האווירכמותקביעת4
)142עמוד3(האקליםבקרתשלכיבויאוהפעלה5

השיוריהחוםפונקצייתשלכיבויאוהפעלה
)144עמוד3(
ימיןבצדהאווירחלוקתקביעת6
ימיןבצדהטמפרטורהכוונון7

האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכותמערכותתפעולתפעול
האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

לדרגהאו1לדרגההאווירכמותאתכוונן:הפעלההפעלה0
.Hהלחצןבאמצעותיותרגבוהה

באמצעות0לדרגההאווירכמותאתכוונן:כיבויכיבוי0
.Hהלחצן

להתכסותעשויותהשמשותכבויההאקליםבקרתכאשר%
קצרלזמןהאקליםבקרתאתלכבותיש.יותרמהרבאדים
.בלבד

מאחורמאחורהאקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.5הלחצןעללחץ0
כבויההשנייההמושביםשורתשלהאקליםבקרתכאשר%

.OFFמופיעמאחורהצגועלדולקתהחיווינורית
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ההפעלהההפעלהיחידתיחידתבאמצעותבאמצעותA/Cשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.הרכבבפניםהאוויראתומייבשתממזגתA/Cפונקציית
.Áהלחצןעללחץ0

אחרת,בלבדקצרלזמןA/Cפונקצייתאתלכבותיש
.יותרמהרבאדיםיתכסוהשמשות

.לתקלהסימןאינוזהו.הרכבמגחוןלנזולעשוייםעיבוימי

האקליםהאקליםבקרתבקרתתפריטתפריטטעינתטעינת

.המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתדרךדרךהאקליםהאקליםבקרתבקרתתפריטתפריטאתאתפתחפתח
צגשלהתחתוןבקצההטמפרטורהתצוגתאתבחר0

.המדיה

ההפעלהההפעלהביחידתביחידתהלחצןהלחצןבאמצעותבאמצעותהמיזוגהמיזוגתפריטתפריטפתיחתפתיחת
.ההפעלהביחידתAהלחצןעללחץ0

המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותA/Cשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.הרכבבפניםהאוויראתומייבשתממזגתA/Cפונקציית
.)143עמוד3(המיזוגתפריטאתפתח0
.ראשונהמושביםשורתבחר0
.(A/C)בחר0

.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלאוטומטיאוטומטיויסותויסות

הזרמתבאמצעותמווסתתהטמפרטורהאוטומטיבמצב
.קבועהברמהונשמרתהאוויר

.Ãהלחצןעללחץ0
.Ãהלחצןעללחץ:ידניידנילמצבלמצבמעברמעבר0

ביןלבחורHהלחצןבאמצעותאפשראוטומטיבמצב
.פעילנותרהאוטומטיהמצב.שונותאווירכמויותחמש

מאחורמאחורהאקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלאוטומטיאוטומטיויסותויסות

שלוהכמותהטמפרטורהמווסתתהמערכתאוטומטיבמצב
.שנקבעהלטמפרטורהלהגיעכדילרכבהמוזרםהאוויר

Ãהלחצןעללחץ0 .)142עמוד3)

האווירהאווירחלוקתחלוקתהגדרותהגדרותסקירתסקירת

:מנותבהאוויראוורורפתחילאילומצייניםהצגעלהסמלים
צדייםאוורורופתחיהשמשהלהפשרתאוורורפתחי¯
Pוצדייםאמצעייםאוורורפתחי
Oצדייםאוורורופתחיהרגלייםלאזוראוורורפתחי
Sהרגלייםובאזורצדיים,אמצעייםאוורורפתחי

aלאזוראוורורפתחי,השמשהלהפשרתאוורורפתחי
צדייםאוורורופתחיהרגליים

האוורורפתחיכל_
bוצדייםאמצעיים,האדיםלמפשיראוורורפתחי
Wאוטומטיתאווירחלוקת

האווירהאווירחלוקתחלוקתקביעתקביעת

.)143עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.מושביםשורתבחר0
.OאוP,¯בחרבחר:האווירהאווירפיזורפיזורכוונוןכוונון0
.האווירכמותאתקבע0
,למשל,זמניתבואווירהזרמתכווניכמהלהגדירניתן%

.במקבילהרגלייםולחללהקדמיתלשמשה
אפשר¯הקדמיתהשמשהשלהאקליםבקרתאת

.הראשונההמושביםשורתעבוררקלבחור

מערכתמערכת(האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםעבורעבורהאקליםהאקליםבקרתבקרתכוונוןכוונון
)מולטימדיהמולטימדיה

הטמפרטורההטמפרטורהכוונוןכוונון
.)143עמוד3(המיזוגתפריטאתפתח0
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.שנייהמושביםשורתבחר0
.הטמפרטורהאתכוונן0

האווירהאווירכמותכמותקביעתקביעת
.)143עמוד3(המיזוגתפריטאתפתח0
.שנייהמושביםשורתבחר0
.האווירכמותאתקבע0

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםשלשלהאקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלאוטומטיתאוטומטיתויסותויסות
.בחר0

.אוטומטיתתווסתהאחורייםלמושביםהאקליםבקרת

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםהאקליםהאקליםבקרתבקרתכיבויכיבוי
.בחר0

.תכובההאחורייםלמושביםהאקליםבקרת

האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלהסנכרוןהסנכרוןפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
ההפעלהההפעלהיחידתיחידתבאמצעותבאמצעות

הטמפרטורה.מרכזיבאופןבמיזוגשולטתהסנכרוןפונקציית
עלאוטומטיתיחולוהנהגצדעבורשכווננוהאווירוחלוקת

.ברכבהאקלוםאזוריכל
.0הלחצןעללחץ0

פונקציית,אחראקליםבאזורההגדרותאחתאתמשניםאם
.תכבההסנכרון

האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלהסנכרוןהסנכרוןפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

,הטמפרטורה.מרכזיבאופןבמיזוגשולטתהסנכרוןפונקציית
אוטומטיתיחולוהנהגצדעבורשכווננוהאווירוחלוקתכמות
.האקליםאזוריכלעבור
.)143עמוד3(המיזוגתפריטאתפתח0
.ראשונהמושביםשורתבחר0
.באפשרותבחר0

.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

מהשמשותמהשמשותאדיםאדיםהסרתהסרת

מבפניםמבפניםאדיםאדיםמכוסותמכוסותשמשותשמשות
.Ãהלחצןעללחץ0
הלחצןעללחץ:אדיםמכוסותעדייןהשמשותאם0

¬.

מבחוץמבחוץאדיםאדיםמכוסותמכוסותשמשותשמשות
.המגביםאתהפעל0
.Ãהלחצןעללחץ0

אוויראווירסחרורסחרורמצבמצבשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.gהלחצןעללחץ0
.יסוחררהרכבבפניםהאוויר

למצבמהזמןכעבוראוטומטיתמתחלףאווירסחרורמצב
.צחאוויר
עשויותהשמשותמופעלהאווריסחרורמצבכאשר%

סחרורמצבאתהפעל.יותרמהרבאדיםלהתכסות
.בלבדקצרלזמןהאוויר

השיוריהשיוריהחוםהחוםפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rכבויהרכב.

אולחמםאפשרהמנועשלהשיוריהחוםפונקצייתבאמצעות
,דקות30-כעדבמשךהרכבשלהקדמיהחלקאתלאוורר
.שנקבעהבטמפרטורהתלוי
.Áהלחצןעללחץ:הפעלההפעלה0

.אוטומטיתתכבההשיוריהחוםפונקציית

מאחורמאחורהשיוריהשיוריהחוםהחוםפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
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Rכבויהרכב.

באזורפעילההמנועשלהשיוריהחוםפונקצייתכאשר
אזוראתלאוורראולחמםאפשר,האחורייםהמושבים
.דקות30-כלמשךהאחורייםהמושבים

.)142עמוד3(5הלחצןעללחץ0

היינוןהיינוןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

האווירשלהיינון.הרכבבתוךהאוויראיכותאתמשפרהיינון
.ריחנטולהרכבבפנים
.)143עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.אוויראיכותבחר0
.יינוןבחר0

.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

הבישוםהבישוםמערכתמערכת

הבישוםהבישוםמערכתמערכתכוונוןכוונון
תנאיםתנאים
Rמופעלתהאוטומטיתהאקליםבקרת.
Rסגורהכפפותתא.

באמצעותהרכבבפניםנעיםניחוחמפיצההבישוםמערכת
.הכפפותבתאבקבוקון

.)143עמוד3(המיזוגתפריטאתפתח0
.אוויראיכותבחר0
.בישוםבחר0

.ביותרהגבוההבעוצמהמופעלהבישום
.הרצויההבישוםלעוצמתלהגעהעדהלחצןעללחץ0
-בינונית-חזקה:המצביםביןמתחלפתהבישוםעוצמת%

כבויה-נמוכה

הבישוםהבישוםמערכתמערכתבקבוקוןבקבוקוןשלשלהסרההסרהאואוחיבורחיבור

הבושםמנוזלפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.נקייםמיםבהרבה
.לרופאפנה,נמשכיםהכאביםאם0

בסביבהפגיעההסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
מלאיםבקבוקוניםשלנכוןלאסילוקעקב

המלאיםהבקבוקוניםאתלהשליךאסור
.הביתיתלפסולת

0

להביאישהמלאיםהבקבוקוניםאת
.רעיליםלחומריםאיסוףלעמדת
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מכסה1
בקבוקון2

.הסוףעדלמחזיקהבקבוקוןאתדחף:חיבורחיבור0
ואזשניותכשבעהמתן,הכפפותתאאתפתח:הוצאההוצאה0

.הבקבוקוןאתהחוצהמשוך

Mercedes-Benzשלהמקורייםבבשמיםמשתמשאינךאם
.הבושםאריזתשעללאזהרותלבשים

ישנגמרMercedes-Benzשלהמקורישהבושםלאחר
.מחדשאותולמלאולאהבקבוקוןאתלסלק

עצמיעצמילמילוילמילויבקבוקוןבקבוקון
.הריקהבקבוקוןמכסהאתבהברגההסר0
.מ"מ15-מיותרלאבבקבוקוןמלא0
.הבקבוקוןעלהמכסהאתבחזרההברג0

.הבושםאותואתתמידלמלאישעצמילמילויבקבוקוןבכל
.לבקבוקוןהמצורףהנפרדהמידעלגיליוןלבשים

הקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהחימוםחימוםעלעלמידעמידע

.יפעלהקדמיתהשמשהחימוםפעיל¬הלחצןכאשר
.הצורךלפיאוטומטיבאופןמופעלהוא,לכךמעבר

במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/חימוםחימום

במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/החימוםהחימוםתפקודתפקוד
Rלטמפרטורהיאוורראויחומםהרכבבפניםהאוויר

.שנקבעה
Rמתחתהרחבבפניםהאוויראתלקרראפשראי

.החיצוניתלטמפרטורה
Rתעבורהמערכתמשתנההחיצוניתהטמפרטורהכאשר

.לחימוםמאוורוראולאוורורמחימוםאוטומטית

מאחורינמצאיםהפליטהגזייציאתומקוםבמנוחההחימום
.ימניהקדמיהגלגל

יחידתיחידתבאמצעותבאמצעותבמנוחהבמנוחהאוורוראוורור/החימוםהחימוםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
ההפעלהההפעלה

רעיליםפליטהמגזיחייםסכנתסכנהסכנה&

אוורורקייםלאכאשראוחסוםהפליטהצינורכאשר
,הפחמןתחמוצתחדבפרט,רעיליםפליטהגזי,מספיק
בחלליםלדוגמהקורהכך.הרכבתוךאללחדורעלולים
.בשלגנתקעהרכבכאשראוסגורים

ישאווירשאיבתמערכתללאסגוריםבחללים0
במוסכילדוגמה,במנוחההחימוםאתלכבות
.חנייה

ישפועליםבמנוחההחימוםאוהמנועכאשר0
נקייםהרכבסביבוהאזורהמפלטצינורעללשמור
.משלג

כדי,מהרוחהמוגןהרכבבצדאחדחלוןפתח0
.צחאווירשלנאותהאספקהלהבטיח
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מערכתשללוהטיםמחלקיםשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
במנוחההחימום

מסוימיםחלקיםעשוייםפועלבמנוחההחימוםכאשר
,במנוחההחימוםשלהפליטהמערכתכגון,ברכב

.להתלהט
עשוייםענפיםאועשב,עליםכגון,דליקיםחומרים
:לביןבינםמגענוצראםלהתלקח
Rבמנוחההחימוםשלהפליטהבמערכתחמיםחלקים
Rעצמםהפליטהגזי

!שרפהסכנת
עללהקפידישפועלבמנוחההחימוםכאשר0

:הבאותהנקודות
Rבחומריםנוגעיםאינםחמיםרכבחלקי

.דליקים
Rשלהקצהמצינורלהיפלטיכוליםהפליטהגזי

.הפרעהללאבמנוחההחימוםשלהפליטה
Rדליקיםבחומריםנוגעיםאינםהפליטהשגזי

האוורור/החימוםפעולתעקבהמצברריקוןהערההערה*
במנוחה

.מהמצבראנרגיהצורךבמנוחההחימום

אוורוראוחימוםמחזורישניכעברהמאוחרלכל0
.ברכבארוךמרחקלנסועיש

תנאיםתנאים
Rהצורךדימלאהדלקמכל.
בהפעלתתפקודהגבלתלהיווצרשעלולהלבשים%

.מדינמוךבמיכלהמילוימפלסאםבמנוחההחימום

.wהלחצןבאמצעותהטמפרטורהאתכוונן0
.1הלחצןעללחץ0

אותידלק1בלחצןהכחולהאוהאדומההחיווינורית
.תכבה
:החיווינוריתשלצבעים
Rמופעלבמנוחההאוורור:כחולכחול.
Rמופעלבמנוחההחימום:אדוםאדום.
Rלדרךליציאהזמןנקודתנבחרה:צהובצהוב.

כעבוראוטומטיתיכבהבמנוחההאוורוראוהחימום
.דקות50

אתלתפעלאפשר:אפליקציהאפליקציהבאמצעותבאמצעותתפעולתפעול
Mercedesשלאפליקציהבאמצעותבמנוחהאוורור/החימום

me connect.הנפרדותההפעלהבהוראותתמצאנוסףמידע
/https://manuals.daimler.com/baix/carsכאן

connectme/de_DE/index.html.

המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותבמנוחהבמנוחהאוורוראוורור/החימוםהחימוםכוונוןכוונון
.)143עמוד3(האקליםבקרתמערכתתפריטאתפתח0
.במנוחהחימוםבחר0

הנסיעההנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתבחירתבחירת
.זמןאוזמן,זמןהזמןאתבחר0
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נסיעהנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתקביעתקביעת
.זמןאוזמן,זמןהזמןאתבחר0
.השעהלידהעיפרוןאתבחר0
.השעהכוונון0

הרחוקהרחוקהשלטהשלטבאמצעותבאמצעותבמנוחהבמנוחהאוורוראוורור/החימוםהחימוםכוונוןכוונון
תנאיםתנאים
Rהצורךדימלאהדלקמכל.

מיידיתמיידיתהפעלההפעלה

.uהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0

נסיעהנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתקביעתקביעת
.uהלחצןעלקצרהלחיצהלחץ0
.או,הלחצןעלונשנותחוזרותלחיצותלחץ0

.לשנותשברצונךהשעהמופיעההצגשעלעד

.^-וuהלחצניםעלזמניתבולחץ0
.הרחוקהשלטשלהצגעליהבהבÎהסמל

,הלחצניםבאמצעותהמבוקשהיציאהזמןאתקבע0
..-ו
.^-וuהלחצניםעלזמניתבולחץ0

.נשמרההחדשההנסיעההתחלתשעת

.יציאהזמנישלושהעדלשמוראפשר
ולחץהמבוקשהיציאהזמןאתבחר:יציאהיציאהזמןזמןהפעלתהפעלת0

.uהלחצןעלממושכתלחיצה
אוA,Bוהאותהיציאהזמן,Íהסמליופיעוהצגעל
Cשנבחרהיציאהלזמןהמתאימה.

ולחץהמבוקשהיציאהזמןאתבחר:יציאהיציאהזמןזמןביטולביטול0
.^הלחצןעלממושכתלחיצה
.OFFיופיעהצגעל

לחיצהלחץ:הפעילהפעילבמנוחהבמנוחההחימוםהחימוםשלשלהסטטוסהסטטוסבדיקתבדיקת0
.uהלחצןעלקצרה

מיידימיידיכיבויכיבוי
.^הלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
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)במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/חימוםחימום(הרחוקהרחוקבשלטבשלטהתצוגותהתצוגותסקירתסקירת

מופעלבמנוחההאוורור1
מופעלבמנוחההחימום2
שנבחרהיציאהזמן3
במנוחההאוורוראוהחימוםשלהנותרהפעולהזמן4

)בדקות(
פעילבמנוחההאוורוראובמנוחההחימום5
הופעליציאהזמן6
האותעוצמת7

:נוספותתצוגהאפשרויות
Rשהופעלהיציאהזמן:שעהשעה.

Rמתארךבמנוחההחימוםשלהפעולהזמן:דקותדקותאפסאפס
בטמפרטורתאינועדייןהמנועההתנעהשבעתמאחר

.שלוהעבודה
ROFF:כבויבמנוחההאוורוראובמנוחההחימום.

)במנוחהבמנוחהחימוםחימום(הרחוקהרחוקבשלטבשלטסוללהסוללההחלפתהחלפת

סוללותמבליעתבבריאותחמורהפגיעהסכנהסכנה&

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

.רפואית

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
מצבריםאוסוללותשלתקיןלאסילוקעקב

.וצורביםרעיליםחומריםמכילותהסוללות

0

הריקיםוהמצבריםהסוללותאתמסור
ומצבריםסוללותאיסוףלנקודתאומורשהלמוסך

.משומשים

תנאיםתנאים
RמסוגליתיוםסוללתישנהCR2450.

.1החריץלתוךמחודדעצםלחץ0
.2הסוללהמכסהאתהחץבכיווןאחורהדחף0
כלפיפונההכיתובכאשר3החדשההסוללהאתהכנס0

.מעלה
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השלטעלהחץכיווןנגד2הסוללהמכסהאתדחף0
.נתפסהסוללהשמכסהעד,הרחוק

במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/החימוםהחימוםשלשלהרחוקהרחוקבשלטבשלטבעיותבעיות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

FAIL¨
.לרכבהמשדרביןהאותותבשידורתקלה
.לרכבהתקרבהצורךבמקרה,לרכבביחסהמיקוםאתשנה0

FAILמספיקטעוןאינוההתנעהמצבר.
.ההתנעהמצבראתטען0

.הצורךדימלאאינוהדלקמכל
.הבאההדלקבתחנתתדלק0

FAIL¯
.במנוחהבחימוםתקלהישנה
.במנוחההחימוםבדיקתלצורךמורשהלמוסךפנה0
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אוורוראוורורפתחיפתחי

מלפניםמלפניםהאוורורהאוורורפתחיפתחיכוונוןכוונון

מדיקטןמרווחעקבוקפיאהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
האוורורמפתחי

קראומאודחםאווירלפלוטעשוייםהאוורורפתחי
.מאוד
להיכוותעשויהאוורורלפתחימאודקרובשנמצאמילכן
.לקפואאו
במרחקנמצאיםברכבהנוסעיםשכלתמידודא0

.האוורורמפתחימספיק
אחרלאזורהאווירזרםאתנתבהצורךבמקרה0

.הרכבבתוך

,האוורורפתחידרךהרכבלתוךצחאווירהזרמתלהבטיחכדי
:הבאותלהנחיותלבשים
Rהרכבבתוךהאוורורוסבכתהאוורורפתחיעלשמור

.תמידפנויים
R456עמוד3(פנויהאווירכניסתפתחעלשמור(.
Rנמצאיםהאוורורפתחיכאשרמושגאופטימליאקלים

.המרכזיתבעמדה

:המרכזייםהמרכזייםהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחישלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
.הסוףעדמטהאומעלה2הווסתאתסובב

סובב:הצדייםהצדייםהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחישלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
.הסוףעדשמאלהאוימינה2הווסתאת

1האוורורפתחבמרכזאחוז:האווירהאווירכיווןכיווןקביעתקביעת0
.ימינהאושמאלהלמטה,למעלהאותווהטה

מאחורמאחורהאוורורהאוורורפתחיפתחיכוונוןכוונון

שמאלהאוימינה2הווסתאתסובב:סגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
.הסוףעד

פתחבמרכזאחוז:האווירהאווירזרימתזרימתכיווןכיווןקביעתקביעת0
אושמאלהלמטה,למעלהאותווהטה1האוורור
.ימינה

הכפפותהכפפותבתאבתאהאוורורהאוורורפתחפתחשלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה

בתאלקוראולחוםרגישיםלחפציםנזקהערההערה*
הכפפות

הכפפותבתאשנמצאיםלקוראולחוםהרגישיםחפצים
.הכפפותבתאהאוורורפתחעקבלהינזקיכולים
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.מחומםהרכבכאשרהאוורורפתחאתסגור0
פתחאתפתחגבוהההחיצוניתהטמפרטורהכאשר0

.A/Cפונקצייתאתוהפעלהאוורור

חייבתהאוטומטיתהאקליםבקרת,יקוררהכפפותשתאכדי
.מופעלתלהיות

האוורורפתחשל1הווסתאתסובב:סגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
.שמאלהאוימינה2
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נהיגהנהיגה
Mercedes-AMGלרכבילרכביהערותהערות
ההוראותבחוברתהבאיםבנושאיםלההערותלבשים

:סכנותלזהותיכוללאאתהאחרת,הנפרדת
RAMG RIDE CONTROL
Rמתג(נהיגהתוכניותDYNAMIC SELECT(
RשלפונקציותESP®

)המנועהמנועהתנעתהתנעתללאללא(ההצתהההצתהאואוהמתחהמתחאספקתאספקתהפעלתהפעלת

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

:עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתלשחרר.
Rההילוכיםבוררמיקוםאתלשנות.
Rהרכבאתלהתניע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

“.ברכבמחמדלחיותהמחיות„אתגםלבשים
מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.

תנאיםתנאים
Rריקהאינההמפתחוסוללתברכבנמצאהמפתח.
Rהאחסוןבתאנמצאדיגיטלירכבמפתח:או

.)154עמוד3(
Rלחוצהאינההבלםדוושת.

.1הלחצןעלאחתפעםלחץ:המתחהמתחאספקתאספקתהפעלתהפעלת0
.השמשותמגביאתלהפעיללמשלתוכלכעת

:שובתכבההמתחאספקתמתמלאיםהבאיםהתנאיםכאשר
Rהנהגדלתאתפותחאתה.
R1הלחצןעלפעמייםעודלוחץאתה.
.1הלחצןעלפעמייםלחץ:ההצתהההצתההפעלתהפעלת0

.החיווינוריותיופיעוהמחווניםבמכלל
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:שובתכבהההצתה,מתמלאהבאיםהתנאיםאחדכאשר
Rותיבתדקות15במשךהרכבאתמפעיללאאתה

.מופעלהחשמליהחניהבלםאוjבמצבההילוכים
R1הלחצןעלאחתפעםלוחץאתה.

הרכבהרכבהתנעתהתנעת

הדממההדממה-התנעההתנעהלחצןלחצןבעלבעלרכברכבהתנעתהתנעת

הפליטהגזיבגללחייםסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
סכנהמהווהאלהפליטהגזישאיפת.חמצני-חד

.להרעלהותגרוםבריאותית
אם,במנוחהולחימוםלמנועלאפשראיןלעולם0

.מספיקאוורורללאסגוריםבחלליםלפעול,זמין

המנועבתאדליקיםחומריםעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
הפליטהבמערכתאו

עםאוהפליטהמערכתעםבמגעהבאיםדליקיםחומרים
.באשלעלותעלוליםהמנועשלהחמיםחלקיו
שאיןלוודאכדיסדירותבדיקותלבצעישלפיכך0

במערכתאוהמנועבתאודליקיםזריםחומרים
.הפליטה

תנאיםתנאים
Rריקהאינההמפתחוסוללתברכבנמצאהמפתח.
Rהאחסוןבתאנמצאדיגיטלירכבמפתח:או

.)154עמוד3(
.iאוjלעמדהההילוכיםתיבתאתהעבר0
עלאחתפעםלחץמכןולאחרהבלםדוושתעללחץ0

.1הלחצן
חיונייםלאחשמלצרכניכבה:מתניעאינוהרכבאם0

.1הלחצןעלאחתפעםולחץ

אחתמוצגתתכליתי-הרבהצגועלמתניעאינועדייןהרכבאם
:שלהלןההודעות

:הרכבספרראההמסומןבמקוםהמפתחאתהנח0
מצב(האחסוןבתאמפתחבאמצעותהרכבהתנעת
.)155עמוד3()חירום

או
בעריסתהחכםהטלפוןאתהנחזוההלאהמפתח0

האחסוןבתאהניידהטלפוןאתהנח:הטעינה
.)123עמוד3(
לחיצהידיעלהנהיגהבמשךהמנועאתלדמםיכולאתה%

1הלחצןעלשניותשלושתוךאו1הלחצןעל
הבטיחותלהערתזהבנושאלבשים.פעמיםשלושה
.)158עמוד3("נהיגההנחיות"בפרק

דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבהתנעתהתנעת
תנאיםתנאים
Rהדיגיטליהרכבמפתחשלהבאותמהגרסאותאחת

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

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

Rמספיקטעוןהניידהטלפון.
%Mercedes-Benzמפתחאתאתךלקחתלךממליצה

.בתפקודהגבלותשיהיולמקרה,החירום
עלולה,בקופסההנייחהטלפוןנמצאכאשר%

.נפגעהשהפונקציונליות ,
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דיגיטלידיגיטלירכברכבבמפתחבמפתחראשוןראשוןשימוששימוש

.)73עמוד3(1המפתחהפעלתהפסק0
.3הרמזליד2האיחסוןבתא1המפתחאתהנח0
הרכבמפתחמדבקתאתאוהניידהטלפוןאתהנח0

אלחוטיתלטעינההאחסוןבתאהדיגיטלי
.)123עמוד3(
לחצןבאמצעותהרכבאתוהתנעהבלםדוושתעללחץ0

.הדממה-ההתנעה

הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהבאותהבאותההתנעותההתנעותכלכל
.במפתחצורךיהיהלאהבאותההתנעותבכל
הרכבמפתחמדבקתאתאוהניידהטלפוןאתהנח0

אלחוטיתלטעינההאחסוןבתאהדיגיטלי
.)123עמוד3(
.הדממה-ההתנעהלחצןבאמצעותהרכבאתהתנע0

"דיגיטלירכבמפתח"השירותאתלהשביתאפשר
Mercedes-ב me connect https://

www.mercedes.me.בטלפוןהפונקציהפעילותתופסק
,מקווןחיבוראיןאם.המקווןהחיבורבאמצעותהנייד

רכבמפתחמדבקתאוהניידהטלפוןגניבתלאחרלדוגמה
במרכזהמפתחפונקצייתהפעלתלהפסיקאפשר,דיגיטלי
.Mercedes-Benzשלשירות

)חירוםחירוםמצבמצב(האחסוןהאחסוןבתאבתאמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבהתנעתהתנעת
ההודעתמופיעהתכליתי-הרבהצגועלמתניעאינוהרכבאם
אתה,הרכבספרראההמסומןבמקוםהמפתחאתהנח
.חירוםבמצבהרכבאתלהתניעיכול

.ריק2האחסוןשתאודא0
.המפתחותמצרור1המפתחאתהסר0
.3לסמלסמוך2האחסוןבתא1המפתחאתהנח0

.קצרזמןכעבוריתניעהרכב
המנוע,2האחסוןמתא1המפתחאתתוציאאם

הרכבשלנוספותהתנעותלצורךאולם.לפעולימשיך
האחסוןבתא3לסמלסמוךלהימצאצריך1המפתח
.הנהיגהכלבמהלך2
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.מורשהבמוסךלבדיקה1המפתחאתהבא0

:מתניעמתניעאינואינוהרכבהרכבאםאם
.2האחסוןבתא1המפתחאתהשאר0
לחצןבאמצעותהרכבאתוהתנעהבלםדוושתעללחץ0

.הדממה-ההתנעה
ההצתהאתאוהמתחאספקתאתלהפעילגםאפשר%

.הדממה-ההתנעהלחצןבאמצעות

Remoteשירותישירותיבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבהתנעתהתנעת Online
הנסיעההנסיעהתחילתתחילתלפנילפניהרכבהרכבפניםפניםקירורקירוראואוחימוםחימום
:הבאיםהנושאיםעלהקפדההתנעהלפני
Rבאמצעותהרכבשלהתנעהמתירותבמקוםהחוקתקנות

.הסמרטפון
Rבליזהבמקוםאפשריותהמנועופעולתהמנועהתנעת

.סכנהשיהוו
Rהצורךדימלאהדלקמכל.
Rמספיקטעוןההתנעהמצבר.

הנסיעההנסיעהתחילתתחילתלפנילפניהרכבהרכבמצברמצברטעינתטעינת
.מרוקןהרכבמצברכאשרהודעהתתקבלשלךבסמרטפון

באמצעותהרכבמצברטעינתאתלהתחילתוכלכעת
.שוביכבההרכבדקותעשרכעבור.הסמרטפון

:הבאיםהנושאיםעלהקפדההתנעהלפני
Rבאמצעותהרכבשלהתנעהמתירותבמקוםהחוקתקנות

.הסמרטפון
Rבליזהבמקוםאפשריותהמנועופעולתהמנועהתנעת

.סכנהשיהוו
Rהצורךדימלאהדלקמכל.

Remote(הרכבהרכבהתנעתהתנעת Online(

פעולההתחלתעקבוהיתפסותמעיכהסכנתאזהרהאזהרה&
המנועשלמכוונתלא

עבודותבמהלךרצוילאבאופןלפעולמתחילהמנועאם
.להיתפסאולהימחץעלוליםגוףאברי,תיקוןאותחזוקה

להתחיליוכלשלאכךהמנועאתלאבטחהקפד0
.תחזוקהאותיקוןעבודותבזמןבשוגגלפעול

תנאיםתנאים
Rחנייהמצבjמשולב.
Rפעילהאינההגנבהמערכתאזעקת.
Rפעילהאינההמצוקהאזעקת.
Rכבויההחירוםמאותתימערכת.
Rסגורהמנועתאמכסה.
Rונעולותסגורותהדלתות.

Rסגוריםהנפתחהשמשוגגהחלונות.
.הסמארטפוןבאמצעותהרכבאתהתנע0

עשרבמשךפועלהמנועהרכבשלהתנעהכללאחר
.דקות

הרכבהתנעתלפני.ברצףהתנעהניסיונותשניעדלבצעאפשר
פעםהרכבאתלהתניעיש,החכםהטלפוןבאמצעותמחדש
.רגעבכלהרכבאתלכבותאפשר.המפתחבאמצעותאחת
.הסמארטפוןבאפליקצייתתמצאנוסףמידע%

:תיקוןתיקוןאואותחזוקהתחזוקהעבודותעבודותלפנילפניהרכבהרכבהתנעתהתנעתמניעתמניעת
.החירוםאיתותמערכתאתהפעל0
או
.הדלתותנעילתאתשחרר0
או
.הנפתחהשמשגגאתאוצדיחלוןפתח0

להרצהלהרצההערותהערות

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

באופןהראשוניםמ"הק1500במשךהמנועעללהגןיש
:הבא
Rשוניםדים"ובסלשונותבמהירויותסע.
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RהנהיגהבתוכניתסעAאו;.
Rמגיעד"הסלמדמחוגכאשרהמאוחרלכלהילוךהעלה

.האדוםהאזורלפניהאחרוןלשליש
Rלבלוםכדיידניתהילוכיםתורידאל.
Rהסוףעדההאצהדוושתעללחיצהכגון,גבוהעומסמנע.
Rההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלללחוץאין

).קיקדאון(
Rבהדרגהד"הסלאתלהעלותישמ"ק1500לאחררק

.המלאהלמהירותהרכבאתולהאיץ

.ההינעבקוחלקיםאומנועהחלפתלאחרגםתקףזה
:הבאותההרצהלהערותלכךבנוסףלבשים
Rומערכותהנהיגהממערכותבחלקהחיישניםמערכת

נהיגהלאחראוטומטיתמתאפסותהנהיגהבטיחות
ביצועלאחראוהרכבקבלתמרגעמסויםלמרחק
לסיוםעדמלאהביעילותפועלתאינההמערכת.תיקונים
.זהלימודתהליך
Rאוחדשיםוצמיגיםבלמיםדיסקות,בלמיםרפידות

שלהםהאחיזהאוהבלימהכושרלמלואמגיעיםמוחלפים
יעילותעלהתגבר.קילומטריםמאותכמהלאחררק

דוושתעליותרגדולכוחהפעלתידיעלזונמוכהבלימה
.הבלם

אופטימליתאופטימליתהאצההאצהבנושאבנושאהערותהערות

אפשר,מתמששיםהנחוציםההפעלהותנאיהתנאיםכלכאשר
.עמידהממצבביותרהאפשריתהאפטימליתלההאצהלהגיע
חלקציבוריתבתנועהאופטימליתבהאצהתשתמשאל

.במהירותלזנקעשויוהרכבלהסתחררעשוייםמהגלגלים
.ולתאונהלסחרורמוגברתסכנה
®ESPלנושאהנוגעיםוהמידעהבטיחותלהנחיותלבשים
.)187עמוד3(

אופטימליתאופטימליתהאצההאצהעםעםנהיגהנהיגההתחלתהתחלת

גלגליםסחרורעקבותאונההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

חלק,אופטימליתהאצהעםנהיגהמתחילאתהכאשר
.במהירותלזנקעשויוהרכבלהסתחררעשוייםמהגלגלים

וסכנתההחלקהסכנתתוגבר,כבויה®ESP-הכאשר
!התאונה

.הרכבבסביבתומכשוליםאנשיםשאיןודא0

תנאיםתנאים
R156עמוד3(ההרצהתקופתעברהרכב(.
Rתקיןבמצבנמצאיםוהצמיגיםהרכב.
Rמוצקמסלולעלנמצאאתה.

Rהתפעולבטמפרטורתנמצאיםההילוכיםותיבתהמנוע.

אופטימליתהאצהבאמצעותמוגברתשחיקההערההערה*

כלעומדיםאופטימליתהאצהעםנהיגהבהתחלת
.מאודכבדלעומסהינעקוושלהרכיבים

.גבוההחלקיםלשחיקתלהובעלעלולזה
.אופטימליתהאצהעםתמידנהיגהלהתחיללא0

.)170עמודh)3הנהיגהמצבאתשלב0
.לחלוטיןההגהגלגלאתיישר0
אוBביותרהספורטיביתהנהיגהתוכניתאתבחר0

C)3167עמוד(.
.)190עמודESP®)3-האתכבה0
ותשארהבלמיםדוושתעלחזקשמאליתברגללחץ0

.לוחץ
.ההאצהדוושתעללחץימיניתברגל0
הרגלאתבמהירותהרחקשניותמחמשיותרלאאחרי0

דוושתאתללחוץוהמשךהבלםמדוושתהשמאלית
.הסוףעדההאצה
.המרביתבתאוצהיזנקהרכב

.מסתייםההאצהשתהליךברגע,®ESP-האתהפעל0
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האופטימליתהאופטימליתההאצהההאצהסיוםסיום
.ההאצהמדוושתהרגלאתהורד0
.®ESP-האתשובהפעל0
עלוליםאופטימליתבהאצההנהיגההתחלתאחרי%

זהעקב.מאודחזקלהתחממםההינעקוושלהרכיבים
במצביםהאופטימלייםההאצהלערכילהגיעעלולים
.מחדשדקותכמהאחרירקמסוימים

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

הפליטהגזיבגללחייםסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
סכנהמהווהאלהפליטהגזישאיפת.חמצני-חד

.להרעלהותגרוםבריאותית
אם,במנוחהולחימוםלמנועלאפשראיןלעולם0

.מספיקאוורורללאסגוריםבחלליםלפעול,זמין

הילוכיםהורדתעקבותאונההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&
חלקכבישעל

בניסיוןחלקבכבישנסיעהבעתיותרנמוךלהילוךשילוב
לגלגליםלגרוםעלולההמנועבלימתאפקטאתלהגביר
.אחיזתםאתלאבדהמניעים

אתלהגבירכדיהילוכיםלהורידאיןחלקכבישעל0
.המנועשלהבלימהפעולת

רעיליםפליטהמגזיחייםסכנתסכנהסכנה&

אוורורקייםלאכאשראוחסוםהפליטהצינורכאשר
,הפחמןתחמוצתחדבפרט,רעיליםפליטהגזי,מספיק
למשללהתרחשיכולהדבר.הרכבתוךאללחדורעלולים
.בשלגתקועהרכבכאשר
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ישפועליםבמנוחההחימוםאוהמנועכאשר0
נקייםהרכבסביבוהאזורהמפלטצינורעללשמור
.משלג

כדי,מהרוחהמוגןהרכבבצדאחדחלוןפתח0
.צחאווירשלנאותהאספקהלהבטיח

מערכתשליתרהתחממותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.הבלימה

לחץמפעילאתהכאשרלהתחמםעלולההבלמיםמערכת
.הנהיגהבמהלךהבלםדוושתעלקבוע
לכשללגרוםעלולואףהבלימהמרחקאתיגדילהדבר
.הבלמיםמערכת

כמשענתהבלמיםבדוושתתשתמשאללעולם0
.לרגל

דוושתועלהבלמיםדוושתעלבמקבילללחוץאין0
.נהיגהכדיתוךההאצה

שוחקתהבלמיםדוושתעלמתמשכתלחיצההערההערה*
הבלמיםרפידותאת

.בנסיעההבלםדוושתעלברציפותללחוץאין0
ישהמנועשלהבלימהפעולתאתלנצלכדי0

.מועדמבעודהילוךלהוריד

זינוקבעתולמנועההינעלקונזקהערההערה*

.במקוםעומדהרכבכאשרהמנועאתתחמםאל0
.מידלנסועהתחל

דוושתומלחיצתגבוהיםמנועמסיבוביהימנע0
לטמפרטורתמגיעשהמנועלפניהסוףעדההאצה
.שלוהעבודה

שרוףלאדלקעקבהקטליטילממירנזקהערההערה*

אינהההצתהומערכת,חלקהבצורהפועלאינוהמנוע
.כהלכהמציתה
.הקטליטילממירלהגיעעשוישרוףלאדלק
.במתינותההאצהדוושתעללחץ0
.מורשהשירותבמרכזלתקלההגורםאתמידתקן0

Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת

במלחבמלחמפוזריםמפוזריםבכבישיםבכבישיםלנהיגהלנהיגההנחיותהנחיות
.במלחמפוזריםבכבישיםמוגבלהבלמיםאפקט

:הבאותלהנחיותלבשיםלכן
Rורפידותהבלמיםדיסקותעלמלחשכבתישנהכאשר

אומשמעותיתלהתארךעשויהבלימהמרחקהבלמים
.בלבדאחדבצדיבלוםשהרכב
Rשלפניךמהרכביותרהרבהגדולמרחקעלשמור.

:כדלקמןהמלחשכבתאתהסר
Rהתנועהבמצבהתחשבותתוךפעםמדיבלום.
Rובתחילתהנהיגהבסוףהבלמיםדוושתעלבזהירותלחץ

.הבאההנהיגה

Aquaplaningלציפהלציפהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
עלולהרכב,מסויםבעומקהכבישעלמצטבריםמיםכאשר
.ציפהלמצבלהגיע
במקריםאוכבדגשםשלבמקרההבאותלהנחיותלבשים

:ציפהלמצבלהגיעעלולהרכבשבהם
Rהרכבמהירותאתהאט.
Rבכביששקועיםמתלמיםהימנע.
Rפתאומיותהיגויתנועותמביצועהימנע.
Rבזהירותבלום.
גלגליםשלסדירהלבדיקהבנוגעלהנחיותגםלבשים%

.)485עמוד3(וצמיגים
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בכבישבכבישמיםמיםשלוליתשלוליתדרךדרךלנסיעהלנסיעההנחיותהנחיות
למערכות,למנועלהזיקעלוליםלרכבהנכנסיםמים

.ההילוכיםולתיבתהאלקטרוניות
המנועשלהאוויריניקתפתחידרךלהישאבגםעלולהמים
.למנוענזקולגרום

:הבאותלהנחיותלבשים,במיםלנסועעליךאם
R547עמוד3(המותרהמירביהמיםלעומקלבשים(.
Rהמיםאחרת,היותרלכלהליכהבמהירותלנסועיש

.המנועלתאאוהרכבפניםתוךאללחדורעלולים
Rיוצריםהנגדימהכיווןהבאיםאולפניךהנעיםרכבכלי

המיםמגובהלחרוגהמיםלגובהלגרוםעלולהדבר,גלים
.המותרהמירבי

הבלמיםשלהבלימהפעולתמיםבשלוליתנסיעהלאחר
בנעשהוהתחשבהרכבבלימתבעתזהירהיה.יותרחלשה
.מלאבאופןלתפקדחוזריםשהבלמיםעד,בדרך

בשטחבשטחלנהיגהלנהיגההנחיותהנחיות

המדרוןקועלשמירהאיעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
ביותרהתלול

עשויותמדרוןעלהסתובבותאולמדרוןבאלכסוןנהיגה
.יתגלגלאויתהפך,יחליקשהרכבלכךלגרום

ישרבקו(המדרוןשלהשיפועבקותמידלנוסעיש0
.במדרוןלהסתובבולא)למטהאולמעלה

דליקיםחומריםשלמגעעקבשריפהסכנתאזהרהאזהרה&
הפליטהמערכתשללוהטיםבחלקים

ענפיםאועשב,יבשיםעליםכגון,דליקיםחומריםכאשר
.להידלקעלוליםהם,הפליטהמערכתשלבחלקיםנוגעים
ישבשטחאוסלולותלאדרכיםעלבנסיעה0

.הרכבגחוןאתסדירבאופןולבדוקלהקפיד
שנתפסואחריםחומריםאוצמחיםחלקיהסר0

.להידלקועלוליםברכב
.מורשהבמוסךמידאותותקן,נזקזיהיתאם0

בערבובגם,מיםאובוץ,חוללדוגמהעשוייםבשטחבנהיגה
הבלימהבפעולתלפגועעשויזהדבר.לבלמיםלהגיע,שמן
.מוגברתשחיקהעקבגם,הבלימהשלמלאלכשללגרוםאו

אתנקה.החודרבהחומרתלוי,משתניםהבלימהמאפייני
מבחיןאתהמכןלאחראם.בשטחנהיגהלאחרהבלמים
למוסךמידפנה,חיכוךברעשיאומוגבלתהבלימהשפעולת
אופןאתהתאם.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשה
.החדשיםהבלימהלמאפיינישלךהנהיגה

מכשוליםמעלנהיגהעקבנזקיםהערההערה*

:עקבלהינזקעלולהרכב
Rלאדרכיםאוגבוהיםשפהאבניעלהרכבישיבת

.סלולות
Rשפהאבןלדוגמה,מכשולפניעלמדימהירהנהיגה,

.בכבישבוראוהאטהפסי
Rמערכתבחלקיאוהרכבבגחוןמכהכבדעצם

.המתלים
נזקלגרוםשעלוליםמכשוליםפניעלתסעאל0

.לרכב
הרכבאתסדירבאופןבדוקבשטחנהיגהבעת0

.נזקיםלגבי
.הכבישלתנאיהנסיעהמהירותאתהתאם0
.מורשהבמוסךמידאותותקן,נזקזיהיתאם0

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
איסורמשלטיהתעלמותעקב

.הטבעאתתכבד.עדיפותלהישהסביבהעלהשמירה
.האיסורלשלטימיוחדבאופןלבשים0
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שטחשטחנהיגתנהיגתלפנילפניתיוגתיוגרשימתרשימת
:בשטחנסיהכללפניהבאיםהנושאיםאתבדוק
Rהדלקמפלס
Rשלהמילוימפלס:דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכביםAdBlue®
Rמפלסעדהמנועשמןאתמלא:המנועשמןמפלס

מלאבאופןבגובהעלייהיכולתלהבטיחכדי,המקסימום
.)453עמוד3(
Rחלופיוגלגלגלגללהחלפתעבודהכלי
Rוגלגליםצמיגים

Allצמיגיעלמידע% Terrainלאחרלהרכבהמיוחדים
.המורשיםהמוסכיםבאחדלקבלניתןהרכבמסירת

בשטחבשטחנהיגהנהיגה
סע.בשטחשלךברכבשתיסעלפני,בקפידהזהנושאקרא

.לתרגלכדיקלבשטחראשית
RלמערכתבנוגעלהנחיותלבשיםABSלשטח

.)186עמוד3(
Rתוכניתאתהצורךלפיבשטחהנהיגהמסלוללפניבחר

.)167עמודF)3הנהיגה
Rלאכדי.)215עמוד3(לשטחמתאיםרכבגובהבחר

.מספיקגחוןלמרווחתמידלבשים,לרכבנזקלגרום

Rוהילוךפועלמנועעםרקהמדרוניםאוהירידותאתעבור
.בהריםלנהיגהבנוגעלהנחיותלבשים.משולב
Rהשביליםעלותשאר,צפויולאמוכרלאבשטחתנהגאל

.המסומנים
Rהנהיגהבזמןתמידסגוריםוהחלונותהדלתותאתשמור.
RאקטיבימרחקשמירתעזראתכבהDISTRONIC,את

.המשתנההמהירותמגבילואתTEMPOMAT-ה
Rלשטחשלךהנהיגהסגנוןאתהתאם.
RבפונקצייתתשתמשאלHOLDחדותעליותאובירידות

.קשהאיננהאוחלקלקהקרקעעם

חולחולעלעלנהיגהנהיגה
:הבאותלהנחיותבנוסףלבשים,חולעלנהיגהבעת
RהנהיגהבתוכניתבחרF.
Rגבוהרכבגובהבחר.
Rנמוךלהילוךשלב.
Rאחרת,הגלגליםהתנגדותעללהתגברכדיבמהירותסע

.ויתקעבקרקעיחפורהרכב
Rודא.אחריםרכבכלישלבנתיביםנהג,אפשראם

:קיימיםהבאיםשהתנאים
.מדיעמוקיםאינםבכבישהשקועיםהתלמים-
.מספיקבאופןחזקהחול-

.מספיקהגחוןמרווח-

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות
מיםמיםשלוליותשלוליות

:שלוליותדרךנהיגהבעתהבאותלהנחיותבנוסףלבשים
Rש"קמ10היותרלכלסע.
R547עמוד3(המותרהמירביהמיםלעומקלבשים(.
R143עמוד3(האוטומטיתהאקליםבקרתאתכבה(.
Rאתכבה:במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/במנוחהבמנוחהחימוםחימוםעםעםרכביםרכבים

.)146עמוד3(במנוחההאוורור/במנוחההחימום
Rגליםיוצרולאהנהיגהשבמהלךלבשים.
Rלבשים.המנועאתתדמםואלבמיםתעצוראל

כבויהECOההדממה-ההתנעהשפונקציית
.)164עמוד3(

בהריםבהריםנהיגהנהיגה
:בהריםנהיגהבעתהבאותלהנחיותבנוסףלבשים
Rהעלייהוליכולתהמדרוןלזוויתבנוגעלערכיםלבשים

.)547עמוד3(המרבית
Rגבוהיםמנועמסיבוביהימנע.
Rשלהבלימהבכוחתשתמש,בירידהנוהגאתהכאשר

.המנוע
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Rארוכותבירידותנהיגהבעת,יותרנמוךלהילוךשלב
.ותלולות
RאתהצורךבמידתהפעלהירידהלפניDSR

.)199עמוד3(

שטחשטחנהיגתנהיגתאחריאחריתיוגתיוגרשימתרשימת
.כבישעלבנהיגהמאשריותרגדולבשטחהרכבעלהעומס
וגופיםנזקיםלגביבשטחנהיגהכללאחרהרכבכלאתבדוק
לחוסרלגרוםיכוליםההינעבקואובגלגליםזריםגופים.זרים
.לרעידותוכךאיזון
RהנהיגהתוכניתאםFהנהיגהתוכניתבחר:נבחרה

.אחרת
Rהאתכבה-DSR.
Rהכבישלתנאימותאםרכבלגובהשובהרכבאתהנמך,

.הרגיללגובהלמשל
Rאתלייבשבכדי,מיםבשלוליתנהיגהלאחרבלום

.הבלמים
Rבלםשלהבלימהיכולתאתבדוקממושכתירידהלאחר

.השירות
Rהבאיםהרכיביםאתנקהבשטחנהיגהכללאחר:

הרישוילוחיות-
והאחורייםהקדמייםהפנסים-
הגלגליםובתיהגלגלים,הצמיגים-

הרכבגחון-
Rלבדוקגםישבחצץאובמים,בבוץ,בחולנהיגהאחרי

:הבאיםהרכיביםאתולנקות
הבלמיםורפידותהבלמיםדיסקות-
וגלגליםצמיגים-
הסרןמפרקי-

ECOהדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקציית
ECOהדממההדממה-ההתנעהההתנעהפונקצייתפונקצייתתפקודתפקודאופןאופן
בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

):EQ-Boostטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתללאללארכביםרכבים
בתוכניותרקזמינהECOהדממה-ההתנעהפונקציית%

לפי(=וC,A,;,Nהנהיגה
).ההגדרה

,אוטומטיבאופןהמנועלהדממתהתנאיםכלמתקיימיםכאשר
:הבאיםבמצביםאוטומטיבאופןמודמםהמנוע
Rבהילוךהרכבאתעוצראתהhאוi.

ההילוכיםתיבתבמצבHOLDפונקצייתמפעילאתהכאשר
hאוi,במצביםגםאוטומטיבאופןמודמםהמנוע

:הבאים
Rבנסיעהשמתחילרכבמאחורירכבךאתעוצראתה.
Rלפניךשנוסערכבללאעצורבשלטעוצראתה.
Rנמוכהנסיעהבמהירותהסוףעדההגהאתמסובבאתה.
אוטומטיבאופןידומםהמנועkההילוכיםתיבתבמצב%

.מופעלתHOLDשפונקצייתלמרות
:אוטומטיתמחדשיותנעהמנועהבאיםבמקרים
RפונקצייתכאשרהבלםדוושתאתמשחרראתהHOLD

.hבמצבנמצאיםוההילוכיםפעילהאינה
Rהילוכיםלמצבמשלבאתהhאוk.
Rההאצהדוושתעללחיצה.
Rאוטומטיתהתנעהמחייבהרכבמצב.

:תכליתי-הרבבצגECOהדממה-ההתנעהפונקצייתתצוגות
Rהסמלè)המנוע:בעצירהכשהרכביופיע)ירוק

.ECOהדממה-ההתנעהפונקצייתידיעלדומם
Rהסמלç)כללא:בעצירהכשהרכביופיע)צהוב

.מתמלאיםהמנועלהדממתמהרכבהנדרשיםהתנאים
Rהסמללאèולאçבעצירהכשהרכביופיעו:

.עצורשלטלמשל,אינטליגינטיעצירהמעכבזוהה
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RהסמלOFFèהדממה-ההתנעהפונקציית:יופיע
ECOשגיאהשישאוכבויה.

פונקצייתידיעלהמנועאתלדומםתרצהאם%
עצירהמעכבלמרותECOהדממה-ההתנעה

:הבאותהאפשרויותאתלךיש,אינטליגינטי
Rההילוכיםתיבתבמצבמפעילאתהhאוiאת

.HOLDפונקציית
Rלמצבההילוכיםאתמעביראתהj

הדממה-ההתנעהשפונקצייתלאחרהרכבאתתעזובאם
ECOיותנעלאוהמנועאזהרהצליליישמעהמנועאתכיבתה
הרכבההודעהתכליתי-הרבהצגעלתופיעלךבנוסף.מחדש
תפעיללאאם.הרכבעזיבתלפניהצתהכבהלנסיעהמוכן
.דקותשלשאחריאוטומטיתתכבההיאההצתהאת

):EQ-Boostטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכבים
בתוכניותרקזמינהECOהדממה-ההתנעהפונקציית%

לפי(=וC,A,;,Nהנהיגה
).ההגדרה

,אוטומטיבאופןהמנועלהדממתהתנאיםכלמתקיימיםכאשר
:הבאיםבמצביםאוטומטיבאופןמודמםהמנוע
Rבהילוךהרכבאתעוצראתהhאוi.
Rהבלםדוושתעלנמוכהבמהירותלוחץאתה.

שונהלהילוךמשלבאוHOLDפונקצייתמפעילאתהכאשר
במצביםגםאוטומטיבאופןמודמםהמנוע,kמאשר
:הבאים
Rבנסיעהשמתחילרכבמאחורירכבךאתעוצראתה.
Rלפניךשנוסערכבללאעצורבשלטעוצראתה.
Rנמוכהנסיעהבמהירותהסוףעדההגהאתמסובבאתה.

:אוטומטיתמחדשיותנעהמנועהבאיםבמקרים
RפונקצייתכאשרהבלםדוושתאתמשחרראתהHOLD

התנאיםואחדhבמצבנמצאיםוההילוכיםפעילהאינה
.קייםהבאים

.;אוAהנהיגהתוכניתנבחרהלא-
אבל,;אוAהנהיגהתוכניתנבחרהלא-

.נעלאהרכב
נעהרכב,;אוAהנהיגהתוכניתנבחרה-

לאהגלישהומצבש"קמ20מיותרשלבמהירות
.יופעל

Rההילוכיםתיבתלמצבמשלבאתהhאוk.
Rהמצבנמצאואתההבלםדוושתאתמשחרראתה

.ש"קמ3-מהגבוההנהיגהבמהירותנעוהרכבהגלישה
Rההאצהדוושתעללחיצה.
Rאוטומטיתהתנעהמחייבהרכבמצב.

:תכליתי-הרבבצגECOהדממה-ההתנעהפונקצייתתצוגות
Rהסמלè)המנוע:בעצירהכשהרכביופיע)ירוק

.ECOהדממה-ההתנעהפונקצייתידיעלדומם
Rהסמלç)כללא:בעצירהכשהרכביופיע)צהוב

.מתמלאיםהמנועלהדממתמהרכבהנדרשיםהתנאים
Rהסמללאèולאçבעצירהכשהרכביופיעו:

.עצורשלטלמשל,אינטליגינטיעצירהמעכבזוהה
RהסמלOFFèהדממה-ההתנעהפונקציית:יופיע

ECOשגיאהשישאוכבויה.
פונקצייתידיעלהמנועאתלדומםרצויאם%

עצירהמעכבשישילמרותECOהדממה-ההתנעה
שלבאוHOLDפונקצייתאתהפעל,אינטליגינטי

.jלהילוך
הדממה-ההתנעהשפונקצייתלאחרהרכבאתתעזובאם

ECOיותנעלאוהמנועאזהרהצליליישמעהמנועאתכיבתה
הרכבההודעהתכליתי-הרבהצגעלתופיעלךבנוסף.מחדש
תפעיללאאם.הרכבעזיבתלפניהצתהכבהלנסיעהמוכן
.דקותשלשאחריאוטומטיתתכבההיאההצתהאת
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ECOהדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקצייתהפעלתהפעלת/ביטולביטול

.1הלחצןעללחץ0
הדממה-ההתנעהפונקצייתשלהפעלהאוכיבויבעת

ECOהמחווניםבמכלולחיווייוצג.
מוצגכבויהECOהדממה-ההתנעהפונקצייתכאשר%

.המחווניםבמכלולOFFèהחיווירציףבאופן

ECO-ההתצוגתתצוגתתפקודתפקוד
מתחילתהחלשלךהנהיגהמאפייניאתמסכמתECOתצוגת
.בדלקשחוסךבאופןלנהוגלךומסייעת,לסופהועדהנסיעה
:הצריכהעללהשפיעתוכלהבאבאופן
Rקדימהבמבטנהיגה.
Rהנסיעהבתוכניתסע;.
Rהילוכיםלהחלפתלהמלצותהתייחסות.

בהירהחיצוניהקצה,בהירבגווןמאירהמקטעשלהכיתוב
:הבאיםהנהיגהבמאפיינימתמלאוהמקטע
R1אחידהמהירות
R2וגלישההדרגתיתהאטה
R3מתונההאצה

והמקטעכהההחיצוניהקצה,אפורהמקטעשלהכיתוב
:הבאיםהנהיגהבמאפיינימתרוקן
R1במהירותתנודות
R2חזקהבלימה
R3ספורטיביתהאצה

:חסכוניבאופןנסעתהאםלךמציגהECOתצוגת
Rשווהברמהמלאיםהמקטעיםשלושת.
Rמאירהמקטעיםשלושתשלהחיצוניההיקף.

בזכותשהשגתהנוסףהנסיעהטווחמוצג4התצוגהבמרכז
.מאודספורטיביבסגנוןלנהיגהבהשוואהשלךהנהיגהסגנון
.בצריכהמוגדרלחיסכוןשקולאינוזהנסיעהטווח

ECOעזרעזרתפקודתפקוד
):EQ-Boostטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכבים
המערכתיכולהכך.שלפניךהדרךנתוניאתמנתחECOעזר

לדרךאופטימליבאופןהנסיעהאופןאתלהתאיםלסייע
מזהההמערכתכאשר.אנרגיהולחדשבדלקלחסוך,שלפניך
היא,תנועהמעגלאומהירותהגבלתלדוגמה,לפניךאירוע
:מוצגיםהבאיםהסמלים.תכליתי-הרבהצגעלאותומציגה
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לפניךלאירועיםדוגמאות

לפניךאירוע1
שמלפניםלאירועמרחק2
"ההאצהמדוושתרגלהורד"דרישה3

המקטעיםמספרישתנהשלפניךמהאירועלמרחקבהתאם
:2המוצגים
Rקרובהאירוע:מעטיםמקטעים.
Rרחוקשלפניךהאירוע:רביםמקטעים.

עלבהתבססמחשבECOעזר,לאירועמתקרבשהרכבברגע
לצורךהמיטביתהמהירותאתוהשיפועהמהירות,המרחק
מופיעהתכליתי-הרבהצגעל.האנרגיהוחידושבדלקחיסכון
מדוושתרגלהורד(ההודעה
.בירוקנצבעיםהרכבלפניהראשוניםהמקטעים.3)ההאצה
אתמורידאתהאם.לבניםזהבשלבנותריםהמקטעיםשארית
ייצבעובתצוגההמקטעיםשאר,ההאצהמדוושתבזמןהרגל
קו.המוצגלאירועלהגעהעד,בירוקזהאחרבזההםגם

האנרגיהחידושפונקציית.בדלקמרבילחיסכוןמכוונןההינע
.שנבחרההנסיעהלתוכניתמותאםהחידוש.המצבראתטוענת
מגיבאינךאם.חולףשהואלאחרקצרזמןעודמוצגהאירוע
מדוושתרגלהורד(לדרישה
.לבניםנותריםהמקטעים),ההאצה
יוצגוהמקטעיםכל,מלפניםהנוסערכבהואהאירועכאשר
לדרישהשתגיבלאחרמידבירוק

).ההאצהמדוושתרגלהורד(
הצגעליוצג,;הנסיעהבתוכניתפעילECOעזרכאשר
hהנוכחיההילוךתצוגתלידהעיליתובתצוגהתכליתי-הרב

שלהגרפיתהתצוגהכאשרמופיע3זהסמל.3הסמל
.נבחרהלאהאביזרים

יוצגלא,שלפניךלאירועבהתאםמווסתתאינההמערכתאם
.פסיביתהמערכת.דבר
.A-ו;הנסיעהבתוכניותפעילECOעזר

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

DYNAMICמתגמתג SELECT
DYNAMICמתגמתגתפקודתפקוד SELECT
.שונותנהיגהתוכניותברכבישוהאיבזורלמינועבהתאם

DYNAMICמתגבאמצעות SELECTביןלהחליףתוכל
:הבאותהנהיגהתוכניות
=)Individual:(אינדיבידואליותהגדרות
B)Sport במיוחדספורטיביתנהיגה):+
C)Sport:(ספורטיביתנהיגה
A)Comfort:(וחסכוניתנוחהנהיגה
;)Eco:(במיוחדחסכוניתנהיגה

N)CURVE:(הטייהפונקצייתעםנוחהנסיעה
E‑ACTIVEעםרכבים(בעיקולים BODY

CONTROL(
F)Offroad:(קלבשטחנהיגה

תכליתי-הרבבהצגתופיעשנבחרההנהיגהתוכנית%
.רכבלמחשב
לתוכניםבהתאםשלהןהתכונותאתמשנותהבאותהמערכות
:הנהיגה
Rהנעה

הילוכיםותיבתמנועניהול-
אקטיביDISTRONICמרחקשמירתעזר-
RESP®
RעםעםרכביםרכביםAIRMATICאואוE‑‑ACTIVE BODY

CONTROL:
המתליםמערכתהגדרות-
גחוןמרווח-
Rההיגויתמיכת

הגגהגגעומסעומסתצוגתתצוגתעלעלמידעמידע

אינןמסוימות®ESPוהגדרותמסוימותנסיעהתוכניות
.הגגעלמשאותלהובלתמתאימות

מופיע,נבחרתאומוגדרתאלהנסיעהמתוכניותאחתכאשר

הנסיעהתוכניתמוצגזהסמלכאשר.האזהרהסמל
.הגגעלמשאלהובלתמתאימהאינהשנבחרה

:הבאותהנסיעהלתוכניותנוגעזה
RהנסיעהתוכניתSport
RהנסיעהתוכניתSport +
RהנסיעהתוכניתIndividualעםESP®עלמכוונת

SportאוSport+
:הבאיםבמצביםגםיוצגהסמל%
Rנסיעהתוכניתשמורהכאשר,נוסעעולמותבתוך

מתאימה
ראה,הנוסעעולמותעלנוסףמידע

.)310עמוד3(
Rהנסיעהתוכניתכאשר,השחזורתצוגתבתוך

להובלתמתאימהאינהפעילהשהייתההאחרונה
הגגעלמשא
ראה,השחזורתצוגתעלנוסףמידע

.)167עמוד3(
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נהיגהנהיגהתוכניתתוכניתבחירתבחירת

DYNAMICמתגאתלחץ0 SELECT1אוקדימה
.אחורה

.שנבחרההנהיגהתוכניתמופיעהתכליתי-הרבהצגעל

DYNAMICהגדרתהגדרת SELECT)המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(
:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1
2

Iהנסיעההנסיעהתוכניתתוכניתהגדרתהגדרת
.אישיתתצורהבחר0
.אותהוהגדרקטגוריהבחר0

השחזורהשחזורתצוגתתצוגתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.בהפעלהשאלהאתכבהאוהפעל0

אםשאלהתופיעהבאההרכבבהתנעת:מופעלתמופעלתפונקציהפונקציה
אם.פעילהשהייתההאחרונההנסיעהתוכניתאתלשחזר

גםתוצג,מושבתתהייתהECOהדממה-ההתנעהפונקציית
.מושבתתאותהלהשאיראםשאלה
שהיוהאחרונותההגדרותכאשררקמוצגתהשאלה%

.המחדלברירתמהגדרותשונותפעילות
הנסיעהתוכניתהרכבשלהבאהבהתנעה:כבויהכבויהפונקציהפונקציה
Aהדממה-ההתנעהפונקציית.אוטומטיתתיבחרECO
.אוטומטיתתופעל
.בנפרדמשתמשפרופילכלעבורלהפעילישזופונקציה%

והגדרותהנסיעהתוכניתמופעלתזופונקציהכאשררק

האחרונהמהנסיעהECOהדממה-ההתנעהפונקציית
.המשתמשפרופילעבוריישמרו

הרכבהרכבנתונינתוניהצגתהצגת

:מולטימדיהמערכת
מידע2©1

.רכבבחר0
.יוצגוהרכבנתוני

המנועהמנוענתונינתוניהצגתהצגת

:מולטימדיהמערכת
מידע2©1

.מנועבחר0
.יוצגוהמנוענתוני
הספקעבורבפועל)המקסימליים(האפשרייםהערכים%

שוניםלהיותעשוייםהמנועשלהפיתולומומנטהמנוע
שלךבמדינההמותרתהסיבולתמןולסטותהתקןמערכי

UN-ECEעלמבוסס( No. המפרטיםלחלופין85
).למדינההספציפיים

:כגון,כךעללהשפיעעשוייםמסוימיםערכים
Rהיםמפניגובה

167וחניהנהיגה



Rהדלקאיכות
Rחיצוניתטמפרטורה
Rהמנועשלההפעלהטמפרטורת
הערכים.בלבדייחוסערכיהםהמוצגיםהערכים%

ולמומנטהמנועלהספקבהתייחסהמדיהבצגהמוצגים
הערכיםמןשוניםלהיותעשוייםהמנועשלהפיתול
.בפועל

הצריכההצריכהתצוגתתצוגתהעלאתהעלאת

:מולטימדיהמערכת
מידע2©1

.צריכהבחר0
.הצריכהערכיוממוצענוכחייםצריכהערכייוצגו

אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבת
DIRECTהילוכיםהילוכיםבוררבורר SELECT
DIRECTההילוכיםההילוכיםבוררבוררתפקודתפקוד SELECT

נכונהלאהילוכיםהחלפתעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

הסרקמהירותעלעולההמנועסיבובימהירותכאשר
עשויהרכבkאוhלמצבההילוכיםאתמשלבואתה

.פתאומיבאופןלנועלהתחיל
בעתkאוhלמצבההילוכיםשילובבעת0

הבלםדוושתעלהיטבללחוץלהקפידישעמידה
.ההאצהדוושתעלזמניתבוללחוץולא

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.

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

הילוךהילוךבמצבבמצבתישארתישארהאוטומטיתהאוטומטיתההילוכיםההילוכיםשתיבתשתיבתתרצהתרצהאםאם
המשךהמשך,הנהגהנהגדלתדלתפתיחתפתיחתאואוההצתהההצתהכיבויכיבוילאחרלאחרגםגםiiסרקסרק
:כךכך
.הרכבאתהתנע0
סרקלמצבהרכבבעמידתושלבהבלםדוושתעללחץ0

i.
קבועמצבההודעהמופיעההמחווניםבמכלול
.הידרדרותסכנתהופעל

.הבלםדוושתאתשחרר0
.ההצתהאתכבה0

תיבת,ברכבנותרוהמפתחמהרכבתצאמכןלאחראם%
.iסרקבמצבתישארהאוטומטיתההילוכים

השילובמופעל,הבאיםהתנאיםאחדמתקייםכאשר
:מחדשjהחנייהלמצבהאוטומטי
Rההילוכיםתיבתלמתבעובראתהhאוk.
Rהמתגעללוחץאתהj.

Pחנייהחנייהלמצבלמצבשילובשילוב
.)178עמוד3(הרכבעללעצורלההערותלבשים0
.מלאהבעצירהנמצאשהרכבעד,הבלםדוושתעללחץ0
.jהלחצןעללחץמוחלטתבעצירההרכבכאשר0

הרבבצגמוצגתכאשררקמשולביהיההחנייהמצב
תצוגתכאשר.jההילוכיםתיבתמצבתצוגתתכילתי
הרכבאתתאבטח,jמראהאיננהההילוכיםתיבתמצב
.הדרדרותנגד
יהיהjשעדמהזמןלהימשךיכולבמצבתלוי%

.ההילוכיםתיבתמצבלתצוגתתמידלבשיםלכן.משולב
ישולבjהחנייהמצב,מתמלאהבאיםהתנאיםאחדכאשר

:אוטומטית
Rההילוכיםתיבתבמצבההצתהאתמכבהאתהhאו

kבעצירההרכבכאשר.
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Rאובמקוםעומדהרכבכאשרהנהגדלתאתפותחאתה
אוhההילוכיםבמצבמאודנמוכהנסיעהבמהירות

k.
Rההילוכיםלתיבתזזהרכבכאשרמשלבאתהhאוk

.הרכבאתועוצרהמנועאתמדמם
Rההילוכיםלתיבתזזהרכבכאשרמשלבאתהi,עצור

.עומדהרכבכאשרהנהגדלתאתופתחהרכבאת
Rהחנייהלמצבהאוטומטיהשילובjהרכבמצדנחוץ.
בעצירההרכבכאשרפתח,פתוחההנהגודלתלתמרןכדי%

אוhמחדשההילוכיםבורראתושלבהנהגדלתאת
k.

Dנהיגהנהיגהלמצבלמצבשילובשילוב
ההילוכיםבורראתולחץהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתמעבר,מטהכלפי
.הראשונהההתנגדות
.hיופיעתכליתי-הרבהצגעלהנוכחיההילוךבתצוגת

הילוכיםמחליפההאוטומטיתההילוכיםתיבתhבמצב
:הבאיםבגורמיםהיתרביןתלויותההחלפות.אוטומטיבאופן
Rשנבחרההנהיגהתוכנית
Rההאצהדוושתמצב
Rהנסיעהמהירות

ידניתידניתהילוכיםהילוכיםהחלפתהחלפת

הילוכיםהורדתעקבותאונההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&
חלקכבישעל

בניסיוןחלקבכבישנסיעהבעתיותרנמוךלהילוךשילוב
לגלגליםלגרוםעלולההמנועבלימתאפקטאתלהגביר
.אחיזתםאתלאבדהמניעים

אתלהגבירכדיהילוכיםלהורידאיןחלקכבישעל0
.המנועשלהבלימהפעולת

E-Activeעםעםרכביםרכבים(קבועהקבועההגדרההגדרה Body Control(

.1המתגאתמשוך:ביטולביטול/הפעלההפעלה0
הידניתההילוכיםהחלפת,דולקתהחיווינוריתכאשר
.הנוכחיההילוךמוצגתכליתי-הרבהצגעל.פעילה
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זמניזמניהגדרההגדרה

1ההגהבגלגלההילוכיםהחלפתבמנוףמשוך:הפעלההפעלה0
.2או

בצג.קצרלזמןפעילהתהיההידניתההילוכיםהחלפת
.הנוכחיוההילוךpההילוכיםמצבמוצגתכליתי-הרב

ההגהבגלגלההילוכיםהחלפתמנוףאתמשוך:ביטולביטול0
.מושךאותווהחזק2
.hהנוכחיההילוךמיקוםיוצגתכליתי-הרבהצגעל
ההילוכיםאתבעצמךלהחליףקבועבאופןשתוכלכדי%

עבור)ידני(pהמצבאתבחר=הנהיגהבתוכנית
.ההילוכיםתיבת

הילוכיםהילוכיםהעברתהעברת

בהגהההילוכיםהחלפתמנוףאתמשוך:הילוךהילוךהעלאתהעלאת0
2.

בגלגלההילוכיםהחלפתמנוףאתמשוך:הילוךהילוךהורדתהורדת0
.1ההגה

Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת
בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

הילוךהילוךלהחלפתלהחלפתהמלצההמלצה

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות
נהיגהעלבשמירהלךמסייעותהילוכיםלהחלפתהמלצות
.בדלקחסכונית

להחלפתהמלצהמופיעהתכליתי-הרבהצגעלכאשר0
.המומלץלהילוךהחלף,1הילוך

בקיקדאוןבקיקדאוןשימוששימוש

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות
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לנקודתמעברההאצהדוושתעללחץ:מרביתמרביתהאצההאצה0
.ההתנגדות

ההילוכיםתיבת,יתרד"סלמפניהמנועעללהגןכדי
.המרביהמנועד"לסלבהגעההילוךתעלההאוטומטית

גלישהגלישהמצבמצבשלשלהפעולההפעולהאופןאופן

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות
צריכתאתלצמצםלךמסייעהגלישהמצבחכמהבנהיגה
.הדלק
:הגלישהמצבמאפייניהםאלה
Rבמצבלפעולוממשיך,ההינעמקומנותקהבעירהמנוע

.סרק
Rהנוכחיההילוךמוצגתכליתי-הרבהצגעלhבירוק.
Rטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכביםEQ-Boost:(

הרכבפונקציותכל.לכבותניתןהפנימיתהבעירהמנוע
.פעילותנותרות

:הבאיםהתנאיםבהתמלאיופעלהגלישהמצב
Rנבחרה;הנהיגהתוכנית.
Rמתאיםמהירותבתחוםנוסעהרכב.

Rוירידותעליותאיןלדוגמה,זאתמאפשריםהכבישתנאי
.בדרךחדיםעיקוליםאותלולות
Rהגרירהלוומחובראינולאופנייםמנשאואףגרוראף
Rבלימהמפעילותחוץ(הבלםדוושתעללוחץאינך

).קלות
=הנהיגהבתוכניתאםגםאפשריהגלישהמצב%

".Eco"ההנעההגדרתנבחרה
יבוטלבסרקהגלישהמצב,מתמלאאינומהתנאיםאחדכאשר
.שוב
:הגלישהמצבאתלמנועיכוליםהבאיםהפרמטריםגם
Rעליות
Rירידות
Rטמפרטורה
Rגובה
Rהנהיגהבמהירות
Rהמנועשלהפעולהמצב
Rהתנועהמצב

4MATICתפקודתפקוד
ארבעתכלאתהצורךבעתמניעה4MATICמערכת
רכבךאחיזתאתמשפרת4MATICמערכת.הגלגלים

תוךהאחיזהמאיבודכתוצאההגלגליםסבסובשלבמקרה
.4ETSהומערכת®ESP-המערכתשילוב
לתאונההסיכויאתלהפחיתתוכללא4MATIC-המערכת
סגנוןאתתתאיםלאאםהפיזיקהחוקיעללהתגברולא

להתחשביכולהאינה4MATIC-המערכת.שלךהנהיגה
4MATIC-המערכת.התנועהאוהאווירמזג,הדרךבתנאי
מהרכבהמרחקלשמירתהאחריות.בלבדעזרמערכתהינה

נתיבעלולשמירהבמועדלבלימה,הנסיעהלמהירות,מלפנים
.אצלךנמצאתהנסיעה
ביעילותפועלת4MATIC-המערכתהחורףבמהלך%

),ושלגבוץצמיג(חורףבצמיגישימושבעתרקמרבית
.שלגבשרשרואתשימושבעתלחלופיןאו

תדלוקתדלוק
הרכבהרכבתדלוקתדלוק

מהדלקופיצוץשריפהסכנתאזהרהאזהרה&

.במיוחדדליקנוזלהואדלק
.ניצוצותוהיווצרותעישון,גלויאור,שרפהמנע0
ואתההצתהאתלכבותישובמהלכוהתדלוקלפני0

.קייםאם,במנוחההחימום
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מדלקיםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.לבריאותומסוכניםרעיליםחומריםהםדלקים
בבגדיםאובעיניים,בעורהדלקשלמגעלמנועיש0

.דלקלבלועולא
.דלקאדילשאוףאין0
.מדלקיםילדיםהרחק0
במהלךסגוריםוהחלונותהדלתותעלשמור0

.התדלוק

לבשים,דלקעםבמגעבאיםאחרמישהואואתהאם
:הבאותלנקודות

.מהעורהדלקאתובסבוןבמיםמידשטוף0
העינייםאתמידשטוףלעינייםהגיעדלקאם0

.רפואילסיועמידפנה.נקייםמיםבהרבה
עזרהלקבלתמידפנה,דלקבליעתשלבמקרה0

.להקאהלגרוםאין.רפואית
.דלקשספגובגדיםמידהחלף0

מטעןעקבופיצוץ‑שריפהסכנתאזהרהאזהרה&
אלקטרוסטטי

אדיאתולהציתניצוצותליצורעלולאלקטרוסטטימטען
.הדלק

באקדחאחיזהאוהדלקמיכלפתיחתלפני0
.הרכבשלהמתכתיבמרכבגע,התדלוק
האלקטרוסטטיהמטעןלפריקתתביאזופעולה
.להיווצרשעשוי

.התדלוקבזמןלרכבבחזרהלהיכנסאין0
.אלקטרוסטטילהיטעןיעולאתה

דלקתערובתעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

:דיזלמנועעםברכבים
שלהבעירהנקודת,בנזיןעםסולרמערבבאתהאם

טהורסולרשלמזויותרנמוכהתהיהזודלקתערובת
.בלבד
עלוליםהפליטהמערכתרכיבי,פועלהמנועכאשר

.להתחמם
.בנזיןלתדלקאיןלעולם0
.בסולרבנזיןלערבבאיןלעולם0

שגוידלקעקבנזקהערההערה*

:בנזיןמנועעםברכבים
למערכתנזקלגרוםיכולהשגוידלקשלקטנהכמותגם

.הפליטהגזיטיהורולמערכתלמנוע,הדלק

גופריתנטול,עופרתנטולSuperדלקרקתדלק0
ENהאירופיבתקןשעומד באיכותדלקאו228
.זהה

רכבך.אתנול10%עדלכלוליכולזהבמפרטדלק
.E10באמצעותגםלנסועמסוגל
:הבאיםהדלקיםאחדאתתדלקאללעולם
Rסולר
R91-מנמוךאוקטןמספרעםרגילבנזין RON
Rלמשל,אתנול10%-מיותרעםבנזיןE15,

E20, E85, E100
Rלמשל,מתנול3%-מיותרעםבנזיןM15, M30
Rמתכתהמכיליםתוספיםעםבנזין

:בטעותנכוןלאדלקיתודלקאם
.ההצתהאתתפעילאל0
.מורשהלמוסךהודע0

שגוידלקעקבנזקהערההערה*

:דיזלמנועעםברכבים
למערכתנזקלגרוםיכולהשגוידלקשלקטנהכמותגם

.הפליטהגזיטיהורולמערכתלמנוע,הדלק
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בדרישותשעומדגופריתנטולסולרורקאךתדלק0
ENהאירופיהתקן .ערךשווהסולראו590
רקגופריתנטולדיזלדלקלהןשישבמדינותתדלק
מפחותגופריתשמכילבגופריתענידיזלדלק
50ppm.

:הבאיםהדלקיםאחדאתתדלקאללעולם
Rבנזין
Rימייםלמנועיםסולר
Rלחימוםסולר
Rצמחישמןאוטהורדיזל-ביו
Rקרוזיןאונפט

:בטעותנכוןלאדלקיתודלקאם
.ההצתהאתתפעילאל0
.מורשהלמוסךהודע0

בנזיןמנועעםברכביםסולרלמלאאיןלעולםהערההערה*

:בטעותנכוןלאדלקיתודלקאם
Rלהגיעיכולהדלקאחרת.ההצתהאתתפעילאל

.למנוע

נזקלגרוםעלולהמתאיםלאדלקשלקטנהכמותגם
תהיינההתיקוןעלויות.ולמנועהדלקלמערכת
.מאודגבוהות

.מורשהלמוסךהודע0
לגמריהדלקוצנרתהדלקמכלאתלרוקןיש0

דיזלמנועעםברכביםבנזיןלמלאאיןהערההערה*

:בטעותנכוןלאדלקיתודלקאם
Rלהיכנסעלולהדלק,אחרת.ההצתהאתתפעילאל

.הדלקמערכתתוךאל
נזקלגרוםעלולהמתאיםלאדלקשלקטנהכמותגם

תהיינההתיקוןעלויות.ולמנועהדלקלמערכת
.מאודגבוהות

.מורשהלמוסךהודע0
לגמריהדלקוצנרתהדלקמכלאתלרוקןיש0

שליתר-מילויעקבהדלקלמערכתנזקיםהערההערה*
הדלקמיכל

מפסיקהתדלוקשאקדחעדהמיכלאתמלא0
.לפעול

התדלוקשמשאבתבגלללמשלדלקמדייותרמילאתאם
:תקינההייתהלא
.ההצתהאתתפעילאל0
.מורשהלמוסךהודע0

התדלוקאקדחהסרתבעתהחוצהשניתזדלקהערההערה*

מפסיקהתדלוקשאקדחעדהמיכלאתמלא0
.לפעול

תנאיםתנאים
Plug-in-Hybrid:לבשיםבנזיןמנועעםברכבים

לזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראותבחוברתלהנחיות
.הסכנותכלאת
Rמשוחררתהרכבנעילת.
אתה.התדלוקבמהלךהרכבתוךאלחזרהלהיכנסאין%

.אלקטרוסטטימטעןלייצרעלול
.הדלקולסוגהרכבלנוזליבנוגעלהנחיותלבשים
השלטעלתמצארכבךעבורהמומלץהאוקטןמספראת

.הדלקמיכלשבדלתית
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דלקמיכלדלתית1
הדלקמיכללמכזהמחזיק2
בצמיגיםאווירלחציטבלת3
חילוץכרטיסעבורQRקוד4
דלקסוג5

.1הדלקמכלדלתיתשלהאחוריהחלקעללחץ0
.אותווהסרהשעוןכיווןנגדהדלקמיכלמכסהאתסובב0

.2במחזיקמלמעלההדלקמיכלמכסהאתהכנס0
תוךאלבמלואוהתדלוקאקדחשלמילויצוואראתהכנס0

.ותדלקבמקומונעולשהואודא,המיכל
.לפעולמפסיקהתדלוקשאקדחעדהמיכלאתמלא0
לתדלוקמיועדהתדלוקפתח:דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכבים%

.סולרמשאבותבעזרת
יש,לגמריהתרוקןהדלקמיכלאם:דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכבים%

.סולר'ל5לפחותלתדלק
להשתמשישריקן'מגתדלוקבעת:דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכבים%

אחרת.סולרלרכביהמיועד,גדולבקוטרמילויבצוואר
.התדלוקלפתחהמילויצוואראתלדחוףתוכללא

עםאותווסובבהמילויפתחתוךאלהמכסהאתהכנס0
.נעילהנקישתלהישמעעדהשעוןכיוון

.1הדלקמיכלדלתיתסגור0
.הרכבנעילתלפניהדלקמילוידלתיתאתסגור%

AdBlue®)דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכביםרקרק(
®AdBlueלמילוילמילויבנוגעבנוגעהערותהערות

בעתקטנותבכמויותאמוניהאדידליפתהערההערה*
פתוח®AdBlue-השמיכל

במקומותרק®AdBlue-המיכלאתמלא0
.היטבמאווררים

אובעיניים,בעור®AdBlueשלמגעמנע0
.בבגדים

.ילדיםשלידםמהישג®AdBlueהרחק0

®AdBlueלבלועאיןהערההערה*

:®AdBlueבלעמישהואם
.ביסודיותהפהאתמידשטוף0
.מיםהרבהשתה0
.רפואילסיועמידפנה0

.)539עמוד3(התפעוללנוזליבנוגעלהערותלבשים
AdBlue®גזילטיהורהמיועד,במיםמסיסנוזלהוא
טיהורשלתקיןתפקודלצורך.דיזלבמנועיNOxהפליטה
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ISOתקןלפי®AdBlue-ברקלהשתמשישהפליטהגזי
22241.
:®AdBlue-המאפייניהםאלה
Rרעילאינו
Rוצבעטעםחסר
Rדליקאינו

:כאן®AdBlueלהשיגאפשר
Rשירותמרכזכגון,מורשהלמוסךהרכבאתלהביאאפשר

במהירותשםלהוסיףכדיMercedes-Benzשל
AdBlue®.

RAdBlue®במשאבותרבותדלקבתחנותזמין
AdBlue®מיוחדות.

RלרכושאפשרלחלופיןAdBlue®ריקן'בגAdBlue®
במרכזכגון,מורשיםבמוסכים®AdBlueבבקבוקאו

.רבותדלקובתחנותMercedes-Benzשלשירות
טפטופיםללאחיבורמאפשרהמילוישציודלבשים%

.הרכבמילוילצוואר

®AdBlueמילוימילוי

בדלק®AdBlueעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.הדלקבמיכל®AdBlueלמלאאסור0
.®AdBlue-הבמיכלרק®AdBlueלמלאמותר0
.המידהעליתר®AdBlue-המיכלאתתמלאאל0

®AdBlueגלישתעקבהרכבפניםזיהוםהערההערה*

לאחר®AdBlue-המילויציודאתביסודיותסגור0
.המילוי

.ברכב®AdBlueמילויציודבקביעותתובילאל0

תנאיםתנאים
Rמשוחררתהרכבנעילת.

זואחרבזותכליתי-הרבהצגעלהמופיעותהבאותההודעות
:®AdBlue-המיכלאתלמלאממךדורשות
Rהמפלס.הרכבספרראהמלא-AdBlue®

.®AdBlueמידמלא.העתודהלסימוןמתחתירד
Rספרראהבעודחירוםמצבמלא

להגבלתמוביל®AdBlue-השלנמוךמפלס.הרכב

מידמלא.המוצגהנותרהנסיעהמרחקלאחרההספק
AdBlue®.

Rמקסחירוםמצבמלא
שלנמוךמפלסבעודהתנעהללא

מהמהירותהחלהספקלהגבלתמוביל®AdBlue-ה
תתאפשרלאשמוצגהנותרהנסיעהמרחקבתום.המוצגת

כמותאתלפחותמלא.המנועשלהתנעהעוד
.המוצגת®AdBlue-ה
Rשנהמתןהצתההפעלמלא

®AdBlue-המלאי.התנעהתתאפשרלאאחרת
כמותאתלפחותמלא.המנועאתלהתניעניתןלא.נגמר
והמתןההצתהאתהפעל.המוצגת®AdBlue-ה
המנועאתהתנע.שניות60-כ

ואת®AdBlueעםהנהיגהטווחאתלעצמךלהציגיכולאתה
.)265עמוד3(תכליתי-הרבהצגעלהמילוימפלס
באופןתלוישמופיע®AdBlueעםהנהיגהטווח%

טווחלכן.ההפעלהובתנאיהנהיגהבאופימשמעותי
.שנקבעהנהיגהמטווחשונהלהיותעלולבפועלהנהיגה
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®AdBlue-ההמיכלמיכלפתיחתפתיחת

.1הדלקמכלדלתיתשלהאחוריהחלקעללחץ0
והסרשמאלהAdBlue®2שלהמיכלמכסהאתסובב0

.אותו
מחזיקעל®AdBlueשלהמיכלמכסהאתלהניחתוכל%

.הדלקמיכלדלתיתשלהצירבזרועהדלקהמיכלמכסה

®AdBlue-ההריקןריקן'גגהכנתהכנת

.AdBlue®2-הריקן'גשלהמכסהאתפתח0
המילויריקן'גפתחעל1המילויצינוראתידניתהברג0

.AdBlue®2-ה

®AdBlueמילוימילוי

המילויצווארעל1המילויצינוראתידניתהברג0
.ברכב

והטהAdBlue®2-השלהמילויריקן'גאתהרם0
.אותו
המילויתהליךלגמרימלא®AdBlue-המיכלכאשר
.ייעצר
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גםAdBlue®2-השלהמלויריקן'גאתלהסיראפשר
.חלקיתמלאכשהמיכל

המילויריקן'גואת1המילויצינוראתהחוצההברג0
.2ריקן'הגאתוסגורהפוךבסדר®AdBlue-ה
.ימינהאותווסובב®AdBlueשלהמיכלמכסהאתשים0
.הדלקמיכלדלתיתסגור0
.לפחותשניות60למשךההצתהאתהפעל0
עודניתןלאריק®AdBlueממיכלוכתוצאהבמידה%

.המילויזיהויעדשניות60-כיחלפו,הרכבאתלהתניע
.הרכבאתהתנע0
.®AdBlueמילויציודברכבקבועבאופןתחזיקאל%

חנייהחנייה
הרכבהרכבכיבויכיבוי

לארכבהידרדרותעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.מספיקמאובטח

ידרדרשהרכבאפשר,מספקתאבטחהללאהרכבחונהאם
.קטןבשיפועשליטהללא
הדרדרותנגדמאובטחתמידהחונהשהרכבלודא0

:מספיקבאופן

Rהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות
לעבריתגלגלשהרכבבצורההקדמיים
.יתגלגלוהרכבבמידה,המדריה
Rהחניהבלםאתהפעל.
Rלמצבההילוכיםתיבתאתתשלבj.

הפלטהבמערכתחמיםמחלקיםשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

עלולים,ענפיםאודשא,עליםללמש,דלקיםחומרים
.להידלק

חומריםביןמגעייווצרשלאכךהרכבאתהחנה0
.חמיםרכבחלקילביןדלקים

דגןבשדותאויבשעשבעלהרכבאתלהחנותאין0
.שנקצרו

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
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.הבלםדוושתעללחיצהבאמצעותהרכבאתעצור0
בצורההקדמייםהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות0

.יתגלגלוהרכבבמידה,המדרכהלעבריתגלגלשהרכב
.החשמליהחניהבלםאתהפעל0
אתשלבלחוצההבלםודוושתבמקוםעומדהרכבכאשר0

.)169עמודj)3ההילוכיםתיבתמצב
הלחצןעללחיצהידיעלההצתהואתהמנועאתכבה0

1.

.לאטהשירותבלםאתשחרר0
.אותוונעלמהרכבצא0
אתולתפעללהמשיךעדייןניתןהרכבכיבוילאחר%

בערךדקותחמשלמשךהפנורמיהשמשוגגהצדחלונות
.סגורההנהגדלתכאשר

חניהחניהשערישעריפותחפותח

חנייהחנייהשערישעריפותחפותחשלשלהלחצניםהלחצניםתכנותתכנות

הפליטהגזיבגללחייםסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
סכנהמהווהאלהפליטהגזישאיפת.חמצני-חד

.להרעלהותגרוםבריאותית
אם,במנוחהולחימוםלמנועלאפשראיןלעולם0

.מספיקאוורורללאסגוריםבחלליםלפעול,זמין

שערשלסגירהאופתיחהבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הנחייהשעריפותחבאמצעות

,שברכבהחנייהשעריפותחשלתכנותאותפעולבעת
עשוייםהשערשלהתנועהבטווחשנמצאיםאנשים
.להימחץאומהשערלהיפגע

ישהמובנההחנייהשעריבפותחהשימושבעת0
שלהתנועהבטווחנמצאאינושאישתמידלוודא
.השער

תנאיםתנאים
Rהתנועהלטווחמחוץאוהחנייהלמוסךמחוץחונההרכב

.השערשל
Rכבויהמנוע.
Rפועלההצתהמתג.
שההצתהזמןכלזמינההחנייהשעריפתיחתפונקציית%

.מופעלת
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והחזק3או1,2לתכנותהמיועדהלחצןעללחץ0
.לחוץאותו
.בצהובמהבהבת4החיווינורית

עדלחלוףעשויותבצהובתהבהבהחיווישנוריתעד%
.שניות20

.לכןקודםעליושלחצתהלחצןאתשחרר0
.בצהובלהבהבממשיכה4החיווינורית

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

לחוץאותווהחזק5רחוק-בשלט6הלחצןעללחץ0
:הבאיםהאותותמןאחדלהופעתעד
Rהתכנות.ברציפותבירוקמאירה4החיווינורית

.הסתיים
Rהצליחהתכנות.בירוקמהבהבת4החיווינורית.

מולהמתחלףהקודאתלסנכרןישלכךבנוסף
.השערמערכת

:בירוקמהבהבתאומאירהאינה4החיווינוריתאם0
.התהליךעלחזור

.הלחצניםכלאתשחרר0
פותחעםביחדמסופקאינוהשערמנועשלרחוק-השלט%

.החנייהשערי

המתחלףהמתחלףהקודהקודסנכרוןסנכרון
תנאיםתנאים
Rמתחלףקודעםעובדתהשערמערכת.
Rהחנייהמוסךשערמנועשלהקליטהבטווחנמצאהרכב

.בחצרהחנייהשעראו
Rהתנועהלטווחמחוץנמצאיםועצמיםאנשיםוכןהרכב

.השערשל

.השערבמנועהתכנותלחצןעללחץ0
בביצועלהתחילשניות30-כלרשותךעומדותכעת
.הבאהשלב

לכןקודםשתכנתתהלחצןעלברציפותפעמיםכמהלחץ0
.נסגרשהשערעד3או1,2
.מסתייםהתכנותתהליךנסגרשהשערלאחר

.השערמנועשלההפעלההוראותאתגםקרא%

רחוקרחוק-השלטהשלטבתכנותבתכנותבעיותבעיותפתרוןפתרון
.נתמך5רחוק-השלטשלהשידורתדראםבדוק0
.5רחוק-בשלטהסוללותאתהחלף0
1שלבמרחקשונותבזוויות5רחוק-השלטאתהחזק0

השלטאתלהחזיקיש.הפנימיתמהמראהמ"ס8עדמ"ס
.לפחותשניות25במשךעמדהבכל

במרחקיםהזוויותבאותן5רחוק-השלטאתהחזק0
בכלהשלטאתלהחזיקיש.הפנימיתהמראהלפנישונים
.לפחותשניות25במשךעמדה

עלשובללחוץישבלבדמוגבללזמןהמשדריםבשלטים0
.השידורזמןתוםלפני5רחוק-בשלט6הלחצן

השעריםפותחיחידתשלהאנטנהכבלאתכוון0
.רחוק-לשלט
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:לתכנותבנוגענוסףומידעעזרה%
RשלהתמיכהבקוHomeLink®(0)במספר

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

Rבאינטרנטhttps://www.homelink.com.

השערהשערשלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה
תנאיםתנאים
Rהשערתפעוללצורךתוכנתהלחצן.
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

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
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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
.)25עמוד3(רדיו

חשמליחשמליחנייהחנייהבלםבלם

)אוטומטיאוטומטישילובשילוב(החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםתפקודתפקוד

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

:עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

:דוגמהל,לזוזלרכבלגרוםעלוליםהילדים,כןכמו
Rהחניהבלםאתלשחרר.
Rההילוכיםבוררמיקוםאתלשנות.
Rהרכבאתלהתניע.
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מפתח"הפונקציהכאשרהדיגיטליהרכבלמפתחגםתקףזה
Mercedesבאמצעותהופעלה"דיגיטלירכב me connect.
מהתנאיםואחדjבמצבנמצאתההילוכיםתיבתכאשר
:ישולבהחשמליהחנייהבלם,מתמלאהבאים
Rמכובההמנוע.
Rמושבשלהחגורהבאבזםתקועהאינההחגורהלשונית

.נפתחתהנהגודלת,הנהג
.החשמליהחנייהבלםשלבידיתמשוך:שילובמניעת%

:כןגםהחשמליהחנייהבלםישתלבהבאיםבמצבים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICאתבולם

.מלאהלעצירהעדהרכב
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RפונקצייתHOLDבעמידההרכבאתמחזיקה.
Rהרכבאתעוצרהאקטיביהחנייהעזר.

:מתמלאיםהבאיםהתנאיםלכךבנוסףכאשרהמקרהזהו
Rמכובההמנוע.
Rמושבשלהחגורהבאבזםתקועהאינההחגורהלשונית

.נפתחתהנהגודלת,הנהג
Rמערכתתקלתמתרחשת.
Rמספיקהאינההמתחאספקת.
Rממושךלזמןעומדהרכב.

המחווניםבמכלולנדלקתמשולבהחשמליהחנייהבלםכאשר
.!האדומההחיווינורית
בלם,המנועאתדוממהECOהדממה-ההתנעהפונקצייתאם

.אוטומטיתישתלבלאהחשמליהחנייה

)אוטומטיאוטומטישחרורשחרור(החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםתפקודתפקוד
החשמליהחנייהבלםמתמלאיםהבאיםהתנאיםכאשר

:ישתחרר
Rסגורההנהגדלת.
Rפועלהמנוע.
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתhאוkעללוחץואתה

ההילוכיםתיבתאתמעביראתהאוההאצהדוושת

h-לjממצבסגורההנהגכשדלתבמישורבעמידה
.kאו
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתכאשרk,תאמכסה

.סגורלהיותחייבהמטען
Rהנהגמושבשלהחגורהבאבזרםתקועההחגורהלשונית.

במושבהחגורהבאבזםנמצאתאינההחגורהלשוניתכאשר
:להתמלאחייבהבאיםהתנאיםאחד,הנהג
Rממצבההילוכיםתיבתאתמוציאאתהj.
Rש"קמ3-מגבוההבמהירותנסעת.

החיווינוריתהחשמליהחנייהבלםאתמשחרריםכאשר
.נכביתהמחווניםבמכלול!האדומה

החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםשלשלידנייםידנייםשחרורשחרוראואושילובשילוב

נעילהנעילה

.1הידיתעללחץ0
.!האדומההחיווינוריתנדלקתהמחווניםבמכלול

החנייהבלםברציפותדולקתהחיווינוריתכאשררק%
.בטוחהבצורהנעולהחשמלי
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שחרורשחרור
.ההצתהאתהפעל0
.1בידיתמשוך0

.!האדומההחיווינוריתכבההמחווניםבמכלול

חירוםחירוםבלימתבלימת
.לחוצהאותהוהחזק1הידיתעללחץ0

אתשחררההודעהמוצגת,בתנועהנמצאהרכבעודכל
.החנייהבלם
החנייהבלםיינעלמלאהלעצירהעדנבלםשהרכבלאחר

החיווינוריתנדלקתהמחווניםבמכלול.החשמלי
.!האדומה

חונהחונהברכבברכבהתנגשותהתנגשותזיהויזיהויעלעלמידעמידע

ברכבהתנגשותמזוההמופעלתגרירהמפניההגנהכאשראם
לאחרהמולטימדיהבמערכתמתאימההודעהתוצג,הנעול
.ההצתההפעלת
:שלהלןהנושאיםעלמידעלקבלתוכל
Rנפגעכישייתכןברכבהאזור
Rההתנגשותעוצמת

:נכונהתהיהלאשההודעהייתכןהבאיםבמצבים
Rחנייהבמתקנילדוגמה,נעהחונההרכבכאשר

.אוטומטיים
אתלכבותישההודעהשלבשוגגהפקהלמנועכדי%

גםגרירהמפניההגנהאתכשמכבים.גרירהמפניההגנה
.כבהההתנגשותזיהוי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:בלבדמוגבלבאופןיפעלשהזיהויייתכןהבאיםבמצבים
Rתלישתלדוגמה,התנגשותללאלרכבנזקיםכשנגרמים

מפתחבאמצעותצבעשריטותאוהחיצוניתהמראה
Rנמוכהבמהירותבהתנגשות
Rמשולבאינוהחשמליהחנייהבלםכאשר

הרכבהרכבלהשבתתלהשבתתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

לגרוםעשויהשבועותמששהממושכתלתקופההרכבהעמדת
.לרכבנזקים
בגללפגוםלהיותאולהינזקעלולוולט12המצבר,כןכמו

.עמוקהפריקה
.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע%

Plug-in-Hybrid:המתחמצברעבורלהנחיותלבשים
אתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראותבחוברתהגבוה
.הסכנותכל

)ההתנעהההתנעהמצברמצברשלשלההשבתהההשבתהזמןזמןהארכתהארכת(מנוחהמנוחהמצבמצב
המנוחההמנוחהמצבמצבשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
.הדגמיםכלעבורזמינהאינהזופונקציה%

האנרגיהאובדןמופחת,המנוחהמצבאתמפעילאתהכאשר
.המינימוםעדארוכיםעצירהבזמני
:המנוחהמצבמאפייניהםאלה
Rההתנעהמצברעלהגנה.
Rהמרביהעצירהזמןיופיעהמדיהבצג.
Rינותקמקווניםלשירותיםהחיבור.
RמערכתEDW)זמינהאינה)גניבהנגדהאזעקהמערכת.
Rאינןגרירהמפניוההגנההרכבפניםאבטחתפונקציות

.זמינות
Rזמינהאינהחונההרכבכאשרהתנגשותזיהויפונקצית.

אתלבטלאולהפעילאפשרמתמלאיםהבאיםהתנאיםאם
:המולטימדיהמערכתדרךהמנוחהמצב
Rכבויהמנוע.
Rפועלההצתהמתג.
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ייתכן,הרכבשלהמוצגההשבתהמזמןחריגהחלהכאשר
ההתנעהושמצברמסוימיםנוחותבמאפיינישיבושיםשיחולו

.המנועשלחלקההתנעהלהבטיחעודיוכללא
:ההתנעהמצבראתראשיתלטעוןישהבאיםבמצבים
Rהרכבשלההשבתהזמןאתלהאריךיש.
Rההודעהתופיעהמדיהבצג

המצברטעינת(
).מנוחהלמצבמספיקאינה
.אוטומטיתיתבטלהמנוחהמצבההצתההפעלתלאחר%

)הרכבהרכבהשבתתהשבתת(המנוחההמנוחהמצבמצבשלשלביטולביטולאואוהפעלההפעלה
תנאיםתנאים
Rכבויהמנוע.

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.המתנהמצבאתכבהאוהפעל0
.אישורשאלתתופיעהפונקציההפעלתלאחר

.כןבחר0
.יופעלהמנוחהמצב

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותומערכותומערכותנהיגהנהיגהמערכותמערכות
שלךשלךוהאחריותוהאחריותנסיעהנסיעהמערכותמערכות

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

.בטוחלשימוש

קולייםקולייםוחיישניםוחיישניםממ"מכמכחיישניחיישניעלעלמידעמידע

חיישניבאמצעותמנטרותאחדותובטיחותנסיעהמערכות
ולצדמאחורי,שלפניהסביבהאתקולייםחיישניםאום"מכ

).הרכבבאבזורתלוי(הרכב
מאחורי–הרכבלאבזורבהתאם–ממוקמיםהמכםחיישני

הקולייםהחיישנים.הרדיאטורמכסהמאחוריאו/והפגושים
נקייםאלהחלקיםעלשמור.והאחוריהקדמיבפגישנמצאים
אתלכסותאין.)462עמוד3(שלג-ומבוץמקרח,מלכלוך
,תלוייםמטענים,לאופנייםמנשאיםידיעללדוגמה,החיישנים
.מאבניםהגנהומדבקותפלסטיקיריעותהדבקת,מדבקות
עללהשפיעעלולותהרישוילוחיותשלנוספותלוחיות
אולפגושנזקשלבמקרה.גםהקולייםהחיישניםשלהתפקוד
יש,ברדיאטוראובפגושפגיעהלאחראוהרדיאטורלכיסוי
ישאם.המורשיםהמוסכיםבאחדהחיישניםפעולתאתלבדוק

בטיחותומערכותנהיגהמערכותכמהעלולותבחיישניםנזק
.שצריךכמולפעוללאנהיגה

הנסיעההנסיעהובטיחותובטיחותהנסיעההנסיעהמערכותמערכותסקירתסקירת

הנסיעהובטיחותהנסיעהמערכותעלמידעתמצאזהבחלק
:הבאות
R235עמוד3(360°מצלמת(
RABS)Anti-lockbrakingsystem)למניעתמערכת

)186עמוד3())גלגליםנעילת
RאקטיבימרחקשמירתעזרDISTRONIC

)201עמוד3(
R196עמוד3(אדפטיביבלם-אור(
RAIRMATIC)3213עמוד(
R191עמוד3(אקטיביבלימהעזר(
R251עמוד3(הנתיבעללשמירהאקטיביעזר(
Rהנהיגההתחלתעזר
RATTENTION ASSIST)3243עמוד(
RBAS)Brake Assist System)עזרמערכת

)186עמוד3())לבלימה
R212עמוד3(בעלייהזינוקעזר(
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RDSR)Downhill Speed Regulation(
)199עמוד3(
RE-ACTIVE BODY CONTROL

)217עמוד3(
REBD)Electronic Brakeforce Distribution(

)191עמוד3(
RESP®)Elektronisches Stabilitäts-Programm(

)187עמוד3(
RESP®190עמוד3(לשטח(
RשלצדרוחעזרESP®)3190עמוד(
Rהשלהגרורייצוב-ESP®)3190עמוד(
R245עמוד3(מהירותלהגבלתעזר(
R204עמוד3(אקטיבימהירותהגבלתעזר(
RפונקצייתHOLD)3212עמוד(
RהיגויעזרSTEER CONTROL)3191עמוד(
R206עמוד3(אקטיביהיגויעזר(
R197עמוד3(מגביל(
R209עמוד3(אקטיביחירוםעצירתעזר(
R238עמוד3(אקטיביחניהעזר(
RחנייהעזרPARKTRONIC)3225עמוד(

R232עמוד3(לאחורהנסיעהמצלמת(
R208עמוד3(נתיבלהחלפתאקטיביעזר(
R210עמוד3(אקטיביתנועהפקקיעזר(
RTEMPOMAT)3196עמוד(
Rיציאהאזהרתעםאקטיבימתשטחועזרמתשטחעזר

)248עמוד3(
R246עמוד3(תמרוריםעזר(

ABS-ההתפקודתפקוד
לחץאתמווסתת)ABS(גלגליםנעילתלמניעתהמערכת
:קריטייםבמצביםהבלימה
Rלאאחיזהאומלאהבלימהבעתכגון,בלימהבעת

.הגלגליםנעילתאתמונעתהיא,הצמיגיםשלמספיקה
Rשלההיגוייכולתעלשמירהמבטיחההיאבלימהבעת

.הרכב

.הבלםבדוושתפעימותלחושניתןמווסתתABSכאשר
הדרךשתנאילכןסימןלשמשיכולותהבלםדוושתפעימות
.יתרהבזהירותלנהוגלךולהזכירמסוכנים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
RABSש"קמ8-כשלממהירותהחלפועלת.

Rה-ABSכלללפעוללאאומוגבלבאופןלפעולעשויה
!ABSהצהובההחיוויונוריתתקלהכשישנה
.הותנעשהמנועלאחרברציפותדולקתהמחווניםבמכלול

לשטחלשטחABS-ההתפקודתפקוד

ברגעאוטומטיתמופעלתשטחלנסיעותABS-ה%
.Fהנסיעהתוכניתאתשבוחרים

:שטחלנסיעותבמיוחדמכווננתלשטחABS-ה
Rבלימהבעתמחזוריתיינעלוהקדמייםהגלגלים.
Rהבלימהמרחקאתמקצרההתחפרותאפקט.

המערכתהמערכתגבולותגבולות
Rה-ABSש"קמ40-מנמוכהבמהירותפועלתלשטח.
Rהכאשר-ABSההיגוישכושרייתכן,מווסתתלשטח

.מוגבליהיה

)לבלימהלבלימהעזרעזרמערכתמערכת(BAS-ההתפקודתפקוד

מערכת(BAS-בתקלהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
)לבלימהעזר
עשויהבלימהמרחק,BASבמערכתתקלהישכאשר

.חירוםבבלימותלהתארך
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הבלםדוושתעלללחוץישחירוםבלימתבמצבי0
.הגלגליםנעילתאתמונעתABS.העוצמהבמלוא

BASעודמגבירהשהיאבכךחירוםבלימתבעתלךמסייעת
.הבלימהעוצמתאתיותר

מערכתלהפעלתתובילהבלםדוושתעלמהירהלחיצה
BAS:
RBASהבלמיםשלהבלימהלחץאתאוטומטיתמגבירה.
RBASהבלימהמרחקאתלקצריכולה.
RABSהגלגליםנעילתאתזהבמצבמונעת.

.כרגיללפעולהבלמיםיחזרוהבלםדוושתאתכשתשחרר
BASתכבה.

)אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת(®ESP-ההפונקציותפונקציות

®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"קמ75-מ

מערכתאותומכווןהנהגשאליומהכיווןסוטההרכבכאשר
:הבאיםבאמצעיםהרכבאתלייצביכולה®ESP-ה
Rיותראואחדגלגלשלממוקדתבלימה.
Rהנוכחילמצבהמנועהספקהתאמת.

®ESPהאזהרהנוריתהמחווניםבמכלולכאשר OFFå
: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

לשפרכדי,®ESPמערכתאתלכבותכדאיהבאיםבמצבים
האחיזהאת
Rהגלגליםעלשלגשרשראותמורכבותכאשר
Rעמוקבשלגבנסיעה
Rחצץאוחולעלבנסיעה
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"כרסום"העקבהאחיזהאתמגבירהגלגליםסחרור%
.בקרקעשלהם

ברציפותדולקת÷®ESPהאזהרהנוריתכאשר
.תקלהעקבזמינהאינה®ESP-ה

:הבאהמידעראה
R605עמוד3(ובקרהאזהרהנוריות(
R551עמוד3(הצגעלהודעות(

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

.חלקכבישעלוהאצהזינוקמאפשרת
ETSאוטומטיתתופעל,Fהנסיעהתוכניתאתבחרתאם

.שטחלנסיעתבמיוחדתהמותאמת
ETS/4ETSבאמצעיםהרכבאחיזתאתלשפריכולה

:הבאים
Rלפיבולמתהיאמסתחרריםהמניעיםהגלגליםכאשר

.בודדיםגלגליםהצורך

Rהאחיזהבעלילגלגליםאולגלגלמועבריותררבמומנט.

®ESP-ההעלעלהנסיעההנסיעהתוכניותתוכניותהשפעתהשפעת
מזגלתנאי®ESP-השלהתאמהמתירותהנסיעהתוכניות
.המבוקשהנהיגהלאופןוכןשוניםכבישותנאיאוויר

מתגבאמצעותהנסיעהתוכניותאתלהגדירבאפשרותך
DYNAMIC SELECT)3167עמוד(.
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נסיעהנסיעהתוכניתתוכניתכלכלשלשל®ESP-ההמאפיינימאפייני

מאפייניםמאפיינים®ESP-ההמצבמצבנסיעהנסיעהתוכניתתוכנית

A)Comfort(
;)Economy(
E-ACTIVEעםעםרכביםרכבים BODY CONTROL:N

)CURVE(

ESP® Comfortאחיזהשלאופטימליתפשרהמספקתאלהנסיעהתוכניות
.ויציבות
כאשרהן;אוA,Nהנסיעהתוכניתאתבחר

כגון,קשיםהכבישמאפייניכאשרוהןיבשיםהכבישמאפייני
.רטובכבישאוהכבישעלקרחאושלג

C)Sport(ESP® Sportאךיציבותעלדגשעםכוונוןאמנםמספקתזונסיעהתוכנית
המחפשלנהגומאפשרת,ספורטיבייםמאפייניםבעל

.יותראקטיבינהיגהבסגנוןלנהוגספורטיביות
,טובהכבישמצבכאשרCהנסיעהתוכניתאתבחר

.טובהראותבעלדרךוקטעיבשכבישלדוגמה

B)Sport +(ESP® Sport כך.מודגשיםהרכבשלההיגויותתהיתרהיגוימאפייני+
.יותראפילואקטיבינהיגהסגנוןמתאפשר

,טובהכבישמצבכאשרBהנסיעהתוכניתאתבחר
.טובהראותבעלדרךוקטעיבשכבישלדוגמה

F)Offroad(ESP®בשטחנהיגהבעתלךעוזרתהזוהנסיעהתוכניתלשטח.
עבורלדוגמה,קלשטחעבורFהנסיעהתוכניתאתבחר
.חולאוחצץמכוסהקרקעאובשדהדרך
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שטחשטחלנסיעתלנסיעת®ESPשלשלהפעולההפעולהאופןאופן

שבוחריםברגעאוטומטיתמופעלתשטחלנסיעות®ESP-ה
מאוחרלפעולהנכנסתהמערכת.Fהנסיעהתוכניתאת
תנאישיפורתוך,יתרהיגויאוהיגוי-תתשלבמצביםיותר

במיוחדתהמותאמתETSאוטומטיתתופעל,בנוסף.האחיזה
.שטחלנסיעת

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

זמינהנוספתאחתפונקציהשלפחותבתנאירקהמהירה
בתפריט®ESP-האתתמצאאחרת.המהירהבגישה

.עזרמערכות
בחוברתלהנחיותלבשים:Mercedes‑‑AMGרכבירכבי

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות
Plug‑‑in‑‑Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת
.בחר0

.אישורשאלתתוצג
.כבויåאומופעלבחר0

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

.המחווניםבמכלוללהופיעשיכולות

E-ACTIVEעםעםרכביםרכבים(®ESPכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
BODY CONTROL(

.1המתגאתמשוך0

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

.המחווניםבמכלוללהופיעשיכולות

®ESP-ההשלשלהצדהצדרוחרוחעזרעזרתפקודתפקוד

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

כמעטשלמהירויותבטווחקליםעיקוליםבעלתבדרך
.ש"קמ200עדש"קמ75
Rוכךאחדבצדממוקדבאופןהרכבאתבולמתהמערכת

.אותולייצבמסייעת

®ESP-ההשלשלהגרורהגרורייצובייצובפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

גרועיםאווירומזגדרךבתנאיתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

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

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

.ש"קמ65שלממהירות
Rצדדית-חדבלימהבאמצעותתרוסןקלהמטוטלתתנועת

.המערכתידיעל
Rגםהמערכת,חזקהמטוטלתתנועתכברישנהכאשר

.הגלגליםכלאתותבלוםהמנועהספקאתתפחית

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.

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
מתקיימתלמדינהבהתאם:®PRE-SAFEעםעםרכביםרכבים
.קלותחגורותמתיחותדרךתחושתיתאזהרה
המערכתקריטייםשבמצביםייתכןלאזהרהמגיבאינךאם

.עצמאיתתבלום
לבלוםהאקטיביהבלימהעזריכולקריטייםבמצביםבמיוחד
זהבמקרהיופעלוהאזהרהוצלילהאזהרהנורית.עצמאית
.הבלמיםעםביחד
בעתהבלםעלתלחץאוקריטיבמצבבעצמךתבלוםאם

מותאםבלימהסיועתספקהמערכת,אוטונומיבלימהתהליך
עדהבלימהלחץאתתגבירהיאהצורךבמקרה.למצב

.מלאהלבלימה
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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

עלæהתצוגהתופיע,זמינהאינההמערכתכאשר%
.תכליתי-הרבהצג

.האקטיביהבלימהעזרשלהמערכתלגבולותגםלבשים

:השוניםהשוניםהמהירותהמהירותבטווחיבטווחיזמינותזמינותהבודדותהבודדותהפונקציותהפונקציות
:הבאיםבמצביםלזהיריכולמרחקלשמירתהאזהרהאות
Rשניותכמהבמשךש"קמ30כמעטשלמהירותכאשר

למהירותביחסמדינמוךמלפניםהנוסעלרכבהמרחק
במכללהמרחקאזהרתשלהאזהרהנוריתנדלקת,הנסיעה

.Lהמחוונים

Rמתקרבש"קמ7כמעטשלממהירותהחלאתהכאשר
אזהרהצלילתשמע,קריטיבאופןרגלהולךאולרכב
המחווניםבמכללהמרחקאזהרתשלהאזהרהונורית
Lנדלקת.
מתקיימתלמדינהבהתאם:®PRE-SAFEעםעםרכביםרכבים
.קלותחגורותמתיחותדרךתחושתיתאזהרה

ללאאפשרישהדברבתנאי,מהמכשולחמוקאומידבלום
.זאתמאפשרהתנועהומצבהסתכנות
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: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

: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

193וחניהנהיגה



: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

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
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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
Rהכאשר-DSRפעיל
Rאתמזההאינההיאשבהם,מורכביםתנועהבמצבי

משמעיחדבאופןהאובייקטים
Rשלהכיסוילאזורבמהירותשנכנסיםרגלהולכיכשישנם

החיישנים
Rאחריםאובייקטיםידיעלשמוסתריםרגלהולכיכשישנם
Rאינםהרגלהולךשלהאופיינייםהמתארקוויכאשר

הרקעפניעלבולטים
Rעקבלדוגמה,ככזהרגלהולךמזההאינההיאכאשר

אחריםאובייקטיםאומיוחדלבוש
Rצריםבעיקולים

מכיילתהאקטיביהבלימהעזרשלהחיישניםטכנולוגית%
מסוייםנסיעהמרחקכדיתוךאוטומטיבאופןעצמהאת

עזרהזוההרצהתקופתבמהלך.הרכבמסירתלאחר
.בלבדמוגבלבאופןזמיןאוזמיןאינוהאקטיביהבלימה

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

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

שלהבאהההתנעהלאחרגםהמצבבאותונותרתההגדרה
.המנוע

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרכיבויכיבוי
.תמידמופעלהאקטיביהבלימהעזראתלהשאירמומלץ%
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.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
Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת
שהנהגלערךהמהירותאתמווסתתTEMPOMATמערכת
.קבע
השמורההמהירות,עקיפהלצורךלדוגמה,מאיץאתהכאשר
לאחרההאצהמדוושתהרגלאתתורידאם.תימחקלא

בחזרההרכבמהירותאתיווסתTEMPOMAT-ה,עקיפה
.השמורהלמהירות

הלחצניםבאמצעותמתפעליםTEMPOMAT-האת
החל,מהירותכללהגדירתוכל.ההגהבגלגלהמתאימים

מגבלתעדאוהמרביתהנסיעהלמהירותועדש"קמ20-מ
.חורףצמיגיעםלנסיעההמהירות

אולתאונההסיכויאתלהפחיתיוכללאTEMPOMAT-ה
הנהיגהסגנוןאתתתאיםלאאםהפיזיקהחוקיעללהתגבר
אוהאווירמזג,הדרךבתנאילהתחשביכולאינוהוא.שלך

הואהנהג.בלבדעזרמערכתהיאTEMPOMAT.התנועה
,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירתהאחראי
.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועדלבלימה
עדזמיןTEMPOMAT-ה:Mercedes‑‑AMGרכבירכבי

.ש"קמ250שלמרביתלמהירות

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגתצוגותתצוגות
TEMPOMAT-המצביוצגותכליתי-הרבהצגעל

.השמורהוהמהירות

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

השמורהמהמהירותהמקטעיםמאיריםהמהירותבמד%
להגבלתעדאוהמקטעיםמעגללסוףועדהנוכחית
.חורףצמיגיעבורהמוגדרתהמהירות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עללשמורתוכללאהשיוטובקרתייתכן,בעלייהנסיעהבעת

הופכתהעלייהכאשר.במערכתהמוגדרתהנסיעהמהירות
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הנסיעהמהירותאתלווסתתשובהמערכת,יותרמתונה
.למוגדרבהתאם
ארוכותבירידותנסיעהבעתבמועדיותרנמוךלהילוךשלב

בצע.הרכבהעמסתבעתזולהנחיהבמיוחדלבשים.ותלולות
זופעולה.המנועשלהבלימהביכולתלהשתמשכדיזופעולה
התחממותאתותמנעהבלמיםמערכתשעלהעומסאתתשחרר
.שחיקתםואתהבלמים
:TEMPOMAT-בלהשתמשאיןהבאיםבמצבים
Rתכופיםמהירותשינויידורשהתנועהמצבכאשר,

מרוביבכבישיםאורבהתנועהישכאשרלדוגמה
.עיקולים
Rלאבדעשוייםהמניעיםהגלגליםחלקכבישעלבנסיעה

.יחליקוהרכבהאצהבעתהאחיזהאת
Rגרועההראותכאשרנהיגה.

המגבילהמגבילתפקודתפקוד
Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת
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
עדזמיןהמהירותמגביל:Mercedes‑‑AMGרכבירכבי

.ש"קמ250שללמהירות

תכליתיתכליתי-הרבהרבבצגבצגתצוגותתצוגות
והמהירותהמשתנההמגבילמצביוצגותכליתי-הרבהצגעל

.השמורה

נבחרהמשתנההמגביל1
מושבתהמשתנההמגביל,שמורהמהירות2
מופעלהמשתנההמגביל,שמורהמהירות3

.השמורהלמהירותעדהמקטעיםמאיריםהמהירותבמד%
התצוגה,השמורהמהמהירותגבוהההנסיעהמהירותאם

.3תהבהב

קיקדאוןקיקדאון
ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם
על.סביללמצביעבורהמשתנההמהירותמגביל),קיקדאון(

.פסיביהמגבילההודעהמופיעהתכליתי-הרבהצג
במצביםפעיללמצביחזורהמגבילהקיקדאוןסיוםלאחר
:הבאים
Rהשמורהמהמהירותנמוכההנסיעהמהירות.
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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
.)203עמוד3(

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
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)-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

למטה3המתגאתדחף:TEMPOMAT-הההשבתתהשבתת0
)CNCL.(
.1המתגאתמטהדחף:TEMPOMAT-ההכיבויכיבוי0

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

לאהמשתנההמגביל.יושבתTEMPOMAT-ה
.יושבת

קבועקבועמגבילמגביל
תקופהבמשךמסוימתממהירותלחרוגלאאמורהרכבכאשר
זאתלהגדירתוכל)חורףצמיגיעםבנסיעהלדוגמה(ארוכה
.הקבועבמגביל
המהירותאתהמולטימדיהבמערכתלהגבילתוכלכךלשם
.)199עמוד3(ש"קמ240-לש"קמ160שביןלערך
מופיעההיא,המוגדרתלמהירותמגיעשהרכבלפניקצרזמן
,%עלבלחיצהההודעהאתתאשראם.תכליתי-הרבבצג
רקשובתוצגההודעה.הרכבלהדממתעדשובתוצגלאהיא
.המכווננתהמהירותשינוילאחראומחדשהתנעהלאחר

הקבועהמגבילאתלהעביראפשראיקיקדאוןבאמצעותגם
למהירותמתחתתישארבפועלוהמהירות,סביללמצב

.המוגדרת

חורףחורףצמיגיצמיגיעםעםבנסיעהבנסיעהמהירותמהירותהגבלתהגבלתקביעתקביעת
:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1
חורףמהירותהגבלת2
.הפונקציהאתכבהאומהירותבחר0

DSR)Downhill Speed Regulation(
)במורדבמורדבנסיעהבנסיעהמהירותמהירותבקרתבקרת(DSRשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
DSRאתמווסתתהמערכת.במורדלנסיעהעזרמערכתהיא
ככל.במערכתהמוגדרתהיעדלמהירותהנסיעהמהירות
תהיהDSR-השלהבלימהכך,יותרתלולשהמדרון
DSR-הבלימתבעלייהאובמישורבנסיעה.יותרמשמעותית

.כללקיימתלאאומאודמתונהתהייה
h,kבמצבנמצאההילוכיםובוררמופעלDSR-הכאשר
אתלהגדירניתן.הנסיעהמהירותאתמווסתDSR-ה,iאו

ניתן.ש"קמ18לביןש"קמ2ביןערךלכלהיעדמהירות
או,ההאצהדוושתעלבלחיצההנסיעהמהירותאתלהגביר
.הבלםדוושתעלבלחיצההנסיעהמהירותאתלהאט
הנסיעהתוכניתאתבוחראוש"קמ45-ממהרנוסעאתהאם
CאוB,מערכתDSRהצגעל.אוטומטיתתכבה
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המצבחיווי.כבויîההודעהאזמופיעהתכליתי-הרב
.אזהרהצלילמושמעבנוסף.כבויתכליתי-הרבבצג

DSR-ללבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

DSR-ההפעלהעקבותאונה‑החלקהסכנתאזהרהאזהרה&
.חלקבכבישבנסיעה

זושונותהיעדומהירותהנוכחיתהנסיעהמהירותכאשר
הגלגלים,חלקבכבישבנסיעהDSR-אתומפעילים,מזו

.אחיזתםאתלאבדעלולים
הכבישלתנאילבלשיםיש,DSR-ההפעלתלפני0

.היעדמהירותלביןהנסיעהמהירותביןולהפרש

עללהתגבראולתאונההסיכויאתלהפחיתיוכללאDSR-ה
אינוהוא.שלךהנהיגהסגנוןאתתתאיםלאאםהפיזיקהחוקי
DSR.התנועהאוהאווירמזג,הדרךבתנאילהתחשביכול
המרחקלשמירתאחראיהרכבנהג.בלבדעזרמערכתהיא

ולשמירהבמועדלבלימה,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכב
.הנסיעהנתיבעל

היאהרכבעלוהשליטהבמדרוןהרכבנסיעתעלהאחריות
DSR-ההרכבוצמיגיהבישלתנאיבהתאם.הנהגעלתמיד
מהירויותאתבחר.היעדמהירותעללשמוריוכלתמידלא

אתבלוםהצורךובמידת,הדרךלתנאיבהתאםתמידהיעד
.בעצמךהרכב

E-Activeעםעםרכביםרכבים(DSRשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה Body
Control(

תנאיםתנאים
Rיותרלאטאוש"קמ40שלבמהירותנוסעאתה.

הצגעלתוצג,מדיגבוהההנסיעהמהירותאם
.שקממקססעההודעהתכליתי-הרב
RהנסיעהתוכניתאתבחרתלאCאוB.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICכבוי.

.1המתגאתמשוך:הפעלההפעלה0
.נדלקת2החיווינורית
.îהסמליופיעתכליתי-הרבהצגעל

.1המתגאתמשוך:כיבויכיבוי0
.נכבהîוהסמלנכבית2הבקרהנורית

DSR(כיבויכיבוי/הפעלההפעלה (Downhill Speed Regulation
תנאיםתנאים
Rיותרלאטאוש"קמ40שלבמהירותנוסעאתה.

הצגעלתוצג,מדיגבוהההנסיעהמהירותאם
.שקממקססעההודעהתכליתי-הרב
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICכבוי.

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.îבחר0
תכליתי-הרבהצגעלמוצגת,מופעלתהפונקציהכאשר
.המצבתצוגת
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היעדהיעדמהירותמהירותשינוישינוי

עד1המתגאתדחף:יעדיעדמהירותהמהירותההאטתהאטתאואוהגברתהגברת0
וכלפיהמהירותלהגברתמעלהכלפי,ההתנגדותלנקודת
.המהירותלהאטתמטה

,מטהאומעלהכלפיש"קמ1-בתשתנההיעדמהירות
.DSRסמלבליוויתכליתי-הרבבצגותופיע

הדבר.ש"קמ1שלבקפיצותתמידמשתנההיעדמהירות%
.ההתנגדותלנקודתמעבראועדהמתגבלחיצתתלויאינו

אקטיביאקטיביDISTRONICמרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפקודתפקוד
פנויהבדרךשומרDISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזר
רכבמזוההכאשר.מראששהוגדרהקבועהמהירותעל

במידת,מראששהוגדרהמרחקעלהמערכתתשמור,מלפנים
הרכבאתתאיץאותאטהמערכת.מלאהלעצירהעדהצורך
.שהוגדרהולמהירותמלפניםהנוסעמהרכבלמרחקבהתאם
בגלגלונשמריםנקבעיםהמרחקושמירתהנסיעהמהירות
20שביןבטווחלנהגעזרמערכותחבילתללאברכבים,ההגה
עזרמערכותחבילתעםוברכביםש"קמ200לביןש"קמ
.ש"קמ210לביןש"קמ20שביןבטווחלנהג

הגורמיםעקבלהשתנותעשויההמוגדרתהקבועההמהירות
:הבאים
RPlug-In-Hybrid:לבשים,שנבחרההנסיעהתוכנית

.הנפרדתההוראותבחוברותלהנחיותזהבנושא
Rעםלנסיעההמהירותמגבלתלמשל(מרביתמהירות

)199עמוד3()חורףצמיגי

אקטיבימרחקשמירתעזרשלנוספיםמאפיינים
DISTRONIC:

Rחיסכון(שנבחרההנסיעהלתוכניתהנסיעהאופןהתאמת
.)166עמוד3()דינמיות,מוגברתנוחות,בדלק

Rעומדיםלרכביםתגובה:עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים
כולללא(עירוניתנסיעהשלמהירויותבטווח,שזוהו
).ואופנועיםאופניים
Rפנסאתמפעיליםכאשרהשמורהלמהירותהאצההתחלת

.העקיפהלנתיבלעבורכדיהאיתות
Rבאיסוריהתחשבות:עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים

כמהעםבדרכיםאומהירותבדרכיםצדדיים-חדעקיפה
).למדינהבהתאם(בנויהפרדהבשטחמופרדיםנתיבים

כאשר:עזרעזרמערכותמערכותוחבילתוחבילתאקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזרבעליבעלירכביםרכבים
הרכבאתמאטDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
הפרדהשטחעםנתיביםמרובתדרךעלמלאהלעצירהעד
שלבטווחאוטומטיתהנסיעהאתלחדשיכולההמערכת,בנוי
מצבמזוההאםלפניךהנוסעלרכבבהתאםשניות30עד

ואקוסטיתחזותיתאזהרהתופק,הנסיעהחידושבעתקריטי
עודיאיץלאהרכב.הרכבאתבעצמולנהוגמהנהגהדורשת
.עצמאית
היאDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרמערכת
על,ביטחוןמרחקעללשמורהאחריות.בלבדעזרמערכת

.הנהגעלמוטלותבזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירות
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןלדוגמההבאיםבמצבים

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

האורבתנאיקיצונייםשינוייםאו
Rאושטחבנסיעתלדוגמה,באוויררבאבקמתערבלכאשר

חוליתקרקעעל
Rמלוכלכתהמצלמהבאזורהקדמיתהשמשהכאשר,

אחרבאופןמכוסהאופגומה,אדיםמכוסה
Rמכוסיםאומלוכלכיםהמכםחיישניכאשר
Rתלולותבירידותאובעליותאומקוריםבחניונים
Rאואופנייםכגון,מלפניםהנוסעיםצריםברכבים

אופנועים

לגרוםעלולותחלקותדרכיםעלהאצהאובלימהזאתמלבד
עלולוהרכבבכבישהאחיזהאתלאבדיותראואחדלגלגל
.להחליק
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.
Rסגורההנהגדלת.
Rבהצלחההסתיימההמכםחיישניבדיקת.
RהחנייהעזרPARKTRONICשלבמהלכונמצאאינו

.מחנייהיציאהאולחנייהכניסהתהליך
RDSRכבויה.
Rמחליקאינוהרכב.

המרחקהמרחקשמירתשמירתועזרועזרהמשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגבילביןביןהחלפההחלפה
DISTRONICהאקטיביהאקטיבי

.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(
עזר,מעלהכלפינוספתפעם4המתגדחיפתבעקבות%

מגבילאוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירת
.המחווניםבמכלולהמוצגתהמהירותאתיחילוהמהירות

האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרכאשרכאשרהמוצגתהמוצגתהמהירותהמהירותהחלתהחלת
DISTRONICפעיליםפעיליםהמהירותהמהירותמגבילמגבילאואו

).RES(מעלהכלפי4המתגאתדחף0
כעתתישמרהמחווניםבמכללהמוצגתהמהירותהגבלת

שלוהנסיעהמהירותאתיתאיםהרכב.המוגדרתכמהירות
מהמהירותמהריותרלאאולם,מלפניםהנוסעלרכב

.השמורה

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרעםעםזינוקזינוק
שמירתעזראתוהפעלהבלםמדוושתהרגלאתהורד0

.DISTRONICהאקטיביהמרחק
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).RES(מעלהכלפי4המתגאתדחף0
או
.ההאצהדוושתעלוברורהקצרהלחיצהלחץ0

DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרפונקציות
.לתפקדימשיכו

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרהשבתתהשבתת

המרחקשמירתעזרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מושבעזיבתבעתפעילDISTRONICהאקטיבי

הנהג

המרחקשמירתשעזרלאחרהרכבאתעוזבאתהאם
הרכב,לבדוהרכבאתבלםDISTRONICהאקטיבי

.להידרדרעשוי
תמידהקפדהנהגמושבאתעוזבשאתהלפני0

האקטיביהמרחקשמירתעזראתלכבות
DISTRONICיידרדרשלאהרכבאתולאבטח.

).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
.מטהאומעלהכלפי2המתגאתדחף0

האקטיביהאקטיביהמהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרתפקודתפקוד

בשילובורקמהמדינותבחלקרקזמינההבאההפונקציה%
.העזרמערכותחבילתעם

ההחלהואפשרותהמהירותבהגבלתשינוימזהההמערכתאם
החדשההמהירות,פעילההמהירותהגבלותשלהאוטומטית

.)248עמוד3(השמורההמהירותלהיותאוטומטיתתהפוך
הגבלתשלטבקוהמאוחרלכלמתחילהנסיעהמהירותויסות

המהירות,עירונישלטחכניסהשלטישלבמקרה.המהירות
תצוגת.עירוניבשטחהמותרתהמהירותפיעלמותאמת
לפיתמידתעודכןהמחווניםמכלולבצגהמהירותהגבלת
.המהירותהגבלתתמרור
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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

בשילובורקמהמדינותבחלקרקזמינההבאההפונקציה%
.העזרמערכותחבילתעם
,מופעלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר
ייסעהרכב.בדרךהצפוייםלאירועיםתותאםהנסיעהמהירות
אומוגברתבנוחות,בדלקחסכוניבאופןבדרךהאירועיםדרך

לאחר.שנבחרההנסיעהלתוכניתבהתאם,דינמיתבנסיעה
.השמורהלמהירותבחזרהיאיץהרכבעברבדרךשהאירוע
הנוסעלרכבהמוגדרבמרחקכךתוךמתחשבתהמערכת
.בדרךהצפויותהמהירותובהגבלותמלפנים

להגדיראפשרהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסותאת
.)206עמוד3(המולטימדיהבמערכת
:בדרךהבאיםבאירועיםמתחשבתהמערכת
Rעיקולים
RצומתיT,אגרהועמדותתנועהמעגלי
Rמהירותמדרכיםויציאותפניות
Rעםרק(תנועהעומסילפניLive Traffic

))362עמוד3(
האקטיביהמרחקשמירתעזראגרהלעמדתבהגעה%

DISTRONICהאגרהכביששלהמהירותאתיחיל
.השמורהכמהירות

פנסיכאשרתקטןהרכבמהירותהבאיםבמצביםלכךבנוסף
:מופעליםהאיתות
Rצומתאופנייה
Rהאטהבנתיבינסיעה
Rהאטהלנתיבשכןבנתיבנסיעה

מתאימהמהירותלבחירתאחריהנהגעקרוניבאופן
במיוחדתקףזה.אחריםדרךבמשתמשיולהתחשבות

מאחר,בדרךאיתותולמערכותתנועהלמעגלי,לצמתים
הרכבאתיבלוםלאהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותשוויסות

.מלאהלעצירהעד
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התאמת,פעילההניווטמערכתשלמסלולהנחייתכאשר
האיתותפנסהפעלת.אוטומטיתתתבצעהראשונההמהירות
.תופעלהנוספתהמהירותוהתאמתהנסיעהמסלולאתמאשרת
:הבאיםבמצביםתסתייםהמהירותהתאמת
Rבדרךהאירועלפנימכובההאיתותפנסכאשר.
Rהבלםדוושתאוההאצהדוושתעללוחץהנהגכאשר

.התהליךבמהלך

המערכתהמערכתגבולותגבולות
בחוקימתחשבאינוהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסות
התעבורהתקנותעללשמירהאחראיהנהג.קדימהזכותמתן

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

.להתערב

מבוססמהירותויסותלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
דרךתנאי

במצביםעשויהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסות
:זמניתכלללפעוללאאושגויבאופןלפעולהבאים
Rמראששחושבלמסלולבהתאםנוסעאינוהנהגאם

Rזמיניםאינםאומעודכניםאינםהמפהנתוניכאשר
Rבכבישעבודותשלבאזורים
Rמשובשוהכבישגרועיםהאווירמזגכשתנאי
Rההאצהדוושתעללחיצהבעקבות
Rדיגיטליתהמוצגותמהירותהגבלותכשישנן

.התנועהלמצבהמהירותאתהתאם0

הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססהמהירותהמהירותויסותויסותהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל.

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
הדרךתנאילפימהירות2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

מותאמתהנסיעהמהירות,פעילהזופונקציהכאשר
.הנתיבבהמשךהמתרחשלאירוע

למסלולבהתאםהנסיעהמהירותהתאמתעלנוסףלמידע%
.)205עמוד3(

אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזר

האקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
בשילובורקמהמדינותבחלקרקזמינההבאההפונקציה%

.העזרמערכותחבילתעם
.ש"קמ210שללמהירותעדזמיןהאקטיביההיגויעזר

לךמסייעתהמערכתבהיגוימתונותהתערבויותבאמצעות
לפימתכוונןהאקטיביההיגויעזר.הנתיבבמרכזלהישאר
בהתאם,הנתיביםסימוניולפימלפניםהנוסעיםרכבים

.הנסיעהלמהירות
לפימתכוונןהאקטיביההיגויעזרמהמדינותבחלק%

במקרהכך.נמוכותנסיעהבמהירויותמסביבהתנועה
באמצעותגםלסייעיכולהאקטיביההיגויעזרהצורך
חילוץנתיבליצורכדילמשל,הנתיבבמרכזשלאנסיעה
.חירוםלרכבי

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

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

מסלולאתולתקןהרכבאתלנווטרגעבכליוכלשהוא
מצבביןלהחלפהתמידמוכןלהיותחייבהנהג.שלוהנסיעה
.ולהפךסביללמצבפעיל

ההגהגלגלאתמסובבאינושהנהגמזהההמערכתכאשר
,ההגהמגלגלהידייםאתמורידשהואאוממושךזמןבעצמו
תכליתי-הרבהצגעל.חזותיתאזהרהראשיתתפיקהמערכת
גלגלאתמסובבאינועדייןהנהגאם.1התצוגהתופיע
צליליושמע,למערכתמשובמספקאינואופעילבאופןההגה
.החזותיתלאזהרהבנוסףאזהרה
משובמספקהנהגכאשרמופסקתאומבוצעתאינההאזהרה
:למערכת
Rהרכבאתמנווטהנהג.

Rבפקדמשתמשאוההגהבגלגללחצןעללוחץהנהג
.המגע

,המערכתלמגבלותהגעהמזהההאקטיביההיגויעזראם
.אזהרהצלילומושמעחזותיתאזהרהמוצגת
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

.)210עמוד3(תכליתי-הרבהצגעלהאקטיבי
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עזרשלצפוילאביטולעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.הנתיבהחלפת

ייתכןהאקטיביההיגויעזרמערכתלגבולותבהגעה
הרכבעלעודתשמורלאושהיאלפעולתפסיקשהמערכת

.בנתיב
ערניהיה,תמידההגהגלגלעלהידייםאתשמור0

.התנועהלמצבומודע
.התנועהלמצבבהתאםתמידהרכבאתנווט0

בהיגויצפויהלאהתערבותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביההיגויעזרידיעל

.ועצמיםהנתיבסימוניבזיהויבעיהתיתכן
.בהיגויצפויותבלתילהתערבויותלהובילעשויזהמצב
.התנועהלמצבבהתאםהרכבאתנווט0

האקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
תנאיםתנאים
RESP®מווסתתאינהאך,מופעלת.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל.

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.אקטיביהיגויעזרaבחר0

נתיבנתיבלהחלפתלהחלפתהאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתפקודתפקוד
בשילובורקמהמדינותבחלקרקזמינההבאההפונקציה%

.העזרמערכותחבילתעם
הנתיבהחלפתעזר,האיתותמחווןאתמפעילהנהגכאשר

.היגוימומנטיבאמצעותנתיבבהחלפתלנהגמסייעהאקטיבי
הבאיםהתנאיםכלכאשרהנתיבבהחלפתתסייעהמערכת
:מתמלאים
Rאואחדנתיבבהשישבדרךאומהירהבדרךנוסעאתה

.נסיעהכיווןבכליותר
Rמקוטעהפרדהבקומופרדהסמוךהנתיב.
Rהסמוךבנתיבהמזוההרכבאין.
Rש"קמ180לביןש"קמ80שביןבמהירותנוסעאתה.
Rבמערכתהופעלנתיבלהחלפתהאקטיביהעזר

.המולטימדיה
Rפעילובמצבמופעלהאקטיביההיגויעזר.

מעבר,נתיבלעבורומותרהסמוךבנתיברכבמזוההלאאם
הפעולה.האיתותמחווןאתיפעילשהנהגלאחריחלהנתיב
.ההגהגלגלסמלליד2הירוקהחץידיעללנהגמוצגת
אם.שמאלהנתיבהחלפתההודעהלמשלמוצגתבנוסף
הפנייהאיתותעםביחדהופעלהאקטיביהנתיבהחלפתעזר
יישארההגהגלגלסמל,מידנתיבלעבוראפשרותאיןאבל
.1באפוריוצגוהחץירוק
יופעלהכיווןמחוון,לפעולהנכנסהנתיבהחלפתשעזרברגע

.תכליתית-הרבבתצוגההצגלידאוטומטית
שלהתצוגה,נתיביםביןמעברבעתמוצגתהעזרגרפיקתאם

הסמוךהנתיבאתמסמןנוסףחץ,כאןתוצגהנתיבהחלפת
.)210עמוד3(
,שניותכמהכעבורייעלםהחץנתיבלעבוראפשרותאיןאם
בדרכים.הנתיבהחלפתאתמחדשלהפעילצורךיהיהואז
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יכולההנתיבהחלפתמהירותהגבלתבהןשאיןמהירות
.בלבדמיידיתלהתבצע
האקטיביהעזרלביטוללהובילעשויהלמערכתהפרעה
תכליתי-הרבהצגעלתופיעביטולשלבמקרה.נתיבלהחלפת
.אזהרהצלילויישמעבוטלההנתיבהחלפתההודעה

רכבבושישלנתיבמעברעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.פנוישלצדךהנתיבאםלזהותהנתיבעזריכולתמידלא
שהנתיבפיעלאףנתיבבמעברלהתחילעשויהוא

.תפוסשלצדך
ושאינךפנוישלצדשהנתיבודאנתיבמעברלפני0

.אחריםדרךמשתמשימסכן
.הנתיבמעברתהליךאחרעקוב0

עזרשלצפוילאביטולעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנתיבהחלפת

להחלפתהעזרשלהתפקודלגבולותמגיעיםהתנאיםאם
.פעילהתישארשהמערכתבטוחלא,נתיב
.היגוימומנטיספקלאנתיבלהחלפתהעזר
עלידנייםעםהנתיבהחלפתעלתמידלפקחעליך0

הצורךובמקרההתנועהאחרעקוב.ההגהגלגל
.הרכבאתבלוםאונווט

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עזרשלהמערכתלגבולותכפוףהאקטיביהנתיבהחלפתעזר

.)206עמוד3(האקטיביההיגוי
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים,בנוסף
:כללתפעללא
Rמכוסיםאופגומים,מלוכלכיםהאחוריבפגושהחיישנים,

.בשלגאובקרח,במדבקהלדוגמה
Rתקלהמציינתהחיצוניתהתאורה.
מתאימיםנתיבלהחלפתהאקטיביהעזרשלהחיישנים%

מסירתלאחרקצרהנסיעהבמהלךאוטומטיתעצמם
להחלפתהאקטיביהעזר,הלמידהשלבבמהלך.הרכב
חץיוצגלאהאיתותמחווניהפעלתבעת,זמיןאינונתיב
.Øנתיבלהחלפתהאקטיביהעזרשלהסמללצד

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבהחלפתהחלפתעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיבינתיבהחלפתעזר2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

האקטיביהאקטיביהחירוםהחירוםעצירתעצירתעזרעזרתפקודתפקוד
להניח,והקוליתהחזותיתלאזהרהתגובהאיןקבועבאופןאם
בתצוגהמופיעההבאהההודעה,ההגהגלגלעלהידייםאת
אינועדייןהנהגאם.מתבצעתחירוםעצירתתכליתית-הרב

אתמאטDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר,מגיב
.מלאהלעצירהעדבשלביםייבלםהרכב.המהירות
איתותמערכתש"קמ60-מנמוכהבמהירות,למדינהבהתאם
.אוטומטיתתופעלהחירום
:יבוצעוהבאותהפעולות,נייחבמצבנמצאהרכבכאשר
Rהחשמליהחנייהבלםבאמצעותמאובטחהרכב.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICייסגר.
Rתשוחררהרכבנעילת.
Rשלהחירוםלמרכזתתקשרהמערכתאפשריאם

Mercedes-Benz.

אחתבאמצעותעתבכלההאטהאתלבטליכולהנהג
:הבאותמהפעולות
Rהיגוי
Rהאצהאובלימה
Rההגהבגלגלהלחצןעללחיצה
Rהמגעפקדתפעול
Rהאקטיביהמרחקשמירתעזראתכבהאוהפעל

DISTRONIC
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האקטיביהאקטיביהתנועההתנועהפקקיפקקיעזרעזרתפקודתפקוד

זמיןוהוא,מסוימותבמדינותרקזמיןהתנועהפקקיעזר%
.פלוסנהיגהעזריחבילתאתהכולליםברכביםרק

פקוקיםבכבישיםבנסיעהמסייעהאקטיביהתנועהפקקיעזר
עדבתוךאוטומטיתנסיעההתחלתבאמצעות,נתיביםמרובי
הרכבלפימתכוונןהוא.מתונותהיגויותנועותשניות60

האקטיביהתנועהפקקיעזר.הנתיביםוסימונימלפניםהנוסע
הנוסעמהרכבבטיחותמרחקעלאוטומטיבאופןשומר

.משתלביםומרכביםמלפנים
ידיואתתמידיחזיקשהנהגדורשהאקטיביהתנועהפקקיעזר
ולתקןרגעבכללהתערביוכלשהואכדי,ההגהגלגלעל

.בנתיבהנסיעהמיקוםאתהצורךבמקרה
האחריות.בלבדעזרמערכתהואהאקטיביהתנועהפקקיעזר

והאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחוןמרחקעללשמור
.הנהגעלמוטלותבזמןלבלום
כלבהתמלאאוטומטיתמופעלהאקטיביהתנועהפקקיעזר

:הבאיםהתנאים
Rכבישעלאומהירכבישעלתנועהבפקקנוסעאתה

.מהירכבישמאפייניבעלעירוני-בין
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל

.)203עמוד3(פעילובמצב
R191עמוד3(זמיןהאקטיביהבלימהעזר(.

Rפעילובמצבמופעלהאקטיביההיגויעזר
.)208עמוד3(
R210עמוד3(מופעלהאקטיביהתנועהפקקיעזר(.
Rש"קמ60-מגבוההאינההמהירות.

:המכווניםבמכלולהבאהסמליוצגפעילההמערכתכאשר

המערכתהמערכתגבולותגבולות
האקטיביהמרחקשמירתעזרשלהמערכתגבולות

DISTRONICלעזרגםתקפיםהאקטיביההיגויעזרושל
.)206עמוד3(האקטיביהתנועהפקקי

אקטיביאקטיביתנועהתנועהפקקיפקקיעזרעזרשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

0

.בחר

האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרשלשלהתצוגותהתצוגותסקירתסקירת
DISTRONICהמחווניםהמחווניםבמכלולבמכלול

המצבותצוגתהמחווניםבמכלולהעזריםשלהגרפיתהתצוגה
:הבאותהפונקציותשלהמצבאתמציגות
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
Rהדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות
Rאקטיביהיגויעזר

העזריםהעזריםשלשלגרפיתגרפיתתצוגהתצוגה

ההתרחשותסוג:הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות1
בדרך

מלפניםנוסערכב2
מרחקסולם3
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המוגדרהמבוקשהמרחק4
האקטיביהנתיבהחלפתעזרשלנתיבהחלפתתצוגת5

DISTRONICאקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזרמצבמצבתצוגתתצוגת
הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססמהירותמהירותוויסותוויסות

,נבחרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר1
)לרכבמתחתהמקטעיםמספר(המוגדרהמבוקשהמרחק

,מושבתDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר2
שמורהמהירות

,פעילDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר3
)בהירהרכבסמל(רכבאףמזוההלא,שמורהמהירות

,פעילDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר4
)בירוקרכבסמל(רכבמזוהה,שמורהמהירות

וויסותDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר5
מהירות,פעיליםהדרךתנאיעלהמבוססהמהירות
שמורה

לדרכיםדומותבדרכיםאומהירותבדרכיםבנסיעה%
סמליוצגבנסיעהלהתחילמוכןהרכבכאשרמהירות
.לסירוגיןבירוקçהרכב

שמירתבעזרלהגדרהמעברההאצהדוושתעללחיצה%
המערכתאתתעבירDISTRONICהאקטיביהמרחק
ההודעהמופיעהתכליתי-הרבהצגעל.פסיבילמצב
çפסיבית.

מהירותמהירותמדמד
שלהמהירותאם.המהירותבמדמסומנתהשמורההמהירות
בדרךאירועעקבהמותאמתהמהירותאומלפניםהנוסעהרכב
במדהמקטעיםיידלקו,השמורהמהמהירותיותרנמוכהלפניך

האקטיביהמרחקשמירתעזרשלההשבתה.המהירות
DISTRONICידניתהחלהבסיסעל,המהירותשינויוכן

עלהמשובבשורתיוצגוהמהירותמגבלתשלאוטומטיתאו
.תכליתי-הרבהצג

אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזרמצבמצבתצוגתתצוגת

במצבאךמופעלהאקטיביההיגויעזר:אפורהגהגלגל1
סביל

ובמצבמופעלהאקטיביההיגויעזר:ירוקהגהגלגל2
פעיל

מעבראוהנהגשללהתערבותדרישה:מהבהבהגהגלגל3
המערכתמגבלותזיהוי,פסיבילמצבאקטיביממצב

יוצג3הסמלהסביללמצבהפעילהמצבביןהמעברבשלב
הסביללמצבלעבורסיימהשהמערכתלאחר.ויהבהבבהגדלה

.תכליתי-הרבהצגעלבאפור1הסמליוצג
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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
R30הואהאפשריהמרביהשיפוע.%

HOLDפונקצייתפונקצייתשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה

HOLDפונקצייתכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הרכבעזיבתבעתפועלת

כשאתההרכבאתבולמתבלבדHOLDפונקצייתאם
:הבאיםבמצביםלהידרדרעשויהרכב,הרכבאתעוזב
Rהמתחבאספקתאובמערכתתקלהישנה.
RפונקצייתHOLDדוושתעללחיצהידיעלמבוטלת

אחדידיעללדוגמה,הבלםדוושתאוההאצה
.הרכבמנוסעי

HOLDפונקצייתאתולכבותלהקפידיש0
מפניהרכבאתולאבטחהרכבאתכשעוזבים
.הידרדרות

עצמיתבלימהעקבסכנההערההערה*

יבלוםהרכב,מופעלתהבאותמהפונקציותאחתכאשר
:הבאיםבמצביםעצמאית
Rאקטיביבלימהעזר
RאקטיבימרחקשמירתעזרDISTRONIC
RפונקצייתHOLD
Rאקטיביחניהעזר

האלההמערכותאתלכבותישלרכבנזקיםלמנועכדי
:דומיםבמצביםאוהבאיםבמצבים

גרירהבעת0
שטיפהבמכונת0

תנאיםתנאים
Rבמקומועומדהרכב.
Rחגורההנהגבצדהבטיחותחגורתאוסגורההנהגדלת.
Rהדממה-ההתנעהפונקצייתאופועלהמנועECOכיבתה

.המנועאת
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICכבוי.
Rבעמדהנמצאההילוכיםתיבתh,kאוi.
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HOLDפונקצייתפונקצייתהפעלתהפעלת
עמוקעליהלחץקצרזמןוכעבורהבלםדוושתעללחץ0

בצגëהתצוגהשמופיעהעד,הסוףעדיותר
.תכליתי-הרב

.הבלםדוושתאתשחרר0

HOLDפונקצייתפונקצייתכיבויכיבוי
.ההאצהדוושתעללחץבנסיעהלהתחילכדי0
או
מהצגנעלמתëשהתצוגהעדהבלםדוושתעללחץ0

.תכליתי-הרב
:הבאיםבמצביםתכבהHOLDפונקציית
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICיופעל.

Rלעמדהמועברתההילוכיםתיבתj.
Rהחשמליהחנייהבלםבאמצעותמאובטחהרכב.

jמצבבאמצעותבמקומומאובטחהרכבהבאיםבמקרים
:החשמליהחנייהבלםבאמצעותאו\וההילוכיםתיבתשל
Rנפתחתהנהגודלתמשוחררתהבטיחותחגורת.
Rיכבההרכב.
Rמספיקהאינההמתחאספקתאומערכתתקלתמתרחשת.

AIRMATIC
AIRMATIC-ההתפקודתפקוד

AIRMATICזעזועיםשיכוךעםאווירמתליהםאלה
.הרכבדינמיקתולשיפורהנסיעהנוחותלהגברת,משתנה

ביותרהטובההשיכוךלפעולתדואגתהמקיפההגובהבקרת
מרווח.עמוסהרכבכאשרגםקבועגחוןולמרווחהמתליםשל

בטיחותאתלשפרכדיאוטומטיבאופןקטןהרכבשלהגחון
ישנהלכךבנוסף.הדלקצריכתאתולהפחיתהנהיגה

.ידניתמהקרקעהרכבגובהאתלכוונןהאפשרות
AIRMATICהבאיםוהרכיביםהפונקציותאתכוללת:

Rאוטומטיתגובהבקרתבעליאווירמתלי
Rמהירותתלויתהנמכה
Rיותרגדולגחוןמרווחעבור,ידניתלבחירהגבוהגובה,

הגובהלחצןבאמצעותלהפעלה
RADS PLUS)רציףכוונוןעםאדפטיביתשיכוךמערכת

)השיכוךמאפיינישל
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הנסיעההנסיעהלתוכניתלתוכניתבהתאםבהתאםהרכבהרכבוגובהוגובההמתליםהמתליםמערכתמערכתכוונוןכוונון

הרכבהרכבוגובהוגובההמתליםהמתליםמערכתמערכתכוונוןכוונוןנסיעהנסיעהתוכניתתוכנית

A)Comfort(
;)Economy(

Rנוחהמתליםמערכתכוונון.
Rהרגילהלרמהמכוונןהרכבגובה.
Rמונמךהרכבש"קמ140-כשלממהירותהחל.
Rבחזרהיוגבההרכבש"קמ40-כשללמהירותמתחת.
Rהנסיעהבמהירותתלותללא,הרגילבגובהיישארהרכבתקיןחשמליחיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה.

C)Sport(Rיותרנוקשההמתליםמערכתכוונון.
RלגובהיונמךהרכבSport.
Rהרגילבגובהיישארהרכבתקיןחשמליחיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה.

B)Sport +(Rיותרעודנוקשהמתליםמערכתכוונון.
RלגובהיונמךהרכבSport +.
Rהרגילבגובהיישארהרכבתקיןחשמליחיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה.

F)Offroad(Rקליםלשטחיםמותאםהמתליםמערכתכוונון.
Rמוגבהגובה(1+שטחלגובהיכוונןהרכב.(
Rמונמךהרכבש"קמ80-כשלממהירותהחל.
Rיוגבההרכבש"קמ45-כשללמהירותמתחת.
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הרכבהרכבוגובהוגובההמתליםהמתליםמערכתמערכתכוונוןכוונוןנסיעהנסיעהתוכניתתוכנית

=)Individual(Rהמתליםמערכתשלאינדיבידואלייםכוונוניםלטעוןניתןכאן.

מרווח(מופעלתלרכבבכניסההנמכה
)מהרכביציאה/בכניסהגחון

Rמהרכבהיציאה/לרכבהכניסהעללהקלכדי2-נמוךלגובהיונמךהרכבפעילמהרכביציאה/הכניסהגובהכאשר.
Rיוגבהוהרכב,יבוטלמהרכביציאה/הכניסהגובהש"קמ30שלממהירותהחל.

:הרגיללגובהבהשוואההשוניםהרכבגבהיביןהבדלים
R458עמוד3(בקירובמ"מ90+:רכברכבשטיפתשטיפתמתקןמתקן(
Rבקירובמ"מ50+:מוגבהמוגבהגובהגובה
RSport:-15בקירובמ"מ
RSport בקירובמ"מ25-:+

לגובהמעלמ"מ40הואשטיפהבמתקןהשטיפהגובה%
קרקעי-תתלחניוןבכניסה).מוגבהגובה(המקסימלי
.נזקסכנתקיימת,שטיפהמתקןבגובהכשהרכב

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוזמינהתהיהלאAIRMATIC-שייתכןהבאיםבמצבים
:בלבדמוגבלבאופןזמינהתהיה
Rגובהשינוייעקבהופעלהיתרהתחממותמפניההגנה

מופיעהתכליתי-הרבהצגעל.קצרזמןבתוךתכופים
.Áהאזהרהנורית
.שובזמינההמערכת,הקירורשלבסיוםלאחר

)AIRMATICעםעםרכביםרכבים(מתליםמתליםמערכתמערכתגובהגובהכוונוןכוונון

מדיגבוהרכבגובהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מהקרקע

הנסיעהבבטיחותלפגועיכולהמוגבהברכבנסיעה
.מוגבההרכבשלהכובדשמרכזמכיוון
בנסיעהאובהיגויהחוצהלהימשךלדוגמהעשויהרכב
.בעיקול

הנהיגהאופןאתהתואםרכבגובהתמידבחר0
.הכבישותנאי

הרכבהנמכתבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

נמצאיםוהםבמידהלהילכדעלוליםשוניםגוףחלקי
הנמכתבעתהצמיגיםלביןהרכבגוףביןאולרכבמתחת
.הרכב

לרכבמתחתאחדאףשאיןודאהרכבהנמכתבעת0
.הגלגליםבתיקשתותבקרבתאו

הרכבהנמכתבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

פריקתבעת:גובהגובהבקרתבקרתאואוAIRMATICבעליבעלירכביםרכבים
זמןוכעבור,מעטמתרומםהואמהרכביציאהאוהרכב
.המוגדרלגובהבחזרהמונמךקצר

הנמצאיםגוףחלקישלללכידהלגרוםעלולהזופעולה
.הגלגליםבתיאוהגחוןבקרבת
.הרכבנעילתלאחרגםהנמכהתהליכיייתכנו
נמצאאינושאישלוודאישהרכבעזיבתבעת0

.הרכבגחוןאוהגלגליםבתיקשתותבאזור

הרכבמהנמכתכתוצאהנזקיםהערההערה*

.להינזקעלוליםהמרכבחלקיהרכבהנמכתבעת
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אבניכגון,הרכבהנמכתבעתמכשוליםשאיןודא0
.המרכבבקרבתאומתחתהממוקמים,שפה

תנאיםתנאים
Rמותנעהרכב.
Rש"קמ65-מגבוההשאינהבמהירותנוסעהרכב.

הרכבהרכבהגבהתהגבהת

.1המתגאתקדימהדחף0
ומאירה,ההרמהבעתמהבהבת2הבקרהנורית

.ההרמהתהליךסיוםלאחרברציפות
.1+שטחלגובהמכוונןהרכבגובה

שמורנשארשהגדרת+1השטחגובה.תישמרשלךהבחירה
.ההצתהכיבוילאחרגם

:בחזרהיונמךהרכבהבאיםבמצבים
Rש"קמ80-ממהרנוסעאתה.
R80-לש"קמ65שביןבמהירותקצרלזמןנוסעאתה

.ש"קמ
Rמתגבאמצעותאחרתנסיעהתוכניתבוחראתה

DYNAMIC SELECT.

הנסיעהתוכניתלגובהבחזרהמתכוונןהרכבגובהזהבמקרה
.הפעילה

הרכבהרכבהנמכתהנמכת
.1המתגאתמשוך0

שלההנמכהתהליךסיוםעםכבה2הבקרהנורית
.הרכב
הנסיעהתוכניתלגובהבחזרהמתכוונןהרכבגובה

.הפעילה

)AIRMATIC(מהרכבמהרכביציאהיציאה/כניסהכניסהגובהגובהכוונוןכוונון
תנאיםתנאים
Rפועלהמנוע.
Rש"קמ30-מנמוכההרכבמהירות.

:מולטימדיהמערכת
הגדרות2©1
)מהירהגישה(מהירהגישה2
.מופעלתלרכבבכניסההנמכהבחר0

שלהגחוןמרווחממנווביציאההרכבאלבכניסהלעזרה
.2-ביותרהנמוךלמרווחמוגדרהרכב
.הרכבאבזורבמפרטתלויההזוהפונקציהזמינות%
AIRMATICעלנוסףמידע% .)213עמוד3)

האחוריהאחוריהחלקהחלקשלשלוהגבההוהגבהההנמכההנמכה

הרכבהנמכתבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

נמצאיםוהםבמידהלהילכדעלוליםשוניםגוףחלקי
הנמכתבעתהצמיגיםלביןהרכבגוףביןאולרכבמתחת
.הרכב
לרכבמתחתאחדאףשאיןודאהרכבהנמכתבעת0

.הגלגליםבתיקשתותבקרבתאו

תנאיםתנאים
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Rסגורותהרכבדלתותכל.
Rלרכבהמחוברגרוראין.
Rלאופנייםמנשאמותקןלא.
Rאתלהתניעישהצורךבמקרה;מספיקטעוןהמצבר

.המנוע

האחוריהאחוריהחלקהחלקהנמכתהנמכת

.החשמליהחנייהבלםאתשלב0

.)169עמודj)3למצבההילוכיםתיבתאתשלב0
.מימיןהמטעןתאבחיפוי1הלחצןאתקצרותמשוך0

.מונמךהרכבעודכלמהבהבת2הבקרהנורית
שהרכבלאחר.האחוריבסרןמ"מ40-כמונמךהרכב
.ברציפותתאיר2הבקרהנורית,הונמך
2הבקרהנורית,לגמריהונמךהאחורישהחלקלאחר
.ברציפותתאיר
:יבוטלההנמכהתהליךהבאיםבמקרים
Rנפתחתהרכבמדלתותאחת.
Rשובנמשך1הלחצן.
Rש"קמ2-מיותרמהרנוסףאינוהרכב.
יתכוונןהרכבש"קמ2-מגבוההבמהירותתיסעאם%

האחרונההנסיעהתוכניתשללגובהבחזרהאוטומטית
.שנבחרה

שלהאחוריוהחלקפעמייםמהבהבת2הבקרהנוריתכאשר
:מונמךלאהרכב
.מתמלאיםשהתנאיםודא0
.הרכבהעמסתעלמקלההרכבשלהאחוריהחלקהנמכת%

.)105עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים

האחוריהאחוריהחלקהחלקהרמתהרמת
אתהתנעהצורךבמקרה.כהלכהטעוןשהמצברבדוק0

.המנוע
.1הלחצןאתקצרותמשוך0

.נכבית2החיווינורית
.שנבחרלגובהיוגבההרכב
יתכוונןהרכבש"קמ2-מגבוההבמהירותתיסעאם%

האחרונההנסיעהתוכניתשללגובהבחזרהאוטומטית
.שנבחרה

:הרכבאתלהגביהאפשראיאם
אתהתנעהצורךבמקרה;מספקטעוןשהמצברודא0

.המנוע
.יחודשההרמהתהליך

E-ACTIVE BODY CONTROL
E-ACTIVEשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן BODY CONTROL

E-ACTIVE BODY CONTROLמתליםמערכתזו
נוחותלשיפור,משתנהשיכוךעםהידראולית-חשמלית
לפעולתדואגתהגחוןמרווחשלהתמידיתהבקרה.הנסיעה
גםקבועגחוןולמרווחהמתליםשלביותרהטובההשיכוך
באופןקטןהרכבשלהגחוןמרווח.עמוסהרכבכאשר

צריכתאתולהפחיתהנהיגהבטיחותאתלשפרכדיאוטומטי
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,הכבישלמאפיינימותאםהמתליםמערכתכוונון.הדלק
.שבחרתהנסיעהולתוכניתהרכבעלהמועמסלמשקל

ROADהפונקציה SURFACE SCANבעזרתמזהה
נוסעשהרכבלפניבכביששיבושיםתכליתית-הרבהמצלמה
.המרכבתנועותמופחתותכך.עליהם

בנפרדגלגלבכלהזעזועיםשיכוךאתמווסתתהמערכת
:הבאיםלגורמיםבהתאם
Rספורטיבילדוגמה,הנהיגהאופן

Rמהמורותלדוגמה,הכבישמאפייני
Rנסיעהתוכנית

E-ACTIVE BODY CONTROLאתכוללת
:הבאיםוהרכיביםהפונקציות
RROAD SURFACE SCAN
RבעיקוליםהטייהפונקצייתCURVE
Rהיחלצותמצב

Rבודדיםגלגליםבקרת
Rאוטומטיתגובהבקרתבעליאווירמתלי
Rבדלקלחיסכון,מהירות-תלויתרכבהנמכת
Rידניגובהכוונון
RADS PLUS)רציףכוונוןעםאדפטיביתשיכוךמערכת

)השיכוךמאפיינישל
RמתגDYNAMIC SELECTגובהולחצן
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נהיגהנהיגהתוכניתתוכניתלכללכלמאפייניםמאפיינים

הרכבהרכבוגובהוגובההמתליםהמתליםמערכתמערכתכוונוןכוונוןנסיעהנסיעהתוכניתתוכנית

C)Sport(Rיותרנוקשההמתליםמערכתכוונון.
RלגובהיונמךהרכבSport.
RפונקצייתROAD SURFACE SCANמבוטלת.
Rמבוטלתבעיקוליםההטייהפונקציית.
Rהרגילבגובהיישארהרכבתקיןחשמליחיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה.

B)Sport +(Rיותרעודנוקשהמתליםמערכתכוונון.
RלגובהיונמךהרכבSport +.
RפונקצייתROAD SURFACE SCANמבוטלת.
Rפעילהבעיקוליםההטיהפונקציית.
Rהרגילבגובהיישארהרכבתקיןחשמליחיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה.
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הרכבהרכבוגובהוגובההמתליםהמתליםמערכתמערכתכוונוןכוונוןנסיעהנסיעהתוכניתתוכנית

A)Comfort(Rנוחהמתליםמערכתכוונון.
Rהרגילהלרמהמכוונןהרכבגובה.
Rמונמךהרכבש"קמ140-כשלממהירותהחל.
Rבחזרהיוגבההרכבש"קמ40-כשללמהירותמתחת.
RפונקצייתROAD SURFACE SCANפעילה.
Rמבוטלתבעיקוליםההטייהפונקציית.
Rהרגילבגובהיישארהרכבתקיןחשמליחיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה.

N)CURVE(Rנוחהמתליםמערכתכוונון.
Rהרגילהלרמהמכוונןהרכבגובה.
Rמונמךהרכבש"קמ140-כשלממהירותהחל.
Rבחזרהיוגבההרכבש"קמ40-כשללמהירותמתחת.
RפונקצייתROAD SURFACE SCANפעילה.
Rפעילהבעיקוליםההטיהפונקציית.
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הרכבהרכבוגובהוגובההמתליםהמתליםמערכתמערכתכוונוןכוונוןנסיעהנסיעהתוכניתתוכנית

;)Economy(Rנוחהמתליםמערכתכוונון.
Rהרגילהלרמהמכוונןהרכבגובה.
Rמונמךהרכבש"קמ140-כשלממהירותהחל.
Rבחזרהיוגבההרכבש"קמ40-כשללמהירותמתחת.
RפונקצייתROAD SURFACE SCANמבוטלת.
Rמבוטלתבעיקוליםההטייהפונקציית.
Rהרגילבגובהיישארהרכבתקיןחשמליחיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה.

F)Offroad(Rקליםלשטחיםמותאםהמתליםמערכתכוונון.
Rמוגבהגובה(1+שטחלגובהיכוונןהרכב.(
Rמונמךהרכבש"קמ80-כשלממהירותהחל.
Rיוגבההרכבש"קמ45-כשללמהירותמתחת.
RפונקצייתROAD SURFACE SCANמבוטלת.
Rמבוטלתבעיקוליםההטייהפונקציית.
Rמתמלאיםהדרושיםשהתנאיםבמידההבודדיםהגלגליםבקרתאתאוההיחלצותמצבאתלהפעילאפשר.

=IndividualRהמתליםמערכתשלאינדיבידואלייםכוונוניםלטעוןניתןכאן.

רגיללגובהביחסגובההבדלי
R458עמוד3(בקירובמ"מ90+:רכברכבשטיפתשטיפתמתקןמתקן(

Rבקירובמ"מ50+:מוגבהמוגבהגובהגובה
RSport:-15בקירובמ"מ

RSport בקירובמ"מ25-:+
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לגובהמעלמ"מ40הואשטיפהבמתקןהשטיפהגובה%
קרקעי-תתלחניוןבכניסה).מוגבהגובה(המקסימלי
.נזקסכנתקיימת,שטיפהמתקןבגובהכשהרכב

ROADשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן SURFACE SCAN
.המדינותבכלזמינהאינהזופונקציית%

ROADהפונקציה SURFACE SCANאתמנטרת
.1תכליתית-הרבהמצלמהבאמצעותשלךמהרכבהכביש

ROAD SURFACE SCANכגון,בכביששיבושיםמזהה

מופחתותהמרכבתנועות.עליהםנוסעשהרכבלפני,מהמורות
.גדלההנסיעהונוחות

ROAD SURFACE SCANבהתמלא,אוטומטיתמופעל
:הבאיםהתנאים
RהנסיעהתוכניתA)Comfort(או

N)CURVE(נבחרה.
Rרגיללגובהמכוונןהרכב.
Rקמש180לביןש"קמ7שביןבמהירותנוסעאתה".

המערכתהמערכתגבולותגבולות
ROADשפונקצייתייתכןהבאיםבמצב SURFACE

SCANכללתפעללאאוכשורהתפעללא:
Rבחושךלדוגמה,מספיקהאינההכבישכשתאורת
Rישירהשמשקרינת,סנוור,כבדרסס,ערפל,גשם,בשלג

יציביםלאראותתנאיאו
Rתכליתית-הרבהמצלמהבאזורהקדמיתהשמשהכאשר

באופןמכוסהאופגומה,אדיםמכוסה,מלוכלכת1
אחר
Rאומתאיםאופטימבנהבעליאינםהכבישפניכאשר

גבוהההחזרהתכונתבעלישהם
Rמלפניםמהרכבקטןבמרחק
Rרביםצריםעיקוליםבעלידרךבקטעיבנסיעה

Rבלימהאוחזקההאצהבמהלךלמשל,דינמייםבתמרונים

תכליתית-הרבהמצלמהלניקוילהנחיותלבשים
.)462עמוד3(

ההיחלצותההיחלצותמצבמצבשלשלהפעולההפעולהאופןאופן

למעלהנעשהרכבמאחרפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
ולמטה

.ולמטהלמעלהנעהרכבמופעלההיחלצותמצבכאשר
אולצמיגיםהמרכבביןשנמצאיםאנשיםשלגוףאברי
.להיתפסעשוייםלרכבמתחת
נמצאאינואישההיחלצותמצבהפעלתשבעתודא0

.לרכבמתחתאוהרכבבקרבת

ולמטהלמעלהנעשהרכבמאחרנזקסכנתהערההערה*

.ולמטהלמעלהנעהרכבמופעלההיחלצותמצבכאשר
.בקרקעפוגעהגחוןכאשרלהינזקעשוייםברכבחלקים
מרווחישנוההיחלצותמצבהפעלתשבעתודא0

.מספיקגחון

יכולהוא;המתליםמערכתשלפונקציההואההיחלצותמצב
כגון(סלולהלאקרקעעלנתקעהרכבאםלהיחלץלנהגלסייע
).שלג,חול
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לנועמתחילהמרכבההיחלצותמצבאתמפעיליםכאשר
עומסשלקצריםלזמניםמובילזה.אטיותאנכיותבתנועות
כךועקבשלהםהאחיזהאתשמגבירמה,הגלגליםעלמוגבר
.נחלץהרכב
השטחעזרבאמצעותמפעיליםההיחלצותמצבאת
.)224עמוד3(

הבודדיםהבודדיםהגלגליםהגלגליםבקרתבקרתשלשלהפעולההפעולהאופןאופן

הרכבהנמכתבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

ייתכןהבודדיםהגלגליםבקרתפונקצייתהפעלתבעת
המרכבביןשנמצאיםאנשיםשלגוףאברי.יונמךשהרכב
.להיתפסעשוייםלרכבמתחתאולצמיגים

אישהבודדיםהגלגליםבקרתהפעלתשבעתודא0
מתחתאוהגלגליםבתילקשתותבסמוךנמצאאינו
.לרכב

ולמטהלמעלהנעשהרכבמאחרנזקסכנתהערההערה*

,הבודדיםהגלגליםבקרתפונקצייתאתמפעיליםכאשר
חלקי.יותראואחדבגלגליוגבהאויונמךשהרכבייתכן
.בסביבהבעצמיםמגעעקבלהינזקעלוליםרכב
ישנוהבודדיםהגלגליםבקרתהפעלתשבעתודא0

.לתנועהמספיקמרווח

,המתליםמערכתשלפונקציההיאהבודדיםהגלגליםבקרת
זה.בנפרדגלגלבכלהרכבגובהאתלכוונןמאפשרתאשר
.בשטחהמרכבכוונוןאתלשפרלסייעיכול
השטחעזרבאמצעותמפעיליםהבודדיםהגלגליםבקרתאת
.)224עמוד3(

E-ACTIVEעםעםרכביםרכבים(מתליםמתליםמערכתמערכתגובהגובהכוונוןכוונון
BODY CONTROL(

מדיגבוהרכבגובהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מהקרקע

הנסיעהבבטיחותלפגועיכולהמוגבהברכבנסיעה
.מוגבההרכבשלהכובדשמרכזמכיוון
בנסיעהאובהיגויהחוצהלהימשךלדוגמהעשויהרכב
.בעיקול

הנהיגהאופןאתהתואםרכבגובהתמידבחר0
.הכבישותנאי

הרכבהנמכתבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

נמצאיםוהםבמידהלהילכדעלוליםשוניםגוףחלקי
הנמכתבעתהצמיגיםלביןהרכבגוףביןאולרכבמתחת
.הרכב

לרכבמתחתאחדאףשאיןודאהרכבהנמכתבעת0
.הגלגליםבתיקשתותבקרבתאו

הרכבהנמכתבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

פריקתבעת:גובהגובהבקרתבקרתאואוAIRMATICבעליבעלירכביםרכבים
זמןוכעבור,מעטמתרומםהואמהרכביציאהאוהרכב
.המוגדרלגובהבחזרהמונמךקצר

הנמצאיםגוףחלקישלללכידהלגרוםעלולהזופעולה
.הגלגליםבתיאוהגחוןבקרבת
.הרכבנעילתלאחרגםהנמכהתהליכיייתכנו
נמצאאינושאישלוודאישהרכבעזיבתבעת0

.הרכבגחוןאוהגלגליםבתיקשתותבאזור

תנאיםתנאים
Rמותנעהרכב.
Rש"קמ65-מיותרמהרנוסעאינוהרכב.
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הרכבהרכבהגבהתהגבהת

.1המתגאתקדימהדחף0
ומאירה,ההרמהבעתמהבהבת2הבקרהנורית

.ההרמהתהליךסיוםלאחרברציפות
.1+שטחלגובהמכוונןהרכבגובה

שמורנשארשהגדרת+1השטחגובה.תישמרשלךהבחירה
.ההצתהכיבוילאחרגם

נוסעכשאתה:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורללאללאנסיעהנסיעה%
,תקיןחשמליחיבורוישנוש"קמ30-מגבוההבמהירות
SportאוSportהנסיעהבתוכניותיתרומםהרכב +
.הרגיללגובה
:בחזרהיונמךהרכבהבאיםבמצבים
Rש"קמ80-ממהרנוסעאתה.
R80-לש"קמ65שביןבמהירותקצרלזמןנוסעאתה

.ש"קמ
Rנוסעכשאתה:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה

,תקיןחשמליחיבורוישנוש"קמ30-מגבוההבמהירות
.הרגיללגובהבחזרהיונמךהרכב
Rמתגבאמצעותאחרתנסיעהתוכניתבוחראתה

DYNAMIC SELECT.

הנסיעהתוכניתלגובהבחזרהמתכוונןהרכבגובהזהבמקרה
.הפעילה

הרכבהרכבהנמכתהנמכת
.1המתגאתמשוך0

שלההנמכהתהליךסיוםעםכבה2הבקרהנורית
.הרכב
הנסיעהתוכניתלגובהבחזרהמתכוונןהרכבגובה

.הפעילה

חיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה%
.הרגיללגובהבחזרהיונמךהרכבתקיןחשמלי

השטחהשטחעזרעזרכוונוןכוונון
תנאיםתנאים
Rבמקומועומדהרכב.
R2או1לדרגהמוגדרבשטחלנסיעההגחוןמרווח.
RהנסיעהתוכניתנבחרהOffroadאוOffroad Plus)רק

).Offroadשטחחבילתעםברכבים
Rמופעלתההצתה.
Rסגוריםהמנועתאומכסההדלתותכל.
Rבמצבאינהההילוכיםתיבתj.
Rלרכבהמחוברגרוראין.
Rפתוחבשטחנמצאהרכב.
Rעלעולהאינההרכבשלהמזוהההרוחביתהנטייה

.15°-כ
Rשלההעבודהלטמפרטורתהגיעההמערכת.
Rמספיקגבוההרכבשלהחשמלבמערכתהמתח.
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:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
שטחעזר2

היחלצותהיחלצותמצבמצב
בעלישטחבנסיעתבזינוקיםלנהגמסייעההיחלצותמצב

.שלגאוחולעלכגון,קשהעבירות
.היחלצותמצבבחר0
.התחלבחר0

.יופעלההיחלצותמצב
.ההיחלצותמצבאתלסייםכדיעצורבחר0

:אוטומטיבאופןמנוטרלההיחלצותמצב,הבאיםבמקרים
Rש"קמ15-מגבוההבפועלהרכבמהירות.
Rשניות30שלהפעלהמשךלאחר.
Rהרכבשלבגחוןחזקהמכהזוהתה.
Rמתקיימיםההפעלהתנאיכללא.
.)222עמוד3(היחלצותמצבבנושאנוסףמידע%

בודדיםבודדיםגלגליםגלגליםבקרתבקרת
בכלהרכבגובהכוונוןמאפשרתהבודדיםהגלגליםבקרת
.בנפרדגלגל
.בודדיםגלגליםבקרתבחר0

.המבוקשהגלגלעבורהרכבגובהאתכוונון0
אובשנייםגםהגובהאתלכוונןתוכלהמגעצגבאמצעות%

.זמניתבוגלגליםיותר
הגלגליםכלעבורההגדרהאתלקבועכדיאיפוסבחר0

.סטנדרטיתכהגדרה
מושבתתהבודדיםהגלגליםבקרת,הבאיםבמקרים

:אוטומטית
Rש"קמ15-מגבוהההרכבמהירות.
Rהרכבשלבגחוןחזקהמכהזוהתה.
Rמתקיימיםההפעלהתנאיכללא.
הבודדיםהגלגליםבקרתעלנוסףמידע%

.)223עמוד3(

PARKTRONICחנייהחנייהעזרעזר
PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרתפקודתפקוד
אלקטרוניתעזרמערכתהואPARKTRONICהחנייהעזר

האזוראתמנטרתהיא.קול-עלבאמצעותהפועלת,לחנייה
חיישנים6-והקדמיבפגושחיישנים6בעזרתרכבךשסביב
בצורהמציגPARKTRONICהחנייהעזר.האחוריבפגוש
.מזוההמכשולוביןרכבךשביןהמרווחאתוקוליתחזותית

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

.)230עמוד3(
עבורתמידפעילההיקפיתמוקדמתאזהרהההגדרה%

.האחוריהאזור
החנייהעזרגםכבויPARKTRONICהחנייהעזרכאשר

.זמיןאינוהאקטיבי
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במערכתבמערכתPARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרתצוגתתצוגת
המולטימדיההמולטימדיה

360°מצלמתללאאקטיביחנייהעזרבעלירכבים

360°ומצלמתאקטיביחנייהעזרבעלירכבים

מכשולומזוההמופעלאינוהאקטיביהחנייהעזרכאשר
החנייהעזרשלמוקפץחלוןיוצג,הרכבשלבמסלול

PARKTRONICשלמהירותעדהמולטימדיהבמערכת
.1ש"קמ10-כ

בהתאםנקבעיםבתצוגההשוניםהמקטעיםשלהצבעים
:המזוההמהמכשוללמרחק
Rוכן'מ0.6שביןשלבמרחקמכשולים:צהוביםצהוביםמקטעיםמקטעים

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

בקירוב
Rשל,מאודקטןבמרחקמכשולים:אדומיםאדומיםמקטעיםמקטעים

פחותאו'מ0.3-כ

העיליתהעיליתבתצוגהבתצוגהPARKTRONICהחניההחניהעזרעזרתצוגתתצוגת

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

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכןמסוימיםבמצבים
:הבאיםהמכשוליםאתיזהה
Rבעלי,אנשיםלדוגמה,הכיסוילאזורמתחתמכשולים

חפציםאוחיים
Rתלוייםחפציםלדוגמה,הכיסוילאזורמעלמכשולים,

משאיתשלהרמהדופןאובולטיםחלקים
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הםאחרת.ובוץקרח,מלכלוךנקייםלהיותחייביםהחיישנים
,סדירבאופןהחיישניםאתנקה.כהלכהלפעולשלאעלולים
לשרוטשלאכךתוךוהקפד,שטחנסיעותלאחרבמיוחד
.בהםלפגועאואותם
הרכבביןחשמליחיבורישנוכאשר:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
עבורפעולאינוPARKTRONICהחנייהעזר,לגרור
.הרכבשמאחוריהאזור

PARKTRONICהחניההחניהבעזרבעזרתקלותתקלות

360°מצלמתללארכבים

360°מצלמתעםרכבים

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

.אותותהפרעתעקבהושבתPARKTRONICהחניהעזר

227וחניהנהיגה



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותבעיהבעיה

2לרכבמסביבאו1מאחורהמקטעים
הצגעלמופיעéהסמל.באדוםמאירים
.תכליתי-הרב

.מחדשהרכבאתהתנע0
.פועלPARKTRONICהחנייהעזראחרבמקוםאםבדוק0

2לרכבמסביבאו1מאחורהמקטעים
שלהתנעהבכליישמעבעתבה.באדוםמאירים
.שניותכשתיבמשךרציףיחידאזהרהצלילהרכב
.תכליתי-הרבהצגעלמופיעéהסמל

.מלוכלכיםהחיישנים
.)462עמוד3(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

>אדום בקירובמ"ס30

אומלפניםהצדייםהמקטעיםשלהצגהשתתאפשרכדי
הרכבאורךלמחציתהשווהמרחקלעבורחייבהרכבמאחור

תתאפשר,כולוהרכבבאורךמרחקשלמעברלאחר.לפחות
.ומאחורמלפניםהמקטעיםכלשלהצגה
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ללארכבים:PARKTRONICהחנייהעזרתצוגת
360°מצלמת

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

עםרכבים:PARKTRONICהחנייהעזרתצוגת
360°מצלמת

ומאחורמלפניםלמדידהמוכן1
ומהצדדיםמאחור,מלפניםלמדידהמוכן2
)אדום(מימיןמלפניםמכשוליםזוהו3

:הבאיםבמצביםהיתרביןיימחקושמוריםצדייםמכשולים
Rההצתהאתוכבההרכבאתהעמד.
Rהדלתותאתפותחאתה.

אתמחדשלזהותתצטרךהמערכתהרכבהתנעתלאחר
.מפניהםלהזהירתוכלשהיאלפניהרכבבצדיהמכשולים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
תקפיםPARKTRONICהחנייהעזרשלהמערכתגבולות

.הפסיביתהצדדיםלהגנתגם
:יזוהולאהבאיםהעצמיםהיתרבין
Rמהצדהרכבלכיווןשמגיעיםרגלהולכי
Rהרכבלצדהמוצביםעצמים

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלהפעל

הרכבבקרבתחפציםעקבתאונהסכנתהערההערה*

חפציםיזההלאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכן
.הרכבבקרבתמסוימים

במיוחדלבשיםתמרוןביצועאוחניהבזמן0
כמו,לחיישניםמעלאומתחתהממוקמיםלעצמים
עצמיםאוהרכבאחרת.גרירהוויאואדניותלמשל
.להינזקעשוייםאחרים

החניהעזר,éהסמלמופיעתכליתי-הרבבצגכאשר
PARKTRONICפעילאינו.

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1
2

.הפונקציהאתכבהאוהפעל0
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PARKTRONICהחנייהעזרהרכבהתנעתלאחר%
.אוטומטיתפעיל

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלהאזהרההאזהרהצלילצלילהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2

האזהרההאזהרהצליליצלילישלשלהקולהקולעוצמתעוצמתקביעתקביעת
.האזהרהצלילישלהקולעוצמתבחר0
.ערךהגדר0

האזהרההאזהרהצליליצלילישלשלהצלילהצלילגובהגובההגדרתהגדרת
.האזהרהצלילישלהטוןגובהבחר0
.ערךהגדר0

האזהרההאזהרהצלילצליליושמעויושמעושבהשבההזמןהזמןנקודתנקודתקביעתקביעת
החנייהעזרשלהאזהרהצליליאםלקבועבאפשרותך

PARKTRONICלמכשוליותרגדולבמרחקכבריושמעו.
.היקפיתמוקדמתאזהרהבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

השמעהשמעעוצמתעוצמתהנמכתהנמכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
במערכתהמדיהמקורשלהקולעוצמתאםלקבועבאפשרותך
עזרשלהאזהרהאותמושמעכאשרתוחלשהמולטימדיה

.PARKTRONICהחנייה
.אזהרהצליליבמהלךהשמעהנמכתבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

גרורגרורלתמרוןלתמרוןהעזרהעזרתפקודתפקוד

תנועתנגדייצובהתקןבעללגרורנזקיםהערההערה*
מטוטלת

עלולמטוטלתתנועתנגדייצובהתקןהכולליםבגרורים
.הגרירהלהתקןאולגרורנזקלהיגרם

יש,גרורתמרוןעזרעםגרירהבוומשתמשיםאם0
נגדייצובהתקןללאבגרורורקאךלהשתמש
.מטוטלתתנועות

ממתקניםאובולטממטעןכתוצאהנזקיםהערההערה*
הגרירהוועלהמורכבים

אולרכבנזקלהיגרםעלולנהיגהתמרוניביצועבעת
הגרורשלהקדמיהחלקמןהבולטממטעןכתוצאהלגרור
.הגרירהוועלהמורכביםמתקניםאו

וועלהמורכביםולמתקניםבולטלמטעןלבשים0
.נהיגהתמרוניביצועבעתהגרירה

באמצעות.גרורעםלאחורבנסיעהמסייעהגרורתמרוןעזר
אתמנטרהגרורתמרוןעזרהגרירהבווהסיבובזוויתחיישן
.מראשנתוןלערךאותהומווסתלגרורהרכבביןהמפרקזווית

דרךישירותהמפרקזוויתעבורהערךאתלהזיןבאפשרותך
בתמרון.התיישרותבתמרוןלהשתמשאוהמולטימדיהמערכת

בעצמההמפרקזוויתאתמחשבתהמערכתהתיישרות
.הגרורשלהנוכחיהכיווןלפיהגרורעםהרכבאתומכווננת

צריך,המפרקזוויתאתלווסתיוכלהגרורתמרוןשעזרכדי
.)230עמוד3(לכןקודםאותולכייל
.)253עמוד3(גרורלגרירתבנוגעלהערותלבשים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
R15%-מכגדולהכביששיפוע.

הגרורהגרורתמרוןתמרוןבעזרבעזרשימוששימוש
תנאיםתנאים
Rמותנעהרכב.
Rגרורזוהה.
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הגרורהגרורתמרוןתמרוןעזרעזרכיולכיול
.קצרמרחקקדימההמחוברברכבסע0

צגעלמתאיםחיווייוצגהכיולתהליךהשלמתלאחר
.המדיה

הגרורהגרורתמרוןתמרוןבעזרבעזרשימוששימוש

.1הלחצןעללחץ0

.kאחורילהילוךשלב0
.המדיהבצגתוצגהמצלמהתמונת

.)231עמוד3(המפרקזוויתאתהגדר0
או
.)231עמוד3(התיישרותתמרוןהפעלת0
.הצורךלפיהבלימהאוההאצהדוושתעללחץ0
.לבלוםתמידמוכןוהיהלסביבתךלבשים%

)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(הגרורהגרורתמרוןתמרוןעזרעזרהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
Rלנסיעהמוכןהרכבאופועליםוהמנועההצתה.
Rקצרהבנסיעהכוילההגרורעםהרכבשלהאפסנקודת

.)230עמוד3(קדימה
R230עמוד3(הופעלהגרורתמרוןעזר(.
Rבמקומועומדהרכב.
R15%-מקטןהכביששיפוע.

הגרורהגרורשלשלהמפרקהמפרקזוויתזוויתהגדרתהגדרת
.¸בחר0

.המגעבלוחאוהמדיהבצגהמפרקזוויתאתלשנותאפשר
זוויתאתלשנותכדיימינהאושמאלהאצבעהחלק0

.המפרק

מחושבתהיא.הגרורבאורךתלויההמרביתהמפרקזווית%
נסיעהכוללקדימהנסיעהבאמצעותהמערכתידיעל

המפרקזוויתהגרוראורךחישובלפני.בעיקולים
כךיותרארוךשהגרורככל.23°-כהיאהמקסימלית

).60°-כ'מקס(יותרגדולההמרביתהמפרקזווית
.המבוקשתהמפרקזוויתאתהגדר0

מוטאתתחסוםהמערכת,הנתונההמפרקלזוויתהגעהלאחר
.תישמרשהזוויתכךהגרירה

התיישרותהתיישרותתמרוןתמרוןהפעלתהפעלת
.ºבחר0

הגרורשלשהכיווןכךהמפרקזוויתאתמחשבתהמערכת
לאחורנסיעהבעתכךלשם.יישמרההפעלהברגע

לקוהמחזירה,הגרורשלקצרהתיקוןתנועתתתבצע
כיווןבעתובה,לגרורביחסמתיישרהרכבכך.המבוקש
.נשמרהגרור
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לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמת

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתתפקודתפקוד

המולטימדיהבמערכתפעילההפונקציהכאשר
1לאחורהנסיעהמצלמתתמונתתוצג)238עמוד3(

דינמייםעזרקווי.לאחורנסיעהלהילוךשמשלביםברגע
הנוכחילמצבבהתאםהרכבשלהנסיעהמסלולאתמציגים

ולהימנעלאחורשלךהנסיעהאתלכווןתוכלכך.ההגהשל
.ממכשולים

אינההיא.בלבדעזראמצעיהיאלאחורהנסיעהמצלמת
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
בסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםאיןהיתרשביןלוודא
.חנייהובעתתמרוןביצועבעתהרכב
.שלךלרכבהמרחקיםאתמצייניםהמדיהצגעלהעזרקווי

.הכבישלגובהרקתקפיםהמוצגיםהמרווחים
: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
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פנורמיתתצוגה

)גרירההתקןעםברכבים(גרורתצוגת
התמצאותעזר,צהובעזרקו1

שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו2
הגרירההתקן

הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזרעםעםרכביםרכבים
שלהבאותהתצוגותאתמאפשרתהמולטימדיהמערכת
:המצלמה

רגילהתצוגה
הצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןצהובסימון1

)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזוויתבהתאם
נוסעשהרכבהשטח(הרכברוחב,צהוביםעזרקווי2

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

הרכב

החניהעזרשלצהובהאזהרהתצוגת4
PARKTRONIC:מ0.6-כשביןבמרחקמכשולים'

מטר1.0וכן
:PARKTRONICהחנייהעזרשלאדומהאזהרה5

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

)'מ0.6-ו'מ0.3-כבין(בינוניבמרחקמכשולים
תצוגתשלהמקטעים,כושלתכולההמערכתכאשר%

בלחצןהחיווינורית.באדוםיוצגוהאזהרה
תכליתי-הרבהצגועלנדלקתPARKTRONIC-ה

.éהסמלמופיע
תצוגתתשתנהלפעולמפסיקהמאחורהמערכתכאשר

:הבאבאופןהמקטעים
Rבאדוםהאחורייםהמקטעיםיוצגולאחורבנסיעה.
Rהאחורייםהמקטעיםיוסתרוקדימהבנסיעה.

האזהרהכבויPARKTRONICהחנייהעזרכאשר
.)227עמוד3(תוסתר
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פנורמיתתצוגה

)גרירההתקןעםברכבים(גרורתצוגת
התמצאותעזר,צהובעזרקו1

שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו2
הגרירההתקן

הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

המערכתהמערכתשלשלכשלכשל

תוצג,לפעולהמוכנהאינהלאחורההנסיעהמצלמתאם
.המולטימדיהבמערכתהודעה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אותפעללאלאחורהנסיעהמצלמתהבאיםבמצביםהיתרבין

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

Rשים.באדיםמכוסהאומלוכלכת,מכוסההמצלמהעדשת
לאחורהנסיעהמצלמתלניקוילהנחיותלב
.)462עמוד3(
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
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360°מצלמתמצלמת
360°-ההמצלמתמצלמתתפקודתפקוד
.מצלמותמארבעהמורכבתמערכתהיא360°-המצלמת

המערכת.לרכבהצמודההסביבהאתמתעדותהמצלמות
שבהםבמקומותמחנייהיציאהאוהרכבחנייתבעתמסייעת
.מוגבלהראייהשדה

למהירותעדלפניםבנסיעהזמינה360°מצלמתשלהתצוגה
.לאחורבנסיעהתמידוזמינהש"קמ16-כשל

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

.חנייהובעתתמרוןביצועבעתהרכבבסביבתחפצים
:שלהלןמהמצלמותתמונותמקבלתהמערכת
Rלאחורהנסיעהמצלמת
Rהקדמיתהמצלמה
Rהחיצוניותבמראותצדמצלמותשתי

360°-ההמצלמתמצלמתתצוגתתצוגת
:שונותתצוגותביןלבחוראפשר

מלפניםפנורמיתתצוגה1
הקדמיתהמצלמהתמונתעםעליוןמבט2
במראותהצדיותהמצלמותתמונתעםעליוןמבט3

החיצוניות
מאחורפנורמיתתצוגה4
לאחורהנסיעהמצלמתתמונתעםעליוןמבט5
התקןמותקןכאשר(גרורתצוגתעםמלמעלהמבט6

)גרירה

עליוןעליוןמבטמבט

ההגהשלהנוכחילמצבבהתאםהנסיעהמסלול1
PARKTRONICהחנייהעזרשלאזהרהחיווי2
מלמעלהשלךהרכב3

בהתאםנקבעים2בתצוגההשוניםהמקטעיםשלהצבעים
:המזוההמהמכשוללמרחק
Rוכן'מ0.6שביןשלבמרחקמכשולים:צהוביםצהוביםמקטעיםמקטעים

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

בקירוב
Rשל,מאודקטןבמרחקמכשולים:אדומיםאדומיםמקטעיםמקטעים

פחותאו'מ0.3-כ
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ולאלפעולהמוכןPARKTRONICהחנייהעזרכאשר
.באפוריוצגוהאזהרהחיווישלהמקטעים,מכשוליםמזוהים
תצוגתשלהמקטעים,כושלתכולההמערכתכאשר%

בלחצןהחיווינורית.באדוםיוצגוהאזהרה
תכליתי-הרבהצגועלנדלקתPARKTRONIC-ה

.éהסמלמופיע
תצוגתתשתנהלפעולמפסיקהמאחורהמערכתכאשר

:הבאבאופןהמקטעים
Rבאדוםהאחורייםהמקטעיםיוצגולאחורבנסיעה.
Rהאחורייםהמקטעיםיוסתרוקדימהבנסיעה.

האזהרהכבויPARKTRONICהחנייהעזרכאשר
.)227עמוד3(תוסתר

עזרעזרקוויקווי

הצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןצהובסימון1
)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזוויתבהתאם

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

הרכב
'מ1.0-כשלבמרחקסימון4
מסלולסימונייוצגופעילהאקטיביהחנייהעזרכאשר%

.בירוק1הנסיעה
לרכבהמרחקיםאתמצייניםהמדיהצגעלהעזרקווי
.הנתיבפניגובהעלחליםהמרחקים.שלך
.הגרירההתקןבגובהמוצגיםגרורבמצבהעזרקווי

)גרירהגרירההתקןהתקןמותקןמותקןכאשרכאשר(גרורגרורתצוגתתצוגת
יוצג,לרכבמחובראינוגרורואףהגרורתצוגתאתבחרתאם

:הבאהמבט

התמצאותעזר,צהובעזרקו1
שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו2

הגרירההתקן
הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3
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למבטהתצוגהתתחלףלרכבהגרורביןחשמליחיבורכשישנו
.הצדמצלמותשל
.לרכבגרורכשמחוברבתמרוניםמסייעזהמבט

המראההמראהמצלמותמצלמותשלשלצדיצדימבטמבט
.הרכבצדיאתלראותאפשרזהבמבט

מראותכאשרהרכבשלהחיצוניותהמידותשלעזרקו1
החוצהפתוחותהצד
בכבישהגלגלמרכזשלהמגענקודותסימון2

המערכתהמערכתשלשלכשלכשל
התצוגהתופיע,לפעולהמוכנהאינה360°-המצלמתאם

:המולטימדיהבמערכתהבאה

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

לצורךמורשהלמוסךהרכבאתהבאזהבמקרה.פגומים
.שלהןוההגדרותהמיקום,המצלמותבדיקת
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אתהאחרת.360°-הבמצלמתלהשתמשאיןזהבמקרה%
להתנגשאולחנייההכניסהבעתאחריםלפצועעלול

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

שלבניגודיותלפגועיכולים,חנייהלמוסךכניסהבעת
.אלהבמצביםמיוחדבאופןזהירהיה.הצג
פיקסליםעקבלדוגמה,מאודמוגבלהצגתפקודאם%

.הצגלהחלפתאולתיקוןדאג,פגומים
.)462עמוד3(360°-המצלמתלניקוילהנחיותלבשים

360°-ההמצלמתמצלמתתצוגתתצוגתבחירתבחירת
תנאיםתנאים
Rבמערכתההופעלהאוטומאחוריתמצלמההפונקציה

.)238עמוד3(המולטימדיה
.אחורילהילוךשלב0
המולטימדיהבמערכתהמבוקשתהתצוגהאתבחר0

.)235עמוד3(

הנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתשלשלהאוטומטיתהאוטומטיתהפעולההפעולהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
לאחורלאחור
אינההיא.בלבדעזראמצעיהיאלאחורהנסיעהמצלמת
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשיםשאיןלבלשים
.לבלוםתמידמוכןוהיהסביבךלנעשהלבשים

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.אוטומאחוריתמצלמהאתכבהאוהפעל0

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתשלשלהכיסויהכיסויפתיחתפתיחת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.המצלמהכיסויפתיחתבחר0
לאחראומהזמןכעבוראוטומטיתייסגרהמצלמהכיסוי%

.ההצתהמתגמצבהחלפת

אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזר

האקטיביהאקטיביהחנייההחנייהעזרעזרתפקודתפקוד
חיישניעםאלקטרוניחנייהעזרהואהאקטיביהחנייהעזר
המערכת.קדימהבנסיעהאוטומטיתמופעלאשר,קול-על

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

הרכבצדמשניפנוייםחנייהמקומותבעצמהתחפשהמערכת
.הנסיעהלכיווןובניצבבמקביל
יופיע,חנייהמקומותמזהההאקטיביהחנייהעזרכאשר
Èשלצדבאיזהמציגיםהחצים.תכליתי-הרבהצגעל
צדעלמוצגיםוהם,המזוהיםהחנייהמקומותנמצאיםהכביש
כיווןואתהחנייהמקוםאתכרצונךלבחורתוכל.המדיה
הנסיעהמסלולאתמחשבהאקטיביהחנייהעזר.החנייה
לחנייהבכניסהומסייעהאיתותמחווןאתמפעיל,המתאים
.ממנהוביציאה

,ההאצהדוושתבהפעלתמסייעתהאקטיביהחנייהעזר
.וההילוכיםההגההבלמים

יכולאינוהוא.בלבדעזראמצעיהואהאקטיביהחנייהעזר
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים
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מהפעולותאחתכאשרהיתרביןיבוטלהאקטיביהחנייהעזר
:מתבצעתהבאות
RהחנייהעזרPARKTRONICמכובה.
Rמכובההאקטיביהחנייהעזר.
Rההגהאתמסובבאתה.
Rהחנייהבלםאתמשלבאתה.
Rלמצבההילוכיםאתמעביראתהj
RESP®מווסתת.
Rבמהלךהמטעןתאדלתאתאוהדלתותאתפותחאתה

.נסיעה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עזרשלהזיהוילטווחמתחתאומעלהממוקמיםעצמים
האקטיביהחניהעזרשללחלופין,PARKTRONICהחניה
תהליךחישובבעת.חניהמקוםמדידתבמהלךיזוהולא

מטעןלדוגמה,אלהבעצמיםגםתתחשבלאהמערכתהחנייה
אומשאיותשלהעמסהדפנותאובולטיםחפצים,תלוי

עזרמסוימיםשבמצביםייתכןלכן.חנייהמקומותשלגבולות
.מדימוקדםהחנייהלמקוםהרכבאתינווטהאקטיביהחנייה

מתחתאומעלעצמיםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביהחנייהעזרשלהכיסוילאזור

,הכיסוילאזורמתחתאומעלעצמיםישנםכאשר
:להתרחשעשוייםהבאיםהמצבים
Rמוקדםההגהאתלסובבעשויהאקטיביהחנייהעזר

.מדי
Rלאהרכב:אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבתבעליבעלירכביםרכבים

.אלהעצמיםלפנייעצור

.לתאונהלגרוםעלולהדבר.להתנגשותלגרוםעלולהדבר
החנייהבעזרלהשתמשאיןאלהבמצבים0

.האקטיבי

המערכת.המדידהבדיוקלפגועעלוליםכבדגשםאושלג
התפוסיםחניהמקומותכהלכהלמדודאולזהותשלאעלולה
בעזרהשתמש.גרוריםשלהגרירהמוטותידיעלחלקית
.טובהאחיזהעם,מאוזנתדרךעלרקהאקטיביהחנייה

החנייהבעזרלהשתמשאיןהבאיםבמצביםהיתרבין
:האקטיבי
Rשלגמכוסהכביש,קרחכגון,קיצונייםאווירמזגבתנאי

חזקבגשםאו
Rלרכבמעברהבולטהמטעןהובלתבמהלך
Rתלויהבעלייהאותלולבמדרוןנמצאהחנייהמקוםכאשר

Rשלגשרשראותהרכבתבעת

שאינםמקומותלהציגגםעשויהאקטיביהחנייהעזר
:למשלכמו,לחנייהמתאימים
Rבהםלחנותשאסורחנייהמקומות.
Rמתאימהלאקרקעעלחנייהמקומות.

יסייעלאהאקטיביהחנייהעזרהבאיםבמצביםהיתרבין
:הנסיעהלכיווןבניצבבחנייה
Rלזהזהצמודיםחנייהמקומותשני.
Rשפהאבןכגון,נמוךלגבולצמודהחנייהמקום.

יסייעלאהאקטיביהחנייהעזר,היתרבין,הבאיםבמצבים
:הנסיעהלכיווןבמקבילאובניצבבחנייה
Rשפהאבןעלנמצאהחנייהמקום.
Rאועמוד,עץלדוגמה,מכשולידיעלתחוםהחנייהמקום

.גרור
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האקטיביהאקטיביהחניההחניהעזרעזרעםעםלחנייהלחנייהכניסהכניסה

.1הלחצןעללחץ0

באזור.האקטיביהחנייהעזרשלהתצוגהתופיעהמדיהצגעל
ומסלול4זיהתהשהמערכתחנייהמקומותיוצגו2

.3הנסיעה
שונהלהיותעשויהמדיהצגעלהמוצג3הרכבמסלול%

.בפועלהרכבממסלולמעט
:זיהתהשהמערכתחנייהמקוםפניעלשעברתלאחר0

.הרכבאתעצור
.4המבוקשהחנייהמקוםאתבחר0
בנסיעהאולאחורבנסיעהלחנותאםבחרהצורךבמקרה0

.קדימה
בהתאםיוצגוהחנייהלמקום4והכיווןהנסיעהמסלול
.שנבחר3החנייהלמקום

.שנבחרהחנייהמקוםאתאשר04

תהליךשמתחילברגעאוטומטיתיופעלהאיתותפנס%
פנסיכבהhלהילוךהחלפהבעת.לחנייההכניסה
.אוטומטיתהאיתות
.עליךמוטלתהנכוןבכיווןבאיתותלהשתמשהאחריות
.המתאיםהאיתותכיווןאתבחרהצורךבמקרה

מהמסלולהרכבשלבליטהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מחנייהיציאהאולחנייהכניסהבזמן

בולטהרכבמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת
.הנגדיהנתיבשללתחוםלהיכנסעשויולכןמהמסלול

אואחריםדרךבמשתמשילהתנגשעשויאתהכךעקב
.אחריםבעצמים

.אחריםולעצמיםדרךלמשתמשילבשים0
עםהחניההליךאתבטלאוהפסק,הצורךבמידת0

.האקטיביהחניהעזר

להילוךשלבההודעהלדוגמהמופיעההמדיהצגעלאם0
.מתאיםהילוךשלב:אחורי
.החנייהלמקוםייכנסהרכב

החנייהעזרההודעהתוצגהחנייהתהליךסיוםלאחר
שתצטרךייתכן.בעצמךהרכבאתנהגהסתייםהאקטיבי

.בעצמךתמרוניםכמהעודלבצע

וחניהנהיגה240



מפניהרכבאתאבטחלחנייההכניסהתהליךסיוםלאחר0
מחייביםבפועלהתנאיםאוהחוקתקנותאם.הידרדרות

.השפהאבנילכיווןהגלגלאתסובב:זאת
הרכבאתלעצוריוכלאתההחנייהתהליךבמהלך%

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

הילוךהחלפת,החנייהלמקוםהגיעלאעדייןהרכבאם
.לחנייההכניסהתהליךאתתבטל

האקטיביהאקטיביהחניההחניהעזרעזרבאמצעותבאמצעותמחנייהמחנייהיציאהיציאה
תנאיםתנאים
Rהרכבאתהחנההאקטיביהחנייהעזר.

האחראיהואאתהכולוהחנייהתהליךבמשךכילבשים
.ולסביבהלרכב
.1הלחצןעללחץ0.הרכבאתהתנע0

.האקטיביהחנייהעזרשלהתצוגהתופיעהמדיהצגעל

בחר2באזור:הנסיעהלכיווןבניצבחנההרכבאם0
.ימינהימינהאושמלאהשמלאה3יציאהכיוון

שונהלהיותעשויהמדיהצגעלהמוצגהרכבמסלול%
.בפועלהרכבממסלולמעט

כיווןאתאשרמהחנייההיציאהבתהליךלהתחילכדי0
.3מהחנייההיציאה

תהליךשמתחילברגעאוטומטיתיופעלהאיתותפנס%
.מהחנייההיציאה
.עליךמוטלתהנכוןבכיווןבאיתותלהשתמשהאחריות
.המתאיםהאיתותכיווןאתבחרהצורךבמקרה
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מהמסלולהרכבשלבליטהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מחנייהיציאהאולחנייהכניסהבזמן

בולטהרכבמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת
.הנגדיהנתיבשללתחוםלהיכנסעשויולכןמהמסלול

אואחריםדרךבמשתמשילהתנגשעשויאתהכךעקב
.אחריםבעצמים

.אחריםולעצמיםדרךלמשתמשילבשים0
עםהחניההליךאתבטלאוהפסק,הצורךבמידת0

.האקטיביהחניהעזר

שלבאנאההודעהלמשלמופיעההמדיהצגעלאם0
.מתאיםהילוךשלב:קדימהנסיעהלהילוך
.אוטומטיתיכבההאיתותפנס.החנייהממקוםיצאהרכב

המדיהצגעלתופיעמהחנייההיציאהתהליךסיוםלאחר
הרכבאתנהגהסתייםהאקטיביהחנייהעזרההודעה
דורשיםהמדיהצגעלהבאוהחיוויאזהרהצליל.בעצמך
.בעצמךהרכבאתלנהוגממך

.בעצמךהילוכיםולהחליףלנווט,להאיץ,ולבלוםלשובעליך

Drive-ההתפקודתפקוד Away Assist
Drive Away Assistההתנגשותחומרתאתלהפחיתיכול

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

Driveשלהזיהויכושרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
Away Assistsמוגבל

Drive-היכולתמידלא Away Assistנכונהלזהות
.התנועהמצבאת

Drive-האלהבמקרים Away Assistעשוי
Rהרכבמהירותאתולהגבילסיבהללאלהזהיר.
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.
החניהעזרשלהמערכתלמגבלותגםלבשים%

PARKTRONIC)3225עמוד(.

Cross-ההתפקודתפקוד Traffic Alert
המתלשטחהעזרבנושאההנחיותאתגםקרא%

.)248עמוד3(
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Crossפונקציית:מתמתלשטחלשטחעזרעזרעםעםרכביםרכבים Traffic Alert
בנסיעהמחנייהיציאהבעתחוצהתנועהמפניממזהירה
.הרכבבקרבתהאזוראתמנטריםבפגושהמכםחיישני.לאחור
הנהגאם.המדיהבצג1הסמליופיעקריטימצבמזוההאם
.עצמאיתלבלוםעלולהרכב,לאזהרהמגיבאינו
הם,המכםלחיישנימפריעיםאחריםעצמיםאורכביםכאשר
.חוצהתנועהלזהותיוכלולא

Crossהפונקציה Traffic Alertהבאיםבתנאיםפעילה:
Rמופעלהמתלשטחהעזר.
Rהליכהבמהירותלאחורנוסעהרכב.
Rבמערכתהופעלהבתמרוניםהסיועפונקציית

.המולטימדיה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
Crossפונקצייתבעליות Traffic Alertמתפקדתאינה.
Crossפונקצייתגרורעםבנסיעה Traffic Alertאינה
.מתפקדת
לזיהויהאקטיביהעזרשלהמערכתלמגבלותגםלבשים%

.)248עמוד3(מתשטח

בתמרוניםבתמרוניםהסיועהסיועשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
וחנייהמצלמה2
.בתמרוניםסיועאתכבהאוהפעל0
מופעלתלהיותחייבתבתמרוניםהסיועפונקציית%

Driveהפונקציהלהפעלת Away Assist
.)242עמוד3(

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

243וחניהנהיגה



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
ATTENTION-הכאשר ASSISTהגרפיבחיווייוצגכבוי
,Ûהבאהסמלהמחווניםלוחצגעלהעזרמערכותשל

המנועשלמחדשהתנעהלאחר.פועלהמנועכאשר
ATTENTION-ה ASSISTהרגישות.אוטומטיתפעיל

.פעילהנותרתשנבחרההאחרונה

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

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

)חזקותהאצותאו
Rהאקטיביתהשיוטבקרתשלהאוטומטיההיגויעזרכאשר

DISTRONICפעיל
Rכהלכהמכוונןאינוהשעון
Rמהירותשינוייאונתיביםבהחלפות,פעילהנהיגהבזמן

תדירים

שביצעהעירנותאוהעייפותניתוחהבאיםבמצבים
ATTENTION-ה ASSISTהנסיעהובהמשך,יימחק

:מחדשיתחיל
Rהמנועאתשכיביתלאחר.
Rהנהגדלתאתופתחתהבטיחותחגורתאתשהסרתלאחר

).הפסקהאונהגהחלפתלצורךלדוגמה(

ATTENTIONהגדרתהגדרת ASSIST
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
2

כוונוןכוונוןאפשרויותאפשרויות
.כבויאורגיש,רגילבחר0

התרעננותהתרעננותתחנתתחנתהצעהצע
.התרעננותתחנתהצעבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

ATTENTIONכאשר ASSISTאועייפותמזהה
בתחנותלעצוריציעהוא,וגדלהולךעירנותחוסר

.הקרובהההתרעננות
.שהוצעהההתרעננותתחנתאתבחר0

.שנבחרהההתרעננותלתחנתאותךינווטהרכב
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מהירותמהירותלהגבלתלהגבלתעזרעזר

המהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרתפקודתפקוד
.המדינותבכלזמינהאינההבאההפונקציה%

המותרתהנסיעהמהירותאתקולטהמהירותהגבלתעזר
במכללאותהומציג1תכליתית-הרבהמצלמהבאמצעות
עםתמרוריםגםמזהההמצלמה.העיליבצגאוהמחוונים
).רטובכבישלדוגמה(נוסףתמרורידיעלהמפורטתהגבלה

הדממתאתהמונעדבר,המערכתידיעלמזוהיםעצורתמרורי
.ECOהדממהההתנעהפונקצייתידיעלהמנוע
לשמורהאחריות.בלבדעזראמצעיהואהמהירותהגבלתעזר
בזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחוןמרחקעל

.הנהגעלמוטלות

המותרתהמותרתהמרביתהמרביתמהמהירותמהמהירותחריגהחריגהבעתבעתאזהרהאזהרה
בשוגגחורגאתהכאשראותךלהזהיריכולההמערכת

להגדיריכולאתהכךלשם.המותרתהמרביתמהמהירות
המרביתמהמהירותחריגהמאיזוהחלהמולטימדיהבמערכת
תהיההאזהרהאםלקבועבאפשרותך.האזהרהתופקהמותרת
.אקוסטיתגםאובלבדחזותית

המחווניםהמחווניםמכלולמכלולצגצגעלעלחיוויחיווי
רחבצגעםבקוקפיטהמחווניםמכללאתמציגהאיור%

מותרתמהירות1
מגבילתנאיכשישנומותרתמהירות2
המגבילהתנאיעםנוסףתמרור3

הואאם.המדינותבכלזמיןאינוהנסיעהמהירותהגבלתעזר
.המהירותבמדלהלןהחיווייופיעזמיןאינו
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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
Rתמרוריםפניעלחולפיםכאשר,חדהפנייהלאחר

המצלמהשלהעיןלטווחמחוץהנמצאים

המהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
מהירותהגבלתעזר2

האזהרההאזהרהסוגסוגהגדרתהגדרת
.ללאאוחזותית,ואקוסטיתחזותיתבחר0

האזהרההאזהרהסףסףהגדרתהגדרת
.אזהרהתופקמהירותחריגתמאיזוהחלקובעזהערך
.אזהרהסףבחר0
.המבוקשתהמהירותאתקבע0
אתלזהותניתן,מופעלתהבאותהמערכותאחתאם%

:המהירותכמגבלתידניבאופןשזוהתההמהירות
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
RTEMPOMAT
Rמשתנהמגביל

.)203עמוד3(נוסףמידע

תמרוריםתמרוריםעזרעזר

התמרוריםהתמרוריםעזרעזרתפקודתפקוד

מצלמהבאמצעותהתמרוריםאתמזהההתמרוריםעזר
אתמציגשהואבכךלךלסייעתפקידו.1תכליתית-רב

במכלולמזההשהואהעקיפהואיסוריהמהירותהגבלות
.הראשיבצגאוהעיליבצגאוהמחוונים
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השמוריםבנתוניםגםמשתמשהתמרוריםשעזרמאחר
שיזוההבליגםלהתעדכןעשויההתצוגה,הניווטבמערכת
:בפועלתמרור
Rאומהירלכבישבכניסהלמשל,משתנההדרךכשסוג

ממנוביציאה
Rהשמורלמידעבהתאם,עיראוכפרמגבולותיציאהבעת

הדיגיטליתבמפה

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

בזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחוןמרחק
.הנהגעלמוטלות

המותרתהמותרתהמרביתהמרביתמהמהירותמהמהירותחריגהחריגהבעתבעתאזהרהאזהרה
בשוגגחורגאתהכאשראותךלהזהיריכולההמערכת

להגדיריכולאתהכךלשם.המותרתהמרביתמהמהירות
המרביתמהמהירותחריגהמאיזוהחלהמולטימדיהבמערכת
תהיההאזהרהאםלקבועבאפשרותך.האזהרהתופקהמותרת
.אקוסטיתגםאובלבדחזותית

המחווניםהמחווניםמכלולמכלולצגצגעלעלחיוויחיווי

רחבצגשלמכשיריםבלוחהמחווניםצג
מותרתמהירות1
מגבילתנאיכשישנומותרתמהירות2
המגבילהתנאיעםנוסףתמרור3

ליד+הסימן:סטנדרטיסטנדרטימחווניםמחווניםמכללמכללעםעםרכביםרכבים%
תמרוריםשזוהומסמןהמחווניםבמכללהמוצגהתמרור
בתצוגהאוהמדיהבצגאותםלהציגאפשר.נוספים
.העילית

המרביתהמהירותאתלקבועיכולאינוהתמרוריםעזראם
הבאההתצוגה),תמרורהיעדרבשל,לדוגמה(כעתהמותרת
:המחווניםבצגמופיעה

התמרוריםעזרשבהבמדינהנמצאהרכבאםקבועהזותצוגה
.המדינותבכלזמיןאינותמרוריםעזר.זמיןאינו
עזרשלבצגלהודעותהמתייחסלמידעלבשים,כןכמו%

.)551עמוד3(התמרורים

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

Rעזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכביםרקרק
שמירתעזר:מהירותהגבלותשלאוטומטיתהחלהעבור

.מופעללהיותחייבDISTRONICהאקטיביהמרחק

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
תמרוריםעזר2

רקרק(מהירותמהירותהגבלותהגבלותשלשלאוטומטיתאוטומטיתהחלההחלהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
)עזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתבעליבעלירכביםרכבים
.הגבלההחלתבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

יחולוהתמרוריםעזרידיעלשזוהומהירותהגבלות
האקטיביהמרחקשמירתבעזראוטומטית

DISTRONIC.
אתלזהותניתן,מופעלתהבאותהמערכותאחתאם%

:המהירותכמגבלתידניבאופןשזוהתההמהירות
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
RTEMPOMAT
Rמשתנהמגביל

.)203עמוד3(נוסףמידע

המדיההמדיהצגצגעלעלמזוהיםמזוהיםתמרוריםתמרוריםהצגתהצגת
.המרכזיבצגתצוגהבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

האזהרההאזהרהסוגסוגהגדרתהגדרת
.כבויאוחזותית,ואקוסטיתחזותיתבחר0

האזהרההאזהרהסףסףהגדרתהגדרת
.אזהרהתופקמהירותחריגתמאיזוהחלקובעזהערך
.אזהרהסףבחר0
.המבוקשתהמהירותאתקבע0

יציאהיציאהאזהרתאזהרתעםעםאקטיביאקטיבימתמתשטחשטחועזרועזרמתמתשטחשטחעזרעזר

האקטיביהאקטיביוהעזרוהעזרמתמתשטחשטחלזיהוילזיהויהעזרהעזרשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
מהרכבמהרכביציאהיציאההתראתהתראתעםעםמתמתשטחשטחלזיהוילזיהוי
המתהשטחלזיהויהאקטיביוהעזרהמתהשטחלזיהויהעזר
טווח,לאחורהפוניםצדייםמכםחיישנישניבעזרת,מזהים
.שלךהרכבלידמטר3ומאחורימטר40עדשל
מתקרבוהוארכבמזוההש"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
או
העזר(אתכבהאוהפעל0

).המתלשטחהאקטיבי
אוהמתהשטחעזרזמיןיהיה,הרכבלאבזורבהתאם%

.המתלשטחהאקטיביהעזר

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהאקטיביאקטיביעזרעזר

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירההאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתפקודתפקוד

שלפניהתחוםאתמנטרהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר
עליךלהגןאמורהוא.1תכליתית-רבמצלמהבעזרתהרכב
לכךבנוסף.שלךהנסיעהמהנתיבמכוונתבלתיסטייהמפני
ובלימה,אותךלהזהירעשויההגהמגלגלמורגשמשוב

.שלךלנתיבבחזרהאותךלהובילהרכבשלעצמאית

התנאיםבהתמלאאותךיזהירההגהמגלגלמורגשמשוב
:הבאים
Rהנסיעהנתיבסימוןמזהההאקטיביהנתיבשמירתעזר.
Rזההנסיעהנתיבסימוןעלנוסעהקדמיהגלגל.

אותךלהובילכדיממוקדבאופןתבלוםהמערכתלךבנוסף
:הבאיםהתנאיםבהינתן,הנסיעהלנתיבבחזרה
Rהנסיעהנתיבסימונימזהההאקטיביהנתיבשמירתעזר

.הנסיעהנתיבשלהגלגליםבשני
Rרציףנסיעהנתיבסימוןעלנוסעהקדמיהגלגל.

שמירתעזרשלהאזהרותאתלבטלאולהפעילבאפשרותך
.האקטיביהנתיב

:הרכבבמחשביוצגהאקטיביהנתיבשמירתעזרשלהסטטוס
RÃ)ומוכןמופעלהאקטיביהנתיבשמירתעזר):ירוק.
RÃ)אבלמופעלהאקטיביהנתיבשמירתעזר):אפור

.מוכןאיננו
R·:תקלהישאוכבויהאקטיביהנתיבשמירתעזר

.כלשהי

להפחיתתוכללאנתיבעללשמירההאקטיביהעזרמערכת
לאאםהפיזיקהחוקיעללהתגבראולתאונההסיכויאת

בתנאילהתחשביכולאינוהוא.שלךהנהיגהסגנוןאתתתאים
האקטיביהעזרמערכת.התנועהאוהאווירמזג,הדרך
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אחראיהרכבנהג.בלבדעזרמערכתהיאנתיבעללשמירה
לבלימה,הנסיעהלמהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירת
.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועד
בחזרההרכבאתלהוביליכולהאקטיביהנתיבשמירתעזר

תתערבשהמערכתכדי.ממוקדתבלימהבאמצעותלנתיב
היאמקוטענסיעהנתיבסימוןמזההכשהיאגםבבלימה
שלרכביםלזהותאפשר.השכןבנתיבאחררכבלזהותחייבת
.הנגדיתהתנועה
:פלוספלוסעזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתאואונהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים
.מקבילהתנועהאועוקפיםלזהותבנוסףגםאפשר
:פלוספלוסנהיגהנהיגהעזרעזרחבילתחבילתאואונהיגהנהיגהעזרעזרחבילתחבילתבליבלירכביםרכבים

בנוסףכאשרגםמתקיימתהנתיבלתיקוןבלימההתערבות
סלולנהיגהנתיבצדמזוההמקווקונסעיהנתיבלסימון

).ירוקיםפסיםללמש(
60שביןהמהירויותבתחוםזמיןהאקטיביהנתיבשמירתעזר
.ש"קמ200לביןש"קמ

בנתיבהרכבעללשמורכדיבבלימהמתערבתהמערכתכאשר
.1התצוגהתכליתי-הרבהצגעלתופיע

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירההאקטיביהאקטיביהעזרהעזררגישותרגישות
.המדינותבכלזמינהאינההבאההפונקציה%

הבאיםבמצביםבנוסףיש)רגיש(בההגדרה
:הנתיבשלמתקנתבלימההתערבות
Rנסיעהנתיבסימוןמזהההאקטיביהנתיבשמירתעזר

.רציף
Rזההנסיעהנתיבסימוןעלנוסעהקדמיהגלגל.

המערכתהמערכתגבולותגבולות
שמירהלצורךבבלימההתערבותתתבצעלאהבאיםבמצבים

:בנתיבהרכבעל
Rברורבאופןמאיץאובולם,מנווטאתהכאשר
Rהמצבלפי(האיתותפנסאתהפעלתאם(
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
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Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר
פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
אחרבאופןמכוסהאו
Rברוריםאינםכולםאוהנסיעהנתיבמסימוניחלקכאשר,

בכבישעבודותבאזורלדוגמה
Rמכוסיםאומוכהים,שחוקיםהנסיעהנתיבסימוניכאשר
Rלאכךועקבמדיקטןשלפניךהרכבאלהמרחקכאשר

הנסיעהנתיבסימוניאתלזהותניתן
Rלדוגמה,במהירותמשתניםהנסיעהנתיבסימוניכאשר

מתמזגיםנתיביםאוחוציםנתיבים,נתיביםפיצול
Rמאודמפותלאוצרהכביש

:פלוספלוסעזרעזרמערכותמערכותחבילתחבילתאואונהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתללאללארכביםרכבים
שוניםאזוריםמנטרהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר

המכםחיישניכאשר.מכםחיישניבעזרתהרכבבסביבת
לאהמערכת,בשלגמכוסיםאומלוכלכיםהאחוריבפגוש
מזוההאם.כלללפעולתוכללאאוכשורהלפעולתוכל

.בבלימהתתערבלאהמערכת,שלךבנתיבמכשול

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבשמירתשמירתעזרעזרשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1
אקטיבינתיבשמירתעזר2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבשמירתשמירתעזרעזרהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיבינתיבשמירתעזר2

הרגישותהרגישותהגדרתהגדרת
.למדינהממדינהמשתנההזוהפונקציהזמינות%
.כבויאורגיש,רגילבחר0

ההפטיתההפטיתהאזהרההאזהרהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.אזהרהבחר0

.הפונקציהאתכבהאוהפעל

הגרירההגרירההתקןהתקן
גרורגרורלגרירתלגרירתהנחיותהנחיות

להנחיותמיוחדבאופןלבשים:Mercedes‑‑AMGרכבירכבי
כלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראותבחוברת
.הסכנות

Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת
:הגרירהוועללעומסבנוגעהבאותלהנחיותלבשים
Rהגרירהוועלהמותרלעומסמתחתאומעללחרוגאין.

Rהגרירהוועלהמותרהמרביהעומסאתלנצלהשתדל.

:הבאיםלערכיםמעללחרוגאסור
Rלגרירהמותרמשקל
Rהגוררהרכבשלהאחוריהסרןעלמותרעומס
Rהגוררהרכבשלמותרכוללמשקל
Rהגרורשלמותרכוללמשקל
Rהגרורשלמותרתמרביתמהירות

:הבאיםהנושאיםעללהקפידישהנסיעהתחילתלפני
Rהגוררהרכבשלהאחוריהסרןבצמיגיהאווירלחץ

.מרבימשקלבעומסללחץמכווננים
Rתקינההמחוברהגרורתאורת.

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

CONTROL:וושללשקעחשמליחיבורישנואם
אז,אחוריאופנייםממנשאאומגרורלדוגמה,הגרירה
לגובהיתכוונןהרכבש"קמ30-מגבוההנסיעהבמהירות
.נבחרהנסיעהתוכניתאיזומשנהלא,הרגיל
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תמרוןעזרלתפקודלבשיםגרורעםלאחורבנסיעה%
.)230עמוד3(הגרור

הגרירההגרירהוווושלשלהחוצההחוצה/פנימהפנימהמלאהמלאהחשמליתחשמליתהטייההטייה

נעולאינוהגרירהווכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לגרוםעלולההגרירהתפוחשלנכונהלאנעילה
.הגרורלהשתחררות

.כהלכהננעלהגרירהשוותמידודא0

נוסףלחץעקבהחשמליהגרירהלוונזקיםהערההערה*

כתוצאהלהינזקעלולההחשמליהגרירהוושלהמכניקה
.הטייתובמהלךהגרירהוועלמיותרלחץמהפעלת

הגרירהוושלההטייהפעולתאתלהאיץניתןלא0
.חיצונילחץהפעלתידיעל

תנאיםתנאים
Rלהידרדריוכלשלאהרכבאתאבטח.
Rפנויההטיהאזור.
Rהוסרוהמתאםהתקעאוהגרורכבל.

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתפתיחהפתיחה

.1הלחצןאתמשוך:פתיחהפתיחה0
תכליתי-הרבהצגועל,מהבהבת2החיווינורית

.מסובבהגרירהווההודעהמופיעה
.חשמליתנפתחהגרירהוו

ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0
.במקומו

דולקת2החיווינוריתכאשרכהלכהנעולהגרירהוו
.קבוע
2החיווינורית,כהלכהנעולאינוהגרירהווכאשר

אתבדוקההודעהמוצגתתכליתי-הרבהצגועלמהבהבת
.הגרירהוונעילת

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתסגירהסגירה
.1הלחצןאתמשוך0

מוצגתתכליתי-הרבהצגועלמהבהבת2החיווינורית
.מסובבהגרירהווההודעה

.חשמליתנסגרהגרירהוו
ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

.במקומו
.כבה2החיווינוריתכאשרכהלכהנעולהגרירהוו

2החיווינורית,כהלכהנעולאינוהגרירהווכאשר
אתבדוקההודעהמוצגתתכליתי-הרבהצגועלמהבהבת
.הגרירהוונעילת

:המחווניםבמכלוללחיווייםבנוגעלמידעלבשים
R605עמוד3(וחיוויאזהרהנוריות(
R551עמוד3(הצגעלהודעות(
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)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(הגרירההגרירהוווושלשלחשמליחשמליקיפולקיפול/פתיחהפתיחה

נעולאינוהגרירהווכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לגרוםעלולההגרירהתפוחשלנכונהלאנעילה
.הגרורלהשתחררות

.כמוסברהגרירהוואתתמידלנעולהקפד0

נוסףלחץעקבהחשמליהגרירהלוונזקיםהערההערה*

כתוצאהלהינזקעלולההחשמליהגרירהוושלהמכניקה
.הטייתובמהלךהגרירהוועלמיותרלחץמהפעלת

הגרירהוושלההטייהפעולתאתלהאיץניתןלא0
.חיצונילחץהפעלתידיעל

תנאיםתנאים
Rלהידרדריוכלשלאהרכבאתאבטח.
Rפנויההטיהאזור.
Rהוסרוהמתאםהתקעאוהגרורכבל.

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתפתיחהפתיחה
.Üבחר0

.מסובבהגרירהווההודעהתופיעתכליתי-הרבבצג
.חשמליתנפתחהגרירהוו
ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

.במקומו

הצגעלתוצג,בטוחהבצורהנעולהאינוהגרירהווכאשר
.הגרירהוונעילתאתבדוקההודעהתכליתי-הרב

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתסגירהסגירה
.Üבחר0

.מסובבהגרירהווההודעהתופיעתכליתי-הרבבצג
.חשמליתנסגרהגרירהוו
ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

.במקומו

הצגעלתוצג,בטוחהבצורהנעולהאינוהגרירהווכאשר
.הגרירהוונעילתאתבדוקההודעהתכליתי-הרב

גרורגרורשלשלניתוקניתוק/חיבורחיבור

משתנההרכבכשגובהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

באופןלהשתנותעשויהרכבגובה:גובהגובהבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים
הזמןבאותואם.אחריםאנשיםידיעללדוגמה,מכווןלא
.להיתפסעשויאתה,הגרוראתמנתקאומחבראתה
המרכבביןשנמצאיםאנשיםשלגוףאברילכךבנוסף

.להיתפסעשוייםלרכבמתחתאולצמיגים
:גרורשלניתוקאוחיבורבעתהבאיםלנושאיםלבשים
תאדלתכולל,הדלתותאתלסגוראולפתוחאין0

.המטען
במתגלהשתמשואיןהגובהבקרתאתלהפעילאין0

DYNAMIC SELECT.
.הרכבנעילתאתלשחרראולנעולאין0

תנאיםתנאים
Rזובעמדהבבטחהוננעלהחוצהנפתחהגרירהוו.

באמצעותלרכבלחבראפשרפינים7תקעבעליגרורים
:הבאיםהמתאמים
Rמתאםתקע
Rמתאםכבל
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:הבאיםהתנאיםבהתמלארקהגרוראתנכונהיזהההרכב
Rנכוןמחוברהגרור.
Rלגמריתקינההגרורשלהתאורהמערכת.

שלהפונקציותעל,היתרבין,משפיעכראויהמחוברגרור
:הבאותהמערכות
Rהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
Rהשלהגרורייצוב-ESP®
RחנייהעזרPARKTRONIC
Rאקטיביחניהעזר
Rהמתלשטחהאקטיביהעזראוהמתהשטחעזר
RDrive Away Assist
RCross Traffic Alert
Rגרורתמרוןעזר
Rלאחורהנסיעהמצלמת
R360°מצלמת
RAIR BODY CONTROL

גרורגרורחיבורחיבור

מלאהמפריקהכתוצאהההתנעהלמצברסכנההערההערה*

הגרורשלהמתחאספקתבאמצעותהגרורמצברטעינת
.ההתנעהלמצברנזקלגרוםיכולה
לצורךהרכבשלהמתחבאספקתלהשתמשאין0

.הגרורמצברטעינת

במקוםאותוואחסןהגרירהמווהמגןהכיסויאתהסר0
.)105עמוד3(בטוח

.אותווחברהגוררהרכבמאחוריישרבקוהגרוראתמקם0

.התקעשלהמגןהכיסויאתפתח0

של3לחריץנכנסת1שהלשוניתכךהתקעאתהכנס0
.השקע

.המעצורעדימינה2השגוםהמצמדאתסובב0
.להינעללמכסהאפשר0
בשימושרק(אזיקוניםבאמצעותלגרורהכבלאתחבר0

).מתאםבכבל
.בעיקוליםנסיעותלצורךמספיקמשוחררשהכבלודא0

שתופיעייתכןנכוןמחוברהגרורכאשרגםהבאיםבמצבים
:תכליתי-הרבהצגעלהודעה
Rלדנורותמותקנותהגרורשלהתאורהבמערכת.
Rהמינימוםלערךמתחתירדהגרורתאורתשלהזרם

)50 mA.(
המתחולאספקתהקבועההמתחלאספקתלחבראפשר%

.ואט180עדשלבהספקאביזריםההצתהמתגשל

גרורגרורניתוקניתוק

הגרורניתוקבעתוהיתפסותמעיכהסכנתאזהרהאזהרה&

היתרעומסבלםכאשרהגרוראתמשחרראתהאם
.הגרירהמוטלביןהרכבביןלהילכדעלולהידך,מופעל
.מופעליםהגרורבלמיכאשרהגרוראתלנתקאין0
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הגרורבלמיכאשרגרורניתוקבעתנזקיםהערההערה*
מופעלים

נזקלגרוםעלולמופעליםהגרורבלמיכאשרהגרורניתוק
.לרכב
.מופעליםהגרורבלמיכאשרהגרוראתלנתקאין0

הגרורכבלניתוקבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

ניתוקעםיונמךשהרכבייתכן:גובהגובהבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים
.הגרורכבל
לביןהרכבגוףביןאחריםאואותךללכודעלולהדבר

.המרכבתחתיתאוהצמיגים
נמצאאינושאישודאהגרורכבלניתוקבעת0

.הרכבבתוךאוהגלגליםבתיקשתותבקרבת

כבלמותקןכאשרהאחורילפגושנזקיםהערההערה*
מתאםתקעאומתאם

להיגרםעשוילגמריחשמליבאופןהגרירהווקיפולבעת
:הבאיםלרכיביםנזק
Rפגוש
Rמתאםכבל

Rמתאםתקע

ישלגמריחשמליבאופןהגרירהווקיפוללפי0
.המתאםוהתקעהמתאםהכבלאתולנתקלהקפיד

.דרדורמפניהגרוראתאבטח0
.הגוררלרכבהגרורביןהחשמליהחיבוראתנתק0
.הגרוראתנתק0
.הגרירהתפוחעלהמגןהכיסויאתהרכב0

לאופנייםלאופנייםהמנשאהמנשאשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן

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.
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)נוסףהולכהפיןעםלדוגמה(גרירהוו

למבנהבהתאם,אופנייםזוגותשלמשתנהמספרלהובילניתן
.המנשאשל
:להלןכמתוארהםהאפשרייםהמבנהסוגי
R1הגרירהלתפוחהאופנייםמנשאאתמהדקיםכאשר

עדלהובילאפשר.ג"ק75הואהמותרהמרביהעומס
.אופנייםזוגותשלושה

Rההולכהלפיןלכךובנוסף1הגרירהלתפוחחיבורבעת
עדלהובילאפשר.ג"ק100הואהמרביהעומס,2

.אופנייםזוגותארבעה

והמשקלהאופנייםמנשאמשקלשלהסכוםהואהעומס
.האופנייםמנשאעלהמועמס
הרכבשלהכבישהתנהגותלאופנייםמנשאמותקןכאשר
מרחקעלשמור.למצבשלךהנהיגהסגנוןאתהתאם.משתנה
.בזהירותוסעמספיקבטיחות
האחוריהסרןבצמיגילכוונןישאופנייםבמנשאישימושבעת
בנושאנוסףמידע.ברכבמוגדלמשקלעומסלפיאווירלחץ
בצמיגיםהאווירלחציבטבלתתמצאבצמיגיםהאווירלחץ
.)487עמוד3(

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

.הבאיםלנתוניםלבשיםאופנייםמנשאהעמסתבעת
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האופנייםהאופנייםמנשאמנשאהעמסתהעמסת

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)478עמוד3(הגרירהלשיטות
.)479עמוד3(הקרקעעלהסרניםשניכאשר
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המחווניםהמחווניםצגצגסקירתסקירת
להערותמיוחדבאופןלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי

כלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראותבחוברת
.הסכנות

Plug-in-Hybrid:בחוברתלהנחיותבמיוחדלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

כושלהמחווניםצגכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

הגבלותלזהותתוכללאהמחווניםבצגתקלהבעת
.הרכבשלהבטיחותמערכותבתפקוד
.שלךהרכבשלהבטיחותעללהשפיעעלולהדבר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הרכבאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

העמד,הרכבשלהבטיחותמאפייניעלהשפעהוקיימתבמידה
.מורשהלמוסךהודע.בטוחבמקוםדיחויללאהרכבאת

רחברחבצגצגשלשלמכשיריםמכשיריםבלוחבלוחהמחווניםהמחווניםצגצג

)דוגמה(מהירותמד1
תכליתי-רבצג2
)דוגמה(ד"סלמד3
)דוגמה(הקירורנוזלטמפרטורתתצוגת4
נסיעהטווח,הדלקמכלדלתיתמיקוםחיווי,דלקמפלס5

מידעשיוצגלקבועתוכל2תכליתי-הרבלצגבנוסף%
.)263עמוד3(3-ו1בצגיםנוסף
המערכותשלהמצבאתמציגים1המהירותבמדהמקטעים
:הבאות
RTEMPOMAT)3196עמוד(
R197עמוד3(מגביל(

RאקטיבימרחקשמירתעזרDISTRONIC
)201עמוד3(

מדיגבוהמנועד"סלעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.למנוענזקגורמתהחריגד"הסלבתחוםנסיעה
.החריגד"הסלבתחוםלנסועאין0

),מדיגבוהד"סל(ד"הסלבמדהאדוםלתחוםהגעהעם
.המנועעללהגןכדימופסקתהדלקאספקת
לעלותרשאי4הקירורנוזלטמפרטורתמדרגילהבנסיעה

.120°Cעד

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

אומדיחםשהמנועבזמןהמנועמכסהאתפותחיםכאשר
רכבנוזליאוחמיםגזים,המנועבתאשרפהכשישנה
.בךולפגועלהיפלטעשוייםאחרים
החםלמנועאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.להתקרר
תאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0

.האשלמכביוהודעסגורהמנוע
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EQטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכבים Boost:(

1POWERההנעהלמערכתהחשמליהסיועאתמציג
2CHARGEהמנועשלהאנרגיהחידושהספקאתמציג

החשמלי

õההנעהמערכתשללנסיעהמוכןמצבמציג.

ההגהההגהבגלגלבגלגלהלחצניםהלחצניםסקירתסקירת

1Pהרכבמחשבעבורבית/חזרהלחצן
הסטנדרטיתהתצוגההצגת:ממושכתלחיצה

המולטימדיהמערכתשלמגעפקד2
אומהירותמגביל/TEMPOMATעבורהפעלהיחידת3

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזר
:MBUXהמולטימדיהמערכתעבורהפעלהיחידת4

£LINGUATRONIC
ßהמועדפיםהצגת
VOL:הקוללהשתקתאוהקולעוצמתלכוונוןוסת
)לחיצה(8
נכנסתלשיחהמענה/התקשרות6
שיחהסיום/דחיית~

5òהפתיחהמסךטעינת
המולטימדיהמערכתשלמגעפקד6
חזרהלחצן7%

הרכבהרכבמחשבמחשבתפעולתפעול
בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

במדינההחוקלהוראותלבלשיםישהרכבמחשבתפעולבעת
.כעתנמצאאתהשבה
תכליתי-הרבהצגעלמופיעותהרכבמחשבשלהתצוגות%

.)264עמוד3(
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2השמאליהמגעפקדבאמצעותמתפעליםהרכבמחשבאת
.1שמאלבצדבית/החזרהולחצן
,שוניםמשובצלילינשמעיםהרכבמחשבתפעולבעת

גולליםכאשראורשימהלסוףמגיעיםכאשרלדוגמה
.ברשימה

:הזמיניםהתפריטיםהםאלה
Rעזרמערכות
Rטלפון

Rניווט
Rנסיעה
Rרדיו
Rמדיה
Rותצוגהסגנון
Rשירות

.התכליתי-הרבבצגתפריטיםשורתדרךנגישיםהתפריטים
לחצןעלקצרהלחיצהלחץ:התפריטיםהתפריטיםסרגלסרגלטעינתטעינת0

.התפריטיםסרגללהצגתעד1שמאלבצדהחזרה

אקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזרללאללארכביםרכבים%
DISTRONIC:שלהתפריטיםסרגלאתלהציגניתן

.òהלחצןעלבלחיצההרכבמחשב

צגשלמכשיריםבלוחהמחווניםמכלולאתמציגהאיור%
.רחב

אושמאלההאצבעהחלקת:התפריטיםהתפריטיםבסרגלבסרגלדפדוףדפדוף0
.2המגעפקדשלהשמאליבצדימינה

שלהשמאליבצדלחיצה:בחירהבחירהאישוראישוראואותפריטתפריטהצגתהצגת0
.2המגעפקד

האצבעהחלקת:בתפריטבתפריטברשימותברשימותאואובתצוגותבתצוגותדפדוףדפדוף0
.2המגעפקדשלהשמאליבצדמטהאומעלה

בצדלחיצה:בחירהבחירהאישוראישוראואומשנהמשנהתפריטתפריטהצגתהצגת0
.2המגעפקדשלהשמאלי

בצדהחזרהלחצןעללחיצה:משנהמשנהמתפריטמתפריטיציאהיציאה0
.1שמאל

העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהבחירתבחירת
דרךהעיליתהתצוגהאתהפעל:העיליתהעיליתהתצוגההתצוגההפעלתהפעלת0

בצדלמעלההחלקהמחוותבצעאוהמולטימדיהמערכת
.2המגעפקדשלהשמאלי
.העיליתבתצוגהנבחרהעיליתהתצוגהתפריט

המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ:העיליתהעיליתלתצוגהלתצוגהמעברמעבר0
שלהשמאליבצדמעלהכלפיהחלקהמחוותבצעאו2
.2המגעפקד

החלקהמחוותבצע:העיליתהעיליתבתצוגהבתצוגההתצוגותהתצוגותהגדרתהגדרת0
.2שמאלבצדהמגעפקדעללמטהאולמעלה
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מלאהמלאהמסךמסךבתצוגתבתצוגתתפריטיםתפריטים
בלוחמלאהבתצוגההבאיםהתפריטיםאתלהציגבאפשרותך
:המחוונים
Rעזרמערכות
Rנסיעה
Rניווט
המגעפקדשלהשמאליבצדהשתמשהרלוונטיבתפריט0

.הרשימהסוףעדודפדף2
.השמאלי2המגעפקדעללחץ0

.מלאבמסךמוצגהנבחרהתפריט

המחווניםהמחווניםתצוגתתצוגתסגנוןסגנוןקביעתקביעת
:רכבמחשב
ותצוגהסגנון1

השתקההשתקה
המגעפקדעלמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק0

.השמאלי
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

.שנבחרבסגנוןיוצגהמחווניםצג

הסגנונותמביןלבחורניתןמתאיםאבזורבעליברכבים
:הבאים
Rקלאסי
Rספורטיבי
Rפרוגרסיבי
Rמעודן
Rסטנדרטיותתצוגות

המחווניםהמחווניםמכלולמכלולשלשלבצגבצגתכניםתכניםהצגתהצגת
.המחווניםבמכלולהצגעלנוספיםתכניםלהציגתוכל
הנושאלבחירתמתאיםהמחווניםלוחשלהתצוגהתוכן%

.המולטימדיהבמערכתהרלוונטי
אוימינההחלקהמחוותבצע:תצוגהתצוגהתוכןתוכןבחירתבחירת0

.השמאליהמגעבפקדשמאלה
מעלהכלפיהחלקהמחוותבעזרתשיוצגהתוכןאתבחר0

.השמאליהמגעפקדעלמטהאו
.קצרלזמןיודגששנבחרהתוכן,הבחירהבעת

שנבחרהתצוגהתוכןאתמציגותהאינדקסנקודות1
)מהירותמדלדוגמה(שמאלבצדהתצוגהתוכן2

.קצרלזמןיודגש2שנבחרהתוכן,הבחירהבעת
:שמאלבצדלהצגהתוכןבחירת
Rמהירותמד
Rתאריך/שעה
Rמהאיפוסוגםמההתחלהדרךמחשב
Rטווח
Rשמע
Rונטישהגישהזווית,שיפועזווית
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)מידהתפריטדוגמה(במרכזתצוגהתכני3
שנבחרהתפריטתוכןאתמציגותהאינדקסנקודות

הרלוונטייםהתפריטיםאתמציגיםהתצוגהבמרכזהתכנים
.תכליתי-הרבהצגשלהתפריטיםמשורת
:במרכזתצוגהבתכניתפריטיםבחירת
Rעזרמערכות
Rטלפון
Rניווט
Rנסיעה
Rרדיו
Rמדיה
Rותצוגהסגנונות

Rשירות

)ד"סלמדלדוגמה(ימניתצוגהתוכן4

:ימיןבצדלהצגהתוכןבחירהאפשרות
Rד"סלמד
Rממוצעתדלקצריכת
RתצוגתECO
Rניווט
RG-Meter
Rהעזריםשלגרפיתתצוגה
R4MATIC
Rבאבזורתלוי(מתליםמערכת(

תכליתיתכליתי-הרבהרבהצגהצגסקירתסקירת

חיצוניתטמפרטורה1
שעה2
דיגיטלימהירותמד3
תצוגהשדה4
נסיעהתוכנית5
נוכחיהילוך6
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:תכליתי-הרבהצגעלנוספיםחיוויים
Z171עמוד3(הילוךלהחלפתהמלצה(
u240עמוד3(אקטיביחניהעזר(
éהחנייהעזרPARKTRONICכבוי

)229עמוד3(
hTEMPOMAT)3196עמוד(
È197עמוד3(מהירותמגביל(
çמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי

)201עמוד3(
ê191עמוד3(אקטיביבלימהעזר(
à206עמוד3(אקטיביהיגויעזר(
Ã251עמוד3(הנתיבעללשמירהאקטיביעזר(
)208עמוד3(נתיבלהחלפתאקטיביעזר±
èהדממה-התנעהפונקצייתECO(3162עמוד(
ëפונקצייתHOLD)3212עמוד(
)129עמוד3(אדפטיביגבוהאורעזר_

)131עמוד3(פלוסאדפטיביגבוהאורעזר
ðמסוימותבמדינות(המותרתהנסיעהממהירותחריגה

)בלבד

והנחיותתמרורים:מהירותמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרעםעםרכביםרכבים
.)245עמוד3(שזוהו
שזוהווהנחיותתמרורים:תמרוריםתמרוריםעזרעזרבעליבעלירכביםרכבים

.)246עמוד3(
ראה,והחיוויהאזהרהנוריותשלכלליתלסקירה

.)605עמוד3(

המחווניםהמחווניםתאורתתאורתכוונוןכוונון

.למטהאולמעלה1הבהירותוסתאתסובב0
הרכבבפניםהבקרהוברכיביהמחווניםבצגהתאורה
.תתכוונן

משנהמשנהותפריטיותפריטיתפריטיםתפריטים
הרכבהרכבמחשבמחשבשלשלהשירותהשירותתפריטתפריטשלשלהפונקציותהפונקציותטעינתטעינת

:רכבמחשב
שירות1

מטהאומעלהכלפיהחלקהמחוותבצע:פונקציהפונקציהבחירתבחירת0
.השמאליהמגעבפקד

.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0
:שירותבתפריטפונקציות
R551עמוד3(הודעותזיכרון(
R:ומפלסנסיעהטווחAdblue®
Rצמיגים:

האווירלחץבקרתעםבצמיגיםהאווירלחץבדיקת-
)488עמוד3(בצמיגים

בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה-
)488עמוד3(
R:451עמוד3(טיפולמועדהצגת(
Rהקירורחומרטמפרטורתחיווי:קירורנוזל
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Rמנועשמןמפלס:מנועשמןמפלס
Rדלקצריכתמחזור:הצריכהעלמידע

העזרהעזרמערכותמערכותבתפריטבתפריטהתצוגותהתצוגותפתיחתפתיחת

:רכבמחשב
עזרמערכות1
:העזרמערכותשלבתפריטזמיניםהבאיםהחיוויים
Rעזרמערכות
R243עמוד3(עירנותרמת(
Rמלאמסך

בצדלמטהאולמעלההחלק:תצוגותתצוגותביןביןהחלפההחלפה0
.המגעפקדשלהשמאלי

:העזריםשלהגרפיתבתצוגהמצבתצוגות
RATTENTION ASSISTÛכבוי
Rהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר:אפוריםנתיבסימוני

.מופעל
Rהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר:ירוקיםנתיבסימוני

פעיל
R¸אוהמתלשטחעזר:הרכבלידאפוריםמכםגלי

מופעלהמתלשטחהאקטיביהעזר
R¸אוהמתלשטחהעזר:הרכבלידירוקיםמכםגלי

פעילהמתלשטחהאקטיביהעזר
Rהאקטיביהמרחקשמירתעזרשלתצוגות

DISTRONIC)3201עמוד(
RעזרשלתצוגותECO

נסיעהנסיעהבתפריטבתפריטהתצוגותהתצוגותטעינתטעינת

:רכבמחשב
נסיעה1

עללמטהאולמעלההחלקהמחוותבצע:תצוגהתצוגהבחירתבחירת0
.שמאלבצדהמגעפקד

)דוגמה(סטנדרטיתתצוגה
מתאפסנסיעהמרחק1
כוללנסיעהמרחק2
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)דוגמה(דרךמחשב
כוללנסיעהמרחק1
נסיעהזמן2
ממוצעתמהירות3
ממוצעתדלקצריכת4

הרכבהרכבמחשבמחשבשלשלהנסיעההנסיעהבתפריטבתפריטהערכיםהערכיםאיפוסאיפוס

:רכבמחשב
נסיעה1
עשויהמוצגהראשיהתפריטשלהכתיבהאופן%

צגעבורהתפריטיםלסקירתלבשיםלכן.להשתנות
.)261עמוד3(המחוונים

:שלהלןהפונקציותשלהערכיםאתלאפסניתן
Rמתאפסנסיעהמרחק
Rמהאיפוסוגםמההתחלהדרךמחשב
RתצוגתECO)3164עמוד(
כלפיבאצבעךהחלק:לאפסלאפסשברצונךשברצונךהפונקציההפונקציהבחירתבחירת0

.השמאליהמגעבפקדמטהאומעלה
.השמאליהמגעפקדעללחץ0
.כןבחר0
.השמאליהמגעפקדעללחץ0

ערכיאתתאפסהשמאליהמגעפקדעלממושכתלחיצה
.מידהפונקציה

הרכבהרכבבמחשבבמחשבהניווטהניווטהנחיותהנחיותטעינתטעינת

:רכבמחשב
ניווט1
:הניווטבתפריטזמינותהבאותהתצוגות
Rניווטתצוגת
Rמפהתצוגת
Rמלאמסךעלמפהתצוגת

)דוגמה(פנייהעלהודעהאין
הקרובהנסיעהלתמרוןעדמרחק1
הבאליעדמרחק2
הבאליעדמשוערהגעהזמן3
נוכחיכביש4
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)דוגמה(לפנייההודעהישנה
לפנייהעדמרחק1
הנסיעהתמרוןמובילאליוהכביש2
נסיעהתמרוןסמל3
)לבן(מומלץנסיעהנתיב4
אפשרינתיב5
)כההאפור(מומלץלאנתיב6

:ניווטבתפריטנוספותאפשריותתצוגות
Rאתהשבווהכבישהנסיעהכיווןתצוגת:הנסיעהכיוון

.כעתנוסע
Rמסלולחישוב:מסלולמחשבאוחדשמסלול

.חדש

Rכבישלדוגמה,מוכראינוהכביש:ממופהלארחוב
.חדש
Rשנבחרליעדהמסלולאתלחשבניתןלא:מסלולאין.
Rהנוכחיהמיקוםעבורזמינהמפהאין:מפהאין.
Rדגליוצגבינייםליעדהגעהלאחר:היעדלאזורהגעת

לאחר.Îהבינייםיעדמספרעםביחדהבינייםיעד
דגליוצגליעדהגעהלאחר.תימשךליעדההכוונהמכן
.הסתיימהליעדההכוונה.Íהיעד

.שמאלבצדהחזרהלחצןעללחץ:התפריטהתפריטסגירתסגירת0
ניווטבתפריט:MBUXמולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכתעםעםרכביםרכבים
:האחרוניםהיעדיםלאחדניווטלהתחילגםאפשר
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0
בצדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:יעדיעדבחירתבחירת0

.המגעפקדשלהשמאלי
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

.תחלליעדההכוונה
לסייםאםשאלהתוצג,ליעדהכוונהפעלהלכןקודםאם
.הנוכחיתליעדההכוונהאת

.כןבחר0
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

.תחלליעדההכוונה

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותרדיורדיותחנתתחנתבחירתבחירת

:רכבמחשב
רדיו1

תדריםתחום1
תחנה2
הרצועהשם3

צגשלמכשיריםבלוחהמחווניםמכלולאתמציגהאיור%
.רחב
גםהתחנהשםלידיוצגהתחנותמזיכרוןתחנהכשבוחרים

שכברתחנההתדריםבתחוםכשמכוונים.השמירהמקום
.כוכביתהתחנהשםלידתופיע,נשמרה
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מטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:רדיורדיותחנתתחנתבחירתבחירת0
.השמאליהמגעבפקד

התחנותהתחנותזיכרוןזיכרוןאואוהתדריםהתדריםתחוםתחוםבחירתבחירת
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0
המגעפקדעלמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק0

.השמאלי
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותהמדיההמדיהתפעולתפעול

:רכבמחשב
מדיה1

מדיהמקור1
הנוכחיתהרצועהושםהרצועהמספר2
)דוגמה(המבצעשם3
צגשלמכשיריםבלוחהמחווניםמכלולאתמציגהאיור%

.רחב
כלפיאצבעהחלק:פעילפעילמדיהמדיהבמקורבמקוררצועהרצועההחלפתהחלפת0

.השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלה
זהבאופןלבחוראפשרטלוויזיההואהמדיהכשמקור%

.תחנה

מדיהמדיהמקורמקורהחלפתהחלפת
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0
מטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:מדיהמדיהמקורמקורבחירתבחירת0

.השמאליהמגעבפקד
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותטלפוןטלפוןמספרמספרחיוגחיוג

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

התעבורהלתקנותלצייתחשובהטלפוןשלהתפעולבעת
.נמצאאתהשבהבמדינההתקפות
תנאיםתנאים
Rהמולטימדיהלמערכתמחוברהניידהטלפון.
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:רכבמחשב
טלפון1
מספרים(האחרונותהטלפוןשיחותמוצגותטלפוןבתפריט
).נענושלאושיחותשנענושיחות,שחויגו

בצדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:פריטפריטבחירתבחירת0
.המגעפקדשלהשמאלי

.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0
המערכת:הקשרהקשרלאישלאישבלבדבלבדאחדאחדטלפוןטלפוןמספרמספרשמורשמוראםאם

.זהטלפוןלמספרתתקשר
החלק:הזההזההקשרהקשרלאישלאישטלפוןטלפוןמספרימספריכמהכמהשמוריםשמוריםאםאם0

המגעפקדשלהשמאליבצדמטהאומעלהכלפיאצבע
.המבוקשהטלפוןמספראתלבחורכדי

.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0
.הטלפוןלמספרתתקשרהמערכת

:שיוצגוייתכןהטלפוןמספריבמקום
Rחיבוראיןאם.כעתנטענתהאפליקציה:להמתיןנא

Bluetooth®במערכתיופיע,הניידלטלפון
טלפוןשלולחיבורהרשאהלמתןהתפריטהמולטימדיה

.)380עמוד3(נייד
Rמתעדכןהשיחותיומן:נתוניםמעדכן.
Rאוהניידמהטלפוןהקשראנשי:קשראנשימייבא

.מיובאיםהאחוסןממדיית

שיחהשיחהשלשלדחייהדחייהאואוקבלהקבלה
תוצגאליךמתקשריםכאשר:עיליתעיליתתצוגהתצוגהבעליבעלירכביםרכבים
.נכנסתשיחהההודעההעיליתבתצוגה

פקדשלהשמאליבצדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק0
דחה(~או)לשיחהענה(6ובחרהמגע
).שיחה

.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

הלחצניםבאמצעותגםאותהלדחותאולשיחהלענותאפשר
.ההגהבגלגל~או6

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותהעיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלהתצוגותהתצוגותהגדרתהגדרת

:רכבמחשב
עיליתתצוגה1
:העיליתהתצוגהשלהבאותההגדרותאתלקבועאפשר
Rמיקום
Rבהירות
Rחיוויים
Rהודעות
Rעזרמערכותמצב
Rטלפון
Rשמע

RLINGUATRONIC
.השמאליהמגעבפקדימינהאצבעהחלק:הגדרותהגדרותביצועביצוע0

.נבחר5ההגדרותתפריט
.השמאליהמגעפקדעללחץ:ההגדרותההגדרותתפריטתפריטפתיחתפתיחת0
מטהאומעלהכלפיהחלקהמחוותבצע:מיקוםמיקוםהגדרתהגדרת0

.השמאליהמגעבפקד
ימינהאושמאלההחלקהמחווותבצע:הבהירותהבהירותכוונוןכוונון0

.השמאליהמגעבפקד
אודיואודיו,טלפוןטלפון,עזרעזרמערכותמערכות,הודעותהודעותהגדרתהגדרת0

.השמאליהמגעפקדעללחץ:Linguatronic-וו
.מוצגתההגדרהאפשרויותרשימת

השמאליהמגעבפקדמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק0
.השמאליהמגעפקדעללחיצהידיעלהגדרהלבחורכדי
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העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלתצוגותתצוגותבחירתבחירת

)דוגמה(
העיליתהתצוגהשלכיבוי/הפעלה1
שמאליתצוגהאזור2

ניווטמערכת
ומצפןשיפוע,נטייה
ממוצעתצריכה

G-Meter
מרכזיתצוגהאזור3

כגון,לנהגעזרבמערכתהמוגדרתהמהירות
TEMPOMAT

מרחקאזהרתכגון,לנהגעזרמערכותשלאזהרות
ימניתצוגהאזור4

תמרוריםעזר
גחוןמרווח

דיפרנציאל
העזריםשלגרפיתתצוגה

התחתוןהתצוגהואזורהבהירות,המיקוםהתאמת5
אינדקסנקודות6
התחתוןהתצוגהאזור7

.להסתיראפשר4עד2נחוציםשאינםהתצוגהאזוריאת
הרצועהאוהתחנהשםזמניבאופןיוצגופעילכשהשמע%

השיחותיוצגולכךבנוסף.השמעמקורתפעולבמהלך
בצגהטלפוניםרשימתאתמתפעליםכאשרהאחרונות
.המחוונים

המגעבפקדמעלהכלפיאצבעהחלק:תצוגהתצוגהבחירתבחירת0
.השמאלי

.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

עיליתעיליתתצוגהתצוגה
העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהתפקודתפקוד

לתוךהמכשיריםללוחמעלמידעמקרינההעיליתהתצוגה
מידע,הנסיעהמהירותאתלדוגמה,הנהגשלהראייהשדה

אזהרהוהודעותהעזרממערכותמידע,הניווטממערכת
.אחדות

,שוניםמידעפרטימוצגיםהעיליתבתצוגההאזוריםבשלושת
.)270עמוד3(הרכבלאבזורבהתאם

המוצגיםהמוצגיםהתכניםהתכנים

ניווטהנחיות1
הנוכחיתהנסיעהמהירות2
מזוהיםותמרוריםשלטים3
כגון(לנהגהעזרבמערכתהמוגדרתהמהירות4

TEMPOMAT(
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
:הבאיםמהתנאיםמושפעתהתצוגותשלהנראות
Rישיבהתנוחת
Rהתמונהמיקוםכוונון
Rהאורתנאי
Rרטובכביש
Rהצגכיסויעלחפצים
Rשמשבמשקפיקוטביות

שחלקיםייתכןמאודחזקהשמשקרינתישנהכאשר%
ואזלכבותאפשרזהתהליךלבטלכדי.יחווירומהתצוגה
.העיליתהתצוגהאתמחדשלהפעיל

המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתדרךדרךהעיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

.באפשרותבחר0
.מוצגתהעיליתהתצוגה
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ההפעלהההפעלהלבטיחותלבטיחותהנחיותהנחיות

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

בעתהבאיםלנושאיםמיוחדבאופןלבשיםבטיחותךלמען
ההפעלהמערכתובמיוחדניידיםתקשורתהתקניתפעול
:הקולית
Rנמצאאתהשבהבמדינההחוקלתקנותציית.
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(

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.)275עמוד3(המולטימדיה

לשםנחוצהאינותכליתי-הרבההגהבגלגלמעלהכלפי
.כך

קוליתפקודהעםההפעלהמילתאתלשלבגםאפשר
Hello"לדוגמה,אחדבשלב Mercedes, How fast

can you drive here) מותרמהרכמה,מרצדסשלום?
?".כאןלנסועלי

או
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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)275עמוד3(%

מופעלתלהיותצריכהמדברתשהמערכתבזמן
.המולטימדיהבמערכת

באמצעותבאמצעותלהפעיללהפעילשאפשרשאפשרהפונקציותהפונקציותסקירתסקירת
LINGUATRONIC

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

ההפעלהכאשררקלרשותךיעמודהפונקציותהיקףמלוא
.)275עמוד3(מופעלתהמקוונתהקולית

המוגדרתהמוגדרתהשפההשפהעלעלמידעמידע

באמצעותLINGUATRONIC-השפתאתלשנותאפשר
מערכתאם.המערכתשפתשלההגדרה

LINGUATRONICהמערכתבשפתתומכתאינה
.אנגליתהשפהתיבחר,המוגדרת

LINGUATRONICהבאותבשפותזמינה:
Rגרמנית
Rאנגלית
Rצרפתית
Rאיטלקית
Rהולנדית
Rפולנית
Rפורטוגזית
Rרוסית
Rשוודית
Rספרדית
Rכית'צ
Rטורקית
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)המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(LINGUATRONICהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
Rלחשבוןמקושררכב:המקוונתהמקוונתהקוליתהקוליתההפעלהההפעלהעבורעבור

Mercedesשלמשתמש me .)406עמוד3)
R412עמוד3(לאינטרנטחיבורישנו(.
Rהקוליתההפעלה:קשרקשרבאנשיבאנשיהמקווןהמקווןהשימושהשימושעבורעבור

.מופעלתהמקוונת

:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
2

שלשלהקוליתהקוליתההפעלהההפעלהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
LINGUATRONIC

.קוליתהפעלהבחר0
.הקודםלמצבהבהתאם,תכובהאותופעלהפונקציה

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

המקוונתהמקוונתהקוליתהקוליתההפעלהההפעלהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.מקוונתקוליתהפעלה0
.במפעלהופעלההמקוונתהקוליתההפעלה%

.מקוונתקוליתהפעלהמינויבחר0
Mercedesפורטלאלתועבראתה me.

Mercedesבפורטלהקוליתההפעלהאתהפעל0 me.

מקווןמקווןלשימושלשימושקשרקשראנשיאנשיהפעלתהפעלת
.המקווןלשימושקשראנשיבחר0

וקלהטובהבצורהלמצואניתןפעילההפונקציהכאשר
גםכןכמו.קוליותהוראותבאמצעותקשראנשייותר
המערכתידיעלהקשראנשישמותאמירתאיכות

.משתפרת

לדיבורלדיבורההפרעהההפרעההפעלתהפעלת
.מדברתשהמערכתבזמןקוליותפקודותבחר0

בזמןקוליתפקודהלומראפשרפעילההפונקציהכאשר
.מדברתשהמערכת

LINGUATRONIC-בביעיליעילשימוששימוש
שלשלהאקוסטיהאקוסטיהסיועהסיועשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן

LINGUATRONIC
במקריםועזרהמידעמספקותהמתאימותהקוליותהפקודות
:הבאים
Rהפקודהאתאומר:אופטימליאופטימליתפעולתפעול

אתפתח
ההפעלההוראותלפתיחתהקוליתלהפעלההמבוא

בכללהשתמשאפשרנייחהרכבכאשר.הדיגיטליות
.הדיגיטליותההפעלההוראותשלהפונקציות

Rההגהבגלגל£המתגאתדחף:נוכחינוכחייישוםיישום
הקוליתהפקודהאתואמורמעלהכלפיתכליתי-הרב

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

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

Hello"לדוגמה,המבוקשתהפונקציה Mercedes, I
would like to have help with the radio) שלום"

עללחיצהלאחראו),הרדיובנושאעזרהאבקש,מרצדס
אמורמעלהכלפיתכליתי-הרבההגהבגלגל£המתג

הקוליתהפקודהאתלדוגמה
.לטלפוןעזרה

LINGUATRONIC-בבאופטימליאופטימלישימוששימושבנושאבנושאהנחיותהנחיות
:הזיהוישיפורבנושאהנחיות
R275עמוד3(המקוונתהקוליתההפעלהאתהפעל(.
Rבליאולם,ובבירורברצףהקוליותהפקודותאתאמור

.להגשים
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Rכגון,מפריעיםרעשיםמנעקוליותפקודותאמירתבעת
.האחורייםבמושביםשיחות
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
.)406עמוד3(שלךלרכב
שלךהמשתמשחשבוןאתלפתוחעליךמכןלאחר

Mercedes-ב me.שלהשירותיםMercedes meיוצגו,
.)406עמוד3(אותםלהפעילאפשרוכעת
מופעלתלהיותחייבתהמקוונתהקוליתההפעלהלכךבנוסף

.)275עמוד3(

חשובותחשובותקוליותקוליותפקודותפקודות
הקוליותהקוליותלפקודותלפקודותבהתייחסבהתייחסהערותהערות

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

אתהכאשרגםאותךמבינהLINGUATRONICהמקרים
דוגמאותכמהמובאותזהלצורך.יומית-יוםבשפהמשתמש
מןבחלקזאתעם".יומית-יוםבשפהדוגמאות"בעמודה
.בלבדמוגבלתבמידהזמינותאלודוגמאותהשפות

או>ענייןנקודת<למשל,משולשיםבסוגרייםתכנים%
המונחאתלמלאיששבהםמשתניםהם>,קשראיש<

:הקוליתהפקודה.הרצוי
ניתןבינייםכיעדענייןנקודתהגדר

:הבאבאופןלמשללמלא
אתהגדר

.בינייםכיעד

פונקציותפונקציותלהחלפתלהחלפתהקוליותהקוליותהפקודותהפקודותסקירתסקירת

לצורךמצבלהחלפתקוליותבפקודותלהשתמשאפשר
.מסוימותאפליקציותפתיחת
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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(

אתפתחלנוחותעבור
הנוחותתפריט

הנוחותלהגדרותמעבר
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

אתהצג()למידעעבור(
)הרכבנתוני

הרכבעלהמידעלתפריטמעבר

אתפתחלהגדרותעבור
ההגדרות

ההגדרהאפשרויותעםלתפריטמעבר

הפונקציהאתלהפעילכדיהתפריטאתלהעלותצורךאין%
אתלהפעילתוכל.LINGUATRONICבאמצעות
למשל,קוליתפקודהבאמצעותישירותהפונקציה
מידעלקבלת.ניווטיעדהזנתאוקשרלאישהתקשרות

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

.שחויגהאחרוןלמספרהתקשרות

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
)ישראלילישראלחדשל"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

.הרכבבאבזורתלויותלהפעלההניתנותהפונקציות%
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הרכבהרכבעבורעבורקוליותקוליותפקודותפקודות

תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

נמוכהטמפרטורה(
)יותר

מיזוג(
)יותרקרמעטאוויר

.האווירמיזוגמערכתשלהטמפרטורההנמכת

סחרורהפעל()אווירסחרור(
)אוויר

.האווירמיזוגבמערכתהאווירסחרורפונקצייתהפעלת

הפעל(
אקליםבקרתהפעל()אוטומטיתאקליםבקרת

)הנוסעבצדאוטומטית

.הקדמיהנוסעאוהנהגבצדהאוטומטיתהאקליםבקרתהפעלת

אופפתתאורה(
)כחולה

אתהפעל(
)בכחולהאופפתהתאורה

.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

ממוצעתצריכה
הממוצעתהצריכהמהי

הנוכחית

.הממוצעתהצריכהטעינת

.הרכבנתוניטעינת)רכבנתוניהצג(רכבנתוני

.הנוכחיהנסיעהטווחעלהנתוניםטעינת)נוכחיטווחהצג()טווח(

)עזריםתפריט(
מערכותהגדרותאתהצג

העזר

.העזרמערכותהגדרותהצגת

בקרתתפריט
האקליםבקרתלתפריטעבורהאקלים

.האקליםבקרתהגדרותהצגת
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תפקודתפקודיומיתיומית-יוםיוםבשפהבשפהדוגמאותדוגמאותקוליתקוליתפקודהפקודה

עבור)תאורהתפריט(
התאורהלהגדרות

.האורהגדרותהצגת

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
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה
MBUXמשמעותוMercedes-Benz User

Experience.

המולטימדיהמערכתשלהפעלהויחידתמגעפקד1
MBUX
)298עמוד3(המגעפקדתפעול

מגעבקרתעםמדיהצג2
)297עמוד3(הביתמסךסקירת
)299עמוד3(מגעמסךתפעול

מגעלוח3
)300עמוד3(המגעלוחתפעול

וסת4
מערכתשלכיבויאו/והפעלה:ארוכהלחיצה

הצגאוהמולטימדיה
הקולשלכיבויאו/והפעלה:קצרהלחיצה
השמעעוצמתכוונון:סיבוב

וטלפוןמדיה/רדיו,ניווטלחצני5
)306עמוד3(יישומיםהצגת

גםכמומערכתוהגדרותהרכבפונקציותעבורלחצנים6
הנוסעועולמותמועדפים
)306עמוד3(יישומיםהצגת

הבקריםבאמצעותמבוצעהמולטימדיהמערכתתפעול
:שלהלןהמרכזיים
R3מגעולוח1מגעפקד

.הסמןהזזתבאמצעותמופעליםהבקריםשני
R2מדיהצג

מערכתעםדיאלוגלנהלתוכל,לחלופין%
LINGUATRONIC)3273עמוד(.

,MBUXשלפניםמערכותבעזרמצוידהרכבאם%
המולטימדיהמערכתשלנבחרותפונקציותלתפעלאפשר
הקריאהמנורותשלוכיבויהדלקהכגון,מגעללא
.)302עמוד3(
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,מקווניםשירותים,רביםיישומיםלרשותךמעמידההמערכת
אוהביתמסךדרךאלהפונקציותלהעלותניתן.ואפליקציות
.6וגם5המגעלוחבצדיהלחצניםבאמצעות

ßהמתגדרךמועדפיםולהוסיףלהעלותבנוחותניתן
.ßהלחצןבאמצעותלוחמסךלצדיאוההגהבגלגל
מהירהלבחירהוביישומיםהביתבמסךמהירהגישהלחצני
.שונותפונקציותשל
המולטימדיהמערכתשלהלמידהבפונקצייתשימושבעת
תחנות,אפשרייםניווטליעדיהגיוניותהצעותלקבלתוכל
מבוצעתאלההצעותשלהתצורההגדרת.קשרואנשירדיו
שונותמהגדרותמורכבשלךהפרופיל.שלךהפרופילדרך

מצביעבור.המולטימדיהבמערכתוהגדרותברכבשבוצעו
וכןהביתבמסךשוניםנוסעעולמותליצורניתןשוניםנהיגה

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

מידעלחפשניתןברכבהגלובליתהחיפושאפשרותבעזרת
להפעילבאפשרותך.באינטרנטגםכמוקטגוריותבאמצעות
.ובהודעותהביתבמסךגלובליחיפוש

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
.גניבהמפנילהגנהטכנייםבאמצעיםמאובזרזהמכשיר
.מורשהלמוסךפנה,גניבהמפניההגנהעלנוסףמידעלקבלת

המדיההמדיהלצגלצגבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

.)464עמוד3(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

B143עמוד3(האקליםבקרתתפריטטעינת(
Cמועדפיםוגםהנוסעעולמות,הצעותהצגת
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המרכזייםהמרכזייםההפעלהההפעלהרכיבירכיביסקירתסקירת

מגעפקד1
מגעבקרתעםמדיהצג2
מגעלוח3

מגעמגעפקדפקד

)MBUXמולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(מגעמגעפקדפקדתפעולתפעול

הביתמסךטעינת©1
)למטהראה(מגעפקד2
3Gהאחרונהלתצוגהחזרה:קצרהלחיצה
4ßהצגת:מטהכלפיהמתגשלקצרהלחיצה

המועדפים

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

החלקההחלקהבמחוותבמחוותלהשתמשישוברשימותבתפריטיםלנווטכדי
.2המגעלוחשללמגעהרגישהמשטחעלאחתאחתבאצבעבאצבע

,למטה,למעלההחלק:רשומהרשומהאואותפריטתפריטפריטפריטבחירתבחירת0
.ימינהאושמאלה

.2המגעפקדעללחץ0
.המקלדתבאמצעותתוויםהזן:תותוהזנתהזנת0
.כלשהולכיווןאצבעהחלק:דיגיטליתדיגיטליתמפהמפההזזתהזזת0
הביתמסךכאשר:ומועדפיםומועדפיםנוסענוסעעולמותעולמות,הצעותהצעותטעינתטעינת0

.מטהכלפיהחלק,מוצג

המגעהמגעפקדפקדרגישותרגישותהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות2©1
המגעהפעלתרגישות2
.איטיאובינוני,מהירבחר0
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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
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מגעמגעלוחלוח

המגעהמגעלוחלוחתפעולתפעול

Gלחצן1

האחרונהלתצוגהחזרה:קצרהלחיצה
~לחצן2

האחרוןהשמעמקורשלהבקרהתפריטהעלאת:לחיצה
פעילשהיה

תחנתבחירת:שמאלהאוימינה~החלקה
הקודמתאוהבאההרצועה/הרדיו

©לחצן3

יישומיםוהצגתהביתמסךהצגת:לחיצה
מגעלוח4

הביתמסךכאשר:ומועדפיםנוסעעולמות,הצעותטעינת%
.מטהכלפי4המגעפקדעלהחלק,מוצג

החלקההחלקהבמחוותבמחוותלהשתמשישוברשימותבתפריטיםלנווטכדי
.4המגעלוחשללמגעהרגישהמשטחעל:האצבעותהאצבעותשלשל
,הבחירהאתלהזיזכדי:רשומהרשומהאואותפריטתפריטפריטפריטבחירתבחירת0

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

.)300עמוד3(
המקלדתבאמצעותהתוויםאתבחר:תוויםתוויםהזנתהזנת0

.)320עמוד3(
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

.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
.~הלחצןעלימינהאושמאלההחלקה0

.הבאהאוהקודמתהתחנהכוונון:רדיו
.הבאהאוהקודמתהרצועהבחירת:מדיהמקור

או
בלוח~הלחצןעללחץ:הבקרההבקרהתפריטתפריטהצגתהצגת0

.המגע
או
.המגעלוחעללמעלהאצבעותשתיהחלק0

.יוצגהאחרוןהשמעמקורשלהבקרהתפריט
.ימינהאושמאלהאצבעהחלק0

.הבאהאוהקודמתהתחנהכוונון:רדיו

.הבאהאוהקודמתהרצועהבחירת:מדיהמקור
עללמעלהאצבעותשתיהחלק:הבקרההבקרהתפריטתפריטהסתרתהסתרת0

.המגעלוח

MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזר
הלייזרהלייזרולדירוגולדירוגללייזרללייזרבנוגעבנוגעהערההערה

הנפלטותלייזרמקרניכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
המצלמהמן

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

.ותחזוקה

DINתקןלפי1בדירוגלייזרמוצרזהו EN
60825-1:2014.
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בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרסקירתסקירת
אפשר,MBUXשלהפניםמערכותבעזרמצוידהרכבאם

.מגעללאהמולטימדיהמערכתשלנבחרותפונקציותלתפעל

ההתמצאותתאורתאתלכבותאולהדליקאפשרלכךבנוסף
.מגעללא
תקשורתביןלהבדיליכולMBUXשלהפניםמערכותעזר
.הקדמיהנוסעועםהנהגעם
.מסוימותידתנועותמזההMBUXשלהפניםמערכותעזר

לתיקוןלתיקוןתקלותתקלותעלעלוהערותוהערותהודעותהודעות,המערכתהמערכתגבולותגבולות
.המדיהצגעלמוצגותהתקלההודעות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rשרוטהאואדיםמכוסה,מלוכלכתאומכוסההמצלמה.

ראהכעתזמיןאינוהפניםמערכותעזרההודעה
.מופיעההרכבספר
כותנהמטליתבאמצעותמבחוץהמצלמהעדשתאתנקה
איןאין.מיקרופייברבמטליתלהשתמשאין.לחהאויבשה
.הניקויעבורהכיסויאתלהסיר

Rאביזריםאומסויםביגודצבע,מחזירביגודכגוןחפצים
.לזיהוילהפריעיכוליםשונים
Rאזוראתלהגבילעשוי)צעיף,מטפחת,כובע(הביגוד

.המצלמהשלהכיסוי
.פנויהמצלמהשלהראייהשדהעלשמור
Rזמניתמכובהאומדיחמההמצלמה.

ברגעהודעהתינתן.כעתזמיןאינוהפניםמערכותעזר
שובזמינהתהיהשהפונקציה

.שובזמינהשהיאעדאומתקררתשהמצלמהעדהמתן
.הודעהלךתוצגזמינהלהיותתחזורכשהמצלמה

Rפגומיםהכבלאוהמצלמה.
זמיןאינושלהפניםמערכותעזרההודעה

.מופיעהלמוסךסעאנא
.Mercedes-Benzשלשירותלמרכזסע
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:הבאותהבאותבאינטראקציותבאינטראקציותמסייעמסייעMBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזר

תיאורתיאוראינטראקציהאינטראקציההאינטראקציההאינטראקציהאזוראזור

.הבקרהלרכיבהידהתקרבותאתמזההMBUXשלהפניםמערכותעזרהבקרהלרכיבהתקרבותהמגעללוחמעלאוהמדיהצגלפני
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

מסךלכיווןהידכףאתהזזמוצגיםהמושבכוונוניכאשר0
.המגעלוחאוהמגע
הקדמיהנוסעמושבאוהנהגמושב,המפעילשלהמושב
.המדיהצגעלבהגדלהיוצג
.אוטומטיתייבחרוהמתאימיםהבקרהרכיבי

אתולכבותלהפעילאויכולהמפעיל,לפונקציהבהתאם0
.וכוונוניםהגדרותלבצעאוישירותהפונקציה

הביתהביתבמסךבמסךיישוםיישוםהדגשתהדגשת
מסךלפניאזורבאיזהמזההMBUXשלהפניםמערכותעזר

מותאמתלתצוגההאובייקטיםשלהתצוגה.הידנמצאתהמגע
.יותרטובהלהתמצאות

המגעמסךאלהידאתקרב0
המהירההגישהפריטי.בהגדלהיוצגהיישוםסמל

.יודגשו
.דרךקיצורבחרלמשל,התפעולאתהמשך0
.)297עמוד3(הביתמסךעלנוסףמידע%

המדיההמדיהובתפריטובתפריטהרדיוהרדיובתפריטבתפריטאלבוםאלבוםשינוישינוי
שלבימספראתמפחיתMBUXשלהפניםמערכותעזר

.ההפעלה
.המגעלוחאוהמגעמסךאלהידאתקרב0

והאמןהרצועה,התחנהעללמשל,הנוכחיהמידע
.מופעלתהאלבוםהחלפת.מוסתר

.אלבוםובחרהפעולהאתהמשך0
,המגעמלוחאוהמגעממסךהידכףאתמרחיקיםכאשר0

.העדכניהמידעמחדשיוצג
ותפריט)430עמוד3(הרדיותפריטעלנוסףמידע%

.)424עמוד3(המדיה

במפהבמפההניווטהניווטתפריטתפריטהצגתהצגת
.הניווטתפריטאתמציגMBUXשלהפניםמערכותעזר
.המגעלוחאוהמגעמסךאלהידאתקרב0

.מוצגהניווטתפריט
.סמלובחרהפעולהאתהמשך0
,המגעמלוחאוהמגעממסךהידכףאתמרחיקיםכאשר0

.המדיהמצגייעלםהניווטתפריט
.)340עמוד3(הניווטתפריטעלנוסףמידע%

החנייההחנייהעזרעזרשלשלהמצלמההמצלמהבתמונתבתמונתתפעולתפעולסמליסמליהצגתהצגת
)הנהגהנהגממושבממושברקרק(האקטיביהאקטיבי

מהירהגישהלנהגמאפשרMBUXשלהפניםמערכותעזר
.שונותמצלמהלתמונות

לכיווןהידכףאתהזזמוצגהאקטיביהחנייהעזרכאשר0
.המגעמסך
.יוצגוהמצלמהשלהתפעולסמלי

המבוקשותהמצלמהתצוגותאתוהצגהפעולהאתהמשך0
.מימיןאומשמאל,מאחור,מלפנים
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האקטיביהחניהעזרשלהפונקציותעלנוסףמידע%
.)238עמוד3(

מועדפתמועדפתבמחווהבמחווהפונקצייהפונקצייההפעלתהפעלת
תנאיםתנאים
Rאחדמועדףלפחותישנו.
RשלהפניםמערכותלעזרקושרהמועדףMBUX.
Rתנועת(המועדףתנוחתלזיהויהאזורV(מעלנמצא

כף.המדיהוצגהאוורורפתחיבגובההמרכזיתלקונסולה
מצגמ"ס10לפחותשלבמרחקלהיותצריכההיד

.המדיה
RתנועתVקצרלרגעמוחזקת.

מועדפיםמועדפיםטעינתטעינת
שוניםמועדפיםשנילקשריכוליםהקדמיוהנוסעהנהג

.Vלתנוחת
הפניםמערכתלעזרוקושרמועדףאףנוצרלאעדייןאם%

.בכךלכךתסייעהמולטימדיהמערכת,MBUXשל

Vתנוחתביצוע
.המדיהצגבכיוון,המרכזיתלקונסולהמעלהידאתמקם0

המורההאצבעאתהרם.מעלהכלפימצביעהידגב
.סגורותהאחרותהאצבעותאתוהחזקוהאמצעית
.מוצגהמועדף

הקדמיהקדמיוהנוסעוהנוסעהנהגהנהגעבורעבורהקריאההקריאהתאורתתאורתשלשלכיבויכיבוי/הדלקההדלקה
MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרבאמצעותבאמצעות
תנאיםתנאים
Rהחשיכהבשעותזמינההפונקציה.
Rלמראהמעלהאינטראקציהבאזורמבוצעתהידתנועת

.הפנימית

למראהמתחתהידכףשלולמטהלמעלהקצרהתנועה
שלאוהנהגשלהספציפיהקריאהאוראתמדליקההפנימית
.הקדמיהנוסע

הקריאהאורתפעול

למנורתמתחתולמטהלמעלהאנכיתהידכףאתהנע0
.הקריאה
.תיכבהאותידלקהקריאהתאורת

מערכותמערכותעזרעזרבאמצעותבאמצעותההתמצאותההתמצאותתאורתתאורתשלשלכיבויכיבוי/הדלקההדלקה
MBUXשלשלהפניםהפנים
תנאיםתנאים
Rפנויהקדמיהנוסעמושב.
Rהחשיכהבשעותזמינההפונקציה.
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Rמושבמעלהאינטראקציהבאזורמבוצעתהידתנועת
.הקדמיהנוסע
Rנעולהאינהאינההקדמיהנוסעבמושבהבטיחותחוגרת

.החגורהבאבזם

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

yלחצן1

הרכבפונקציותטעינת
zלחצן2

הניווטטעינת
|לחצן3

המדיהאוהרדיופתיחת
%לחצן4

הטלפוןטעינת
ßלחצן5
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)313עמוד3(המועדפיםפתיחת:קצרהלחיצה
או)313עמוד3(מועדפיםהוספת:ממושכתלחיצה
)310עמוד3(חדשנוסעעולםיצירת

עלהביתמסךיוצגהרכבאתכשתתניע:הביתהביתבמסךבמסךלחלופיןלחלופין
.המדיהצג
.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
R310עמוד3(לרכבבכניסה(
R297עמוד3(הביתמסךדרך(

.הפרופילבחירתלאחרמידמופעלותהפרופילהגדרות
שלכוונוןמבוצע,שלךהפרופילאתמעלהאתהכאשר%

.הצדומראותההגהגלגל,הנהגמושב
יתבצעלא,הנסיעהכדיתוךהפרופילאתתעלהאם

.הנהגמושבשלכוונון
:הבאותהפעולותידיעלההגדרהתהליךאתלעצורתוכל
Rההגהוגלגלהמושבהאזהרהעלהקש

.המדיהבצגלביטולגעמתכווננים
Rהנהגשבדלתהמושבממקשיאחדעללחיצה.
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הפרופילהפרופילתוכןתוכן
אתשלךבפרופיללשמורתוכל,הרכבלאבזורבהתאם
:משלל,הבאותההגדרות
Rהצדומראותההגהגלגל,הנהגמושבכוונון
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
connect309עמוד3(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%

.)308עמוד3(
לקשרכדיטלפוןחברובחר®Bluetoothאתהפעל0

.)380עמוד3(המשתמשלפרופילניידטלפון

לרשוםבליגםהמשתמשפרופיליצירתאתלהשליםאפשר
.ניידטלפון
.סיוםבחר0

.ייווצרהמשתמשפרופיל

פרופילפרופילאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים

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

.)312עמוד3(
איפוסבחרבחר:נוסענוסעעולמותעולמותאואומועדפיםמועדפיםאיפוסאיפוס0

הנוסעעולמותאיפוסאויצרןלהגדרותהמועדפים
.יצרןלהגדרות

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

פרופיליםפרופיליםתכניתכניהגנתהגנת
תוכלשלךהפרופילשלוההגדרותהתכניםעללהגןכדי

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

.פורטלבחר0
Mercedesלפורטלתועברואתהייפתחהדפדפן me.

פרופילפרופילבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים
שלכוונוןמבוצע,שלךהפרופילאתמעלהאתהכאשר%

.הצדומראותההגהגלגל,הנהגמושב
:הבאותהפעולותידיעלההגדרהתהליךאתלעצורתוכל
Rההגהוגלגלהמושבהאזהרהעלהקש

.המדיהבצגלביטולגעמתכווננים
Rהנהגשבדלתהמושבממקשיאחדעללחיצה.

.פרופילבחר0
.aעלבלחיצהההודעהאתאשר0

.ומופעלנטעןהפרופיל
לרכבהכניסהבעתכברפרופיללבחורניתן,לחלופין%

.)310עמוד3(

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)310עמוד3(הנוסעעולםיצירתבעת
בכבישהבאהבנסיעה.שתבחרהנוסעעולםשםתחתיישמרו
אתלשחזרכדי,הזההנוסעעולםאתלבחורתוכלמהיר
.שלךההגדרותמכלול

הנוסעהנוסעעולםעולםתכניתכני
בכלהבאותההגדרותאתלשמורניתן,הרכבלאבזורבהתאם
:נוסעעולם
R260עמוד3(המחווניםבלוחהתצוגותהגדרות(
R270עמוד3(העיליתהתצוגההגדרות(
R133עמוד3(האופפתהתאורההגדרות(
Rאורדיולדוגמה,פעילשמעמקורUSB
Rהמדיהצגשלפתיחהמסך
R326עמוד3(חזותיסגנון(

RהנהיגהתוכניתDYNAMIC SELECT
)167עמוד3(
Rהדממה-התנעההגדרותECO)3164עמוד(
Rהניווטמערכתהגדרות

.כרגעברכבהפעילותההגדרותאתכוללהנוסעעולם%

נוסענוסעעולמותעולמותטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
1©

להצגתעדמעלהכלפיהחלק,מוצגהביתמסךכאשר0
.הנוסעעולמות

.הנוסעמעולמותאחדבחר0

חדשחדשנוסענוסעעולםעולםיצירתיצירת
תנאיםתנאים
Rפעילותהנוסעבעולםלשמירההמיועדותההגדרות.

בעולםלשמורשאפשרההגדרותאתמציגההסקירה
.)310עמוד3(הנוסע

:מולטימדיהמערכת
הנוסעעולמות2©1

.נוסעעולםצורWבחר0
.יוצגוהנוסעבעולםהשמורותההגדרות

MBUXמולטימדיהמערכת310



.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

.שםשינויבחר0
.השםאתהזן0
.✓שמורבחר0

הנוסעהנוסעעולםעולםהזזתהזזת
:מולטימדיהמערכת
1©

להצגתעדמעלהכלפיהחלק,מוצגהביתמסךכאשר0
.הנוסעעולמות

התפריטלהצגתעד,הנוסעעולםעלארוכהלחיצהלחץ0
.אפשרויות
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.הזזבחר0
.;או=עלהקש0
.øעלהקש0

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

נוסענוסעעולמותעולמותמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
1©

להצגתעדמעלהכלפיהחלק,מוצגהביתמסךכאשר0
.הנוסעעולמות

התפריטלהצגתעד,הנוסעעולםעלארוכהלחיצהלחץ0
.אפשרויות

.מחקבחר0
.כןבחר0

הצעותהצעות

הצעותהצעותסקירתסקירת
עלבהתבסס.הנהגשלהשימושהרגליאתללמודיכולהרכב

ההצעותהצעות-במוצגותבעברבשימוששהיופונקציות
אורדיותחנות,מדיהמקורות,ניווטליעדיביותרהסבירות
.קשראנשי

:הבאיםהתנאיםבהתקייםמוצגותההצעות
R308עמוד3(פרופילנוצר(.
Rפרופילנבחר.
Rהנתוניםלאיסוףהסכמתךאתנתת.
Rאתלנתחצריכההמולטימדיהמערכתהשימושבתחילת

הצעות,נתוניםמספיקקיימיםאם.המשתמשהתנהגות
.זמינותתהיינה

בתפריטמוצגת,מתקיימותאינןלעילוהדרישותבמידה
.הפונקציהתיאורעםמקדימהתצוגההצעות
למחוקאו)312עמוד3(הנתוניםאיסוףאתלהגדירתוכל
.)313עמוד3(שנאספוההצעותאת

הצעותהצעותהצגתהצגת
תנאיםתנאים
R309עמוד3(פרופילונבחרנוצר(.

.המדיהבצג©עלהקש0
.מוצגהביתמסך

.הצעותהתפריטלהצגתעדמעלהכלפימחק0
.קשראישאורדיותחנת,המדיהמקור,ניווטיעדבחר0

להתחילניתן,ליעדפעילההכוונהמבוצעתכאשר
למסלולבינייםיעדלהגדיראו,חדשליעדבהכוונה
.הקיים

הצעותהצעותהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
RבאמצעותבאמצעותההגדרותההגדרותעלעללהגנהלהגנהPIN:שלךהפרופיל

Mercedesאלמקושר meוחשבוןMercedes me
.PINבאמצעותמוגןשלך

:מולטימדיהמערכת
1©2fפרופילים

.uבחרלפרופיל0
.ההצעותהגדרותבחר0
,יעדיםהצעתאפשר:הצעותהצעותתצוגתתצוגתכיבויכיבוי/הפעלההפעלה0

קשראנשיהצעותאפשר-ומוזיקההצעותאפשר
.כיבוי/הפעלה
,ניווטליעדיהצעותמוצגות,מופעלתהאפשרותכאשר
.קשראנשיאורדיותחנת,מדיהמקורות
.הצעותתוצגנהלא,מושבתתהאפשרותכאשר
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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
.המגעלוחלצדßהלחצןעללחץ0

מועדפיםמועדפיםהוספתהוספת

מקטגוריותמקטגוריותמועדפיםמועדפיםבחרבחר
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.מועדפיםלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
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.חדשמועדףצורWבחר0
.יוצגוהקטגוריות

.קטגוריהבחר0
.יוצגוהמועדפים

.מועדףבחר0
.המועדפיםברשימתהבאהפנויבמקוםיישמרהמועדף

אתאשר:תפוסיםתפוסיםהמועדפיםהמועדפיםברשימתברשימתהמקומותהמקומותכלכל0
.אישורעלבלחיצהההודעה
.המועדפיםכלרשימתמוצגת

.באחרלהחליףשברצונךהמועדףאתבחר0

יישומיםיישומיםמתוךמתוךמועדפיםמועדפיםהוספתהוספת
:יישומיםמתוךמועדפיםלהוספתדוגמאות
Rקשראיששמירת.
Rרדיותחנתשמירת.
Rמדיהמקורהוספת.
Rניווטיעדשמירת.
RנוחותתוכניתהוספתENERGIZING)זמינהאם.(
קשראישבחר:כלליכלליכמועדףכמועדףקשרקשראישאיששמירתשמירת0

.)388עמוד3(
.יוצגוהפרטים

שמוצגעדתשחררואלמסויםטלפוןמספרעללחץ0
.אפשרויותהתפריט

.במועדפיםשמירהבחר0
.למועדפיםיתווסףהקשראיש

רדיותחנתכוונון:גלובליגלובליכמועדףכמועדףרדיורדיותחנתתחנתשמירתשמירת0
.)430עמוד3(
.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

מועדפיםמועדפיםמחיקתמחיקת
.המדיהבצג©עלהקש0

.מוצגהביתמסך
.מועדפיםלהצגתעדמעלהכלפיהחלק0
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.אפשרויותהתפריטלהצגתעדהמועדףעללחץ0
.מחקבחר0
.כןבחר0

התראותהתראותמרכזמרכז

ההתראותההתראותמרכזמרכזסקירתסקירת
:כדלהלןהודעותנאספותההתראותבמרכז
Rהמולטימדיהמערכתאוהרכבידיעלשנוצרוהודעות.
Rשוניםבשירותיםמשימושהנובעתתקשורת.

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

Office
.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה

Rחשובתוכנהעדכוןישנולדוגמה,המערכתעלמידע
זמין
Rאחריםמקווניםשירותיםשללמשל,אחרותהודעות

להזמנההניתנים

,הביתבמסך3ההתראותמרכזאתלמצואניתן
הניווטמפתשלהעליונההימניתובפינהבתפריטים

.)297עמוד3(
.3בסמלכוכביתידיעלמסומנותחדשותהודעות

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
Rתשובה
Rאינטרנטדףטעינת
Rניווט

רבלזמןנשמרות,ניווטיעדלמשלכמו,מסוימותהודעות
קבלתעםמידפעולהלנקוטנדרשאינך,לפיכך.יותר

מאוחרבשלבהיעדאלבהכוונהלהתחילתוכל.ההתראה
.יותר
גלובליחיפושלהפעילתוכלההתראותבמרכז%

.)317עמוד3(
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התראותהתראותהצגתהצגת

התראותהתראותמרכזמרכזפתיחתפתיחת
.מטהכלפיאצבעותשתיעםהחלק:המגעהמגעבלוחבלוח0
או
.ההודעותמרכזשל3הסמלעלהקש:המגעהמגעבמסךבמסך0
או
אתסמןהאצבעעםהחלק:המגעהמגעובלוחובלוחהמגעהמגעבבקרבבקר0

.ההתראותמרכזשל3הסמל
.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
.אישורבחרבחר:חלונותחלונותסגירתסגירת0

התראותהתראותעריכתעריכת
.)316עמוד3(ההתראותמרכזהצגת0
.Zבחרבחר:הגדרותהגדרותביצועביצוע0

.הודעהתוצג,הגדרותלבצעניתןלאאם%
.השירותאתבחר0
.האפשרותאתהשבתאוהפעל0

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rהודעותאפשר

Rההודעותבמרכזהצג
Rהודעותהצג
Rאקוסטיותהתראות

באפשרויותלבחורניתןלא,מושבתהודעותאפשראם
.אחרות

.ימינהאושמאלהוגרורהמגעבמסךבהודעהגע:מחיקהמחיקה0
או
.Eבחר0
.הכלמחקאומחקבחר0

.בודדותהתראותמוחקמחק
.כעתהמוצגותההתראותכלאתמוחקהכלמחק

.Oבעזרתהמחיקהממצבצא0

גלובליגלובליחיפושחיפוש

גלובליגלובליחיפושחיפושסקירתסקירת
.ובהודעותהביתבמסךגלובליחיפושלהפעילבאפשרותך
בקטגוריותהחיפושתוצאותאתמחזירהגלובליהחיפוש
:הבאות
Rניווט
Rבידור
Rחברתיתמדיה,טלפון,In-Car Office
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In-Car Officeהמדינותבכלזמיןאינו.
Rדיגיטליותהפעלהוהוראותמשתמשממשק
Rאינטרנט

רחובות,עריםלחפשלמשלתוכלהגלובליבחיפוש
.הניווטבתוךואטרקציות

מיליםשלוששלכתובתהזנתמאפשרהגלובליהחיפוש%
.)347עמוד3(

המיליםאתהפרד,מיליםשלושכתובתמזיןכשאתה
.נקודהאוריקתובאמצעות

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
.)316עמוד3(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
.יכובההנוכחיהשמעמקור
.8הסמליופיעהמדיהצגעלהמצבבשורת
כל,הקולאתומכבהרדיולתחנתמאזיןאתהלדוגמהאם

.יושתקוהמדיהמקורות

במצביושתקולאהתנועהודיווחיהניווטהנחיותאולם
יושפעולאהטלפוןושירותיהקוליתההפעלהגם.זה
.מכך

מקורהחלףאו1הקולעוצמתווסתאתסובב:הפעלההפעלה0
.מדיה
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הקולהקולעוצמתעוצמתכוונוןכוונון

הווסתהווסתבאמצעותבאמצעותכוונוןכוונון

תכליתי-הרבההגהבגלגל

המולטימדיהבמערת

.1הקולעוצמתוסתאתסובב0
למשל(הנוכחיתהשמעעוצמתקבוצתשלהקולעוצמת
השמעעוצמותאתלהגדירניתן.במערכתתוגדר)בידור
.בנפרדנוספותקבוצותשל

:הבאיםבמצביםהקולעוצמותאתהתאם
Rתנועהדיווחבמהלך
Rניווטהנחייתבמהלך

Rטלפוןשיחתבמהלך

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

תוויםתוויםהזנתהזנת

תוויםתוויםבהזנתבהזנתשימוששימוש

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
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אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0
.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה
תנאיםתנאים
Rמערכת:הידהידכתבכתבזיהויזיהוישלשלההקראהההקראהפונקצייתפונקצייתעבורעבור

.קוליתהפעלהמערכתכוללתהמולטימדיה
Rשנבחרההמערכתשפתעבורזמינהההקראהפונקציית.
Rמופעלתהידכתבזיהוישלההקראהפונקציית.

:אלהבקרהברכיביהתוויםהזנתאתלבצעניתן
Rמגעפקד

Rמדיהצג(מגעמסך(
Rמגעלוח

אחתהפעלהיחידתבאמצעותהתוויםהזנתאתלהתחילאפשר
.באחרתולהמשיך

הבקרהבלוחהתוויםאתהזן,מוצגתהמקלדתכאשר0
).מגעמסך(בהקשהאו,ולחיצהבהחלקה

או
.המגעמסךאוהמגעלוחעלהתוויםאתכתוב0
:הבאותהפונקציותעםתוויםבהזנתתומךהמגעלוח
Rתוויםשלהצעותמציעידכתבזיהוי.
Rמופעלתהידכתבזיהוישלההקראהפונקצייתכאשר,

.בקולמוקראיםהמוקלדיםהתווים

:תוויםלהזנתדוגמאותלהלן
Rהמועדפיםלאחדשםשינוי
Rהגלובליבחיפושחיפושתוצאותקבלת.
Rהניווטבמערכתיעדכתובתהזן.
Rאינטרנטכתובתהזן.

המגעהמגעלוחלוחבאמצעותבאמצעותתוויםתוויםהזנתהזנת
תנאיםתנאים
Rפונקציית:שהוקלדוהתוויםשלהקראהלקבלברצונךאם

.)301עמוד3(מופעלתהידכתבזיהוישלההקראה
Rמקווןבחיבורצורךישמסוימותפונקציותעבור.
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המקלדתבאמצעות
קלטשורת1
)זמיןאם(הקלדהכדיתוךהצעותהצג2
הזנהמחיקת3
מחיקה4

שהוזןהאחרוןהתואתמוחקתהקשהאולחיצה
שהזנתמהכלאתמוחקתממושכתלחיצה

המוזןאישור5
ידבכתבלהזנהמעבר6

רווחהזנת7
שפההחלפת8
מיוחדיםלתוויםהחלפה9
Aעבורישנםאם(נוספיםמיוחדיםלתוויםלספרותהחלפה

)הנוכחיתהתוויםערכת
ABC2רמה(לאותיותמעבר(

Bוקטנותגדולותאותיותביןמחליפההקשהאולחיצה
)הנוכחיתהתוויםערכתעבורזמינותאם(

בלבדגדולותבאותיותלהקלדהוהחזקלחץ

.קוליתלהזנהמעברמאפשרpהסמל,וזמיןבמידה
בהקשהדי,Dמופעלמגעבמסךנגיעהכאשר%

.)300עמוד3(אפשרותלבחירתבלבד
מועדףשלשםלשנותכדילמשל,תוויםהקלדתפתיחת0

.)314עמוד3(
.והקשההחלקהידיעלהתואתבחר0

.2-ביוצגוהצעות.1הקלטבשורתיירשםהתו
.ההצעותאחתמתוךבחר:הצעההצעהבחירתבחירת0
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.התוויםבהזנתהמשך0
.תועלארוכהלחיצהלחץ:חלופייםחלופייםתוויםתוויםהזנתהזנת0
.התואתבחר0

.Gהלחצןעללחץ:תוויםתוויםהזנתהזנתסיוםסיום0
,העריכהבפעולתתלויותהשונותהעריכהפונקציות%

.התוויםוברמתהמוגדרתהכתיבהבשפת

.המגעבבקרהמקלדתבאמצעותגםתוויםלהזיןניתן%

ידכתבהזנת
קלטשורת1
הקלדהכדיתוךהצעותהצג2
הזנהמחיקת3
מחיקה4

שהוזןהאחרוןהתואתמוחקתהקשהאולחיצה
שהזנתמהכלאתמוחקתממושכתלחיצה

רווחהוספת5
המקלדתדרךלהזנהמעבר6
המוזןאישור7

הלוחעלכלשהותוכתיבת8
.קוליתלהזנהמעברמאפשרpהסמל,וזמיןבמידה
בהקשהדי,Dמופעלמגעבמסךנגיעהכאשר%

.)300עמוד3(אפשרותלבחירתבלבד
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מועדףשלשםלשנותכדילמשל,תוויםהקלדתפתיחת0
.)314עמוד3(
.vבחר,מוצגתהמקלדתכאשר0
.המגעלוחעלבאצבעךמסויםתוכתוב0

.2-ביוצגוהצעות.1הקלטבשורתיירשםהתו

.ההצעותאחתמתוךבחר:הצעההצעהבחירתבחירת0
זהלצדזהלהיכתביכוליםהתווים.התוויםבהזנתהמשך0

.זהמעלזהאו
.Gהלחצןעללחץ:תוויםתוויםהזנתהזנתסיוםסיום0

המגעהמגעבמסךבמסךתוויםתוויםהזנתהזנת
תנאיםתנאים
Rפונקציית:שהוקלדוהתוויםשלהקראהלקבלברצונךאם

.)301עמוד3(מופעלתהידכתבזיהוישלההקראה
Rמקווןבחיבורצורךישמסוימותפונקציותעבור.

המקלדתבאמצעות
קלטשורת1
)זמיןאם(הקלדהכדיתוךהצעותהצג2
הזנהמחיקת3

מחיקה4
שהוזןהאחרוןהתואתמוחקתהקשה
המוזןכללמחיקתוהחזקלחץ
המוזןאישור5

ידבכתבלהזנהמעבר6
רווחהזנת7
שפההחלפת8
מיוחדיםלתוויםהחלפה9
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Aעבורישנםאם(נוספיםמיוחדיםלתוויםלספרותהחלפה
)הנוכחיתהתוויםערכת
ABC2רמה(לאותיותמעבר(

Bוקטנותגדולותאותיותביןמחליפההקשהאולחיצה
)הנוכחיתהתוויםערכתעבורזמינותאם(

בלבדגדולותבאותיותלהקלדהוהחזקלחץ
.קוליתלהזנהמעברמאפשרpהסמל,וזמיןבמידה
מועדףשלשםלשנותכדילמשל,תוויםהקלדתפתיחת0

.)314עמוד3(
.מוצגתהמקלדת

.התוויםאחדעלהקש0
.2-ביוצגוהצעות.1הקלטבשורתיירשםהתו

.ההצעותאחתמתוךבחר:הצעההצעהבחירתבחירת0
אם,rאוqבאמצעותנוספותהצעותהצג0

.ישנן
.התוויםבהזנתהמשך0
.תועלארוכהלחיצהלחץ:חלופייםחלופייםתוויםתוויםהזנתהזנת0
.התואתבחר0
.Gעלהקש:התוויםהתוויםהזנתהזנתסיוםסיום0

,העריכהבפעולתתלויותהשונותהעריכהפונקציות%
.התוויםוברמתהמוגדרתהכתיבהבשפת
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ידכתבהזנת
קלטשורת1
הקלדהכדיתוךהצעותהצג2
הזנהמחיקת3
מחיקה4

שהוזןהאחרוןהתואתמוחקתהקשה
המוזןכללמחיקתוהחזקלחץ
רווחהוספת5
המקלדתדרךלהזנהמעבר6

המוזןאישור7
הלוחעלכלשהותוכתיבת8

.קוליתלהזנהמעברמאפשרpהסמל,וזמיןבמידה
מועדףשלשםלשנותכדילמשל,תוויםהקלדתפתיחת0

.)314עמוד3(
.vבחר,מוצגתהמקלדתכאשר0
.המגעמסךעלבאצבעךמסויםתוכתוב0

.2-ביוצגוהצעות.1הקלטבשורתיירשםהתו

.ההצעותאחתמתוךבחר:הצעההצעהבחירתבחירת0
אם,rאוqבאמצעותנוספותהצעותהצג0

.ישנן
זהלצדזהלהיכתביכוליםהתווים.התוויםבהזנתהמשך0

.זהמעלזהאו
.Gעלהקש:התוויםהתוויםהזנתהזנתסיוםסיום0
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תוויםתוויםלהזנתלהזנתהמקלדתהמקלדתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
בקרהרכיבי2מערכת2הגדרות2©1
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

הצגהצגשלשלההיקפיתההיקפיתהתאורההתאורהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.התצוגהשלעקיפהתאורהבחר0

.העקיפההתאורהשלכיבויאוהפעלה

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

סרניםסרניםרוחקרוחקעםעם(אחורהאחורההדיבורהדיבורהגברתהגברתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
)ארוךארוך
תנאיםתנאים
RההיקפיהשמעבמערכתמאובזררכבךBurmester®או

®Burmesterההיקפיהשמעבמערכת High-End
3D.

Rפועלההצתהמתג.
Rסגוריםהפנורמיהנפתחוהגגהצדחלונות,הדלתות.
Rבאבזםנעוצההאחוריבספסלאחתבטוחחגורתלפחות.

:מולטימדיהמערכת
שמע2מערכת2הגדרות2©1
דיבורהגברת2

לנוסעיםהקדמיהנוסע/הנהגביןלתקשורתמסייעתזופונקציה
,מופעלתאחורההדיבורהגברתכאשר.האחורייםבמושבים
לרעשיבהתאםמוגבריםבמיקרופוןהנקלטיםהאותות
הגברתעוצמת.האחורייםהרמקוליםדרךומושמעים,הנסיעה
,הסביבהולרעשיהדיבורלעוצמתאוטומטיתמותאמתהדיבור
לדברלהמשיךיהיהואפשריותרטוביובןשהדיבורכדי

.טבעיתבצורה
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

הדיבורהדיבורהגברתהגברתשלשלהעוצמההעוצמההגדרתהגדרת
.עוצמהדיבורהגברתבחר0
.בווסתהעוצמהאתכוונן0

בהתאםתוחלשאותתחזקאחורההדיבורהגברתעוצמת
.העוצמהלהגדרת
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קישוריותקישוריות

הרכבהרכבמיקוםמיקוםשידורשידורשלשלביטולביטול/הפעלההפעלה
תנאיםתנאים
RחשבוןקייםMercedes me.
RבפורטלMercedes meאחדשירותלפחותמופעל,

.המועבריםהמיקוםלנתוניניגשאשר
פנהנוסףמידעלקבלת.למדינהבהתאםהיאהזמינות%

.Mercedes-Benzשלשירותלמרכז
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו
.הרכבמיקוםשידורבחר0
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

Bluetooth®

®Bluetoothעלעלמידעמידע
Bluetooth®בטווחאלחוטיתנתוניםלהעברתטכנולוגיהזו

.'מ10-כעדשלקצר

הטלפוןאתלחברלדוגמהתוכל®Bluetoothבאמצעות
בפונקציותולהשתמשהמולטימדיהלמערכתשלךהנייד
:הבאות
Rהבאותלפונקציותגישהעםדיבורית:

)388עמוד3(קשראנשי-
)391עמוד3(שיחותיומן-
)392עמוד3(מסרונים-
R412עמוד3(אינטרנטחיבור(
RשמעבאמצעותלמוזיקההאזנהBluetooth®

)425עמוד3(
Rביקורכרטיסיהעברת)vCards(לרכב

Bluetooth®שלרשוםמסחריסימןהואBluetooth
Special Interest Group (SIG) Inc.

בכלזמינהאינה®Bluetoothבאמצעותההתחברות%
.המדינות

®Bluetoothשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו
.אתכבהאוהפעל0

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

.אחריםרשתלהתקניאולאינטרנט
:לרשותךעומדותהבאותהחיבוראפשרויות
RחיבורWi-Fi

למשלכמו,Wi-Fiתומךלהתקןמתחברתהמערכת
.לוחמחשבאוהלקוחשלהניידהטלפון
Rאלחוטיתחמהכנקודההמולטימדיהמערכת

.ניידמחשבאולוחמחשב,משלל,לחברניתןזהבאופן
נתוניםתקשורתבחבילתלהשתמשיכולהמחוברהמכשיר

מחובריםלהיותיכוליםמכשיריםשלושהעד.הרכבשל
.החמהלנקודהזמניתבו
ידי-עלהרכבשלנתוניםתקשורתבחבילתהשימוש%

.הארצותבכלזמיןאינוחיצונייםמכשירים
:הבאותבשיטותלהתחבראפשר
RWPS PIN

.PINקודבאמצעותמאובטחתWi-Fiלרשתהתחברות
RWPS PBC

כפתורבלחיצתמאובטחתWi-Fiלרשתהתחברות
).לחצן(
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Rאבטחהמפתח
מפתחבאמצעותמאובטחתWi-Fiלרשתהתחברות
.אבטחה

Wi-Fiהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
RלתקשורתלתקשורתWiFiהתקניםהתקניםלביןלביןהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתביןבין

.תקשורתמודולמותקןלא:חדשיםחדשים
Rסוגימשלושתבאחדתומךלחיבורהמיועדההתקן

.המתואריםהחיבורים

:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

ו

Wi-Fiשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.בחר0

מערכתאתלחברניתןמופעלWi-Fi-הכאשר
,כבויכאשר.חיצוניותחמותלנקודותהמולטימדיה
.פועלתאינהההתקניםלכלWi-Fiבאמצעותהתקשורת

.התקשורתמודולעםהתקשרותלייצרניתןלאכןכמו
בעזרתליעדדינמיתהכוונהמשלל,מהפונקציותחלק

Live Traffic Information,זמינותיהיולא.

Wi-Fiבאמצעותבאמצעותחדשחדשלהתקןלהתקןהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתחיבורחיבור
.תקשורתמודולמותקןלאכאשרזמינהתהיהזופונקציה

ובמכשירהמולטימדיהבמערכתההתחברותסוגאתלבחוריש
.לחיבורהמיועד
פעל.להתקןמהתקןשונהלהיותעשויההתחברותתהליך%

הוראותראה(נוסףמידע.הצגיםעללהנחיותבהתאם
).היצרןשלההפעלה

.אינטרנטהגדרותבחר0
.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
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.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

מקשמקשבלחיצתבלחיצתהחברותהחברות
.באמצעותהתחברבחר0
בהוראותעיין(לחיבורהמיועדבהתקןהלחצןעללחץ0

).היצרןשלההפעלה
.הבאבחר0

אבטחהאבטחהמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
.הרכבשלהחמהלנקודההתקןחברבחר0

.יוצגאבטחהמפתח
שםעםיוצגהוא.לחיבורהמיועדבהתקןהרכבאתבחר0

.הרשת
המוצגהאבטחהמפתחאתלחיבורהמיועדבהתקןהזן0

.המדיהצגעל
.שהזנתהנתוניםאתאשר0

NFCבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות
.באמצעותהתחברבחר0
ההפעלההוראותראה(הניידבהתקןNFC-האתהפעל0

).היצרןשל
.הרכבשלNFC-הלתחוםהניידההתקןאתהבא0
.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)329עמוד3(מופעל

.)330עמוד3(חמהאלחוטיתכנקודהמוגדרת

:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
2

חדשחדשהתקןהתקןואישורואישורחיבורחיבור
.חדשהתקןאשרבחר0
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.לרשימהחדשהתקןהוסףבחר0
.החיצוניבהתקןהאבטחהמפתחאתהזן0

אתהפעל:תוצגהבאהההודעה
להנחיותבהתאםופעלשלךבהתקן

.הבאבחר0
.החדשההתקןשלההתחברותבקשתאתאשר0
.החיצוניבהתקןהמוצגPIN-הקודאתהזן0

.יאושרההתקן

חוברחוברשכברשכברהתקןהתקןאישוראישור
.חדשהתקןאשרבחר0
המחובריםההתקניםעםהמשך0

אתהפעל:תוצגהבאהההודעה
להנחיותבהתאםופעלשלךבהתקן

.הבאבחר0
.אשרההתקןשלהחיבורבקשת0
.החיצוניבהתקןהמוצגPIN-הקודאתהזן0

.יאושרההתקן

התקןהתקןשלשלהרשאההרשאהביטולביטול
.התקןהרשאתבטלבחר0
.הרשימהמתוךמאושרךהתקןבחר0

.שנבחרההתקןשלההרשאהאתלבטלאםשאלהתוצג

.הבאבחר0
.כןבחר0

.תבוטלההתקןהרשאת

התקניםהתקניםעבורעבורילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםMBUXהבידורהבידורלמערכתלמערכתהמחובריםהמחוברים

:מולטימדיהמערכת
)מערכת(2הגדרות2©1
)ילדיםנעילת(2

מאחורמאחורצגיםצגיםכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
צדהאחורייםהמושביםאזוראושמאלמאחורבחר0

.ימין
.צגהפעלבחר0
.יכבהאויופעלהאחוריהצג0

)ילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילת(מאחורמאחורצגיםצגיםנעילתנעילת
צדהאחורייםהמושביםאזוראושמאלמאחורבחר0

.ימין
.חסימהבחר0

.אותולתפעלניתןלא.נעולאךמופעלנשארמאחורהצג

חיצוניחיצוניהתקןהתקןנעילתנעילת
.חיצוניהתקןבחר0
).נעילה(בחר0

MBUXאפליקצייתבאמצעותהמחוברההתקן Touch
.ישוחרראויינעל

מערכתמערכתשפתשפת

המערכתהמערכתלשפתלשפתבנוגעבנוגעהערותהערות
יוצגושבההשפהאתקובעאתהזופונקציהבאמצעות
עלמשפיעההשפהבחירת.הניווטהנחיותויושמעוהתפריטים
נתמכותאינןהמדוברותהניווטהנחיות.התוויםהזנתאפשרות

הנחייתתושמע,נתמכתאינהמסוימתשפהאם.השפותבכל
.באנגליתהניווט

המערכתהמערכתשפתשפתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
שפה®2מערכת2הגדרות2©1

.השפהאתהגדר0
אתלהציגתוכל,ערבימפהבתוכןמשתמשאתהאם%

בחר.ערביבכתבגםהניווטבמפתהטקסטואליהתוכן
הנחיות.השפותברשימתעבריתהשפהאתכךלשם
.הערביתבשפהזאתבעקבותיושמעוהניווט
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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.

: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.
RחשבוןקייםMercedes me Accountבכתובת

https://me.secure.mercedes-benz.com.
R309עמוד3(פעילאינדיבידואלימשתמשפרופיל(.
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: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

הודעהתציגהמולטימדיהמערכת,זמיןעדכוןישנואם
.מתאימה
:במקורתלוי,שוניםעדכוניםלבצעתוכל

תוכנהתוכנהעדכוניעדכוני

העדכוןהעדכוןסוגסוגהעדכוןהעדכוןמקורמקור

,מערכתעדכוני,ניווטמפותאינטרנט
דיגיטליותהפעלההוראות

כגון,חיצוניתאחסוןמדיית
USBזיכרון

ניווטמפות

לבטלאפשרואי,דקותכמהלהימשךעשויהההתקנה%
יהיהלאהרכבהתוכנהעדכוןאתתתקיןלאאם.אותה

הפעלהרכיביאואחדותפונקציותכיייתכן.מעודכן
מוגבלבאופןזמיניםיהיואוזמיניםיהיהלאאחדים
.ההתקנהבזמןבלבד

התוכנההתוכנהעדכוןעדכוןיתרונותיתרונות
.ביותרהעדכניבמצברכבךעלשומריםהתוכנהעדכוני
בעתידתקבל,שלנוהשירותיםאיכותאתלשפרשנוכלכדי

שירותיעבור,שלךהמולטימדיהמערכתעבורעדכונים
Mercedes me connectרכבךשלהתקשורתומודול.

הניידהחיבורבאמצעותבנוחותלרשותךיועמדואלהעדכונים
בפורטל.אוטומטיתיבוצעואףרביםובמקרים,רכבךשל

Mercedes meהעדכוניםסטטוסאחרלעקובעתבכלתוכל
.חידושיםעלמידעולקבלשלך

:עבורךהיתרונות
Rהסלולריתהרשתבאמצעותבנוחותתוכנהעדכוניקבלת
RשלהשירותיםשלוהזמינותהאיכותשיפורMercedes

me connect
Rלמצבהתקשורתומודולהמולטימדיהמערכתעדכון

ביותרהעדכני

//:httpsראה,תוכנהעדכוניאודותנוסףמידעלקבלת
me.mercedes-benz.com
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התוכנההתוכנהעדכוןעדכוןביצועביצוע
תנאיםתנאים
Rלאינטרנטחיבורישנו:מקווניםמקווניםעדכוניםעדכוניםעבורעבור

.)412עמוד3(
Rמודולמותקןברכבך:אוטומטיאוטומטימקווןמקווןעדכוןעדכוןעבורעבור

.קבועתקשורת

:מולטימדיהמערכת
תוכנהעדכון2מערכת2הגדרות2©1

אוטומטיאוטומטי
.אוטומטימקווןעדכוןאתהפעל0

.אוטומטיתויותקנויירדוהעדכונים
.יוצגהעדכוניםשלהנוכחיהסטטוס

ידניידני
.אוטומטימקווןעדכוןאתבטל0
.בעדכוןוהתחלמהרשימהעדכוןבחר0

תוכנהתוכנהעדכוןעדכוןהפעלתהפעלת
.המערכתאתמחדשהפעל0

.פעיליםיהפכוהתוכנהעדכוןשלהשינויים

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

.)334עמוד3(אוטומטיתירדו
.המדיהצגעלהודעהתוצגלהורדהזמיןעדכוןשישנוברגע

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rוהתקןהסכם

.ברקעהעדכוןאתתורידהמערכת
Rמידע

.יוצגלהורדההממתניםהמערכתעדכוניעלהמידע
Rיותרמאוחר

יותרמאוחרבמועדידניתהעדכוןאתלהורידאפשרות
.)334עמוד3(

מקיפיםמקיפיםמערכתמערכתעדכוניעדכוני
והמערכותהרכבהגדרותאתכולליםמקיפיםמערכתעדכוני

וההצתהנייחהרכבכאשררקאותםלבצעניתןולכן,בו
.כבויה
הודעהתוצגמקיףעדכוןשלההורדהתהליךסיוםלאחר

כיבוילאחרלמשל,להתקנהמוכןהעדכוןכאשרמתאימה
.ההצתהשלוהפעלה

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
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בחזרההאיפוסבעתכןגםיתאפסהאורחפרופיל%
.יצרןלהגדרות

.לאפסרוצהבאמתאתהאםשאלהשובתוצג
.כןבחר0

בעתלמצבבחזרהתתאפסהמולטימדיהמערכת
הוא,שלךהמערכתעבורPINקודהגדרתאם.האספקה
.כןגםיתאפס

ובריאותובריאותכושרכושר
ENERGIZINGמושבמושבקינטיקתקינטיקתהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
Rבעליחשמלייםמושביםעבוררקזמינותאלהפונקציות

.זיכרוןפונקציית

:מולטימדיהמערכת
ישיבהנוחות2נוחות2©1

.קינטימושבבחר0

הגבלבריאותלסייעיכולהENERGIZINGמושבקינטיקת
קלותתנועות.נסיעהבמהלךהישיבהתנוחתהחלפתידיעל
השריריםאתומרפותמפעילותהמשענתושלהמושבכריתשל

.לסירוגין

המושבהמושבקינטיקתקינטיקתהפעלתהפעלת
.Ìבחר0
.שהוגדרהזמןלמשךתפעלהתוכנית0

המושבהמושבקינטיקתקינטיקתהגדרתהגדרת
.Zבחר0

שתיהןאוהמושבכרית,המושבמשענת,להגדרהבהתאם
.זובפונקציהייכללו
.המבוקשתההגדרהאתבחר0

:מתארימתארי-רברבמושבמושבבעליבעלירכביםרכבים
עבורלהפעילאפשרהמושבולכריתהמושבלמשענתבנוסף

.המותניתהתמיכהאתגםזופונקציה
.המותנייםאזורכוללאתכבהאוהפעל0

הזמןהזמןמשךמשךהגדרתהגדרת
Zבחר0

:הבאיםהפעולהזמנימביןלבחוראפשר
Rדקות16(קצרלמרחקנסיעה(
Rדקות32(בינונילמרחקנסיעה(
Rדקות96(ארוךלמרחקנסיעה(

.פעולהזמןבחר0
.תתחילשנבחרההתוכנית
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ENERGIZING COMFORT

ENERGIZINGתוכניותתוכניותשלשלסקירהסקירה COMFORT
:התוכניותהתוכניותסקירתסקירת

השפעההשפעהתוכניותתוכניות

אתמאיריםקריריםצבעים.האוויראתמנקיםויינוןצונןאווירזרמי.הנוסעיםלרענוןלתרוםיכולהרכבבפניםהאקליםשלממוקדשינוירעננותרעננות
.מאוורריםוהמושבים,הפניםחלל

באמצעותמנוקההאוויר.מיטיבהחמימותמעניקההגהוגלגלהמושבים,המשטחיםחימום.הנוסעיםשלהתחושהאתלהנעיםיכולהחוםחום
.חמיםבצבעיםמוארהפניםחלל.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינון

.ממריץועיסוימהירבמקצבמוזיקהבאמצעותהנוסעיםשלפעילעירור.גוניות-חדבנסיעותלבתשומתאובדןכנגדלהשפיעיכולהחיוניותחיוניות
.מאווררוהמושבממריציםבצבעיםמוארהפניםחלל.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינוןבאמצעותמנוקההאוויר

מתונהבמהירותמוזיקהבאמצעותמתבצעזה.הנוסעיםשלוגופניתנפשיתלהתחדשותוכןהנוסעיםשלחיובירוחלמצבתורמתשמחהשמחה
.נעימיםבצבעיםמוארהפניםחלל.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינוןבאמצעותמנוקההאוויר.עיסויתוכניתוהפעלת

באמצעותמנוקההאוויר.מקומיחימוםעםבשילובגבעיסויישנוההרפיהלצורך.הנוסעיםשלונפשיתגופניתבהרפיהלסייעיכולהשלווהשלווה
.נעימיםבצבעיםמוארהפניםוחללשלווההמעוררותיצירותכךתוךמשמיעהמוזיקהנגן.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינון
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השפעההשפעהתוכניותתוכניות

מודגמיםהתרגילים.הפעלהאוהרפיהתרגוליבאמצעות,מתחאואבריםשלהירדמויות,שריריםהתכווצויותכנגדלפעוליכולהתרגולתרגול
.לתרגיליםהמותאמיםבצבעיםמוארהפניםחלל.ברכבמתפשטנעיםוניחוחיינוןבאמצעותמנוקההאוויר.קצריםבסרטונים
ההנפשה.הנסיעהבמהלךגםאותםלהשמיעיהיהשאפשרכךבנוייםהשמעתכני.קצרהוהנפשהשמעמתכנימורכביםהתרגולים
גםבדרךלנעשהתמידלבשים.תיעלםההנפשהיותרגבוהותבמהירויות.ש"קמ5-מנמוכהבמהירותנוסעהרכבכאשררקמוצגת
.נהיגהבמהלךתרגיליםמבצעאתהכאשר

אפשר.בלבדקוליותעצותאלו.הנוסעיםשלהאישיתהרווחהתחושתלשיפוראפשרייםלפעולותאולתרגיליםעצותנותנתהמערכתעצותעצות
.זהספציפיבאזורהתחושהלשיפורעצותלקבלכדיבגוףמסויםאזורלבחור

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםהבידורהבידורמערכתמערכתעבורעבורתוכניותתוכניות

:שלביםמשלושהמורכבתהתוכניתלהתרעננותלהתרעננותנמנוםנמנום
Rההירדמותשלב

.עדיןעיסויומעסהמחומםהמושב,להרפיהמוזיקהמושמעתזהבשלב
Rהשינהשלב

.מוחלשותאוכבותהפעילותהפונקציותמרבית
Rההתעוררותשלב

בוומתפזריינוןבאמצעותמנוקהוהאוויר,קלותממריצהמוזיקהמושמעתזהבשלב
.ממריץבאורמוארהפניםחלל.מאווררהמושב.נעיםניחוח
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בהןהקשורותוהפונקציותהזמינותהתוכניותכילבשים%
כוללרכבךכיייתכן.רכבךשלהאבזורברמתתלויות
.הרכבבאבזורתלוי,פונקציותפחות

ENERGIZINGתוכניתתוכניתהפעלתהפעלת COMFORT

כשמשתמשיםלתאונהמוגברתסכנהאזהרהאזהרה&
ENERGIZINGבתוכניות COMFORTטיפים

אימוןו
ENERGIZINGבתוכניותשימוש COMFORT
תשומתאתלהסיטעלולהנסיעהבמהלךאימוןוטיפים
.בדרךמהנעשהשלךהלב
מאפשרהתנועהמצבכאשררקהתרגיליםאתבצע0

.זאת
לתנועהמודעשאתהודא,לעצותההאזנהבעת0

.עתבכלסביבך

תנאיםתנאים
Rמופעלתההצתה.

:מולטימדיהמערכת
2נוחות2©1

ENERGIZINGתוכניתתוכניתהפעלתהפעלת
.תוכניתבחר0

.התחלבחר0
.דקותעשרלמשךתפעלשנבחרההתוכנית

המושביםעבוררקזמינההתחזקותתנומתהתוכנית%
.מאחור

שהתוכניתבזמןמתבטלהפונקציהשלהתנאיםאחדאם%
.תבוטלהפעילההתוכנית.מתאימההודעהתוצג,פעילה

ENERGIZINGתוכניתתוכניתעבורעבורמושבמושבבחירתבחירת
.תוכניתבחר0
.מושביםבחר0
.המבוקשיםהמושביםאתבחר0

תופעלהתוכנית,ENERGIZINGתוכניתבהפעלת
.שנבחרוהמושביםעבור

ENERGIZINGתוכניותתוכניותהגדרתהגדרת
.תוכניתבחר0
.Zבחר0
.בתוכניתהמשתתפותהפונקציותאתכבהאוהפעל0

)בלבדבלבדאחורייםאחורייםמושביםמושבים(ההתחזקותההתחזקותתנומתתנומתמשךמשךקביעתקביעת
.התחזקותתנומתאתפתח0
.Ñבחר0
.הרצויהזמןמשךאתבחר0

האימוןהאימוןהפעלתהפעלת
.אימוןבחר0

:הבאיםהאימוניםמביןלבחורניתן
Rשריריםהפעלת
Rשריריםהרפיית
Rבאלאנס
.תוכניתבחר0

.מתחילההתוכנית
.בישוםבחר:התרגולהתרגולעבורעבורבישוםבישוםהפעלתהפעלת0
אועומדהרכבכאשררקתוצגהתרגוללהדגמתההנפשה%

במהירויות.ש"קמ5-מאטיתבמהירותנוסעאתהכאשר
עדייןההנחיותאולםתוסתרהתמונהיותרגבוהות
.יושמעו

העצותהעצותהפעלתהפעלת
.טיפיםבחר0

:הבאותהקטגוריותמביןלבחורניתן
Rעליוןגוףפלג
Rתחתוןגב
Rראש
Rכתפיים

MBUXמולטימדיהמערכת338



Rאגן
.Ìבגוףהמבוקשהאזוראתבחר0

.תתחילזהגוףלאזורהעצההשמעת
.העצותהשמעתאתלעצורכדיÉבחר0
העצהאתלשמועכדי.אחתעצהניתנתשנבחראזורלכל%

.בגוףאזורשובבחר,הבאה

ENERGIZING COACH
ENERGIZINGשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן COACH
תנאים
Rהשירות(ENERGIZING

COACH(בפורטלהופעלMercedes meאו
Mercedesבאפליקציית me.

ENERGIZING COACHהנהגמצבאתלנתחמאפשר
לתוכניתהמלצותנותןהואלמצבבהתאם.הנסיעהומצב

ENERGIZING COMOFRTהמתאימה.
:תוצעהבאותהתוכניותמביןאחת
Rממריץ

אוגוניים-חדנהיגהבמצבילדוגמה,ממריצהכתוכנית
.ממושךנסיעהזמןלאחר
.)336עמוד3(ראה,החיוניותתוכניותעלמידע

Rשמחה
.מאומציםנהיגהבמצבימאזנתתוכנית
.)336עמוד3(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)3244עמוד(.

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

.)380עמוד3(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

MBUXמולטימדיהמערכת340



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-
והגדרותמהירהגישה5

תנועההצגת•
חנייההצגת•
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מהיריםכבישיםעלמידעהצגת•
עבורבאפשרויותשימושנוספותהגדרותדרך•

מסלולוהודעות,תצוגה
.המדינותבכלזמינותאינןהאפשרויות%
המקווןבחיפושמיליםשלוששלכתובותלהזיןאפשר%

.המדינותבכלזמינהאינההאפשרות.)347עמוד3(

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.
RידיעלאושרההרכבהתחברותMercedes meואישרת

.השירותשלהשימושתנאיאת
https://www.mercedes.me:בתמצאנוסףמידע
Rהופעלהשירות.
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:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1

המקלדתבאמצעותהרכבבמערכתחיפוש
במערכתהמאוחסןהנתוניםבבסיסמשתמשתהיעדהזנת

.החיפושלצורךברכבהמולטימדיה
.1הרכבנמצאשבההמדינההיאהמוגדרתהמדינה

הכתובתאתאוהענייןנקודתאת2הקלטבשורתהזן0
הידכתבזיהויבאמצעותאו)בתמונה(המקלדתבעזרת
.שתרצהסדרבכללהזיןתוכל.6

הצעותתציגהמולטימדיהמערכתהיעדהזנתבמהלך
באמצעותאו3הרשימהמתוךיעדבחר.3-בשונות
5a.

:לדוגמה,הבאיםהנתוניםאתלהזיןאפשר
Rביתמספר,רחוב,עיר
Rעיר,רחוב
Rמיקוד
Rענייןנקודתשם
Rדלקתחנתלדוגמה,ענייןנקודותקטגוריית
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Rענייןנקודת,עירשם
Rהענייןנקודתעבורוזמיןבמידהטלפוןמספר
Rהקשראיששם

:כתובתשלמהירהלהזנהדוגמאות
RאתמחפשאתהלדוגמהאםKönigsstraßeבעיר

Stuttgart,להזיןתוכלSTUTו-KÖN.
Rתוכל,בבריטניהענייןנקודתמחפשאתהלדוגמהאם

THEלהזין SHARD.
לשנותעליך,הדוגמאותשתיאתלנסותברצונךאם
.המדינהאת

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

.)320עמוד3(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
.)347עמוד3(מיליםשלוששלכתובתהזן%
.1המדינהקודאתבחר0
.המדינותברשימתהמקווןהשירותספקאתבחר0
או
אתהזן,תוצאותמניבאינוברכבהפנימיהחיפושאם0

רחובלמשל,חשובאינוההזנהסדר.הקלטבשורתהיעד
החיפושעבורהמתוארותבתכונותהשתמש.ועיר

.הרכבבמקורות
.מוצגותהחיפושתוצאות

.הרשימהמתוךיעדבחר0
.מוצגתהמסלולשלהמפורטתהתצוגה

אחרוניםאחרוניםיעדיםיעדיםבחירתבחירת
תנאיםתנאים
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Rבזיכרוןאחרוניםיעדיםשמירת.
Rפרופיליצרת:יעדיםיעדיםשלשלהצעותהצעותלקבלתלקבלת

.)308עמוד3(
Rמופעלתיעדיםהצעתאפשרהאפשרות

.)312עמוד3(
Rהצעותלהצגתנתוניםמספיקאספההמולטימדיהמערכת

.ליעדים

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
אחרוניםיעדים2

היעדיםברשימתהבאותהרשומותמביןלבחוראפשר
:האחרונים
R361עמוד3(ליעדיםהצעות(
Rיעדים
Rמסלולים

.היעדאוהמסלולבחירת0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

כמועדףיעדהצעתאואחרוןיעדלשמוראפשר%
.)361עמוד3(

ליעדיםמהירהגישהלךמעניקיםהמועדפים
.)348עמוד3(

ענייןענייןנקודתנקודתבחירתבחירת
תנאיםתנאים
Rהתקן:אישיותאישיותענייןענייןבנקודותבנקודותשימוששימושעבורעבורUSBמחובר

.המולטימדיהלמערכת
Rההתקןעל-USBאישיותענייןנקודותמאוחסנים

GPSפורמטהנתוניםבפורמט Exchange.)gpx(
".PersonalPOI"בתיקייה

:מולטימדיהמערכת
ענייןנקודות2לאן2ªניווט2©1

)ליעדליעדהכוונההכוונהלאלא(קטגוריותקטגוריותלפילפיחיפושחיפוש
.קטגוריהבחר0
או
.הקטגוריותכלבחר0
).זמיןאם(משנהוקטגורייתקטגוריהבחר0

.הרכבשלהנוכחיהמיקוםבקרבתמתבצעהחיפוש
.המרחקשלעולהבסדרממוינותהחיפושתוצאות
:הבאהמידעמוצגהענייןבנקודות
Rחץ(הענייןלנקודתאוויריקו(
Rהענייןנקודתשם
Rהענייןלנקודתאווירבקומרחק

הטקסטבשדה:החיפושהחיפושבתוצאותבתוצאותאואוקטגוריותקטגוריותלפילפיסינוןסינון0
ªלחיפושהערךאתהזןחפש.

.הרשימהמתוךענייןנקודתבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

)ליעדליעדהכוונההכוונהעםעם(קטגוריותקטגוריותלפילפיחיפושחיפוש
.קטגוריהבחר0
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

.)380עמוד3(

: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

MBUXמולטימדיהמערכת346



.¦או¥בחר:יעדיעדקביעתקביעת0
.)349עמוד3(מסלולחשב0

מיליםמיליםשלוששלוששלשלכתובתכתובתהזנתהזנת
תנאיםתנאים
Rאפשרימיליםשלושכתובתבאמצעותהיעדחיפוש

.)342עמוד3(המקווןבחיפוש
Rלאינטרנטקייםחיבורהמצבבשורתמציגהמדיהצג

.חיציםשניסמלבאמצעות

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
זמיןאינומיליםשלושכתובתבאמצעותהיעדחיפוש%

.השפותובכלהמדינותבכל
.המדינהקודאתבחר0
.המדינותברשימתהמקווןהשירותספקאתבחר0
או
אתהזן,תוצאותמניבאינועצמוברכבהחיפושאם0

זוהמיליםאתהפרד.מיליםשלושככתובתהיעדכתובת
.בנקודהמזו

.מוצגותהחיפושתוצאות
.הרשימהמתוךיעדבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

זיהוימערכתהןwhat3wordsשלמיליםשלושכתובות
מקומותשללשוני-רבגאוגרפילזיהוי,חלופיתכתובות
גםמכסהזורשת.מטריםשלושהשלברזולוציה,גלובליים
שםכגון,פיזיתכתובתלהםשאיןהארץכדורפניעלמקומות
.ביתמספראוכביש
: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

.)368עמוד3(המפההזזת0
.המגעמסךעלממושכתלחיצהלחץ:המגעהמגעמסךמסךעלעל0

.תוצגהיעדכתובת
שלרשימהתוצג,שנבחרבמיקוםיעדיםכמהישנםאם

.הקיימיםהענייןונקודותהרחובות
.הרשימהמתוךיעדבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת
לחץ,היעדאתמסמןהנימותצלבכאשר:המגעהמגעבלוחבלוח0

.המגעלוחעלממושכתלחיצה
.תוצגהיעדכתובת
רשימהתוצג,הנימותצלבבאזוריעדיםכמהישנםאם
.זמיניםורחובותזמינותענייןנקודותשל

.הרשימהמתוךיעדבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת
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המפההמפהבסביבתבסביבתענייןענייןנקודותנקודותהצגתהצגת
.זמינההפונקציה,הנימותצלבבאזוריעדיםמספרקיימיםאם
.Äבחר0
.בסביבהענייןנקודותבחר0

.תופיעהמפה
.הבקרהלחצןעלימינהאושמאלההחלק0

אוהשם.במפהתוצגהבאהאוהקודמתהענייןנקודת
.יוצגוהכתובת

.הענייןנקודתאתבחר0
או
גלול:הענייןהענייןנקודותנקודותקטגורייתקטגורייתלפילפיהתצוגההתצוגהמיוןמיון0

.הבקרהרכיבבאמצעות
.ענייןנקודותקטגורייתבחר0

המועדפיםהמועדפיםמתוךמתוךיעדיעדבחירתבחירת
תנאיםתנאים
Rבמועדפיםשמוריםהיעדים.

המועדפיםברשימתליעדהצעהאואחרוןיעדשמירת
.)361עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
מועדפים2לאן2ªניווט2©1

.מועדףבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת
:הבאותהאפשרויותישנןהמועדפיםבתפריט
Rוהעבודההביתעבורכתובותשמירת
Rמועדפיםיצירת
Rמועדפיםמחיקת

בחר:העבודההעבודהאואוהביתהביתעבורעבורכתובתכתובתנשמרהנשמרהלאלאעודעוד0
.עבודהאוהבית

.כן-בהשאלהאתאשר0
ככתובתאוענייןכנקודתהמועדףאתהזן0

.)342עמוד3(
.מועדפיםהוסףבחר:מועדפיםמועדפיםיצירתיצירת0
ככתובתאוענייןכנקודתהמועדףאתהזן0

.)342עמוד3(
או
ראשיתבחר,תפוסיםהמועדפיםעבורהמקומותכלאם0

.)313עמוד3(בחדששיוחלףמועדף
.להנחיותבהתאםפעל0
.כלשהויעדעבורVבחר:מועדפיםמועדפיםמחיקתמחיקת0

.מחקבחר0
או
.אפשרויותהתפריטלהצגתעדהמועדףעללחץ0
.מחקבחר0

שהתקבלושהתקבלויעדיםיעדיםבחירתבחירת
תנאיםתנאים
Rלאינטרנטחיבורישנו.
Rהרכבאלנשלחויעדים.

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

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת
שהתקבלוהיעדיםאתלמועדפיםלשמוראפשר%

.)361עמוד3(
ליעדיםמהירהגישהלךמעניקיםהמועדפים

.)348עמוד3(

שהתקבלשהתקבליעדיעדמחיקתמחיקת
.כלשהויעדעבורVבחר:יעדיעדמחיקתמחיקת0

MBUXמולטימדיהמערכת348



.מחקבחר0
.כןבחר0
.Äבחרבחר:היעדיםהיעדיםכלכלמחיקתמחיקת0
.הכלמחקבחר0
.כןבחר0

מסלולמסלול

מסלולמסלולחישובחישוב
תנאיםתנאים
Rהוזןהיעד.
Rתוצגהיעדכתובת.

מסלולאיןעוד1¥
מסלולישנוכבר¦

.¥בחר0
מכןלאחר.במפהיוצגהמסלול.יחושבליעדהמסלול
.תחלליעדההכוונה

או
.¦בחר0

.שאלהתוצג,מסלולישנוכבראם
.בינייםכיעדקבעבחר0

.הבאהבינייםכיעדתיקבעשנבחרההיעדכתובת
.תתחילליעדההכוונה

מערכת,בינייםיעדיארבעהכברומוזניםבמידה
.4מספרבינייםיעדאתלמחוקהאםתשאלהמולטימדיה

.כן-בהשאלהאתאשר
או
.ליעדחדשההכוונההתחלבחר0

הקודםהיעד.החדשליעדתהפוךשנבחרההיעדכתובת
.החדשליעדהכוונהתחל.יימחקוהבינייםויעדי

המוצגהמוצגהיעדהיעדבסביבתבסביבתענייןענייןנקודותנקודותחיפושחיפוש
ענייןנקודותלצד,ימיןבצדהענייןנקודותסמלי%

בגישההראשונותהקטגוריותשלושאתמציגיםבסביבה
.)345עמוד3(אלהקטגוריותלהגדירניתן.מהירה

.ענייןנקודתשלסמלבחר0
.מוצגותהחיפושתוצאות

.ענייןנקודתבחר0
.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת

או
.rבסביבהענייןנקודותבחר0
נקודותחפשאוחיפושערךהזן,קטגוריותחפש0

.)345עמוד3(עניין
.ענייןנקודתבחר0

.המסלולאתלחשבניתןכעת.תוצגהיעדכתובת
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בתפריטבתפריטנוספותנוספותפונקציותפונקציות
.fבחרבחר:יעדיעדשמירתשמירת0
.אפשרותבחר0

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rאחרוניםיעדיםבשמירה
Rבמועדפיםשמירה
Rשליהביתכשמור
Rעבודהכשמור

.התקשרבחר,זמיןהטלפוןמספראם:היעדהיעדאלאלשיחהשיחה0
שתףבחרבחר:QRקודקודעםעםאואוNFCעםעםיעדיעדשיתוףשיתוף0

.קודאובאמצעות
בהוראותעיין(הניידהטלפוןשלNFCאזוראתקרב0

הטלפוןאתהנחאוהתאמצעאל)היצרןשלההפעלה
.)382עמוד3(עליוהנייד

או
אתוסרוקמולטימדיהלמערכתאלהניידהטלפוןאתקרב0

.QR-הקוד
,זמינההאתרכתובתאם:אינטרנטאינטרנטאתראתרכתובתכתובתפתיחתפתיחת0

.בחר
.במפההצגבחרבחר:במפהבמפההצגההצגה0

מסלולמסלולסוגסוגבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
מסלול2
.מסלולסוגבחר0

לסוגבהתאםיחושבהבאהמסלול:מסלולאיןכאשר
.החדשהמסלול
המסלוללסוגבהתאםיחושבהמסלול:מסלולישנוכאשר
.החדש

:הבאיםהמסלוליםסוגימביןלבחורניתן
Rמהיר

הקצרהואשלוהנסיעהשזמןמסלולתחשבהמערכת
.ביותר
Rקצרמסלול

הקצרהואשלוהנסיעהשמרחקמסלולתחשבהמערכת
.ביותר
Rחסכוני

להיותעשויהנסיעהזמן.חסכונימסלולתחשבהמערכת
.המהירלמסלולבהשוואהיותרארוךמעט
Rגרור

.זובאפשרותלהשתמשאפשרלרכבגרורמחובראם

אתאשר.אישורשאלתתוצגהמולטימדיהבמערכת
.השאלה
מרביתבמהירותגרורעםנסיעהעבורממוטבהמסלול

.ש"קמ80של

בסוגיבסוגיהתנועההתנועהמצבמצבעלעלבמידעבמידעלהתחשבלהתחשביכולהיכולההמערכתהמערכת
:השוניםהשוניםהמסלוליםהמסלולים

.rליעדדינמיתהכוונהבחר0
.כבויאובקשהלפי,אוטומטיבחר0

:האפשרויותהסבר
Rאוטומטי

.כעתהמוגדרהמסלוללסוגבהתאםיחושבהמסלול
Liveשלתנועהבדיווחיתתחשבהמערכת Traffic

InformationאוFM RDS-TMC)3362עמוד(.
Live Traffic Informationו-FM RDS-TMC

.המדינותבכלזמיניםאינם
Rבקשהלפי

,יותרקצרמסלולמזהההמערכתהתנועהדיווחיעקבאם
הנוכחיבמסלולולהשתמשלהמשיךתוכל.שאלהתוצג
.)351עמוד3(הדינמיהמסלולאתלקבלאו
Rכבוי

.המסלולבחישובבחשבוןנלקחיםאינםתנועהדיווחי

MBUXמולטימדיהמערכת350



חלופייםחלופייםמסלוליםמסלוליםחישובחישוב
.חלופימסלולהצעתאתהפעל0

מחושביםמסלולכלעבור.פעילהמסךעלהלחצן
.חלופייםמסלולים

.)354עמוד3(חלופימסלולבחר0

אישוראישורשאלתשאלתעםעםמעקףמעקףהמלצתהמלצתקבלתקבלת
תנאיםתנאים
Rמופעלבקשהלפיליעדדינמיתהכוונהבתפריט

.)350עמוד3(
Rפעילהליעדההכוונה.
Rהנוכחילנתיבזמיניםתנועהדיווחי.

המסלול,יותרקצרנסיעהזמןעםחדשמסלולונקבעבמידה
.מוצגיםהחדשוהתוואיהנוכחי
.ההודעהאתאשר.הודעהמוצגת,אחרביישום

.העוקףלמסלולעבורבחרבחר:החדשהחדשהמסלולהמסלולאישוראישור0
.הנוכחיבמסלולהישארבחרבחר:הנוכחיהנוכחיבמסלולבמסלולהמשךהמשך0

מסלולמסלולאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
מסלול2

מאזוריםמאזוריםהימנעותהימנעות
.מדיהאפשרויותבחר0
.)371עמוד3(להימנעותאזוריםבחר0

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

יכלוללאהמסלול.פעילהמסךעלהלחצן:הימנעותהימנעות
.מהיריםכבישיםלדוגמה
לדוגמהיכלולהמסלול.כבויהמסךעלהלחצן:הכללההכללה

.מהיריםכבישיםגם
.המדינותבכלזמינותאינןהמסלולאפשרויות

.שנבחרוהמסלולבאפשרויותלהתחשבאפשרתמידלא
שהאפשרותאףעלמעבורתלכלוליכולהמסלול,משלל

תופיעכזהבמקרה.מופעלתממעבורותהימנעמלהימנע
.מתאימההכרזהותושמעהודעה

אגרהאגרהכבישיכבישישלשלהכללההכללהאואוהימנעותהימנעות
.מדיהאפשרויותבחר0
.אגרהכבישיבחר0
.מהכולהימנעאתכבהאוהפעל0

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

או
.הימנעותבחרבחר:מסויימיםמסויימיםכבישיםכבישיםממספריממספריהימנעותהימנעות0

.שהוגדרוהמספריםעםאגרהכבישייכלוללאהמסלול
.השתמשבחרבחר:מסויימיםמסויימיםכבישיםכבישיםמספרימספרישלשלהכללההכללה0

.שהוגדרוהמספריםעםהאגרהכבישיאתיכלולהמסלול
.המדינותבכלזמינותאינןהמסלולאפשרויות

אגרהאגרהמדבקתמדבקתהדורשיםהדורשיםכבישיםכבישיםשלשלהכללההכללהאואוהימנעותהימנעות
.מדיהאפשרויותבחר0
.אגרהמדבקתעםכבישיםבחר0
.הכלאתכבהאוהפעל0
או
.המדינותאתבטלאוהפעל0

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

בדרךלהשתמשמאפשרתהאגרהמדבקת.אגרהמדבקת(
.מסויםלזמן
.המדינותבכלזמינותאינןהמסלולאפשרויות%

המסלולהמסלולעבורעבורהודעותהודעותבחירתבחירת
תנאיםתנאים
Rענייןענייןלנקודתלנקודתהתקרבותהתקרבותבעתבעתאקוסטיתאקוסטיתהתראההתראהעבורעבור

.אישיותענייןנקודותמכילUSB-ההתקן:אישיתאישית
Rההתקן-USBהמולטימדיהלמערכתמחובר.
Rמופעלתשייכתהאישיתהענייןנקודתשאליההקטגוריה.

:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
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

אישיתאישיתענייןענייןלנקודתלנקודתהתקרבותהתקרבותבעתבעתאקוסטיתאקוסטיתהתראההתראה
יעדיםהאפשרותאתבחרהתראותלסעיףמתחת0

.אישייםמיוחדים
.קטגוריההפעל0

ענייןלנקודתהתקרבותבעת.פעילהמסךעלהלחצן
.אקוסטיתהתראהתושמעהזומהקטגוריהאישית

המסלולהמסלולעבורעבורהיעדהיעדפרטיפרטיהצגתהצגת
תנאיםתנאים
Rיעדהוזן.

:מולטימדיהמערכת
¡2ניווט2©1

.המסלולסקירתבחר0
שהוזנוהבינייםויעדיהיעדיוצגוליעדהכוונהבמהלך
.אותםעברתלאושעדייןלמערכת
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.בינייםיעדיארבעהעדלכלוליכולמסלול
.בינייםיעדאויעדבחר0

:שלהלןהמידעאתתציגהמערכת
Rנותרנסיעהמרחק
Rהגעהזמן
Rהנותרהנסיעהזמן
Rהיעדכתובת,שם
Rזמיןאם(טלפוןמספר(
Rזמיןאם(אתרכתובת(

מסלולמסלולתכנוןתכנון
:מולטימדיהמערכת
המסלולסקירת2¡2ניווט2©1

.בינייםיעדקבעבחר0
כתובתאוענייןנקודתבתורמשלל,הבינייםיעדאתהזן0

.)342עמוד3(
.בינייםיעדבחר0

המסלולשלהכלליתהסקירה,בינייםיעדבחירתלאחר
.בשניתתוצג

)353עמוד3(בינייםיעדיהכוללמסלולחישוב0
אחדמחק,בינייםיעדיארבעהכברוקיימיםבמידה%

.)353עמוד3(הבינייםמיעדי

בינייםבינייםיעדייעדיהכוללהכוללמסלולמסלולעריכתעריכת
תנאיםתנאים
Rאחדבינייםיעדולפחותיעדהוזנו.

:מולטימדיהמערכת
המסלולסקירת2¡2ניווט2©1

.Vבחראחדליעד:היעדיםהיעדיםסדרסדרשינוישינוי0
.תפריטנפתח

.העברבחר0
øמסומן.

או4בעזרתהסופיהיעדאוהבינייםיעדאתהעבר0
sהרצוילמיקום.

.øעללחץ0
.Vבחרסופייעדאובינייםיעדעבור:יעדיעדמחיקתמחיקת0
.מחקבחר0

.נמחקהיעד

בינייםבינייםיעדייעדיהכוללהכוללמסלולמסלולחישובחישוב
תנאיםתנאים
Rאחדבינייםיעדולפחותיעדהוזנו.

: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
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חלופיחלופימסלולמסלולבחירתבחירת
תנאיםתנאים
Rמופעלתחלופימסלולהצעתהאפשרות

.)350עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
¡2ניווט2©1

.חלופייםמסלוליםבחר0
.המסלולבהגדרותלמוגדרבהתאםיוצגוהמסלולים
.ממוספריםהמסלולים

.חלופימסלולבחר0

המפההמפהעלעלמסלולמסלולהצגתהצגת
.במפההצגבחר0
.)368עמוד3(המפההזזת0
.)368עמוד3(המפהשלהמידהקנהאתקבע0

מסלולמסלולבאפשרויותבאפשרויותשימוששימושאואוהימנעותהימנעות
.Äבחר0
כבישיםלדוגמה,המסלולאפשרותאתכבהאוהפעל0

.מהירים
לאהחלופיהמסלול.פעילהמסךעלהלחצן:הימנעותהימנעות
.מהיריםכבישיםיכלול

ייקחהחלופיהמסלול.כבויהמסךעלהלחצן:הכללההכללה
.מהיריםכבישיםגםבחשבון

קבועותקבועותנסיעותנסיעותמסלולמסלולהפעלתהפעלת
תנאיםתנאים
R308עמוד3(פרופיליצרת(.
Rמופעלתיעדיםהצעתאפשרהאפשרות

.)312עמוד3(
Rמופעלתקבועמסלולהפעלהאפשרות.
Rהצעותלהצגתנתוניםמספיקאספההמולטימדיהמערכת

.ליעדים
Rאלהיעדיםלהצעותמסלוליםנלמדו.
.המדינותבכלזמיןאינוהקבועהיומיהמסלול%

:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
מסלול2
.קבועמסלולהפעלאתהפעל0

אוטומטיתמזהההניווטמערכת.פעילהמסךעלהלחצן
מפעילההמערכת.קבועותנסיעותמבצעשהרכב

.קוליותהנחיותללא,המסלולאתאוטומטית
בעתגם,הקבועותהנסיעותעבורמקבליםתנועהדיווחי
.ליעדפעילההכוונהללאנסיעה

אוטומטיאוטומטידלקדלקתחנותתחנותחיפושחיפוששלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1

.במפהדלקתחנתחיפושאתכבהאוהפעל0
,פעילהמסךעלוהלחצןהעתודהלמפלסמגיעכשהדלק
.דלקתחנתלחפשלהתחילאםשאלהמופיעה

אוטומטיאוטומטידלקדלקתחנותתחנותחיפושחיפושהתחלתהתחלת
תנאיםתנאים
R354עמוד3(מופעלהאוטומטיהדלקתחנותחיפוש(.

נסיעהנסיעהמצבמצב
.העתודהלמפלסירדבמכלהדלק

כאןהקשדלקעתודת:המדיהצדעלתוצגהבאהההודעה
.דלקתחנתלחפשכדי
.ההודעהאתאשר0

זמינותדלקתחנות.יתחילהאוטומטיהדלקתחנותחיפוש
.הרכבשלהנוכחיהמיקוםובסביבתהמסלוללאורךיוצגו

.דלקתחנתבחר0
.תוצגהדלקתחנתכתובת

)349עמוד3(.מסלולחישוב0
.הבאהבינייםליעדתהפוךשנבחרההדלקתחנת
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כןהשאלהעלענה:בינייםבינייםיעדייעדיארבעהארבעהכברכברישנםישנםאםאם0
.בכן
4'מסהבינייםיעד.המסלולבמפתמוזנתהדלקתחנת
.תתחילליעדההכוונה.יימחק

אוטומטיאוטומטיהתרעננותהתרעננותתחנותתחנותחיפושחיפושהתחלתהתחלת
תנאיםתנאים
RATTENTION ASSISTתחנתהצעוהאפשרות

.)244עמוד3(מופעליםהתרעננות
Rהמסלולקטעלאורךממוקמותהתרעננותתחנות.

נסיעהנסיעהמצבמצב
:המדיהצדעלתוצגהבאהההודעה
התרעננותתחנותלחפשכדיכאןהקש
.ההודעהאתאשר0

זמינותהתרעננותתחנות.יחלההתרעננותתחנותחיפוש
.הרכבשלהנוכחיהמיקוםובסביבתהמסלוללאורךיוצגו

.התרעננותתחנתבחר0
.תוצגההתרעננותתחנתכתובת

.)349עמוד3(מסלולחשב0
.הבאהבינייםליעדתהפוךשנבחרהההתרעננותתחנת

כןהשאלהעלענה:בינייםבינייםיעדייעדיארבעהארבעהכברכברישנםישנםאםאם0
.בכן
'מסהבינייםיעד.המסלולבמפתמוזנתההתרעננותתחנת

.תחלליעדההכוונה.יימחק4

במפהבמפהשנשמרשנשמרהמסלולהמסלולהצגתהצגת
תנאיםתנאים
RהתקןUSBמחובר,שוניםמסלוליםשמוריםעליו,תומך

.)424עמוד3(המולטימדיהלמערכת
RבפורמטשמורהמסלולGPS Exchange).gpx(

(Routes"בתיקיית ).מסלולים"

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שמוריםמסלולים2
.מסלולבחר0
.במפההצגבחר0
.)368עמוד3(המפההזזת0

שמורשמורמסלולמסלולהתחלתהתחלת
תנאיםתנאים
RהתקןUSBמחובר,שוניםמסלוליםשמוריםעליו,תומך

.)424עמוד3(המולטימדיהלמערכת
RבפורמטשמורהמסלולGPS Exchange).gpx(

(Routes"בתיקיית ).מסלולים"

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שמוריםמסלולים2
.מסלולבחר0
התחלאוהמסלולמתחילתליעדהכוונההתחלבחר0

.נוכחיממיקוםליעדהכוונה
.תחלליעדההכוונה

fעםהמסלולאתלשמורניתןבתפריט%
.)349עמוד3(

מסלולמסלולרישוםרישום
תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך

.)424עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
שמוריםמסלולים2
.חדשמסלולהקלטתהתחלבחרבחר:הקלטההקלטההתחלתהתחלת0

.אדוםהקלטהסמלמוצג
.USB-הבהתקןיישמרהמסלול

.הקלטהסייםבחרבחר:הקלטההקלטהעצירתעצירת0
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הרשוםהרשוםהמסלולהמסלולשמירתשמירת
תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך

.)424עמוד3(

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

לצורךוניתן"אחרוניםיעדים"בזיכרוןשמורהמסלול
.היעדאלהכוונה

שמורשמורמסלולמסלולעריכתעריכת
תנאיםתנאים
RהתקןUSBמחובר,שוניםמסלוליםשמוריםעליו,תומך

.)424עמוד3(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.

בכלהתנועהלמצבלבולשיםהתנועהלחוקילצייתעליךלכן
.מצב

:האידאליהמסלוליהיהלאשהמסלולייתכןהבאיםבמצבים
Rבכבישכשעובדים
Rשלמיםאינםהדיגיטליתהמפהנתוניכאשר
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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
.)352עמוד3(
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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
Rמהיריםכבישיםעלמידעהאפשרות

.)370עמוד3(מופעלת
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שלכלליתסקירהמוצגתמהירבכבישנסיעהבמהלך
.2הזמיניםהשירותומתקני1המהירבכבישהמתקנים

.מחלפיםאוהתרעננותתחנות,חניונים,לדוגמה,כולליםאלה
.rבחרבחר:התצוגההתצוגהפתיחתפתיחת0

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

.הרשימהמתוך
.יוצגובמפהוהמיקוםהיעדכתובת

.)349עמוד3(מסלולחישוב0
או
.הקרובהבסביבהענייןנקודותחיפוש0
או
שלהכתובתשמירתלדוגמה,נוספותבפונקציותהשתמש0

.השירותמתקן

חלופייםחלופייםלמסלוליםלמסלולים,היעדהיעדעלעללמידעלמידעהמהירההמהירהבגישהבגישהשימוששימוש
ענייןענייןולנקודותולנקודות
תנאיםתנאים
Rמוגדרותהמהירההגישהעבורהענייןנקודותקטגוריות

.)345עמוד3(

.1בחר,ליעדפעילההכוונהבעת0
.תוצגהבאהבינייםיעדכתובתאוהיעדכתובת

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

.)318עמוד3(המגעלוחבצדאוההגהבגלגל
.תופיעיושמעולאהנסיעההנחיותההודעה

או
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.)340עמוד3(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(2©1

.!בחר0
.#בחר0

.הנוכחיתהניווטהנחייתעלתחזורהמערכת
קטגורייתבתוךלמועדפיםזופונקציהלהוסיףניתן%

.ולהציגההניווט

ליעדליעדההכוונהההכוונהביטולביטול
תנאיםתנאים
Rמסלולישנו.
Rפעילהליעדההכוונה.
.הניווטתפריטאתהצג0
.)341עמוד3(¤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
:להלןהמידעיוצג,שטחנסיעתבמצבמוצגהרכבאם
Rרשוםאינושהכבישהודעהמופיעה.

Rאוויריבקוליעדהכיווןאתמציגכיווןחץ.

,מזהההמולטימדיהשמערכתלכבישחוזרהרכבכאשר
.הרגילבאופןתימשךליעדההכוונה

יעדיעד

הרכבהרכבשלשלהנוכחיהנוכחיהמיקוםהמיקוםשמירתשמירת
:מולטימדיהמערכת
מיקום2¡2ניווט2©1

.מיקוםשמירתבחר0
יעדים"תחתבזיכרוןנשמרהרכבשלהנוכחיהמיקום
".אחרונים

מהירהמהירהגישהגישהבאמצעותבאמצעות

.1בחר,ליעדפעילההכוונהבעת0
.תוצגהבאהבינייםיעדכתובתאוהיעדכתובת

.מיקוםשמירתבחר0

אחרוניםאחרוניםיעדיםיעדיםעריכתעריכת
תנאיםתנאים
Rהצעתאפשרהאפשרות:יעדיםהצעותשלעיבודלצורך

.)312עמוד3(מופעלתיעדים
Rהצעותלהצגתנתוניםמספיקאספההמולטימדיהמערכת

.ליעדים

:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1
אחרוניםיעדים2

:הבאיםהפריטיםאתלערוךאפשר
Rליעדיםהצעות
Rיעדים
Rמסלולים

כלשהייעדהצעתעבור:יעדיעדהצעתהצעתשובשובתציגתציגאלאלבחר0
V.

.שובתציעאלבחר0
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במועדפיםבמועדפיםאחרוןאחרוןיעדיעדשמירתשמירת
דרךהיעדאתלהציגניתןהשמירהלאחר%

.)313עמוד3(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
.)363עמוד3(השירותספקשלמידעלהציגאפשר

Liveאלהרשמה Traffic Information:
RדרךלשירותלהירשםישMercedes me

:)363עמוד3(
.שניםשלושבמשךחינםשימושמבטיחהדבר
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-Mercedesלחברתסדירבאופןמשודריםהרכבמיקומי
Benz AG.Mercedes-Benz AGהנתוניםאתהופכת
.התנועהדיווחילספקהלאהאותםומעבירהמידלאנונימיים

רלוונטייםתנועהדיווחילרכבמשודריםהעוליםנתוניםבעזרת
התנועהלזרימתכחיישןמשמשהרכב,בעתבה.הרכבלמיקום
.התנועהדיווחיאיכותאתלשפרומסייע

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
.)406עמוד3(

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

me.

Liveשירותי Traffic Informationלהיותחייבים
.שניםשלושבמשךשימושמבטיחהדבר.רשומים

Mercedes-במשתמשחשבוןצור0 meבכתובת:
https://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
R365עמוד3(מופעלתתנועה:האפשרות(.
R365עמוד3(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
R365עמוד3(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
.המגעבפקדאוהמגעבלוחGהלחצןעללחץ0

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
Car-to-X-Communicationשלשלסקירהסקירה
-Car-to-X-בשימושעלחליםהבאיםהתנאים

Communication:
Rניווטפונקצייתעםמולטימדיהבמערכתמאובזרהרכב

.פעיל,מובנהSIMכרטיסעםתקשורותומודול
RהשירותCar-to-X-Communicationפעיל.
במדינותזמיןCar-to-X-Communicationשירות%

.בלבדנבחרות
אם.לאינטרנטמתחברהתקשורתמודולההצתההפעלתלאחר
הכנתם.מכןלאחרמידיוצגוהם,סכנהעלדיווחיםישנם

.הסלולריבחיבורתלוי,כדקהעדאחתשנייהנמשכת
:Car-to-X-Communicationשלהיתרונות
Rיכולהנהגאואוטומטיבאופןסכנותברקעמזהההרכב

עםבסביבהלרכביםנשלחיםאלהדיווחים.עליהןלדווח
Car-to-X-Communication.

Rמקומותעלעדכנימידעקולטתהמערכת,זמיןאם
.הרכבשלהנוכחיהמיקוםבסביבתמסוכנים

התנועהלמצבשלךהנהיגהאופןאתלהתאיםתוכלכך
.מועדמבעוד

שליחהדורשCar-to-X-Communication-בהשימוש
Mercedes-Benz-לרכבנתונישלסדירה AG.
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Mercedes-Benz AGלאנונימייםהנתוניםאתמידהופכת.
אינםהם,נמחקיםהנתונים)שבועותכמה(סבירזמןכעבור
.בקביעותנשמרים
בשלבבאחריםמוחלפיםאישיזיהויהמאפשריםהנתונים%

הזהותעלמגניםאנוכך.לאנונימייםהנתוניםהפיכת
.מורשהלאשלישיצדשלגישהמפנישלך

סכנותסכנותעלעלדיווחיםדיווחיםהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
)ניווט(2©1
.במפהכסמליםאותםלהציגניתן,סכנותעלדיווחיםישנםאם

.תנועהאירועי-ותנועההאפשרויותבהגדרתתלויההתצוגה
.)365עמוד3(האפשרויותאתהגדר0
:הבאותהתצוגותמביןלבחורניתן
Rהסמליםכלהצגת.

.מופעלותתנועהאירועי-ותנועההאפשרויות
Rבלבדלפניךהמסלולעלסמליםהצגת.

תנועהאירועיוהאפשרותמושבתתתנועההאפשרות
.מופעלת
Rסמליםהצגתללא.

.מושבתתתנועהאירועיהאפשרות

:במפהיוצגוהבאיםהסכנותדיווחי
Rבדרךתקעיםרכבים
Rתאונות
Rאווירמזגסכנות
Rכלליתסכנה
Rמופעלאו,חירוםאיתות
Rצדרוחותעלהתראה
Rבכבישניידותעבודות

.המדינותובכלהאזוריםבכלזמינהאינההתצוגה
.הסןבמדינתלעכשיונכוןזמינההתצוגהבגרמניה

כאשרתתקבל"לפניךתנועהאירוע"קוליתהודעה%
לאזורבהתקרבותש"קמ60לפחותהיאהרכבבמהירות
.סכנה

.אווירמזגסכנותעקבתושמעלאהקוליתההודעה

סכנהסכנהעלעלדיווחיםדיווחיםשליחתשליחת
.אוטומטיתשזוהוסכנהדיווחישולחהרכב
המפהמוצגתכאשר:סכנהסכנהעלעלדיווחיםדיווחיםשלשלידניתידניתשליחהשליחה0

.המדיהצגעלהקש
.מוצגהניווטתפריט

.¡בחר0

.בדרךאירועעלדווחבחר0
.אישורשאלתתוצג

.כןבחר0
תאונותבמניעתעזרתךעללךמודיםאנוההודעה
.תופיע

רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונה

רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונהסקירתסקירת

תשומתהסטתעקבותאונהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שלשגויהפרשנותאומדויקתלאתצוגה,הלב

התצוגה

אינההרבודההמציאותתצוגתשלהמצלמהתמונת
פיהעלנסיעהלצורךמתאימה

.בפועלהתנועהמצבאחרבעצמךתמידעקוב0
.ממושךלזמןהמצלמהבתמונתתביטאל0

מערכתצגעלתוצגרבודהמציאותעםליעדהכוונהבמהלך
הנסיעהמצבשלהמצלמהתמונתפנייהלפניהמולטימדיה

.הממשי

MBUXמולטימדיהמערכת366



רחובשם1
ביתמספר2
תמרוןחיצי3

.המדינותבכלזמינהאינהרבודהמציאותעםליעדההכוונה
אינהמהיריםבכבישיםרבודהמציאותבאמצעותליעדהכוונה
.להיוםנכוןזמינה
:הבאהמידעאתגםלהכילעשויההמצלמהתמונת
Rתמרוןחיצי
Rרחובותשמות
Rבתיםמספרי

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

רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונהעבורעבוררחובותרחובותשמותשמותהצגתהצגת
תנאיםתנאים
R367עמוד3(פעילהרבודהמציאות(.

:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
רבודהמציאות2
.בתיםמספריורחובותשמותאתהפעל0

שמותליעדההכוונהבמהלך.פעיליםהמסךעלהלחצנים
בתמונתנוסףכמידעמוצגיםהבתיםומספריהרחובות
.המצלמה

ליעדליעדהכוונההכוונהלצורךלצורךרבודהרבודהבמציאותבמציאותרמזוריםרמזוריםהצגתהצגת
תנאיםתנאים
R367עמוד3(פעילהרבודהמציאות(.
Rמופעלתרמזורתצוגתהגדלתהאפשרות.

תצוגתשלהמצלמהתמונת,בצומתראשוןעומדהרכבכאשר
.בהגדלהתוצגהרמזור
.שובמוצגתהניווטמפת,בנסיעהמתחילהרכבכאשר%
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:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
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

.המגעלוחעלאוהמדיהצגעלאצבעותשתיפשק0

הקטנההקטנה
.המגעלוחעלאוהמדיהצגעלאצבעותבשתיהקש0
או
.המגעלוחעלאוהמדיהצגעלאצבעותשתילזוזוקרב0
שלהמידהקנהעבורהמידהיחידתאתלקבועאפשר%

.)332עמוד3(המפה

המפההמפההזזתהזזת
:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

האצבעאתהזזמוצגתהמפהכאשר:המגעהמגעמסךמסךעלעל0
.המבוקשלכיוון

.בלחיצההניווטתפריטאתפתח:המגעהמגעבלוחבלוח0
.מעלהכלפיהאצבעעםהחלק0
.המגעלוחעללחץ0

.המפהאתלהזיזניתן.1נימותצלבמוצג
.שתרצהלכיווןהאצבעאתוהזזהמגעבלוחגע0

.1הנימותלצלבמתחתהמנוגדלכיווןתזוזהמפה

:המצבבשורתמופיעשלהלןהמידע,המפההזזתלאחר
Rהרכבשלהנוכחימהמיקום2המרחק.
Rשםלדוגמה,במפההנוכחיהמיקוםעלמידעמוצג

.הרחוב

:לרשותךעומדותהבאותהפונקציות
R347עמוד3(במפהיעדבחירת(.
R345עמוד3(ענייןנקודתבחר(.
R364עמוד3(במפהתנועהאירועיהצגת(.
.3בחר:הרכבהרכבשלשלהנוכחיהנוכחילמיקוםלמיקוםהמפההמפההחזרתהחזרת0

מפהמפהסיבובסיבוב
עלאוהמדיהצגעלימינהאושמאלהאצבעותשתיסובב0

.המגעלוח

MBUXמולטימדיהמערכת368



המפההמפהכיווןכיווןבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.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

במפהבמפהענייןענייןנקודותנקודותשלשלסמליםסמליםבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1

להציגאפשר.מלונותאומסעדות,למשל,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

MBUX369מולטימדיהמערכת



הענייןהענייןנקודותנקודותסמליסמליתצוגתתצוגתאיפוסאיפוס
.ענייןנקודותאיפוסענייןנקודותסמליבחרבתפריט0

.המחדלברירתלהגדרותמאופסותההגדרות

במפהבמפהלתצוגהלתצוגהטקסטואליטקסטואלימידעמידעבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.תצוגהבחר0
.מללבצורתמידעבחר0
.תחתונהכותרתבאזוראפשרותבחר0

.הנוכחיתההגדרהאתמציגה#הנקודה
:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rנוכחיכבישאפשרות

.התחתונהבשורהיוצגכעתנוסעאתהשבוהכביש
,הרחובשםיוצגהנימותלצלבמתחת,המפהאתתזיזאם
.האזורשםאוהענייןנקודתשם
Rבשורההבאהמידעאתמציגהקואורדינטותהאפשרות

:התחתונה
ואורךרוחבקווי-
גובהנתון-

.מהמציאותשונהלהיותעשויהגובהנתון
Rללאאפשרות

.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
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.תצוגהבחר0
.מללבצורתמידעבחר0
.הבאהחוצההרחובאתהפעל0

ואתהמופעלתהאפשרותכאשר.פעילהמסךעלהלחצן
שםהצגשלהעליוןבקצהיוצג,ליעדהכוונהללאנוסע

.הבאהחוצההרחוב

מפהמפהגרסתגרסתהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.תצוגהבחר0
.מפהגרסתבחר0

.יוצגהמפורטהמידע
Mercedesשלמקווןמפהעדכוןהשירות% me

connectהמפהנתוניאתלעדכןמאפשר
.)371עמוד3(

צגעלהודעהתוצג,יותרחדשהמפהגרסתישנהכאשר
.המדיה

תקבלהדיגיטליתהמפהשלהעדכניותהגרסאותעלמידע%
.Mercedes-Benzשירותבמרכז
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להימנעותלהימנעותאזוריםאזוריםסקירתסקירת
תצטרךשלאכדי,במסלולמסוימיםמאזוריםלהימנעאפשר
.דרכםלנסוע
אזורדרךהמוביליםנתיביםמרוביכבישיםאומהיריםכבישים
.המסלולחישובלצורךבחשבוןנלקחים,ממנולהימנעשיש

במסלולבמסלולחדשחדשמאזורמאזורהימנעותהימנעות
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
להימנעותאזורים2מדיהאפשרויות2מסלול2
.להימנעותחדשאזורבחר0
.מפהבאמצעותבחרבחר:המפההמפהבאמצעותבאמצעותהתחלההתחלה0
.)368עמוד3(המפההזזת0
.כתובתהזנתבאמצעותבחרבחר:יעדיעדחיפושחיפושדרךדרךהתחלההתחלה0
.)342עמוד3(כתובתהזן0
.aידיעלאשראוהרשימהמתוךיעדבחר0

.תופיעהמפה
.הבקרהלחצןעללחץאועלקש:האזורהאזורהצגתהצגת0

להימנעשישהאזוראתמסמןהוא.יופיעאדוםמלבן
.ממנו

שתילזוזוקרבאופשק:המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשינוישינוי0
.המגעלוחעלאוהמדיהצגעלאצבעות

.יקטןאויגדלהמפהשלהמידהקנה

.aבחרבחר:אזוראזורהגדרתהגדרת0
רשוםהאזור.תופיעבזיכרוןנשמרההחסימהההודעה
.ברשימה

להימנעותלהימנעותאזוריםאזוריםשינוישינוי
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
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
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1
להימנעותאזורים2מדיהאפשרויות2מסלול2
.הרשימהמתוךאזורבחר:אזוראזורמחיקתמחיקת0
.מחקבחר0
.כן-בהשאלהאתאשר0
אזוריםשנילפחותנקבעואם:האזוריםהאזוריםכלכלמחיקתמחיקת0

.הכלמחקבחר,להימנעות
.כן-בהשאלהאתאשר0

המפההמפהנתונינתוניעדכוןעדכוןסקירתסקירת

Mercedes-Benzשירותשירותבמרכזבמרכזהעדכוןהעדכוןביצועביצוע
מפהנתוניכמובדיוקמתיישניםהדיגיטליתהמפהנתוני
הניווטמערכתתוכלעדכנייםמפהנתוניבעזרתרק.רגילה
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הגרסאותעלמידע.ליעדךאופטימליבאופןאותךלכוון
שירותבמרכזתקבלהדיגיטליתהמפהשלהעדכניות

Mercedes-Benz.
.הדיגיטליתהמפהנתונישלעדכוןלבקשתוכלשם
.נוספותלעלויותלגרוםעלולהדבר%

מקווןמקווןמפהמפהעדכוןעדכון
Mercedesשלהמקווןהמפותעדכוןשירות me connect
.המפהנתוניאתמעדכן
:תנאים
RMercedes me connectזמין.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rזמיןהשירות.
Rהופעלהשירות.
.המדינותבכלזמיןאינוהמקווןהמפותעדכוןשירות%
:הבאותבדרכיםלבצעאפשרהעדכוןאת
Rאוטומטימפהעדכון(אחדאזורעבור(

כבויהאוטומטימקווןעדכוןהמערכתהגדרתכאשר
עדכוןשזמיןכךעלהודעהתקבל,)334עמוד3(

עדכוןאתולהורידההודעהאתלאשרבאפשרותך.מפה
.המפה
Rידנימפהעדכון(האזוריםכלאואזוריםכמהעבור(

מכןולאחרהאחסוןלמדייתראשיתיורדוהמפהנתוני
.המולטימדיהבמערכתיעודכנו

:כאןתקבלמקווןמפותעדכוןעלנוסףמידע
RשירותבמרכזMercedes-Benz
Rבקישור:https://www.mercedes.me

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

de_DE/index.html.

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
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קיבלהקיבלההצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
מיקום2¡2ניווט2©1

.בחר0
לכיווןביחסלמכההתפילהכיווןאתיציגבמצפןהחץ

.הנסיעה
.יוצגהנקלטיםהלווייניםמספר

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה%

המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשלשלאוטומטיתאוטומטיתקביעהקביעה
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.תצוגהבחר0
.המפהכיווןבחר0
.אוטומטיזוםאתהפעל0

נקבעהמפהשלהמידהקנה.פעילהמסךעלהלחצן
.הכבישוסוגהנסיעהלמהירותבהתאםאוטומטית

כעבור.המפהשלהמידהקנהאתידניתלשנותאפשר%
.אוטומטיתשוביתכוונןהואשניותכמה

לווייןלווייןמפתמפתהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.לוויןמפתאתכבהאוהפעל0

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

שיורישיוריטווחטווחהצגתהצגת
תנאיםתנאים
Rבפונקציהתומכתהמולטימדיהמערכת.

:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.נסיעהטווחאתהפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן

:הבאיםהחיווייםבאמצעותהמפהעליוצגהנסיעהטווח
Rירוקמחוון:ודיזלבנזיןברכבי

אינההטווחתצוגת,התחתוןהעתודהלמפלסהגעהעם
.המפהעלעודמופיעה
.המדינותבכלזמינהאינההמפהעלהנסיעהטווחתצוגת%

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

:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.תצוגהבחר0
.במפהפריטיםבחר0
.מקווניםמפהתכניהנושאאתוהצגלמעלהגלול0

Mercedes.יוצגוהזמיניםהשירותים me connect
.השירותיםאתמספק
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.אווירמזגכגון,שירותהפעל0
לדוגמה,האווירמזגעלעדכנימידעיוצגהניווטמפתעל

לדוגמה,אלהמשירותיםהמידע.העננותאוהטמפרטורה
.המפהשלמידהקנהבכליוצגלא,אווירמזגסמלי

המידהבקניהמידעוהצגתהזמיניםהשירותיםעלנוסףמידע
Mercedesבפורטלתמצאהמפהשלהשונים me: https://

me.secure.mercedes-benz.com
.המדינותבכלזמיןאינוהאווירמזגעלהמידע%

המחווניםהמחווניםבמכללבמכללתכליתיתתכליתית-הרבהרבבתצוגהבתצוגההמפההמפההצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
נוספותהגדרות2Z2ניווט2©1

.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

חנייהחנייהשירותשירות

חנייהחנייהלשירותלשירותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

עלהקפדהאיעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
לחניוניםהמותרהמרביהגובה

אומקורהבחניוןלרכביםהמותרהמרבימהגובהחריגה
רכבולחלקיהרכבלגגנזגלגרוםעשויהקרקעי-תת

.אחרים
.ברכבלנוסעיםפציעהסכנת
לשיםישקרקעי-תתאומקורהלחניוןכניסהלפני0

.המרביהגובהאתהמצייןבמקוםלשלטלב
גבוה,עליוהמותקנותתוספותכולל,הרכבאם0

המקורהלחניוןלהיכנסאיןהמותרהמרבימהגובה
.קרקעי-התתאו

.המדינותבכלזמיןאינוהשירות

חניהחניהאפשרותאפשרותבחירתבחירת

החניהמקוםבחירתלפניהערההערה*

השירותספקידיעלשסופקהמידעעלמבוססיםהנתונים
.המתאים

Mercedes Benzכלשהיבאחריותנושאתאינה
מגרשאוהחניוןעלהמסופקהמידעודיוקלמהימנות
.החניה
.המקומייםוהתנאיםהמידעאחרתמידעקוב0

תנאיםתנאים
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
Rחניהכוללהניווטשירותיהיקף.
R375עמוד3(מופעלחנייה(.

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

.jעלבמפההקש0
.חניהאפשרותבחר0

.בסביבההחנייהאפשרויותיוצגובמפה
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):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

.מסלולחישוב)349עמוד3(0
):זמינותאם(הבאותהפונקציותאתלבחורגםניתן
Rהקרובהבסביבהענייןנקודותחיפוש.
Rהיעדשמירת.
Rליעדטלפוןשיחת.

RעםיעדשיתוףNFCקודעםאוQR.
Rהאינטרנטאתרכתובתהצגת.
Rבמפההיעדהצגת.

במפהבמפהחניהחניהאפשרויותאפשרויותהצגתהצגת
תנאיםתנאים
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
Rחניהכוללהניווטשירותיהיקף.

:מולטימדיהמערכת
2Zניווט2©1

.חנייהאתהפעל0
בקרבתהחניהאפשרויותמוצגות.פעילהמסךעלהלחצן
.הרכבשלהנוכחיהמיקום

חנייהחנייהדמידמיתשלוםתשלום
תנאיםתנאים
RבפורטלומופעליםזמיניםהניווטשירותיMercedes

me.
.חניהכוללהניווטשירותיהיקף
RבפורטלנרשמתMercedes meל-Mercedes Pay

שלךהתשלוםפרטיאתוהזנתהאחריםהשירותולספקי
.חנייהדמיתשלוםעבור

R375עמוד3(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
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.אישורעלבלחיצהההזמנהאתהשלם0
.ביטולבחרהאישורהודעתקבלתלאחר:ההזמנהההזמנהביטולביטול0

.מינימוםבעלויותתחויבכיייתכן
באמצעותהפעילההעסקהאתעצור:ההזמנהההזמנהסיוםסיום0

Mercedesאפליקציית Me.
.העלויותושלהתהליךשלסיכוםלךיוצגכעת
שהמשכתלאחררכבךעבורפעילחנייהתהליךמזוההאם

תהליךלסייםברצונךהאםאותךתשאלהמערכת,בנסיעה
.זהחנייה

.ההודעהאתאשר0
הודעהתופק,בהצלחההופסקהחנייהשתהליךלאחר
.שהסתייםהחנייהתהליךשלהפרטיםעםברכבנוספת

דרךדרךמצלמתמצלמת

הדרךהדרךמצלמתמצלמתעלעלהערותהערות

הדרךבמצלמתהשימושלפניהערההערה*

הםהדרךמצלמתשלבפונקציותוהשימושההפעלה
אתהמסדירותהמשפטיותהתקנות.המלאהבאחריותך
שונותלהיותעשויותהדרךבמצלמתוהשימושההפעלה
אחרעקוב,לכן.מופעלתהדרךמצלמתבהבמדינה

הפרטיותהתקנותאחרובפרט,המשפטיותהתקנות
.ההפעלהבמדינת

בתקנותעיין,הדרךבמצלמתהשימושלפני,לכן
.השימושבמדינתהרלוונטיות
.המדינותבכלמותרתאינהההפעלה

.במדינההספציפיותלתקנותלבשים0

מציאותהפונקציהעםבשילובבניווטזמינההדרךמצלמת
.רבודה

הדרךהדרךמצלמתמצלמתשלשלהווידאוהווידאוהקלטותהקלטותעבורעבורUSBהתקןהתקןבחרבחר
תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברלפחותאחד

.)424עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
.USB-ההתקןאתבחר0

הדרךהדרךמצלמתמצלמתבאמצעותבאמצעותוידאווידאוהקלטתהקלטתשלשלעצירהעצירה/הפעלההפעלה
תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך

.)424עמוד3(

Rפועלההצתהמתג.

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
למערכתUSBהתקניכמהמחובריםכאשר0

.)376עמודUSB)3-ההתקןאתבחר,המולטימדיה
.בלולאההקלטהאובודדתהקלטההקלטהמצבבחר0

,מלאוהזיכרוןבודדתהקלטהבאפשרותבוחריםכאשר
הקלטהמפנימוגנתהבודדתההקלטה.נעצרתההקלטה
.עליהאוטומטית

מוקלטים,בלולאההקלטהבאפשרותבוחריםכאשר
,הזיכרוןלמגבלתהגעהעם.קצריםוידאוקובצימספר
ממשיכהוההקלטהנמחקביותרהישןהווידאוקובץ
.אוטומטיבאופן

.הקלטההתחלבחר:הפעלההפעלה0
מדייתאתלהסירלאנאההודעה.מוצגההקלטהמשך

.USB-הבהתקןיישמרהווידאוקובץ.תופיעהאחסון
.הקלטהסייםבחר:סיוםסיום0

:הודעהלהופיעעשויההבאיםבמקרים
Rשזמינותאומלאהזיכרון:בודדתהקלטההקלטהבמצב

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

לתקנותבבקשהלבשיםהגבולאתעברתההודעה
וידאולהקלטותבנוגע

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה
Rזמינהלאמצלמהההודעה,תקינהאינההמצלמה

.מוצגת
-Mercedesשירותבמרכזלבדיקההמצלמהאתהבא

Benz.

הדרךהדרךמצלמתמצלמתשלשלוידאווידאוהקלטתהקלטתמחיקתמחיקת
תנאיםתנאים
RהתקןUSBלמערכתמחוברוידאוהקלטותעם

.)424עמוד3(המולטימדיה

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
.pהסמלאתבחר0

.מוצגהקלטותהתפריט
.Vבחרוידאוקובץעבור0
.מחקבחר0
.כןבחר0

.Äבחרבחר:הווידאוהווידאוקובציקובציכלכלמחיקתמחיקת0
.הרשומותכלאתמחקבחר0

הדרךהדרךמצלמתמצלמתשלשלההגדרותההגדרותקביעתקביעת
תנאיםתנאים
RהתקןUSBהמולטימדיהלמערכתמחוברתומך

.)424עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דרךמצלמת2
.Zבחר0
מעברעלהערהאתהפעל:גבולגבולבחצייתבחצייתהודעההודעההצגתהצגת0

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

.המרוץשלאוטומטית

.המרוץשלאוטומטיתוידאוהקלטתאתהפעל0
,הרכבאתמתניעיםכאשר.פעילהמסךעלהלחצן
.אוטומטיתתתחילהווידאוהקלטת

.המדינותבכלזמינהאינההפונקציה%

טלפוןטלפון
טלפוןטלפוןשירותישירותי

לטלפוןלטלפוןבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

תפעולבעתהלבתשומתלהסחתסכנהאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןברכבתקשורתהתקני

נהיגהבזמןברכבהמותקניםתקשורתהתקנישלתפעול
בנוסף.בדרךמהנעשהשלךהלבתשומתאתלהסיטעשוי
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהלכך
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה
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תקשורתהתקניתפעולבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןניידים

הנהגשלהלבתשומתאתמסיטיםניידיםתקשורתהתקני
השליטהאתלאבדעלולהנהגלכךבנוסף.בדרךמהנעשה

.הרכבעל
רקניידיםתקשורתהתקנילתפעלרשאיהנהג0

.במקוםעומדכשהרכב
תקשורתבהתקנילהשתמשרשאיםהרכבנוסעי0

באזורלדוגמה,לכךהמיועדבאזוררקניידים
.האחורייםהמושבים

בהתאםרקברכבניידיםתקשורתהתקנילתפעלמותר
.זהבנושאבמדינתךהתקפותהעדכניותהחוקלדרישות

חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

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

להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0
במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0

לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים
.המטעןבתאתמידולקשור

התקנישלתקיןאחסוןבנושאהנוספותלהנחיותלבשים
:ניידיםתקשורת
R105עמוד3(הרכבעלהעמסה(

:באוMercedes-Benzשירותבמרכזתקבלנוסףמידע
https://www.mercedes-benz-mobile.com/
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הטלפוןהטלפוןתפריטתפריטסקירתסקירת

המחוברהניידהטלפוןשל®Bluetooth-השם1
הניידהטלפון/כרגע

המחוברהניידהטלפוןשל®Bluetooth-השם2
)נוסףטלפוןמצב(הניידהטלפון/כרגע

המחוברהניידהטלפוןשלהסוללהמצב3
הסלולריתהרשתשלשדהעוצמת4
אפשרויות5

התקניםניהול6
הודעות7
נומריתמקלדת8
קשראישחיפוש9

®Bluetoothפרופילפרופילסקירתסקירת

שלשל®Bluetoothפרופילפרופיל
הניידהניידהטלפוןהטלפון

תפקודתפקוד

PBAP)Phone Book
Access Profile(

יוצגוהקשראנשי
במערכתאוטומטית

המולטימדיה
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שלשל®Bluetoothפרופילפרופיל
הניידהניידהטלפוןהטלפון

תפקודתפקוד

MAP)Message
Access Profile(

בפונקציותלהשתמשאפשר
ההודעות

הטלפוןהטלפוןשלשלהפעולההפעולהסוגיסוגיסקירתסקירת
שלהשוניםהפעולהסוגילרשותךיעמדולאבזורבהתאם
:הטלפון
Rבאמצעותהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון

Bluetooth®)3380עמוד(.
Rהמולטימדיהמערכתאלמחובריםניידיםטלפוניםשני

)טלפוניםשנימצב(®Bluetoothבאמצעות
.)381עמוד3(
תוכל,בחזיתהמוצגהניידהטלפוןבאמצעות-

.המולטימדיהמערכתשלהפונקציותבכללהשתמש
לענותתוכל,ברקעהמוצגהניידהטלפוןבאמצעות-

.הודעותולקבלנכנסותלשיחות
לביןבחזיתהמוצגהניידהטלפוןביןלהחליףתוכל

בכלברקעהמוצגהניידהטלפון
.)381עמוד3(עת
RכטלפוןהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפוןSAP

)Sim Access Profil()3384עמוד(.

RכרטיסSIMהמולטימדיהלמערכתמחוברבלבד
.)385עמוד3(
RכרטיסSIMמסויםניידטלפוןעםבשילוביחובר

.)385עמוד3(
®Bluetoothשלהשמעבפונקצייתלהשתמשאפשר%

.)425עמוד3(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

.)328עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

ניידניידטלפוןטלפוןחיפושחיפוש
.íבחר0
.חדשהתקןחברבחר0

Secureבאמצעותבאמצעותהרשאההרשאה(ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור Simple
Pairing(

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

.המולטימדיהובמערכתהניידבטלפוןספרות1-16
במערכתניידיםטלפונים15עדלאשראפשר%

.המולטימדיה
מחדשיחוברהרשאהשקיבלוניידיםטלפונים
.אוטומטית
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שמעכהתקןגםהניידבטלפוןלהשתמשאפשר%
Bluetooth®)3425עמוד(.

)טלפוניםטלפוניםשנישנימצבמצב(שנישניניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור
תנאיםתנאים
Rלמערכתמחוברכבוראחדניידטלפוןלפחות

.®Bluetoothבאמצעותהמולטימדיה

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.íבחר0
.חדשהתקןחברבחר0
.הניידהטלפוןאתבחר0
.התקןשםהתקןשםבחר0

.המולטימדיהלמערכתיחוברשנבחרהניידהטלפון

)נוסףנוסףטלפוןטלפוןמצבמצב(ניידניידטלפוןטלפוןהחלפתהחלפת
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1
.נפרדותבכרטיסיותמוצגיםהניידיםהטלפוניםשני
.המבוקשהניידהטלפוןאתהלשוניתאתבחר0

הסלולריהטלפוןהואשנבחרהבלשוניתהניידהטלפון
.הראשי

,הטלפוןהגדרותלמעט,הטלפוןבתפריטהמשנהתפריטי
ניתן,הטלפוןבהגדרות.הראשיהניידלטלפוןמתייחסים

.הניידיםהטלפוניםשניעבורהגדרותלבצע

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהפונקציההפונקציהשינוישינוי
תנאיםתנאים
Rהמולטימדיהלמערכתמחובראחדניידטלפוןלפחות

.)380עמודBluetooth®)3באמצעות

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

פונקציהפונקציההפעלתהפעלת
.íההתקניםמנהלאתבחר0
.ניידטלפוןשלבשורהאפורסמלבחר0

.תופעלהרלוונטיתהפונקציה

פונקציהפונקציההשבתתהשבתת
.íההתקניםמנהלאתבחר0
שלבשורההצבעוניהסמלאתבחר:פעילהפעילההפונקציההפונקציה0

.ניידטלפון
.מולטימדיהממערכתמנותקהניידהטלפון

שלבשורהצבעוניסמלבחר:פעילותפעילותפונקציותפונקציותכמהכמה0
.ניידטלפון

.תושבתהרלוונטיתהפונקציה

ניידיםניידיםטלפוניםטלפוניםהחלפתהחלפת
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.íבחר0
.חדשהתקןחבר:הרשאההרשאהבעלבעלניידניידטלפוןטלפוןאיןאין0
.ניידטלפוןבחר0
המספריהקודאתאשר:חדשהחדשההרשאההרשאהבעלבעלניידניידטלפוןטלפון0

.הניידבטלפון

יחידיחידטלפוןטלפוןבמצבבמצבשימוששימוש
.התקןשםבחר0

.יחידטלפוןבמצביחוברחדשההרשאהבעלניידטלפון
מחוברהיהוכברמורשההיהכברהניידהטלפוןאם

.יחידטלפוןבמצבמחדשיחוברהוא,יחידטלפוןבמצב
עםמחוברהיהוכברמורשההיהכברניידהטלפוןאם

בעתידיחוברהוא,טלפוניםשניבמצבאחרניידטלפון
.יחידטלפוןבמצב

טלפוניםטלפוניםשנישניבמצבבמצבשימוששימוש
.התקןשםהתקןשםבחר0

הניידהטלפוןעםיחוברחדשההרשאהבעלניידטלפון
.טלפוניםשניבמצבשנבחר
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במצבמחוברהיהוכברמורשההיהכברניידהטלפוןאם
שנבחרהניידהטלפוןעםבעתידיחוברהוא,יחידטלפון
.טלפוניםשניבמצב
,אחרניידטלפוןעםבעברמחוברהיההניידהטלפוןאם

.יבוטלזהחיבור

ניידניידלטלפוןלטלפוןהרשאההרשאהביטולביטול/ניתוקניתוק
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.íבחר0
.Äבחרהניידהטלפוןבשורת0
.ניתוקבחרבחר:ניתוקניתוק0

בהתנעהאוטומטיבאופןמחדשיתחברהניידהטלפון
.הרכבשלהבאה

.הרשאהביטולבחרבחר:הרשאההרשאהביטולביטול0

)NFC(אפסאפסטווחטווחתקשורתתקשורתעלעלמידעמידע
פניעלמגעללאנתוניםחילופימאפשרתNFCתקשורת
למערכתניידטלפוןשלחיבוראוקצריםמרחקים

.המולטימדיה
:הניידהטלפוןאישורללאזמינותשלהלןהפונקציות
RעברתURLהמולטימדיהבמערכתלהצגהקשראישאו

)היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(

Rלהגישהנתוניהגדרת-Wi-Fiבאמצעותהרכבשל
)330עמוד3(המולטימדיהמערכת

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

)NFC(אפסאפסטווחטווחתקשורתתקשורתבאמצעותבאמצעותניידניידבטלפוןבטלפוןשימוששימוש
תנאיםתנאים
RNFCשלההפעלההוראותראה(הניידבטלפוןמופעלת

).היצרן
Rהוראותראה(נעולולאמופעלהניידהטלפוןשלהצג

).היצרןשלההפעלה

הניידהטלפוןשלNFCאזוראתקרב:ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור0
או1התאמצעאל)היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(

.עליוהניידהטלפוןאתהנח

לחברכדיהמדיהצגעלהנוספותלהנחיותבהתאםפעל0
טלפוןבמצבהניידהטלפוןחיבור.הניידהטלפוןאת

במצבהניידהטלפוןחיבור.)380עמוד3(בודד
.)381עמוד3(נוסףטלפון

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

אתלהחליףכדיהצגעלהנוספותלהנחיותבהתאםפעל0
טלפוניםשניאויחידטלפוןבמצבהניידהטלפון

.)381עמוד3(
שלךהניידבטלפוןההנחיותאתאשר,הצורךבמידת0

).היצרןשלההפעלהבהוראותעיין(
הוא,אלחוטיתבטעינהתומךשלךהניידוהטלפוןבמידה%

שלהחיבורלאחרNFC-הבאמצעותאוטומטיתיוטען
שהטלפוןהואמקדיםתנאי.החלפתואוהניידהטלפון
.)123עמוד3(ההטענהמחצלתעלמונחהנייד

אותולחברמבליהניידהטלפוןאתלטעוןרוצהאתהאם
לבטלמבליהתאמצעעלאותוהנח,המולטימדיהלמערכת

.לכןקודםהמסךנעילתאת
-https://www.mercedes-benz:בתמצאנוסףמידע

mobile.com/

ובשידורובשידורבקליטהבקליטההקולהקולעוצמתעוצמתהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
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R380עמוד3(ניידטלפוןמחובר(.

:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.אופטימליתדיבוראיכותמאפשרתזופונקציה
כוונוןלצורךמתאיםניידטלפוןלבחורשחובהלבשים%

.והשידורהקליטהעוצמת
.קולעוצמתבחר0
באמצעותובשידורבקליטההקולעוצמתאתהגדר0

.שידורוגםקליטה

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

צלצולצלצולהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.צלצוליםבחר0
.הצלצולאתהגדר0
אתתשמע,הצלצולבהעברתתומךהניידהטלפוןאם%

מערכתשלהצלצולאתבמקוםהניידהטלפוןצלצול
.ברכבהשמע

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהדיבורהדיבורזיהויזיהוישלשלהפסקההפסקה/הפעלההפעלה
תנאיםתנאים

Rהמולטימדיהמערכתבחזיתמחוברהניידהטלפון
.)380עמוד3(

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהדיבורהדיבורזיהויזיהויהפעלתהפעלת
ההגהבגלגל£הלחצןעלאחתשנייהלמשךלחץ0

.תכליתי-הרב
הטלפוןשלהדיבורבזיהוילהשתמשיכולאתהכעת
.הנייד

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהדיבורהדיבורזיהויזיהויהפסקתהפסקת
ההגהבגלגל~או8הלחצןעללחץ0

.תכליתי-הרב
טלפוןשילובבאמצעותמחוברסלולריטלפוןכאשר%

.יופסקאויופעלזהניידטלפוןשלהקוליהזיהוי,חכם

לרכבלרכבטלפוןטלפוןמערכתמערכת

לרכבלרכבהטלפוןהטלפוןמערכתמערכתשלשלהשוניםהשוניםהפעולההפעולהמצבימצביסקירתסקירת
:הבאיםהפעולהמצביאתמציעהלרכבהטלפוןמערכת
RעםהניידטלפוןבאמצעותBluetooth®,פרופילSAP

)SIM Access Profile) )384עמוד3)
RכרטיסבאמצעותSIM)3385עמוד(
RכרטיסבאמצעותSIMמסויםניידטלפוןעםבשילוב

SIMבכרטיסילמשתמשיםבעיקרמיועדזהפעולהמצב
המקושרהניידשהטלפוןברגע.מספרלאותומרובים
,ברכבהמולטימדיהלמערכתמתחברSIM-הלכרטיס
הטלפוןמערכתעבוראוטומטיתיופעלSIM-הכרטיס
הניידוהטלפוןSIM-הכרטיסשלהשילוב.ברכב

הטלפוןמערכתשלאוטומטיתהפעלהמונעשהוגדר
הרכבלדוגמהכאשרSIM-הכרטיסבאמצעותלרכב
.)385עמוד3(אחרלאדםמושאל
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לרכבלרכבהטלפוןהטלפוןבמערכתבמערכתסמליםסמלים

SIMכרטיסעםבשילוברקמשמשהניידהטלפון1
מחובררכבטלפון2
PIN-הסטטוסאתבדוק(לרכבהטלפוןבמערכתתקלה3

))385עמודSIM)3-הכרטיסאו

באמצעותבאמצעותניידניידטלפוןטלפוןעםעםלרכבלרכבהטלפוןהטלפוןמערכתמערכתהגדרתהגדרת
Bluetooth® SAP

תנאיםתנאים

RBluetooth®הוראותראה(הניידבטלפוןמופעל
).היצרןשלההפעלה
RBluetooth®המולטימדיהבמערכתמופעל

.)328עמוד3(
RבפרופילתומךהניידהטלפוןBluetooth® SAP

)SIM Access Profile.(

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.íההתקניםמנהלאתבחר0
.חדשהתקןחברבחר0
®Bluetoothפרופילעםניידטלפוןבחר0 SAP.
באמצעותהמולטימדיהלמערכתהניידהטלפוןאתחבר0

Secure Simple Pairingסיסמה-מפתחאו
.)380עמוד3(
.ואשרSIM-הכרטיסשלPIN-האתהזן0
לבצעאפשראירכבכטלפוןמחוברניידטלפוןכאשר%

שלוSIM-השכרטיסמאחר,הניידמהטלפוןשיחות
.לרכבמושאל

לרכבלרכבטלפוןטלפוןומערכתומערכת®Bluetoothטלפונייתטלפונייתביןביןהחלפההחלפה
®Bluetoothשלשלפרופילפרופילבאמצעותבאמצעות SAP

ההתקניםבמנהל:®Bluetoothלטלפונייתלטלפונייתהחלפההחלפה0
íהסמלעלהקשÄהניידהטלפוןבשורת.

.כטלפוןהשתמשבחר0
פרופילבאמצעותעודיחוברלאהניידהטלפון

Bluetooth® SAP,פרופילבאמצעותאלא
Bluetooth® HFP)Hands Free Profile.(

פרופילפרופילבאמצעותבאמצעותלרכבלרכבטלפוןטלפוןלמערכתלמערכתהחלפההחלפה0
Bluetooth®SAP:ההתקניםבמנהלíעלהקש

.הניידהטלפוןבשורתÄהסמל
.רכבכטלפוןהשתמשבחר0

®Bluetoothפרופילבאמצעותחוברהטלפון SAP.
תומךהניידהטלפוןכאשררקמוצגתזואפשרות%

®Bluetoothבפרופיל SAP.
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SIMכרטיסכרטיסבאמצעותבאמצעותלרכבלרכבטלפוןטלפוןמערכתמערכתהגדרתהגדרת

נמצאשבוהתאשל4הכיסויעללחץהכפפותבתא0
.SIM-הכרטיסיקורא
.נפתחהתא

כדי.2הכרטיסיםלחריץSIM1-הכרטיסאתדחף0
.3מתאמיםישנםננואומיקרובכרטיסילהשתמש

כברמחובריםניידיםשטלפוניםאשרהצורךבמקרה0
.נותקו

.ואשרSIM-הכרטיסשלPIN-האתהזןהצורךבמקרה0
מחוברהשאלהעללאענה:לבדלבדSIMבכרטיסבכרטיסשימוששימוש0

זהבכרטיסלהשתמשתרצההאםכרטיס
.מסויםהתקןעםרק
נכנסותשיחותלרשותךעומדותSIM-הכרטיסדרך

.הרכבשלהמולטימדיהבמערכתויוצאות
הרכבשלהפעלהבכלמחדשיחוברSIM-הכרטיס%

.הסלולריתלרשתויירשם
ניידטלפוןבמקביללחבראפשרSIM-הלכרטיסבנוסף%

.)381עמוד3(טלפוניםשניבמצבנוסף
ניידניידטלפוןטלפוןעםעםבשילובבשילוברקרקSIMבכרטיסבכרטיסשימוששימוש0

האםכרטיסמחוברהשאלהעלכןענה:מסויםמסוים
התקןעםרקזהבכרטיסלהשתמשתרצה
.מסוים

ניידטלפוןחבראו,הרשאהלויששכברניידטלפוןבחר0
.חדש
נכנסותשיחותלרשותךעומדותSIM-הכרטיסדרך

.הרכבשלהמולטימדיהבמערכתויוצאות
כאשררקהסלולריתלרשתיירשםSIM-הכרטיס%

אתלקבועאפשר.מחוברלוהמקושרהניידהטלפון
SIM-הכרטיסשלבהגדרותהמקושרהניידהטלפון
.)386עמוד3)

SIM-ההכרטיסכרטיסשלשלPIN-ההסטטוססטטוסבדיקתבדיקת
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1
מערכתשלהסמליוצג,PIN-השלנוספתהזנהדרושהאם

.קריאהסימןעםלרכבהטלפון
.íההתקניםמנהלאתבחר0
.SIM-הכרטיסאוהניידהטלפוןשםאתבחר0
.ואשרSIM-הכרטיסשלPIN-האתהזן0

לרכבלרכבהטלפוןהטלפוןמערכתמערכתעבורעבורההגדרותההגדרותטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
2Zרכבטלפון2טלפון2©1

.המבוקשותההגדרותאתבחר0
:הבאותההגדרותמביןלבחוראפשר
R386עמוד3(כרטיס(
R386עמוד3(טלפוןמספרהסתרת(
R386עמוד3(ממתינהשיחה(
R386עמוד3(סלולרימפעילבחר(
R386עמוד3(שיחותהעברת(
R387עמוד3(קולעבורבנתוניםשימוש(
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SIMכרטיסכרטיסהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zרכבטלפון2טלפון2©1
כרטיס2

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
הלחצןעללחץ:PINשמירתשמירת0

.שמורSIM-הכרטיסשלPIN-ה.נדלקהנוריתסמל
.אוטומטיתיוזןPIN-ה:PIN-ההשלשלמחדשמחדשהזנההזנה0
עללחץ:מסויםמסויםניידניידטלפוןטלפוןעםעםSIMכרטיסכרטיסשילובשילוב0

.התקןעםרקהפעלההלחצן
עםSIMבכרטיסהשימושאפשרות.נדלקהנוריתסמל
הקשורהניידהטלפוןשלהשם.פעילהמסויםניידטלפון
.יוצג

הלחצןעלשובלחץ:לבדלבדSIMבכרטיסבכרטיסשימוששימוש0
.במסךהתקןעםרקהפעלה
עםSIMבכרטיסהשימושאפשרות.נכבההנוריתסמל
.מבוטלתמסויםניידטלפון

לידהנוריתסמלכאשר:המשולבהמשולבהניידהניידהטלפוןהטלפוןשינוישינוי0
.הלחצןעלפעמייםלחץ,מאירהתקןעםרקהפעלה
.נדלקמכןולאחרראשיתנכבההנוריתסמל

תרצההאםכרטיסמחוברהשאלהעלכןענה0
.מסויםהתקןעםרקזהבכרטיסלהשתמש

ניידטלפוןחבראו,הרשאהלויששכברניידטלפוןבחר0
.חדש

השיחותהשיחותהעברתהעברתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zרכבטלפון2טלפון2©1
טלפוןמספרהסתרת2

:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
שליהמספראתהסתר0
שליהמספראתהצג0
הספקשלמחדלברירת0

ממתינהממתינהשיחהשיחהפונקציותפונקציותהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zרכבטלפון2טלפון2©1
ממתינהשיחה2
.הלחצןעללחץ:ממתינהממתינהשיחהשיחההפעלתהפעלת0

.פעילההפונקציה.נדלקהנוריתסמל
.הלחצןעללחץ:ממתינהממתינהשיחהשיחהביטולביטול0

.מבוטלתהפונקציה.נכבההנוריתסמל

סלולריסלולריספקספקבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2Zרכבטלפון2טלפון2©1
סלולרימפעילבחר2
שלאוטומטיתבחירההלחצןעללחץ:אוטומטיאוטומטי0

.סלולרימפעיל
.פעילההפונקציה.נדלקהנוריתסמל

מפעילשלאוטומטיתבחירההלחצןעללחץ:ידניתידנית0
.סלולרי
.מבוטלתהפונקציה.נכבההנוריתסמל

.רשתמצבהצגבחר0
.יוצגוהקיימיםהסלולרייםהספקים

.סלולריספקבחר0

השיחותהשיחותהעברתהעברתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zרכבטלפון2טלפון2©1
שיחותהעברת2
.חדשהשיחותהעברתבחר0

:שיחותלהעברתהבאיםהכלליםיוצגו
Rהשיחותכלאתהעבר
Rתפוסאםשיחההעבר
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Rתשובהאיןאםשיחההעבר
Rזמיןלאאםשיחההעבר

.אחדכללבחר0
.טלפוןמספרהזן0

בנתוניםבנתוניםהשימושהשימוששפתשפתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zרכבטלפון2טלפון2©1
קולעבורבנתוניםשימוש2

האפשרויותלרשותךעומדותהנתוניםתעבורתתקןבבחירת
:הבאות

אוטומטי0
ללאאוטומטית0
.אוהמבוקשהתקןאתבחר:ידניתידנית0

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
R387עמוד3(פעילהשיחהישנה(.
Rנוספתשיחההתקשרת.

שיחותשיחותביןביןמעברמעבר
.קשראישבחר0

יהיוהאחרותהשיחות.פעילהתהיהשנבחרההשיחה
.בהמתנה

ממתינהממתינהלשיחהלשיחהמעברמעבר
.הממתינההשיחהשלהקשראישאתבחר0

ועידהועידהשיחתשיחתביצועביצוע
.ועידהשיחתiבחר0

.לוועידהיצורףהחדשהמשתתף

פעילהפעילהשיחהשיחהסיוםסיום
.שיחהסייםkבחר0
שבהמתנההשיחהאתהופכיםאחדיםניידיםטלפונים%

.הפעילההשיחהסיוםלאחרמידהפעילהלשיחה

ממתינהממתינהשיחהשיחהשלשלדחייהדחייה/קבלהקבלה
תנאיםתנאים
R387עמוד3(פעילהשיחהישנה(.
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.הודעהתוצג,נוספתשיחהנכנסתאחתשיחהבמהלךאם
צלילתשמע,הסלולריתהרשתולמפעילהניידלטלפוןבהתאם
.ממתינהשיחה
התראהצלילתשמע,נוסףטלפוןמצבהפעלתבעת,בנוסף
).פעילאינושעדיין(השניבטלפוןמתקבלתהשיחהכאשר
.Rאשרבחר0

.הפעילההשיחהתהיההנכנסתהשיחה
,המולטימדיהלמערכתמחובראחדניידטלפוןכאשר
.בהמתנהנמצאתהקודמתהשיחה
,שיחהבמהלךהאחרבטלפוןלשיחהותענהבמידה
.תסתייםהנוכחיתהשיחה

.סרבkבחר0
הסלולריבספקתלוייםהתגובהואופןהפונקציות%

).היצרןשלההפעלההוראותראה(שלךהניידובטלפון

קשרקשראנשיאנשי

הקשרהקשראנשיאנשיתפריטתפריטעלעלמידעמידע
ממקורותהקשראנשיכלאתמכילהקשראנשיתפריט
.האחסוןהתקןאוניידטלפוןכגון,הזמיניםהנתונים
מספראתלטעון/לשמורבאפשרותך,הנתוניםלמקורבהתאם
:שלהלןהקשראנשי
Rרשומות3000:קבועיםקשראנשי.

Rלכלרשומות5000:הניידמהטלפוןשנטעניםקשראנשי
.טלפון

:הבאותהפעולותאתלבצעאפשרהקשראנשיתפריטמתוך
Rקשרלאישהתקשרותלדוגמה,טלפוניתהתקשרות

)389עמוד3(
R346עמוד3(ניווט(
R392עמוד3(הודעהכתיבת(
R390עמוד3(נוספותאפשרויות(

כאשראוטומטיתמוצגיםהניידהטלפוןשלהקשראנשי
)380עמוד3(המולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון

הקשראנשישלהאוטומטיתהטעינהופונקציית
.מופעלת)388עמוד3(

אנשיעלהמבוססותהצעותלהציגיכולההמולטימדיהמערכת
השיחותעלבהתבססגםכמו,תכוףבשימושהנמצאיםהקשר

יומןבראשמוצגיםאלה.)312עמוד3(והיוצאותהנכנסות
.השיחות

הניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלהקשרהקשראנשיאנשיהורדתהורדת
:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.שיחותויומןקשראנשיבחר0

אוטומטיאוטומטי
אינהאוטומטיקשראנשיסינכרוןהפונקציהכאשר0

.אחתבלחיצההפונקציהאתהפעל:מופעלת

ידניידני
:מופעלתאוטומטיקשראנשיסינכרוןהפונקציהכאשר0

.אחתבלחיצההפונקציהאתהשבת
.קשראנשיסינכרוןבחר0

הבקרלמצבבהתאםמופעלתהפונקציההאםלזהותניתן
.בצגאוטומטיקשראנשיסינכרוןלמללמימיןהממוקם

קשרקשראישאישטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

:הבאותבדרכיםקשראנשילחפשניתן
Rתיבותראשילפיחיפוש
Rשםלפיחיפוש
Rטלפוןמספרלפיחיפוש

.החיפושבשדההתוויםאתהזן0
.קשראישבחר0

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

הקשרהקשראנשיאנשישלשלהשםהשםתבניתתבניתשינוישינוי
:מולטימדיהמערכת
2Zטלפון2©1

.כלליבחר0
.שםתבניתבחר0

:הבאותהאפשרויותעומדותלרשותך
Rפרטישםמשפחהשם
Rפרטישםמשפחהשם
Rמשפחהשםפרטישם
.אפשרותבחר0

קשרקשראנשיאנשיייבואייבואסקירתסקירת

שוניםשוניםממקורותממקורותקשרקשראנשיאנשי

תנאיםתנאיםמקורמקור

òהתקןUSBההתקן-USBמחובר
.USB-הלחיבור

ñחיבור
Bluetooth®

vCardsשליחתאם
®Bluetoothבאמצעות
לקלוטאפשר,נתמכת

vCardsבאמצעותלדוגמה
.נטבוקאוניידטלפון

Bluetooth®מופעל
המולטימדיהבמערכת
הוראותראה(ובהתקן
).היצרןשלההפעלה

הקשרהקשראנשיאנשילתפריטלתפריטקשרקשראנשיאנשיייבואייבוא
:מולטימדיהמערכת
כללי2Z2טלפון2©1
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
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הקשרהקשראנשיאנשיבתפריטבתפריטנוספותנוספותאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

.rבחרהקשראיששלבשורה0
.Äבחר0

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

.פעילהבשיחהזמינההאפשרות
.אפשרותבחר0

קשרקשראנשיאנשיבתפריטבתפריטלהצעותלהצעותאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
תנאיםתנאים
R308עמוד3(פרופילנוצר(.
Rמופעלתקשראנשיהצעותאפשרהאפשרות

.)312עמוד3(

: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
מועדפיםהוסף2fטלפון2©1

.קשראישבחר0
.rבחרהקשראיששלבשורה0
.טלפוןמספרבחר0

.הכלליהטלפוןבתפריטכמועדףיישמרהקשראיש

הכלליהכלליהטלפוןהטלפוןבתפריטבתפריטמועדפיםמועדפיםמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
1©

.הכללי)390עמוד3(הטלפוןבתפריטמועדףבחר0
.שבחרתהמועדףעלארוכהלחיצהלחץ0
.מחקבחר0
.כןבחר0
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המועדפיםהמועדפיםשלשלמחיקתמחיקת
.המדיהבצג©עלהקש0
.טלפוןבחר0
.Zבחר0
.המחוברהטלפוןאתבחר0
.שיחותויומןקשראנשיבחר0
.המועדפיםכלאתמחקבחר0

המועדפיםכלאתלמחוקהאם:מוקפץחלוןמוצג
.כןבחר0

שיחותשיחותיומןיומן

השיחותהשיחותיומןיומןשלשלכלליתכלליתסקירהסקירה
שלPBAPבפרופילשלךהניידהטלפוןשללתמיכהבהתאם

Bluetooth®,התצוגהעלשונותהשפעותתהיינה
.השיחותיומןשלוהפונקציות

®BluetoothשלPBAPבפרופילתמיכהוקיימתבמידה
:שלהלןההשפעותלכךתהיינה
Rבמערכתיוצגוהניידהטלפוןשלהשיחותיומני

.המולטימדיה
Rאתלאשרתצטרךהניידהטלפוןחיבורשבעתייתכן

.®BluetoothשלPBAPפרופילעבורהחיבור

®BluetoothשלPBAPבפרופילתמיכהקיימתולאבמידה
:שלהלןההשפעותלכךתהיינה
Rכאשרמשלהשיחותיומןמייצרתהמולטימדיהמערכת

.ברכבמבוצעותשיחות
Rבטלפוןהשיחותיומניעםמסתנכרןאינוהשיחותיומן

.הנייד

אנשיעלהמבוססותהצעותלהציגיכולההמולטימדיהמערכת
השיחותעלבהתבססגםכמו,תכוףבשימושהנמצאיםהקשר

יומןבראשמוצגיםאלה.)312עמוד3(והיוצאותהנכנסות
.השיחות

השיחותהשיחותמיומןמיומןלמספרלמספרהתקשרותהתקשרות
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.שיחותיומן+בחר0
.רשומהבחר0

.תחלההתקשרות

השיחותהשיחותיומןיומןעבורעבורנוספותנוספותאפשרויותאפשרויותהצגתהצגת
:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.שיחותיומן+בחר0

הרשומהשלהשורהאתבחר:שמורהקשראישאם0
r.

.יוצגוהאפשרויות
.iבחר:שמוראינוהקשראישאם0

השיחותהשיחותברשימתברשימתההצעותההצעותעבורעבוראפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
תנאיםתנאים
R308עמוד3(פרופילנוצר(.
Rמופעלתקשראנשיהצעותאפשרהאפשרות

.)312עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
טלפון2©1

.שיחותיומן+בחר0
.Vבחרההצעהשלבשורה0

:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
Rבמועדפיםשמירה
Rשובתציעאל

.אפשרותבחר0
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שיחותשיחותיומןיומןמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

.שיחותויומןקשראנשיבחר0
.שיחותיומןמחקבחר0
.כןבחר0
תומךאינוהניידהטלפוןכאשרזמינהזופונקציה%

.®BluetoothשלPBAPבפרופיל

מסרוניםמסרונים

ההודעותההודעותפונקציותפונקציותשלשלכלליתכלליתסקירהסקירה
.ההודעותמתפריטSMSולשלוחלקבלבאפשרותך

®BluetoothשלMAPבפרופילתומךהניידהטלפוןאם
.המולטימדיהבמערכתההודעותבפונקציותלהשתמשאפשר
טלפוניםשלהנתמכותוהפונקציותההגדרותעלנוסףמידע
שירותבמרכזתקבל®Bluetoothתומכיניידים

Mercedes-Benzאוhttps://www.mercedes-benz-
mobile.com

לאחרנוספותקביעתדורשיםמסוימיםניידיםטלפונים
שלההפעלההוראותראה(המולטימדיהלמערכתההתחברות

).היצרן

ההודעותההודעותתצוגתתצוגתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
2Zמכשירשם2טלפון2©1

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

.הגדרהבחר0

הודעותהודעותקריאתקריאת
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

ההקראהההקראהבפונקצייתבפונקצייתשימוששימוש
.קשראישבחר0
.¬באפשרותבחרבקוללהקראה0

.תוקראההודעה

חדשהחדשההודעההודעהושליחתושליחתהכתבתהכתבת
תנאיםתנאים
Rלאינטרנטחיבורישנו.

:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

.rבעזרתחדשההודעהבחר0

נמעניםנמעניםהוספתהוספת
.fבחר0
.קשראישבחר0

טקסטטקסטהכתבתהכתבת
.pבחר0

.יחלההכתבהתהליך
.ההודעהאתאמור0

אותהתציגואזהמדוברתההודעהאתתעבדהמערכת
.כטקסט

הודעההודעהשליחתשליחת
.שלחבחר0
בלוחלהשתמשבאפשרותך,במקומועומדהרכבכאשר%

לאינטרנטבחיבורצורךאין.הודעהלכתובכדיהמקשים
.במקלדתלהשתמשכדי
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ההודעותההודעותבהיסטורייתבהיסטורייתלהודעהלהודעההשבההשבה
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

.הודעותרשימתמוצגת
.הקשרמאנשיאחרלצדrבחר0

.תוצגזהקשראיששלההודעותהיסטוריית
.pבחר0

.יותחלההכתבהתהליך
.ההודעהאתאמור0

אותהתציגואזהמדוברתההודעהאתתעבדהמערכת
.כטקסט

.שלחבחר0

להודעהלהודעהבתבניתבתבניתשימוששימוש
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

חדשהחדשהכהודעהכהודעהבתבניתבתבניתשימוששימוש
.חדשההודעהבכתיבתrבחר0
.fבאמצעותנמעןהוסף0
.0תבניתבחר0

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
Rחדשההודעה

.אפשרותבחר0

הודעההודעהמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
2lמכשירשם2טלפון2©1

.קשראישבחר0
.ההודעותאחתעלממושכתלחיצהלחץ0
.מחקבחרבחר:הודעההודעהמחיקתמחיקת0
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In-Car Office
In-Carשלשלהפונקציותהפונקציות Office

In-Car Officeהמקווניםלשירותיםלהתחברלךמאפשר
.המולטימדיהמערכתבאמצעותשלך

:לרשותךעומדותהבאותהפונקציות
Rהשנהבלוחעתידיותפגישותהצגת
Rהואלכךהתנאי.מסוימתלפגישההניווטהפעלת

.אליולנווטשניתןמקוםכוללתשהפגישה
Rהפגישותהצגת
Rלבצעשעליךוהשיחותהמשימותשלובחירההצגה

עומדהרכבכאשררקזמינותאחדותשפונקציותלבשים%
.במקום

In-Carפתיחתפתיחת Office
תנאיםתנאים
Rראשיכטלפוןהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me:

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

me.

Rלמשלכמו,מקווןבשירותמשתמשחשבוןלךיש
Office In-Carאלהמקושר,365 Officeפורטלדרך

Mercedes me.

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1

.בחר0
.היוםשלהזמניםלוחאתלראותתוכל
:היומןבתצוגתשלהלןהתצוגותאתלמצואניתן
Rשלםיום:שלםיוםשלפגישות
Rלדוגמה,מוגבלזמןמשךבעלותפגישותהזנת

.סיוםושעתהתחלהשעתעםשעותארבעשלפגישה

In-בביומןיומןרשומתרשומתשלשלפונקציותפונקציותבחירתבחירת Car Office
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
יומן22
.אירועבחר0

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
הקראה.
Rהתקשר
Zנווט
Eמחק

.פונקציהבחר0
עלנוסףמידעמסופקאםרקזמינותמסוימותפונקציות%

.מוצגותאינןזמינותלאפונקציות.היומןרשומת
לרשומתמשוייךמספראםרקזמינההתקשרהפונקציה

.היומן
השייךהמקווןבחשבוןאםרקזמינהנווטהפונקציה

.אליולנווטשאפשרמקוםלאירועהוסף

ושיחותושיחותממשימותממשימותפונקציותפונקציותבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
טלפוןושיחותמשימות22
.רשומהבחר0

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rהקראה
Rהתקשר

מספרשמוראםרקמשימותעבורזמינהזואפשרות
.טלפון
Rמחק

.אפשרותבחר0
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'בוצעהבוצעה'ככושיחותושיחותמשימותמשימותמתוךמתוךרשומהרשומהסמןסמן
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
טלפוןושיחותמשימות22
.טלפוןושיחותמשימותבסמלבחר0

.והשיחותהמשימותשלסקירהתוצג
שנבחרההרשומהאתסמן:בודדותבודדותשיחותשיחותאואומשימותמשימות0

.O'בוצעה'כ

נכנסתנכנסתשיחהשיחהסימוןסימון
לקבלאםלשאולכדימופיעההשאילתה,שיחהנכנסתכאשר
.אותהלסמןאולדחות,השיחה

.סמןבחר0
ושיחותמשימותאלאוטומטיתותועברתידחההשיחה
In-Car-בטלפון Office.

לל"דואדואניהולניהול
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דואר22

לל"דואדואקריאתקריאת/הצגתהצגת
.ל"דואהודעתבחר0

.תיפתחל"הדואהודעות

:לרשותךעומדותנוספותפונקציות
R395עמוד3(ל"דואכתיבת(
R395עמוד3(ל"לדואמענה(
RForward E-Mail)396עמוד3()ל"דואהעבר(

חדשחדשלל"דואדואכתיבתכתיבת
תנאיםתנאים
Rמחוברכברל"הדואשלקשראישעםניידטלפון

.®Bluetoothבאמצעותהמולטימידהלמערכת

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דואר22

המקלדתהמקלדתבאמצעותבאמצעות
.Wבחר0
.fבאמצעותנמעןהוסף0
המתאימיםבשדותל"הדואותוכןהנושאאתהזן0

.המקלדתבאמצעות
.שלחבחר0

ההכתבהההכתבהפונקצייתפונקצייתבאמצעותבאמצעות
בלתיובאופןמקוםבכלזמינהאינהההכתבהפונקציית%

הפונקציהשלראשוניתהפעלהשתידרשייתכן.מוגבל
Mercedesבפורטלהשימושתנאיבחירתידיעל me.

.pבחר0
.יותחלההכתבהתהליך

.ל"הדואשלוהתוכןהנושאאתאמור0
אותהתציגואזהמדוברתההודעהאתתעבדהמערכת
.כטקסט

.שלחבחר0

הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות
צור"הקוליתבפקודההשתמש0

.LINGUATRONICמערכתשללדוא
.אותךינחהשיח-הדו
LINGUATRONIC-בהשימושעלנוסףמידע%

.)273עמוד3(

לל"דואדואלהודעתלהודעתמענהמענה
תנאיםתנאים
Rלמערכתמחוברל"הדואשלקשראישעםניידטלפון

.®Bluetoothבאמצעותהמולטימדיה
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:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דואר22

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

ההכתבהההכתבהפונקצייתפונקצייתבאמצעותבאמצעות
בלתיובאופןמקוםבכלזמינהאינהההכתבהפונקציית%

הפונקציהשלראשוניתהפעלהשתידרשייתכן.מוגבל
Mercedesבפורטלהשימושתנאיבחירתידיעל me.

.ל"דואהודעתבחר0
.השבבחר0
.pבחר0

.יותחלההכתבהתהליך
.ל"הדואתוכןאתאמור0

אותהתציגואזהמדוברתההודעהאתתעבדהמערכת
.כטקסט

.שלחבחר0

הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות
השב"הקוליתבפקודההשתמש0

.LINGUATRONICמערכתשלללדוא
.אותךינחהשיח-הדו
LINGUATRONIC-בהשימושעלנוסףמידע%

.)273עמוד3(

Forward E-Mail)לל"דואדואהעברהעבר(
תנאיםתנאים
Rלמערכתמחוברל"הדואשלקשראישעםניידטלפון

.®Bluetoothבאמצעותהמולטימדיה

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
דואר22

המקלדתהמקלדתבאמצעותבאמצעות
.ל"דואהודעתבחר0
.העברבחר0
.מצורףקובץעםהעברבחר: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
.)273עמודLINGUATRONIC)3באמצעות
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-Mercedesשלהבקרהקופסתלאביזרזקוקאתהכךלשם
Benz Link.שלשירותבמרכזאותהלהשיגניתן

Mercedes-Benz.
למערכתנתוןרגעבכלמחוברלהיותיכולאחדניידטלפוןרק

Mercedes-Benzבאמצעותהמולטימדיה Link.
רקהמולטימדיהמערכתאללחברניתןטלפוניםשניבמצבגם

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

LinkההפעלהבמערכתמשתמשתAndroid.
השירותיםולזמינותלאפליקציההאחראיהואהספק%

.בההקשורים

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
.)424עמוד3(
-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
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Apple CarPlay®

Appleסקירתסקירת CarPlay®

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
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

.)273עמודLINGUATRONIC)3באמצעות
מערכתאלמחוברלהיותיכולאחדiPhone®רק

Appleבאמצעותהמולטימדיה CarPlay®נתוןרגעבכל.
Apple-בושימושנוסףטלפוןהפעלתבמצבגם CarPlay®
נוסףאחדטלפוןרקהמולטימדיהמערכתאללחברניתן

.®Bluetoothבאמצעות
Appleשלהזמינות CarPlay®ממדינהלהשתנותעשויה
.למדינה
הקשוריםהשירותיםולזמינותלאפליקציההאחראיהואהספק
.בה

Apple CarPlay®שלרשוםמסחריסימןזהוApple Inc.

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
.)424עמוד3(

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2סמרטפוןשילוב2

אתהפעל2
Appleשליישוםאם:לחלופין0 CarPlay®פעיל

משתמשיםכאשראומוזיקהמושמעתכאשרלדוגמה(
הלחצניםבאמצעותהיישוםאתלהפעילאפשר),בניווט
.)306עמוד3(%אוzאו|

לחצניבאמצעותהבקרהאתלהשביתאולהפעילניתן%
.)399עמוד3(היישום

הנתוניםהנתוניםהגנתהגנתתנאיתנאישלשלדחייהדחייה/קבלהקבלה
מדיניותעםהודעהתוצג:האפליקציהשלהראשונהבהפעלה
.הפרטיות

.והתחלקבלבחר0
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Appleסגירתסגירת CarPlay®
.òהלחצןעללחץ0
%Apple CarPlay®שמחבריםלאחראוטומטיתמופעל

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

.הבאהההתחברותלאחרברקעתופעלהאפליקציה
Appleאתלטעוןאפשר CarPlay®התפריטדרך
.הראשי

Appleשלשלהצלילהצלילהגדרותהגדרותפתיחתפתיחת CarPlay®
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
22Zסמרטפוןשילוב2

.צלילהגדרותבחר0

Apple(האפליקציותהאפליקציותלחצנילחצניבאמצעותבאמצעותהבקרההבקרההגדרתהגדרת
CarPlay®(

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
22Zסמרטפוןשילוב2
כללי2
הפעל:הפעלההמולטימדיהלחצניבאמצעותשליטה0

.המסךעלהלחצןאת

השבת:כיבויהמולטימדיהלחצניבאמצעותשליטה0
.המסךעלהלחצןאת

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)3273עמוד(.
Androidבאמצעותמחוברלהיותיכולאחדניידטלפוןרק

Autoנתוןרגעבכל.
Android-בושימושנוסףטלפוןהפעלתבמצבגם Auto
נוסףאחדטלפוןרקהמולטימדיהמערכתאללחברניתן

.®Bluetoothבאמצעות
Androidשלהזמינות Autoשלהאפליקציותושל

Android Autoלמדינהממדינהלהשתנותיכולה.
הקשוריםהשירותיםולזמינותלאפליקציההאחראיהואהספק
.בה

Androidעלעלמידעמידע Auto
Androidעםניידבטלפוןשימושנעשהכאשר Auto,לא
.זהניידטלפוןשלהמדיהתפריטדרךUSB-האללגשתניתן
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הופעלהאם.זמניתבולפעוליכולהליעדאחתהכוונהרק
פעילהליעדהכוונהוישנההניידבטלפוןליעדהכוונה
.תיפסקהיא,המולטימדיהבמערכת

Androidבאמצעותבאמצעותניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור Auto)קוויקווי(
תנאיםתנאים
Rבתומךהניידהטלפון-Android Autoהחל

.5.0גרסהAndroid-מ
RאפליקצייתAndroid Autoהניידבטלפוןמותקנת.
Rמחוברהניידהטלפון,הטלפוןבפונקציותלהשתמשכדי

המולטימדיהמערכתאל®Bluetoothבאמצעות
.)380עמוד3(
שימושבעתיתחברהוא,כהעדחוברלאעדייןהואאם

Androidעםבטלפון Auto.
Rלחיבורמתאיםכבלבאמצעותמחוברהניידהטלפון

המולטימדיהמערכתשלUSBç-ה
.)424עמוד3(
RשלהמלאההפונקציונליותעבורAndroid Autoקיים

.לאינטרנטחיבור

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
אתהפעל22סמרטפוןשילוב2

Androidשלהיישוםאם:לחלופין0 Autoפעיל
משתמשיםכאשראומוזיקהמושמעתכאשרלדוגמה(

באמצעותהאפליקציהאתלהפעילאפשר)בניווט
.)306עמוד3(%אוzאו|הלחצנים

לחצניבאמצעותהבקרהאתלהשביתאולהפעילניתן%
.)400עמוד3(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
22Zסמרטפוןשילוב2

.צלילהגדרותבחר0

Android(האפליקציותהאפליקציותלחצנילחצניבאמצעותבאמצעותהבקרההבקרההגדרתהגדרת
Auto(
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
22Zסמרטפוןשילוב2
כללי2
הפעל:הפעלההמולטימדיהלחצניבאמצעותשליטה0

.המסךלחצןאת
השבת:כיבויהמולטימדיהלחצניבאמצעותשליטה0

.המסךלחצןאת

Androidסגירתסגירת Auto
Androidשלשלהחיבורהחיבורסיוםסיום0 Auto)אתנתק):כבלכבל

.המולטימדיהלמערכתהניידהטלפוןביןהמחברהכבל
%Mercedes-Benzכאשררקהכבלאתלנתקממליצה

.במקוםעומדהרכב
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Android-בבהמועבריםהמועבריםהרכבהרכבנתונינתוני Autoוו-Apple
CarPlay ®

המשודריםהמשודריםהרכבהרכבנתונינתוניסקירתסקירת
Android-בשימושבעת Autoבאו-Apple CarPlay®

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

הרכבביןהתקשורתלשיפורמשמשתאלהנתוניםהעברת
.הניידלטלפון
ייווצרהניידבטלפוןאחדמרכביותרשלסיווגולשםכךלשם
.אקראיבסיסעלרכבמזהה
והוא)VIN(הרכבזיהוילמספרקשרכלאיןהרכבלמזהה
.)334עמוד3(המולטימדיהמערכתאיפוסלאחרנמחק
:מועבריםשלהלןהרכבנתוני
Rהמשולבההילוך
Rונסיעההידרדרות,עמידה,חנייהביןהבדלה
Rהמחווניםמכלולשללילה/יוםמצב

עלתכניםשליותרטובהלהצגתמשמשתאלהנתוניםהעברת
.הנסיעהמצב
:מועבריםשלהלןהמיקוםנתוני
Rקואורדינטות
Rהנהיגהבמהירות
Rמצפןכיוון
Rהאצהכיוון

במטרה,פעילניווטישנוכאשררקמועבריםאלהנתונים
).במנהרהניווטלהמשך,לדוגמה(הניווטאתלשפר

Mercedesשיחותשיחות me
העיליתהעיליתההפעלהההפעלהיחידתיחידתבאמצעותבאמצעותשיחותשיחותביצועביצוע
Mercedesשיחות% meבדוק.המדינותבכלזמינותאינן

אלהפונקציותאםMercedes-Benzשירותבמרכז
.במדינתךזמינות

'לקונסיירז,הלוקחותלשירותשיחהליצירתmeלחצני1
המידעלשירותיאו
SOS-הלחצןכיסוי2
)חירוםקריאתמערכת(SOSלחצן3
Mercedesבאמצעותבאמצעותשיחהשיחה0 me:הלחצןעללחץme

1.
שלהכיסויעלקצרהלחיצהלחץ:חירוםחירוםקריאתקריאתביצועביצוע0

.אותולפתוחכדיSOS2-הלחצן
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.לפחותאחתשנייהלמשךSOS3-הלחצןעללחץ0

Mercedesשיחתכאשר meשיחתלבצעעדייןניתן,פעילה
.האחרותהשיחותכלפניעלקדימותלהיש.חירום

Mercedesשיחתשיחתעלעלמידעמידע meלחצןלחצןבאמצעותבאמצעותהמבוצעתהמבוצעת
me

דרךMercedes-Benzשלהלקוחותלשירותשיחהבוצעה
המולטימדיהמערכתאוהעיליתההפעלהביחידתmeלחצן

.)401עמוד3(
:צריךשאתהלשירותאותךתעבירהקוליהדיאלוגמערכת
Rקונסיירזשירות) )מופעלהשירותאם'
Rותקלותתאונותניהול
RשלהלקוחותשירותמרכזMercedes-Benzלקבלת

הרכבעלכללימידע

:הבאיםבנושאיםמידעלקבלתוכל
RהפעלתMercedes me connect
Rהרכבתפעול
RשלהקרובהשירותמרכזMercedes-Benz
RשלנוספיםושירותיםמוצריםMercedes-Benz

-Mercedesשלהלקוחותשירותעםהתקשורתבמהלך
Benz403עמוד3(נתוניםמשודרים(.

Mercedes-Benzשלשלהלקוחותהלקוחותלשירותלשירותהתקשרותהתקשרות
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות
תנאיםתנאים
RלרשתגישהישנהGSM.
RרשתכיסויבאזורישנוGSMהסלולריהספקשל.
Rחייבתההצתההרכבנתונישלאוטומטישידורלצורך

.מופעלתלהיות

:מולטימדיהמערכת
2gטלפון2©1

.לשירותהתקשר0
הרכבנתוניאתבהסכמתךתשלחהמולטימדיהמערכת

.המדיהצגעלתוצגהנתוניםהעברת.הדרושים

משירותלנציגותחובר,שירותלבחורתוכלמכןלאחר
.Mercedes-Benzשלהלקוחות
,מופעל'קונסיירזשירותכאשראומסוימותבמדינות%

.Mercedes-Benzשלהלקוחותלמרכזישירותתחובר
נוסףמידע.מסוימותבמדינותרקזמין'הקונסיירזשירות%

Mercedesשירותיעל me connectלמצואניתן
Mercedesבפורטל meבכתובת:https://

me.secure.mercedes-benz.com

-Mercedesשלשלהלקוחותהלקוחותשירותשירותמרכזמרכזעםעםקשרקשריצירתיצירת
Benzתקלותתקלותאואותאונותתאונותשלשלאוטומטיאוטומטיזיהויזיהוילאחרלאחר
תנאיםתנאים
Rהרכבידיעלזוהתהתקלהאותאונה.
Rמלאהבעצירהנמצאהרכב.
Rמופעליםהחירוםמאותתי.
.המדינותבכלזמינהאינהזופונקציית%
למגבלותבכפוףתקלהאותאונהמצבילזהותמסוגלהרכב

.מסוימות
הוראותיציגהחירוםסיוע,תקלותאותאונותשזוהובמקרה
.המולטימדיהמערכתשלבצגבטיחות
,המולטימדיהבמערכתהחירוםעזרשלמהצגיציאהלאחר
ממרכזסיועלקבלברצונכםהאםשתשאלשאילתהתופיע
.Mercedes-Benzשלהלקוחותשירות
.לאבחר0
Rקבלתלאחראוטומטיבאופןיועברוהרכבנתוני

Mercedesשירותמופעלכאשראוהאישור me
connectותקלותתאונותניהול"ל"

.)405עמוד3(
RשלהלקוחותשירותמרכזשלעובדMercedes-

Benzאולתאונהסיועומתאםהשיחהאתמקבל
.לתקלה
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.בעלותכרוכיםיהיוהשירותיםכיייתכן
חירוםשיחתגםלבצעניתן,התאונהלחומרתבהתאם%

.האחרותהשיחותכלפניעלקדימותלהיש.אוטומטית
בשירותימופעלכאשר,תקלשלבמקרה,בנוסף%

Mercedes me connectמרחוקאבחון"השירות,"
אתהאם.קצרהבהשהייהלהופיעעשויהדומהשאילתה

שלהלקוחותשירותמרכזעםבקשרנמצאכבר
Mercedes-Benzניתן,סיועקיבלתכבראםאו

.אותהלדחותאומהשאילתהלהתעלם
הלקוחותשירותממרכזסיועלקבלתלשאילתהתענהאם%

,יותרמאוחרהמיליםצמדעםMercedes-Benzשל
.מהזמןלאחרשובותוצגתיעלםההודעה
ידיעלהמופעלתהשאילתהאתלדחותאולאשרתוכל
Mercedesשל"מרחוקאבחון"שירות me connect.
.שובתוצגלאהיאהשאילתהדחייתלאחר

Mercedesשיחתשיחתבאמצעותבאמצעותטיפולטיפולמועדמועדקביעתקביעת me
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

Mercedesבשיחתבשיחתנתוניםנתוניםלשידורלשידורהסכמההסכמהמתןמתן me
תנאיםתנאים
RשלפעילהשירותשיחתקיימתMercedes meדרך

.העיליתההפעלהיחידתאוהמולטימדיהמערכת
בכלמוצגתאינההנתוניםהעברתלאישורהבקשה%

.המדינות
של'הקונסיירזשירותיאווהתקלותהתאונותושירותבמידה

Mercedes me connectמוצגת,עודמופעליםאינם
שלךהרכבומיקוםהרכבשנתוניתרצההאםההודעה
שלהלקוחותשירותמרכזאליישלחו

.שלךבפנייהיותרטובלטפלשנוכלכדי
.לאבחר0

.אוטומטיבאופןמועבריםהרלוונטייםהזיהוינתוני

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

Mercedesשיחתשיחתבמהלךבמהלךהמשודריםהמשודריםהנתוניםהנתונים me
Mercedesבאמצעותשירותשיחתמבצעאתהכאשר me,

.תקלותללאושירותייעוץלהבטיחכדינתוניםמועברים
:הבאיםהתנאיםלהתקייםצריכיםהנתוניםלהעברת
Rפועלההצתהמתג.
Rספקידיעלנתמכתהדרושההנתוניםהעברתטכנולוגיית

.הסלולריתהרשת
Rמובטחתהניידיםהשירותיםשלהחיבוראיכות.

:הבאיםבגורמיםותלויהשלביםבמספרמתבצעתההעברה
Rהשיחהסיבת
Rהנתוניםהעברתטכנולוגייתקיימת
RשירותיMercedes me connectמופעלים
Rהקולישיח-בדונבחרהשירות

כאשררקמתבצעתהנתוניםלהעברתאישורבקשת%
Mercedesשירות me connectהופעללא.
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Mercedesשירותשירותכאשרכאשרנתוניםנתוניםהעברתהעברת me connect
מופעלמופעלאינואינו
Mercedesשלשירותאףאם me connectפעילאינו

:יועברוהבאיםהנתונים,אושרההפרטיותושאלת
Rרכבזיהוימספר
Rהשיחהמועד
Rהשיחהסיבת
Rהאבטחהשאלתאישור
Rהרכבשלהמדינהזיהוי
Rהמולטימדיהבמערכתהמוגדרתהשפה
Rברכבהמותקנתהתקשורתפלטפורמתשלהטלפוןמספר

פונקצייתבאמצעותטיפולמועדלקביעתשיחההפעלתלאחר
:הבאיםהנתוניםגםשיועברוייתכן,התחזוקהתזכורת
Rהנוכחייםהתחזוקהונתוניהנסועה

תקלותאותאונותשלאוטומטיזיהוילאחרשיחהנעשתהאם
:הבאיםהנתוניםגםמועברים,המולטימדיהמערכתבאמצעות
Rהנוכחייםהתחזוקהונתוניהנסועה
Rהרכבשלנוכחימיקום

התאונותניהולאפשרותאתהקולישיח-בדובחרתאם
הפרטיותשאלתאולםהופעללאשירותואףוהתקלות
-Mercedesשלהלקוחותשירותשמרכזייתכן,אושרה
Benzמהרכבהבאיםהנתוניםאתגםידרוש:
Rהרכבשלנוכחימיקום

כדייועברוהבאיםהנתונים,אושרהלאהפרטיותבקשתאם
:תקלותללאושירותייעוץלהבטיח
Rהשיחהסיבת
Rהאבטחהשאלתדחיית
Rהרכבשלהמדינהזיהוי
Rהמולטימדיהבמערכתהמוגדרתהשפה
Rברכבהמותקנתהתקשורתפלטפורמתשלהטלפוןמספר

Mercedesשירותשירותכאשרכאשרנתוניםנתוניםהעברתהעברת me connect
מופעלמופעל

כאשררק,נוספיםספציפייםנתוניםמועבריםהשניבשלברק
שירותמתןלאפשרכדי,מופעליםהרלוונטייםהשירותים
.אופטימלי
השירותבתנאילמצואניתןהמועבריםהנתוניםשלסקירה

Mercedesבשירותילשימושהרלוונטיים me connect.
Mercedesבפורטלאותםלקבלניתן me: https://

me.secure.mercedes-benz.com

נתוניםנתוניםעיבודעיבוד
השידורממערכותיימחקוהשיחהבמהלךהמועבריםהנתונים

בשימושנמצאיםאינםהםעודכל,השיחהסיוםלאחרמיד
Mercedesבמערכות me connectהמופעלותאחרות

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

Mercedesשלהאינטרנטבאתרהפרטיותלמדיניות me
הקוליתבהודעהאוhttps://www.mercedes.meבכתובת

-Mercedesשלהלקוחותלמרכזהשיחהביצועלאחרמיד
Benz.
.המדינותבכלזמינהאינההקוליתההודעה%

Mercedes me connect
Mercedesעלעלמידעמידע me connect
%Mercedes me connectשלמסויימיםשירותיםאו

Mercedes me connectהמדינותבכלזמיניםאינם.
פונקציותאםMercedes-Benzשירותבמרכזבדוק
.במדינתךזמינותאלה

Mercedes me connectשירותיםממגווןמורכב.
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להשתמשתוכל,הרכבולאבזורהשירותיםלהפעלתבהתאם
המולטימדיהמערכתבאמצעותהבאיםבשירותיםלדוגמה
:העיליתההפעלהויחידת
Rלחצן(והתקלותהתאונותניהולmeבמערכתתצוגהאו

)למצבבהתאםהמולטימדיה
Rקונסיירזשירותי) )meלחצן'
RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benz)לחצן

)SOSמצוקה

Mercedesמוקד me connectותקלותתאונותלניהול,
Mercedes'הקונסיירזשירות me connect)במידה

Mercedes-Benzשלהחירוםומוקד)מופעלשהשירות
.לשעוןמסביבזמינים
ההפעלהביחידתממוקמיםSOSהמצוקהולחצןmeלחצן

.)401עמוד3(הרכבשלהעילית
גםMercedes-Benzשלהלקוחותשירותאללהתקשרניתן
.)402עמוד3(המולטימדיהמערכתדרך
Mercedes-שלבשים me connectשלשירותהוא

Mercedes-Benz.ראשיתלהתקשרישחירוםבמקרי
אפשרחירוםבמקרי.במדינההמוכריםהחירוםלמספרי
Mercedes-Benzשלהחירוםקריאתבמערכתגםלהשתמש

.)408עמוד3(

Mercedesשלהשימושלתנאילבשם me connectושל
Mercedesבפורטלאותםלקבלתוכל.אחריםשירותים me:

https://me.secure.mercedes-benz.com
Mercedesעלנוסףמידע me connect,היקףעל

//:https:והתפעולהמוצעיםהשירותים
moba.i.daimler.com/markets/ece-row/baix/cars/

connectme/de_DE/#emotions/Startseite.html

Mercedesשלשלוהתקלותוהתקלותהתאונותהתאונותניהולניהולעלעלמידעמידע me
connect

הפונקציותאתהיתרביןלכלולעשויוהתקלותהתאונותניהול
:הבאות
RשלהחירוםקריאתלמערכתהשלמהMercedes-Benz

)408עמוד3(
שלהחירוםבמוקדהנציגיעבירהצורךבמקרה

Mercedes-Benzהתאונותניהוללמערכתהשיחהאת
Mercedesשלוהתקנות me connect.השיחההעברת

.המדינותבכלאפשריתאינה
Rגרירתאו/ובאתרמורשהטכנאיידיעלבתקלהטיפול

Mercedes-Benzשלהקרובהשירותלמרכזהרכב
.בעלותכרוכיםיהיוהשירותיםכיייתכן
Rתאונותשלאוטומטיזיהוילאחרבחירוםלסיועתוספת

.)402עמוד3(תקלותאו

המורחביםהנתוניםנשלחים,תאונהאותקלהשלבמקרה
אופטימליתתמיכהקבלתלאפשרכדיהרכבמצבשל

ומשותףMercedes-Benzשלהלקוחותממרכז
.הדרךשירותיאוהשירות
RשלמרחוקהאבחוןלשירותתוספתMercedes me

connect
ותקלהשחיקההודעות,מרחוקלאבחוןהפונקציהבעזרת

ניתנותשהןככל,השירותספקידיעלנרשמותמסוימות
הניטוררכיביידיעלוזמינותמשמעית-חדלפרשנות
.האבחוןאתלבצעהמסוגלים

,לתקלההיתכנותאותקלהעלמסמןהרכבמצבכאשר
מרכזעםקשרוליצורהרכבאתלעצורשתתבקשייתכן

מערכתבאמצעותMercedes-Benzשלהלקוחות
.סיועקבלתלצורךהמולטימדיה

כמו,מסוימותטכניותלמגבלותכפופיםאלהשירותים%
הניידיםהשירותיםאיכות,הסלולריהכיסוילמשל

במערכותהמשודריםהנתוניםאתלפרשוהיכולת
עשויהדבר,מסוימותבנסיבות.המידעאתהמעבדות
במערכתההודעההצעתלאיאולעיכוביםלהוביל

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

me.secure.mercedes-benz.com
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Mercedesשלשלהטלפונייםהטלפונייםבשירותיםבשירותיםהמועבריםהמועבריםהנתוניםהנתונים
me connect

Mercedesשלבשיחההמועבריםהנתונים meתלויים
ובשירותיהקולישיח-בדושנבחרבשירות,השיחהבסיבת

Mercedes me connectהפעילים.
בתנאילבדוקתוכלהשוניםבשירותיםמועבריםנתוניםאילו

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

Mercedes meואפליקציותואפליקציות

Mercedesעלעלמידעמידע me
Mercedesבפורטלמשתמשחשבוןעםרשוםואתהבמידה
me,שלומבצעיםלשירותיםהצעותלקבלתוכל

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

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
Rראשוןשקושר,המשתמשחשבוןשל)הרכב(פרופיל

.ייבחר,לרכב
R309עמוד3(מסונכרןהפרופיל(.
RPINנשמר.

:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2

.הרכבשיוךאתמחקבחר0
.המקושרהמשתמשחשבוןשלPIN-האתהזן0
לרכבראשוןקושרשלוהמשתמששחשבוןהמשתמשרק%

.לרכבהמשתמשחשבונותכלביןהקישוראתלבטליכול

חירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת

הזמינותהזמינותהחירוםהחירוםשיחותשיחותמערכותמערכותעלעלמידעמידע
:חירוםהזעקתמערכותשתיברכבישנן
RמערכתMercedes-Benzחירוםלהזעקת
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R112חירוםקריאתמערכת)EU eCall(

זמינהאינהMercedes-Benzשלהחירוםאזעקתמערכת
שלהחירוםקריאתמערכתזמינותעלמידע.המדינותבכל

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

ecall

:לבשים,החירוםאזעקתמערכותשתיעבור
Rדרושהכראוילעבודיוכלוהאלההחירוםשמערכותכדי

בפרקמפורטיםאלה.מסוימיםנתוניםלשדרהאפשרות
.)409עמוד3("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
Mercedes-Benzשלבשליטתהשאינם AG.כוללזה
בצדהטכניוהאבזורהסלולריתהרשתכיסויאתהיתרבין

.נמצאהרכבשבהבמדינההציבורייםהמוקדים

מקוריבמצברלהשתמשישתיקוןשלשבמקרהלבשים%
EUתקנהפיעלאושראשרMercedes-Benzשל

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

שלהחירוםקריאתמערכתאתלהשביתאפשרותישנה
Mercedes-Benzהחירוםקריאתבמערכתרקולהשתמש

112)EU eCall.(שלהשבתהבבקשותטיפוללצורך
קשרליצורישMercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכת

.המקומייםהמשווקיםעם
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Mercedes-Benzהזעקתמערכתאתלהפעילממליצה
:הבאותמהסיבותMercedes-Benzשלהחירום
Rהחירוםקריאתמערכתשלהשבתהבבקשותטיפוללצורך

המשווקיםעםקשרליצורישMercedes-Benzשל
.המקומיים

Rלהאיץכדישונותשידורבטכנולוגיותמשתמשתהמערכת
.השידורמהימנותאתולהגדילהתאונהנתונישידוראת
RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benzרשומה

התקשרותשמבטיחמה,הסלולריתברשתבקביעות
.התאונהנתונישליותרמהירהוהעברהיותרמהירה

בתוךגרירהאוחילוץ,הצלהאמצעילהזניקאפשרכך
.קצרזמן
RשלחירוםבקריאתMercedes-Benzהתאונהנתוני

שלהסכמהלאחררקהציבוריהחירוםלמוקדמועברים
.הלקוח
אוטומטיבאופןשהופעלהחירוםקריאתשלבמקרה
מיידיתיועברוהתאונהנתוני,דיבורתקשורתבהושאין
.הציבוריהחירוםלמוקד
Rשלהחירוםמוקדאתלהשיגאפשרשאיבמקרה

Mercedes-Benz,אלחירוםשיחתאוטומטיתתופעל
112.

החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכותמערכותסקירתסקירת
וגםMercedes-Benzשלהחירוםקריאתמערכתגם

EU(112החירוםקריאתמערכת eCall(לסייעיכולות
ההצלחהכוחותלהגעתהתאונהרגעביןהזמןטווחאתלקצר
כשהתאונההמקוםאתלאתרמסייעותהן.התאונהלמקום

.בולהבחיןשקשהבמקוםהתרחשה
חירוםקריאתלהפעיליכולותהחירוםקריאתמערכותשתי

.ידניתאו)408עמוד3(אוטומטית
שלךאושלךהצלהלצורךרקהחירוםקריאתאתהפעל
טיפוללצורךהחירוםבקריאתתשתמשאל.אחרמישהו
.דומיםבמקריםאובתקלה

הצגהצגעלעלתצוגהתצוגה
:הצגעלמופיעותהבאותהתצוגותהחירוםמוקדיבשני
R:ישנהאומופעלתאינהההצתה

אינההדברמשמעות.החירוםקריאתבמערכתתקלה
זאתבכל.החירוםקריאתמערכתשלמוחלטכשלבהכרח
.חירוםקריאותלשלוחאפשר
בחשבוןלוקחתואינהלרכבורקאךמתייחסתזותצוגה
שלהחירוםמוקדוזמינותסלולריתרשתקיום

Mercedes-Benz.
ההודעהההצתההפעלתלאחראם

מבחינתזמינההחירוםקריאתשמערכתסימןזהונכבית
.הרכב

RG:חירוםקריאתבמהלךהצגעלמוצגתהתצוגה.
פגםלדוגמה(החירוםקריאתבמערכתתקלהישנהאם%

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

.המחוונים

אוטומטיתאוטומטיתחירוםחירוםקריאתקריאתהפעלתהפעלת
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
.)401עמוד3(

הקוליותבפקודותהשתמש:הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות0
.)282עמודLINGUATRONIC)3-השל
:הופעלההחירוםקריאת
Rחירוםלמוקדתתקשרהמערכת.
Rעדזאתמאפשרהתנועהשמצבבמידהברכבהישאר

.לשיחהעונההחירוםשמוקד
Rישאםהתאונהתיעודעלבהתבססמחליטהחירוםמוקד

.התאונהלמקוםהמשטרהאתאו/והצלהכוחותלהזעיק
Rהחירוםלמוקדתישלחהתאונהנתוניעםהודעה.

,כןגםאפשריתאינהציבוריחירוםלמוקדההתקשרותאם
.המדיהצגעלמתאימההודעהתוצג
המקומיהחירוםמספראתאו112החירוםמספראתהזן0

.הניידבטלפון

החירוםהחירוםמערכותמערכותשלשלנתוניםנתוניםהעברתהעברת
קריאתמערכתוהןMercedes-Benzשלהחירוםקריאת
EU(112החירום eCall(החירוםלמוקדנתוניםמשדרות

.הציבוריהחירוםלמוקדאוMercedes-Benzשל
תלוי,האחראיהחירוםלמוקדמשודריםשוניםנתונים

.)406עמוד3(הפעילההחירוםהזעקתבמערכת
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:הפעילההפעילההחירוםהחירוםהזעקתהזעקתלמערכתלמערכתבהתאםבהתאםהמועבריםהמועבריםהנתוניםהנתונים

Mercedes-Benz112-Notrufשלשלחירוםחירוםקריאתקריאת

RנתוניGPSהרכבמיקוםעל
RמיקוםנתוניGPSהתאונהמקוםלפני'מ100-כ(המסלולשל(
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
.בתצוגה

ההודעהההצתההפעלתלאחרשניות30שבתוךודאאנא
.הצגשלעליונההימניתבפינה

בהצלחהעברההחירוםקריאתשמערכתהיאהדברמשמעות
.האבחוןבדיקתאת

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

Mercedes-Benzתאונהשלבמקרהוהצלהחילוץלצורך.
112החירוםקריאתלמערכתבנוסףהמצוידרכבשללבעלים

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

Mercedes-Benzהמקומייםהמשווקיםעםקשרליצוריש.

112החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותאישייםאישייםנתוניםנתוניםעיבודעיבוד
)EU eCall(

112החירוםקריאתמערכתידיעלהאישייםהנתוניםעיבוד
)EU eCall(האירופיהאיחודתקנתלדרישותבהתאםנעשה

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

6סעיףלפיהמושפעיםהאנשיםשלחיונייםאינטרסיםעל
dסעיף-תת1פסקה DS-GVO.

שיחותביצועלמטרתורקאךמוגבלאלהנתוניםעיבוד
.112האחידהאירופיהחירוםלמספרהחירום

הנתוניםהנתוניםמקבלימקבלי
החירוםקריאתמערכתבאמצעותהמעובדיםהנתוניםמקבלי
112)EU eCall(אשר,הקשוריםהחירוםמוקדיהםאלה
שבתחוםבמדינההקשוריםהממשלהמשרדיידיעלמונו

שלראשוניועיבודראשונימענהלצורך,נמצאיםהםריבונותה
.112באירופההאחידהחירוםלמספרשיחות

הנתוניםהנתוניםעיבודעיבודאופןאופן
בדרישותשיעמדוכךבנויותהחירוםקריאתמערכותשתי

:הבאות
Rמחוץנגישיםאינםהמערכתבזיכרוןהשמוריםהנתונים

.חירוםקריאתהפעלתלפנילמערכת
Rפעולהובמצב,נעקבותאינןהחירוםקריאתמערכותשתי

.קבועמעקבאיןרגיל
Rאוטומטיתנמחקיםהמערכתשלהפנימיבזיכרוןהנתונים

.רציףובאופן
Rהפנימיהמערכתבזיכרוןהרכבשלהמיקוםעלהנתונים

היותרשלכלכדי,חדשיםבנתוניםרציףבאופןמוחלפים
לצורךהדרושים,הרכבשלהאחרוניםהמיקומיםשלושת
.זמיניםיהיו,המערכתשלרגילתפקוד
Rהחירוםקריאתמערכותשתישלהפעילותנתוניפרוטוקול

טיפוללצורךהדרושהזמןלמשךהיותרלכלנשמר
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שעות13מאשריותרלאמקרהובשום,החירוםבקריאת
.החירוםקריאתבוצעהשבההזמןנקודתלאחר

הנתוניםהנתוניםמעיבודמעיבודהמושפעיםהמושפעיםהאנשיםהאנשיםזכויותזכויות
זכותישנה)הרכבבעל(הנתוניםמעיבודהמושפעלאדם
,תיקוןלדרושיכולהואהצורךובמקרה,לנתוניםהגישה
תואםאינוושעיבודםלוהנוגעיםנתוניםשלחסימהאומחיקה

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

Konzernbeauftragter für den Datenschutz,
Mercedes-Benz AG, HPC G353, D-70546

Stuttgart, Germany

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
.)413עמוד3(
Rתקשורתתקשורתמודולמודולללאללארכביםרכבים:

גלישהתומךניידלטלפוןWi-Fiבאמצעותחיבור-
)413עמוד3(סלולרית

תומךניידלטלפון®Bluetoothבאמצעותחיבור-
)413עמוד3(סלולריתגלישה

R414עמוד3(ברכבהטלפוןמערכתבאמצעות(

.מוגבלותהאינטרנטפונקציותהנסיעהבמהלך
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התקשורתהתקשורתמודולמודולשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
החיבור,קבועתקשורתמודולבהםשמותקןברכבים

.מובנהSIMכרטיסבאמצעותמתאפשרלאינטרנט
התקשורתמודולבאמצעותלאינטרנטבגישהלהשתמשכדי

:להתמלאחייביםהבאיםהתנאים
RMercedes me connectלשימושומוכןפעיל.
RMercedes me connectשימושעבורהופעל

.באינטרנט

Mercedesשירותירובעבור me connectהנתוניםנפח
.השירותיםרכישתבעתזמין

רדיו,אינטרנטדפדפןלמשל,מסוימותבפונקציותלשימוש
.נוסףנתוניםנפחנדרש,Wi-Fiשלחמהנקודהאואינטרנט
Mercedesשירותיזמינותהנתוניםלמכסתהגעהלאחר me

connectחדשהנתוניםחבילתלרכושניתן.מוגבלתתהיה
Mercedesפורטלדרך meהסלולריהסלולרימהספקמהספקישירותישירות.
לבררכדיMercedes-Benzשלשירותלמרכזפנה%

בתשלוםנתוניםחבילתבמדינתךלרכושאפשרהאם
.הסלולריהסלולרימהספקמהספקישירותישירות

Wi-Fiבאמצעותבאמצעותאינטרנטאינטרנטחיבורחיבורהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
Rהפונקציית-Wi-Fiמופעלתהמולטימדיהבמערכת

.)329עמוד3(

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
.)329עמודWi-Fi)3-הלרשתהירשם0

®Bluetoothבאמצעותבאמצעותלאינטרנטלאינטרנטחיבורחיבורהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים

RבפרופילתומךהניידהטלפוןBluetooth® PAN
(Personal Area Network).

Rבאמצעותהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון
Bluetooth®)3380עמוד(.

למערכתניידהטלפוןאתשמחבריםהראשונהבפעם
מדריךישנו®Bluetoothבאמצעותהמולטימדיה

.לאינטרנטהחיבורהגדרתשלביבכלאותךשמנחה
.ידניתלאינטרנטהחיבוראתלהגדירתוכללחלופין

:מולטימדיהמערכת
2מערכת2הגדרות2©1

אינטרנטהגדרות2ו
באמצעותחיבור2
.הניידהטלפוןאתבחר0

.מוגדרלאינטרנטהחיבור
באמצעותלאינטרנטשהחיבורייתכןהבאיםבמקרים

Bluetooth®כלליפעללאאוכשורהיפעללא:
Rכבויהניידהטלפון.
Rנוסףסלולרילטלפוןמחוברהניידהטלפון.
Rמספיקאינובאזורהסלולריהכיסוי.
Rהניידבטלפוןמבוטלסלולרייםבנתוניםהשימוש.
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RהפונקציהBluetooth®כבויההמולטימדיהבמערכת
.®Bluetoothבאמצעותמחוברלהיותאמורוהטלפון
RהפונקציהBluetooth®הניידוהטלפוןכבויהבטלפון

.®Bluetoothבאמצעותמחוברלהיותאמור
Rמאפשריםאינםהניידהטלפוןאוהסלולריתהרשת

.והאינטרנטהטלפוןבחיבורזמניבושימוש
RבאמצעותבאינטרנטהשימושפונקצייתBluetooth®

.בטלפוןפעילהאינה

הרכבהרכבטלפוןטלפוןמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותלאינטרנטלאינטרנטחיבורחיבורהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
Rניידניידטלפוןטלפוןבאמצעותבאמצעותשימוששימוש:

בשם®Bluetoothבפרופילתומךהניידהטלפון-
SAP)SIM Access Profile) הוראותראה)

).היצרןשלההפעלה
.מופעלהניידהטלפון-
ללא,בלבדSAPכטלפוןמחוברהניידהטלפון-

.דיבוריתפרופיל
RכרטיסכרטיסבאמצעותבאמצעותשימוששימושSIM:

במודולהכרטיסיםבחריץSIMכרטיסישנו-
.הטלפון

במערכתמוזןSIM-הכרטיסשלPIN-ה-
.המולטימדיה

למערכתSIM-הכרטיסאוהניידהטלפוןחיבורלאחר
הנקודההגדרתבדבראוטומטיתשאלהתוצג,המולטימדיה

.החמה
הנקודההגדרתבדברהשאלהאתלאשרכדיכןעללחץ0

.לרכבהטלפוןמערכתבאמצעותהחמה
שלהידניותהתצורההגדרותשלמשנה-תפריטיוצג

.החמההנקודה
בדוק:הסלולריהסלולריהספקהספקשלשלהגישההגישהנתונינתונישלשלידניתידניתהגדרההגדרה0

.בסקירההגישהנתוניאת
.הגדרותאשרבחר0
כברהנכונותההגדרותאז,נכונהמזוהההספקאם%

אפשר,נכוניםאינםהרשומיםהגישהנתוניאם.רשומות
.מראשהקבועותההגדרותבאמצעותאותםלהתאים

בחר:הסלולריהסלולריהספקהספקעבורעבורמראשמראששנקבעושנקבעוהגדרותהגדרותבחירתבחירת0
.מראששנקבעוהגדרותבחרהמשנהתפריטאת
.מדינותרשימתתוצג

.שלךהסלולריהספקשלהמדינהאתבחר0
.הזמיניםהספקיםשלרשימהתוצג

.שלךהסלולריהספקאתבחר0
אתקבע,הספקהגדרותשלסקירהכעתמופיעהאם

.ההגדרות
.הגדרותאשרבחר0

.הצליחההתצורההגדרתכיאישורמוצג
נדידתהאפשרותאתלדוגמה,הגישהנתוניאתהגדר%

לחבילתבהתאםהידניותהתצורהבהגדרותנתונים
הספקאתשאל.נוספותעלויותלמנועכדי,שלךהגלישה
.המדויקיםהגלישהנתוניהםמהשלךהסלולרי

באמצעותהרכבשלהחמהלנקודההחיבוראתאשר0
.)330עמוד3(אבטחהמפתח

®Bluetoothפרופילבאמצעותבחיבוררק% SAP:
עבורניידתחמהנקודהניידבטלפוןמכיןאתכאשר
טלפוןפונקציותיותראיןזהלטלפוןאז,הרכב

כדי.סלולרייםנתוניםעודלקלוטאפשרואי,ואינטרנט
,הניידבטלפוהאינטרנטבפונקציותולהשתמשלהמשיך
זהבאופן.הרכבשלהחמהלנקודהלהתחברתוכל

הסלולרייםבנתוניםשובמשתמשהניידהטלפון
ישלכן.Wi-Fiבאמצעותאולם,עצמושלומהחבילה
האוטומטיתההורדהאפשרותאתהניידבטלפוןלכבות

כדי,תוכנהעדכוניהורדתלדוגמה,Wi-Fiבאמצעות
.נוספותעלויותלחסוך
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בזמןלשימושהניידתהחמההנקודהאתלהגדיראפשר%
במקרה.מערכתתפריטבאמצעותכןגםיותרמאוחר
הגישהנתוניאתולשנותלהציגעתבכלאפשרהצורך
.התפריטבאותו

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

.דפדפןzלדוגמהבחר0
אם.אוטומטיתכללבדרךמתחברתהמולטימדיהמערכת%

היא,לאינטרנטמחוברתאינההמולטימדיהמערכת
.אינטרנטיביישוםתשתמשכאשרלאינטרנטתתחבר

.למדינהממדינהמשתנההפונקציהזמינות%

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

אינטרנטאינטרנטדפדפןדפדפןאפשרויותאפשרויותטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2z2דפדפןZ

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rסימניות
Rההגדרותעםאפשרויות:

דפדפןהגדרות-
דפדפןנתונימחק-
.אפשרותבחר0
.ההגדרותאתקבע0
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האינטרנטהאינטרנטדפדפןדפדפןהגדרותהגדרותטעינתטעינת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2z2דפדפןZ2דפדפןהגדרות
:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rמוקפציםחלונותחסימת
Rהפעלת
Rקובציאפשר
.המסךלחצןאתהפעל:הפונקציההפונקציההפעלתהפעלת0
.המסךלחיצןאתהשבת:הפונקציההפונקציהכיבויכיבוי0

האינטרנטהאינטרנטהיסטורייתהיסטורייתמחיקתמחיקת
:מולטימדיהמערכת
ואפליקציות2©1
2z2דפדפןZ2דפדפןנתונימחק

:לבחירתךעומדותהבאותהאפשרויות
Rהכל
Rמטמוןזיכרון
Rקובצי
Rהיסטוריה
Rשהוזנוכתובות

Rטפסיםנתוני
.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

TuneIn Radio
TuneInרדיורדיופתיחתפתיחת
תנאיםתנאים
RחשבוןקייםMercedes me.
Rבהמשתמשחשבוןאלמחוברהרכב-Mercedes me.
RהשירותTuneIn RadioבפורטלמופעלMercedes

me.
Rגלישהתוכניתישנה.

.בתשלוםתוכניתלרכוששתצטרךייתכן
Rללאיועברשהשידורכדימהיראינטרנטחיבורישנו

.הפרעות
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פורטלדרךחדשהנתוניםחבילתלרכושניתן%
Mercedes meהסלולריהסלולרימהספקמהספקישירותישירות.

פנהנוסףמידעלקבלת.במדינהתלויההשירותיםזמינות%
.Mercedes-Benzשלשירותלמרכז

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.בחר0
שכווננההאחרונההתחנה.מוצגTuneInתפריט
.תושמע

.במקוםהסלולריתבקליטהתלויההחיבוראיכות%
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TuneInרדיורדיוסקירתסקירת

הנוכחיתהתחנהעלנוסףמידע1
פרטימשתמשחשבוןבאמצעותשמחוברבמקרהמוצג2
נתוניםקצב3
אפשרויות4
מועדפים5
עצירה/הפעלה6
דפדפן7

חיפוש8
שנבחרהקטגוריה9
Aאינטרנטירדיוספק

אליהאליהוהתחברותוהתחברותTuneInרדיורדיותחנתתחנתבחירתבחירת
:מולטימדיהמערכת
2רדיו2©1

.5בחר0

.קטגוריהבחר0
.תחנהבחר0

.אוטומטיתתתחברהמערכת
או
.החיפוששדהאתבחר0
.תחנהשםהזן0
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נתוניםתעבורתלצרוךעשויTuneInברדיושימוש%
.גבוהה

במועדפיםבמועדפיםTuneInרדיורדיומחיקתמחיקת/שמירתשמירת
:מולטימדיהמערכת
2רדיו2©1

.תחנהבחר0
.ßבחר0

.תופיעהשמורותהתחנותכלעםהמועדפיםרשימת
.למועדפיםהוספהבחר0
או
TuneIn(המקווןהשירותספקאצלחשבוןצור0 Radio(

.המולטימדיהבמערכתהירשםמכןולאחר
.המולטימדיהבמערכתיופעלושלךהמועדפים

מועדפיםמועדפיםמחיקתמחיקת
.תחנהבחר0
.ßבחר0
.בחרמועדףמחיקת0

TuneInברדיוברדיואפשרויותאפשרויותהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
22Zרדיו2©1
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

האחסוןהאחסוןובהתקניובהתקניבפורמטיםבפורמטיםתומכתתומכתהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת
:הבאיםהבאים

קבציםמערכות
מותרות

FAT32,exFaT,NTFS

אחסוןהתקני
מותרים

,®USB,iPod®/iPhoneהתקני
מסוגאודיוהתקני,MTPהתקני

Bluetooth®
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שמעתבניות
נתמכות

MP3,WMA,AAC,WAV,
FLAC,ALAC

וידאותבניות
נתמכות

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

:הבאותלהנחיותלבשים%
R50,000עדהכלסךמנהלתהמולטימדיהמערכת

.נתמכיםקבצים
R2עדשלבנפחאחסוןבהתקניתומכתהמערכת TB

).סיביות‑32שלכתובותשטח(
Rמוזיקהקובצישלגדולמגווןכיוםשישנומכיוון

נתוניםוקצבידגימהתדירויות,קידודיםבעליוידאו
להפעילתוכלשהמערכתלהבטיחאפשראי,שונים
.קובץכל
RהתקנישלגדולמגווןכיוםשישנומכיווןUSB

להפעילתוכלשהמערכתלהבטיחאפשראי,בשוק
.הקיימיםUSB-ההתקניכלאת
RעדקבציםתומכתהמערכתFullHD

)1920x1080.(
Rהמוגניםמוזיקהאווידאוקובצילהציגאפשראי

DRMבאמצעותמוצפניםאוהעתקהמפני
)Digital Rights Management.(

RנגניMP3בלתמוךצריכים-Media Transfer
Protocol)MTP.(

מסחרייםמסחרייםוסימניםוסימניםיוצריםיוצריםזכויותזכויותעלעלמידעמידע
בעצמךששכפלתקבציםלמשל(בעצמךשיצרתשמעקובצי

.יוצריםזכויותעללהגנהכפופים)אחסוןהתקניעלונמצאים
מידימראשאישורללאעותקיםליצוראסוררבותבמדינות

חוקיאתלמד.פרטילשימושלאגם,היוצריםזכויותבעל
.להםוצייתהרלוונטייםהיוצריםזכויות

Dolbyבאישורמיוצר Laboratories.Dolby,Dolby
Audioהוסמל-DשלמסחרייםסימניםהםהכפולDolby

Laboratories.

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

שלמסחרייםסימניםאורשומיםמסחרייםסימניםסימני
Gracenote, Inc.אחרותבמדינותאו/וב"בארה.
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TIDALשלוהלוגוTIDALרשומיםמסחרייםסימניםהם
Aspiroשל ABאחרותובמדינותהאירופיבאיחוד.
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המדיההמדיהתפריטתפריטסקירתסקירת

לאחורמהירחיפושאוהקודמתהרצועה1
לפניםמהירחיפושאוהבאההרצועה2
אלבוםכריכת3
פעילמדיהמקור4
ומבצערצועה5
והתקניההשמעהברשימתנוכחיתרצועה/רצועהמספר6

נתמכיםאחסון

חוזרתהשמעה7
הגדרות8
נוספותאפשרויות9
Aהשמעהבקרת
Bזמןסרגל
Cקטגוריות
Dמוזיקהחיפוש

Eאקראיתהשמעה

המולטימדיההמולטימדיהלמערכתלמערכתאחסוןאחסוןהתקןהתקןחיבורחיבור

USBהתקניהתקניחיבורחיבור

גבוהותבטמפרטורותנזקיםהערההערה*

.USBלהתקנינזקלגרוםעשויותגבוהותטמפרטורת
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USB-ההתקניאתלשלוףישהשימושלאחר0
.מהרכבאותםולהוציא

מתחתהאחסוןבתאנמצאתהמולטימדיהחיבורייחידת
.CמסוגUSBחיבורישניכוללתוהיא,הידלמשענת
נוספיםUSBחיבורייימצאומתאיםאבזורבעליברכבים
הנפתחבתאאומלפניםהמרכזיתבקונסולההאחסוןבתא

.האחורי
.USB-הלחיבורUSB-ההתקןאתחבר0

.המולטימדיהלמערכתUSBמפצלילחברניתןלא%
לבשיםזמניתבו®Appleמכשיריכמהחיבורבעת%

רקתתחברהמולטימדיהמערכת.המכשיריםחיבורלסדר
נוספים®Appleמכשירי.ראשוןשחוברלמכשיר

.בלבדחשמלאספקתיקבלוהזמןבאותוהמחוברים

®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןשלשלוהרשאהוהרשאהחיפושחיפוש
תנאיםתנאים
Rה-Bluetooth®ובהתקןהמולטימדיהבמערכתמופעל

.השמע
RבפרופיליתומךהשמעהתקןA2DPו-AVRCPשל

Bluetooth®.
Rאחריםלהתקנים"גלוי"במצבנמצאהשמעהתקן.

:מולטימדיהמערכת
22ªמדיה2©1

חדשחדש®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןשלשלהרשאההרשאה
.חדשהתקןחברבחר0

.ההתקניםברשימתמוצגיםשנמצאוההתקנים
.שמעהתקןבחר0

ובטלפוןהמולטימדיהבמערכת.יתחילההרשאהתהליך
.קודיוצגהנייד

.השמעבהתקןההודעהאתאשר,זהיםהקודיםאם0

.שמעכהתקןרקבחר0
מערכתעםיחובר®Bluetooth-השמעהתקן

.המולטימדיה

אושראושרשכברשכבר®Bluetoothשמעשמעהתקןהתקןחברחבר
.הרשימהמתוך®Bluetoothהתקןבחר0

.כעתמתקשר

מדיהמדיההפעלתהפעלת

תנאיםתנאים
Rהמולטימדיהלמערכתמחובראחסוןהתקן.

:מולטימדיהמערכת
)מדיה(2©1

.מדיהכמקוראובחר0

המדיההמדיהשלשלההפעלהההפעלהבקרתבקרת

:מולטימדיהמערכת
)מדיה(2©1

.8בחר:ההפעלהההפעלההשהייתהשהיית0
.6בחרבחר:ההפעלהההפעלההמשךהמשך0
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.: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
RחשבוןקייםMercedes me.
Rבהמשתמשחשבוןאלמחוברהרכב-Mercedes me.
RהשירותOnline-MusicבפורטלמופעלMercedes

me.
Rמוזיקההזרמתלשירותיחשבוןקיים.
Rמוזיקההזרמתשירותילמנויחיבור.
Rגלישהתוכניתישנה.

.בתשלוםלרכישה
Rללאיועברשהשידורכדימהיראינטרנטחיבורישנו

.הפרעות
פורטלדרךחדשהנתוניםחבילתלרכושניתן%

Mercedes meהסלולריהסלולרימהספקמהספקישירותישירות.
פנהנוסףמידעלקבלת.במדינהתלויההשירותיםזמינות%

.Mercedes-Benzשלשירותלמרכז
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:מולטימדיהמערכת
מדיה2©1

.מהאינטרנטמוזיקהבחר0
למוזיקהלהאזיןבאפשרותךמהאינטרנטמוזיקהעם

.סטרימינגשירותבאמצעות
השירותכאשררקמוצגOnline-Musicתפריט%

Online-MusicבפורטלמופעלMercedes me
אתלהפעיליש.המוסיקההזרמתלשירותמשויךוחשבון

Mercedesבפורטלהשירותים meרכבכלעבור
.בנפרד

,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
Rרדיושירהאפשרות.

.האפשרויותמשלושאחתבחר0
שלהשמעהרשימתיצוררדיושירבאפשרותבחירה%

.דומיםשירים
שירותישלבהיצעתלויותהזמינותהאפשרויות
.הסטרימינג

מדיהמדיהחיפושחיפוש

בקטגוריותבקטגוריותחיפושחיפושעלעלמידעמידע
זמינות.הזמיניםהמדיהקובציבכללחפשניתן5תחת
בהתאםהןהמוצגותהקטגוריות.לבחירהקטגוריותמספר

.הנתוניםולפורמטהמחוברלמכשיר
:®Bluetoothשמעעבורזמינותקטגוריות
Rנוכחיתשיריםרשימת

.מוצגותהמחוברההתקןשלוהקטגוריותהתיקיות

:אודיוקבציעבורזמינותקטגוריות
Rנוכחיתשיריםרשימת
Rהשמעהרשימות
Rתיקייה
Rאלבומים
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Rאמנים
Rרצועה
Rאהוביםשירים
Rקרובותלעתיםמושמעים
Rלאחרונההתווספו
R428עמוד3(סגנון(
Rמוסיקהסגנונות
Rשנה
Rמלחין
Rכריכהלפיבחירה
Rמכשירי(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
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.המבוקשלמיקוםהבקראתהעבר0
.שהוגדרההאווירהפיעלמבוצעהרצועותחיפוש

וידאווידאוהגדרותהגדרותביצועביצוע

:מולטימדיהמערכת
כללי2Z2מדיה2©1

.וידאוהגדרותבחר0
.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

תדריםתדריםתחוםתחוםהגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.תדריםתחוםבחר0

רדיורדיותחנתתחנתכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.הבקרהבלחצןימינהאושמאלההחלקה0
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הרדיוהרדיותחנותתחנותרשימתרשימתטעינתטעינת

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.4בחר0
.תוצגהתחנותרשימת

.תחנהבחר0

התדרהתדרהזנתהזנתאואותחנהתחנהשםשםבאמצעותבאמצעותרדיורדיותחנתתחנתחיפושחיפוש

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.èבחר0
.תדראותחנהשםהזן0
.תחנהבחר0

רדיורדיותחנתתחנתשמירתשמירת

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.רדיותחנתבחירת0

התחנותהתחנותבזיכרוןבזיכרוןפנויפנוימקוםמקוםקייםקיים
.fבחר0
או
.הרדיותחנתעלממושכתלחיצהלחץ0

התחנותהתחנותבזיכרוןבזיכרוןרשומהרשומההחלפתהחלפת
.התחנותבזיכרוןרשומהעלארוכהלחיצהלחץ0
.כןבחר0

התחנותהתחנותזיכרוןזיכרוןעריכתעריכת

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

תחנהתחנההזזתהזזת
.בזיכרוןשמורהתחנהעלארוכהלחיצהלחץ0
.הזזבחר0
.החדשלמיקוםהתחנהאתהעבר0

תחנהתחנהמחיקתמחיקת
.תחנהעלארוכהלחיצהלחץ0
.מחקבחר0

תחנהתחנההחלפתהחלפת
.תחנהעלארוכהלחיצהלחץ0
.רדיותחנתהחלףבחר0

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

.טכנימידעגםאוחדשות,תוכנית,מוזיקה
.2בחר0

תדרתדרקיבועקיבועפונקצייתפונקצייתביטולביטול/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
כללי2Z2רדיו2©1

.תדרקיבועאתכבהאוהפעל0
גםיתחלףלאהמכוונןהתדר,מופעלתהפונקציהכאשר
.מידרדרתהקליטהאם
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תנועהתנועהדיווחידיווחיכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
כללי2Z2רדיו2©1

.תנועהדיווחיאתכבהאוהפעל0

התנועההתנועהדיווחידיווחישלשלהעוצמההעוצמההגברתהגברתהגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
שמע2הגדרות2©1

.תנועהדיווחיוהודעותניווטהודעותבחר0
.התנועהדיווחישלקולהגברתבחר0
.10-ל0ביןערךקבע0
.qבאמצעותהערךאתאשר0

טקסטטקסט-רדיורדיוהצגתהצגת

:מולטימדיהמערכת
כללי2Z2רדיו2©1

.הרדיושלטקסטואלימידעאתכבהאוהפעל0

טלוויזיהטלוויזיה
הטלוויזיההטלוויזיהפעולתפעולתעלעלמידעמידע

מסחרייםמסחרייםוסימניםוסימניםיוצריםיוצריםזכויותזכויותעלעלמידעמידע
Ubiquitous DTCP-IP

Copyright® 2015 Ubiquitous Corp.
שלרשומיםסימניםהםDVB-וDVBשלהלוגוסמלי

DVB Project.
בתקניםדיגיטליותתחנותשלקליטהמאפשרהטלוויזיהטיונר
:הבאים
RDVB-T
RDVB-T2

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

שאותו,חכםכרטיסגםדרושאחדותבמדינות.באספקה
).היצרןשלההפעלההוראותראה(+CIלמודולמכניסים

.הכפפותבתא+CIלקופסתמכניסים+CIמודולאת
לבין0°Cביןהפעלהלטמפרטורתמיועדת+CIקופסת%

65°C.נמוכהאוגבוההההפעלהטמפרטורתכאשר
+CIומודולהמולטימדיהבמערכתהודעהתוצג,מדי

ניתןלא,כבוי+CI-המודולכאשר.אוטומטיתיכבה
.מוצפנותתחנותלקלוט

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

.4בחרבתפריט0
.טלוויזיהערוץבחר0

.הערוציםמרשימתלערוץיעבורהטלוויזיהטיונר
.מלאבמסךלהציגכדיהמקדימההתצוגהמסךעלהקש0

לידהחיפושבסרגלבחרבתפריט:טלוויזיהטלוויזיהערוץערוץחיפושחיפוש0
ª.

.הראשוניםהתוויםאתהזן0
.התחנותרשימתמתוךטלוויזיהערוץבחר0
.)436עמוד3(הערוציםרשימתעלנוסףמידע%

ובמועדפיםובמועדפיםהתחנותהתחנותבזיכרוןבזיכרוןטלוויזיהטלוויזיהערוציערוציהגדרתהגדרת
תנאיםתנאים
Rובמועדפיםהתחנותבזיכרוןשמורהטלוויזיהערוץ.

:מולטימדיהמערכת
טלוויזיה2מדיה2©1

.4בחרבתפריט0
.תחנותזיכרוןבחר0
.טלוויזיהערוץבחר0

למועדפיםלמועדפיםשמירהשמירה
.מטהכלפיßהמתגאתדחף0
.טלוויזיהערוץבחר0

ברקעברקעטלוויזיהטלוויזיהערוציערוצישמירתשמירת
תנאיםתנאים
Rלדוגמהפעילהניווט.
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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
או

.הטלוויזיהאלGבחר0

הערוץהערוץקיבועקיבועשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן

מופעלמופעלהערוץהערוץקיבועקיבוע
הרכבכאשרלדוגמההיגיוןבכךיש.יוחלףלאהשידורערוץ
ושובהלוךתכוףמעברתמנעכך.חופפיםקליטהבאזורינוסע
.שידורערוציבין

.הטלוויזיהשלהראשיבתפריטיוצגהחיווי

כבויכבויהערוץהערוץקיבועקיבוע
שידורלערוציעוברהטלוויזיהטיונרטובהאינההקליטהאם

כך.יותרטובונקלטיםהתוכןאותואתהמשדריםחלופיים
האפשריתביותרהטובההטלוויזיהתמונתאתלהציגמתאפשר

.קליטהתנאיבכל

ערוץערוץקיבועקיבועשלשלביטולביטולאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
כללי2
.כלליותהגדרותבחר0
.תחנותקיבועאתכבהאוהפעל0

.פעילהמסךעלהלחצן,מופעלתהפונקציהכאשר

עבורעבורלמדינהלמדינההספציפייםהספציפייםהתוויםהתוויםשלשלהשבתההשבתהאואוהפעלההפעלה
הטלוויזיההטלוויזיהתחנותתחנות
:מולטימדיהמערכת
2Zטלוויזיה2מדיה2©1
כללי2
.כלליותהגדרותבחר0
.למדינהספציפיתתוויםערכתאתכבהאוהפעל0

למדינהספציפיתתוויםערכת,מופעלתהאפשרותאם
.לתצוגהמשמשת

התוויםבערכתתשתמשהתצוגה,מושבתתהאפשרותאם
.המכווננתהטלוויזיהתחנתידי-עלהמועברת

ערכתלהעברתאחראיתהרלוונטיתהטלוויזיהתחנת
.המתאימההתווים

הערוציםהערוציםרשימתרשימתסקירתסקירת

התוכניתאתשלוהערוציםברשימתמציגהטלוויזיהטיונר
.כעתהנקלטהדיגיטליהרדיואוהטלוויזיהערוץשלהנוכחית
ספציפיבסדראואלפביתיבסדרמסודרתהערוציםרשימות
.למדינה
.מהזמןאורךהטלוויזיהטיונרידיעלהערוציםעדכון

:הבאהמידעמוצגהערוציםברשימות
Rנקלטיםערוציםשמות
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Rהתוכניתשם

:הבאיםהתנאיםבהתמלאיוצגהמידע
Rהמידעאתמשדריםהדיגיטלייםהערוצים.
Rמספיקטובההקליטהאיכות.

מועדפיםמועדפים

)מועדפיםמועדפים(הטלוויזיההטלוויזיהערוציערוציסקירתסקירת
.התחנותבזיכרוןטלוויזיהערוצי100עדלשמוראפשר
.מהירהגישהלצורךכמועדפיםטלוויזיהערוצילשמוראפשר

טלוויזיהטלוויזיהערוץערוץשמירתשמירת
:מולטימדיהמערכת
טלוויזיה2מדיה2©1

.4בחרבתפריט0
.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
השמעשפתעבורהקיימותמהאפשרויותאחתבחר0

.שנבחרה
פעילהתישאר,צרפתיתלדוגמה,שנבחרההשמעשפת
.המולטימדיהמערכתלכיבויעד

שפת,המולטימדיהמערכתשלמחדשהפעלהלאחר
,זמינהאינההיאאם.השמעשפתלהיותתחזורהמערכת
.הרשימהבראשהמופיעההשמעשפתתיטען
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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

HDתוכניותתוכניות
מוצפנותמוצפנותHDתוכניותתוכניותקליטתקליטת

החכםולכרטיס+CI-הלמודולנזקהערההערה*

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

.ממושך
לקלוטיהיהאפשראי,ניזוק+CI-המודולאם

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

.באספקה
מכניסיםשאותו,חכםכרטיסגםדרושאחדותבמדינות
).היצרןשלההפעלההוראותראה(+CIלמודול

.הכפפותבתא+CIלקופסתמכניסים+CIמודולאת
תלוי(הצורךבמקרה:+CI-ההלמודללמודלחכםחכםכרטיסכרטיסהכנסתהכנסת0

CI-המודלשללחריץהחכםהכרטיסאתהכנס)במדינה
+.

.+CIבתקןמוצפנותHDתוכניותלקלוטניתן
לבין0°Cביןהפעלהלטמפרטורתמיועדת+CIקופסת%

65°C.נמוכהאוגבוההההפעלהטמפרטורתכאשר
+CIומודולהמולטימדיהבמערכתהודעהתוצג,מדי
ניתןלא,כבוי+CI-המודולכאשר.אוטומטיתיכבה
.מוצפנותתחנותלקלוט

כרטיססטטוסתזכורת,+CIמודולמחוברכאשר%
ההודעהתופיע,כבויהוההצתה)439עמוד3(מופעלת
.המדיהצגעלברכבעדייןנמצאכרטיסהערה

+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
שבעהואט125שלכוללבהספקמצוידתהשמעמערכת
.והמדיההרדיושלהפונקציותכלאתמשרתתהיא.רמקולים

צלילצלילתפריטתפריטפתיחתפתיחת
:מולטימדיהמערכת
צליל2Z2מדיה2©1
:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר
Rופיידרבאלאנס
Rקולעוצמת
.פונקציהבחר0

ובסיםובסיםבינונייםבינוניים,טרבלטרבלצליליצליליהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
צליל2Z2מדיה2©1
אקולייזר2
.באסיםאובינוניים,גבוהיםהגדר0
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הקולהקולעוצמתעוצמתהתאמתהתאמתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
צליל2Z2מדיה2©1
קולעוצמת2

עוצמותביןהפרשיםמאזנתהאוטומטיתהקולעוצמתהתאמת
השמעובמקורשוניםשמעמקורותביןמעברבעתהקול
.הנוכחי

.אוטומטיתהתאמהאתכבהאוהפעל0

פיידרפיידר/באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
צליל2Z2מדיה2©1
ופיידרבאלאנס2

באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
הצדביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללימניהשמאלי
לימנייםהשמאלייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

פיידרפיידרהגדרתהגדרת
החלקביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללאחוריהקדמי
לאחורייםהקדמייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

®Burmesterשלשלהיקפיהיקפישמעשמעמערכתמערכת

®Burmesterשלשלההיקפיההיקפיהשמעהשמעמערכתמערכתעלעלמידעמידע
בהספקמצוידת®Burmesterשלההיקפיהשמעמערכת
כלאתמשרתתהיא.רמקולים13-ובואט590שלכולל

.והמדיההרדיושלהפונקציות

שלשלההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתהצלילהצלילתפריטתפריטפתיחתפתיחת
Burmester®

:מולטימדיהמערכת
2Z2מדיה2©1

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר
Rופיידרבאלאנס
Rצלילמיקוד
Rצלילפרופיל
Rקולעוצמת
.פונקציהבחר0

השמעהשמעבמערכתבמערכתוהבסיםוהבסיםהבינונייםהבינוניים,הטרבלהטרבלצליליצליליהגדרתהגדרת
®Burmesterשלשלההיקפיההיקפי
:מולטימדיהמערכת
2Z2מדיה2©1

אקולייזר2
.באסיםאובינוניים,גבוהיםהגדר0

השמעהשמעבמערכתבמערכתהקולהקולעוצמתעוצמתהתאמתהתאמתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
®Burmesterשלשלההיקפיההיקפי
:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1
קולעוצמת22

עוצמותביןהפרשיםמאזנתהאוטומטיתהקולעוצמתהתאמת
השמעובמקורשוניםשמעמקורותביןמעברבעתהקול
.הנוכחי

.אוטומטיתהתאמהאתכבהאוהפעל0
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שלשלההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתפיידרפיידר/באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
Burmester®

:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1
ופיידרבאלאנס22

באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
הצדביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללימניהשמאלי
לימנייםהשמאלייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

פיידרפיידרהגדרתהגדרת
החלקביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללאחוריהקדמי
לאחורייםהקדמייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

שמעשמעמערכתמערכתבחירתבחירת®Burmesterבמערכתבמערכתצלילצלילפרופילפרופיל
היקפיהיקפי
:מולטימדיהמערכת
2Z2מדיה2©1

צלילפרופיל2
:הבאיםהפרופיליםמביןלבחוראפשר
R

Rהיקפי
.צלילפרופילבחר0

שלשלההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתהצלילהצלילמוקדמוקדהגדרתהגדרת
Burmester®

:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1
צלילמיקוד22
.המקומותכלבחראוהצלילילמיקודמיקוםבחר0

®Burmesterממדיממדי-תלתתלתהיקפיהיקפישמעשמעמערכתמערכת High End
®Burmesterממדיממדי-התלתהתלתההיקפיההיקפיהשמעהשמעמערכתמערכתעלעלמידעמידע

High End
®Burmesterממדי-התלתההיקפיהשמעמערכת High-
Endרמקולים25-וואט1590שלכוללבהספקמצוידת.
.והמדיההרדיושלהפונקציותכלאתמשרתתהיא

ההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתצלילצלילתפריטתפריט
®Burmesterממדיממדי-התלתהתלת High End
:מולטימדיהמערכת
2Z2מדיה2©1

:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר

Rופיידרבאלאנס
Rמאחמושב
Rצלילפרופיל
Rקולעוצמת
.פונקציהבחר0

השמעהשמעבמערכתבמערכתוהבסיםוהבסיםהבינונייםהבינוניים,הטרבלהטרבלצליליצליליהגדרתהגדרת
®Burmesterממדיממדי-התלתהתלתההיקפיההיקפי High End
:מולטימדיהמערכת
2Z2מדיה2©1

אקולייזר2
.באסיםאובינוניים,גבוהיםהגדר0

ממדיממדי-התלתהתלתההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתהקולהקולעוצמתעוצמתהתאמתהתאמת
Burmester® High End

:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1
קולעוצמת22

עוצמותביןהפרשיםמאזנתהאוטומטיתהקולעוצמתהתאמת
השמעובמקורשוניםשמעמקורותביןמעברבעתהקול
.הנוכחי

.הפונקציהאתכבהאוהפעל0
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ממדיממדיהתלתהתלתההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתפיידרפיידר/באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
Burmester® High End

:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1
ופיידרבאלאנס22

באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
הצדביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללימניהשמאלי
לימנייםהשמאלייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

פיידרפיידרהגדרתהגדרת
החלקביןהקולעוצמתחלוקתאתהזזהמוצגבסריג0

.הרכבשללאחוריהקדמי
לאחורייםהקדמייםהרמקוליםביןתחולקהקולעוצמת
.ברכב

התלתהתלתההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתהישיבההישיבהמקוםמקוםלפילפיצלילצלילמיטובמיטוב
®Burmesterממדיממדי High End
:מולטימדיהמערכת
2Z)מדיה(2©1
מאחמושב22
.הצליללמיטובישיבהמקוםבחר0
או

.המקומותכלבחר0

ההיקפיההיקפיהשמעהשמעבמערכתבמערכתצלילצלילפרופילפרופילבחירתבחירת
®Burmesterממדיממדי-התלתהתלת High End
:מולטימדיהמערכת
2Z2מדיה2©1

צלילפרופיל2
:הבאיםהפרופיליםמביןלבחוראפשר
R

R

R

Rהיקפי
Rקלילההאזנה
.צלילפרופילבחר0

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםMBUXבידורבידורמערכתמערכת
בטוחבטוחשימוששימוש

ברכבמאובטחיםלאמחפציםפציעהסכנהאזהרהאזהרה&

וידאו/שמעהתקניאואוזניותדוגמתחפציםכאשר
עשוייםהם,חופשיתבצורהברכבמונחיםחיצוניים
.בנוסעיםולפגועהרכבבחלללהיזרק

באופןואחריםכאלהחפציםולאחסןלהקפידיש0
אחסוןבתאלדוגמה,ברכבלהיזרקיוכלושלאכזה
.ברכבנסגר

.הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים
האקליםבקרתשלהאוורורפתחיאתלכסותאסור%

.הלאהוכןוילונות,בגדים,ממחטות,עיתוניםבאמצעות
נרותכגון,גלויאורמקורותהמכשירעללהניחאין%

.בוערים
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האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםהבידורהבידורמערכתמערכתסקירתסקירת

Daimler:הדגםשם RSE
Daimlerדגםעבור RSEישרזרםעבורהסימוןתקף

.
מהרכיביםמורכבתהאחורייםלמושביםהבידורמערכת
:הבאים
Rשלהראשמשענותמאחורי1אחורייםצגיםשני

הקדמייםהמושבים
RעבורחיבוריםUSB)סוגC(ו-HDMI miniבצגים

)443עמוד3(האחוריים
Rכאביזריםאלחוטיותאוזניותשתיעד

לשמוראפשראיהאחורייםלמושביםהבידורבמערכת%
.יישומיםלהתקיןאותכנים

אחורייםאחורייםצגיםצגים

האחורייםהאחורייםהצגיםהצגיםסקירתסקירת

HDMIחיבור1 mini
)Cסוג(USBחיבור2
מ"מ3.5ותקעכבלעםאוזניותעבורחיבורשקע3

סטריאו
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משענותמאחורינמצאיםהאחורייםהמושביםשלהצגים
.הקדמייםהמושביםשלהראש
.מגעבמסכימאובזרמאחורהצגים
.)299עמוד3(המגעמסכיתפעולעלנוסףמידע
.הפתיחהמסךמוצגאחוריתדלתפותחיםכאשר
.המולטימדיהלמערכתאוטומטיתמתחבריםהאחורייםהצגים
ותקעקווירחוקשלטעםבאוזניותלהשתמשאפשראי%

).מ"מ3.5(בננה

אחוריאחוריצגצגשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.qהלחצןעללחץהאחוריבצג0

.יכבהאויופעלהאחוריהצג
הצגיםעבורילדיםבפניהבטיחותנעילתאתכבה/הפעלה%

MBUXהמולטימדיהמערכתבאמצעותהאחוריים
.)331עמוד3(

)אחוריאחוריצגצג(הביתהביתמסךמסךסקירתסקירת

דוגמה
הפתיחהמסךטעינת1

הראשוניםהיישומיםשלושתהצגת:הביתבמסך
השעה,הרשתתצוגתלדוגמה,תצוגות2
קולעוצמותכוונון3
סמלבאמצעותיישוםפתיחת4
היישוםשם5

מהירהגישה6
כעתשנבחרהתצוגהואזורהיישומיםמספר7
ימיןצדהאקליםבקרתתפריטטעינת8
שמאלצדהאקליםבקרתתפריטטעינת9

אוזניותאוזניות

)האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבידורבידורמערכתמערכת(האוזניותהאוזניותסקירתסקירת

מדיגבוההקולעוצמתעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
באוזניות

.שלךבשמיעהלפגועעלולותגבוהותקולעוצמות
בצגיםהקולשעוצמותודאהאוזניותחבישתלפני0

.נעיםלערךמכווננותהאחוריים

:הבאותהחיצוניותהאוזניותאתלחבראפשראחוריצגלכל
RאוזניותBluetooth®
Rמ"מ3.5מגעים3בננהתקעבאמצעותכבלעםאוזניות

סטריאו

הבידורמערכתעםביחדמסופקותאינןהאוזניות%
.האחורייםלמושבים
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-Mercedesשלהאביזריםממגווןלרכושתוכלאוזניות
Benzשלההפעלההוראותראה(מקצועיותבחנויותאו
).היצרן

עלולים,ניידיםטלפוניםכגון,אחריםאלחוטייםהתקנים%
.האלחוטיותהאוזניותשלהתפקודאתלשבש

מגעים3בננהתקעבאמצעותכבלעםאוזניותחיבור
סטריאומ"מ3.5
1Audio L)השמאליהערוץעבורשמעאות(
2Audio R)הימניהערוץעבורשמעאות(
הארקה3

אחורייםאחורייםמושביםמושבים

והבידורוהבידורהמידעהמידעמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותאחורייםאחורייםמושביםמושביםכוונוןכוונון
האחורייםהאחורייםלמושביםלמושבים
:האחורייםלמושביםבידורמערכת
ישיבהנוחות2נוחות2©1

למושבלמושבהאקליםהאקליםבקרתבקרתכוונוןכוונון
.הרכבאבזורלמפרטבהתאםזמינותהפונקציות%
.בחר0
עדהמלבןעלחוזרותלחיצותלחץ:המושבהמושבחימוםחימוםכוונוןכוונון0

המושבשחימוםעדאוהמבוקשתהחימוםלדרגתלהגעה
.נכבה
.החימוםבדרגתתלוי,ידלקושלושעדאחתחיווינורית
.הצדיתשבדלתהמושבבלחצןגםדולקותהחיווינוריות%
אתכבהאוהפעל:המשטחיםהמשטחיםחימוםחימוםשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה0

.משטחיםחימום
מרכזי,הידמשענותמופעלהמשטחיםחימוםכאשר

.יחוממוהמרכזיתוהקונסולההדלתות

אתהזז:המושבהמושבאוורוראוורור/המושבהמושבחימוםחימוםשלשלהפיזורהפיזורהגדרתהגדרת0
.הכוונוןכפתור
שלשוניםאזוריםעבורההגדרהאתלקבועאפשר
:לדוגמה,המושב
Rהישיבהמשטח
Rהמושבומשענתהישיבהמשטח
Rהמושבמשענת

עדהמלבןעלחוזרותלחיצותלחץ:המושבהמושבאוורוראוורורכוונוןכוונון0
המושבשאוורורעדאוהמבוקשתהאוורורלדרגתלהגעה
.נכבה
.האוורורבדרגתתלוי,יידלקושלושעדאחתחיווינורית
.הצדיתשבדלתהמושבבלחצןגםדולקותהחיווינוריות%

קימורקימור(המותנייםהמותנייםבאזורבאזורהמשענתהמשענתשלשלהגבהגבקימורקימורכוונוןכוונון
)מותנימותני
.הרכבאבזורלמפרטבהתאםזמינההפונקציה%
.מותנייםבחר0
.המושבאתבחר0
.המתנפחותהכריותאתוכוונןהמושבאתשובבחר0

המשענתהמשענתשלשלהצדהצדכריותכריותכוונוןכוונון
.הרכבאבזורלמפרטבהתאםזמינההפונקציה%
.המשענתשלצדתמיכתבחר0
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.המושבאתבחר0
.המתנפחותהכריותהגדרת0

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםעבורעבורעיסויעיסויתוכניתתוכניתבחירתבחירת
:האחורייםלמושביםבידורמערכת
עיסוי2נוחות2©1

.המושבאתבחר0
.עיסויתוכניתבחר0
.)99עמוד3(וההתעמלותהעיסויתוכניותסקירת%
.Ìבחר:עיסויעיסויתוכניתתוכניתהפעלתהפעלת0
הלחצןאתכבהאוהפעל:העיסויהעיסויעוצמתעוצמתהגדרתהגדרת0

.בצג
.תגברהעיסויעוצמת,מופעלבצגהלחצןכאשר

מערכתמערכת(האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםעבורעבורהאקליםהאקליםבקרתבקרתהגדרתהגדרת
)האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבידורבידור

הטמפרטורההטמפרטורהכוונוןכוונון
.הרכבאבזורלמפרטבהתאםזמינההפונקציה%
הצגשלהתחתוןבקצההטמפרטורהתצוגתאתבחר0

.האחורי
.שלישיתמושביםשורתאושנייהמושביםשורתבחר0

.שנייהמושביםשורת:בחרבחרMaybachרכבירכביעבורעבור0
ראשונהמשוביםשורתעםמאובזריםMaybachרכבי%

.ושנייה
.הטמפרטורהאתכוונן0

האווירהאווירכמותכמותקביעתקביעת
.הרכבאבזורלמפרטבהתאםזמינההפונקציה%
הצגשלהתחתוןבקצההטמפרטורהתצוגתאתבחר0

.האחורי
.שלישיתמושביםשורתאושנייהמושביםשורתבחר0
.שנייהמושביםשורת:בחרבחרMaybachרכבירכביעבורעבור0
ראשונהמשוביםשורתעםמאובזריםMaybachרכבי%

.ושנייה
.האווירכמותאתקבע0

האווירהאווירחלוקתחלוקתקביעתקביעת
.הרכבאבזורלמפרטבהתאםזמינההפונקציה%

המושביםעבורהאווירחלוקתאתלכוונןאפשר
.השנייההמושביםבשורת

הצגשלהתחתוןבקצההטמפרטורהתצוגתאתבחר0
.האחורי

.שנייהמושביםשורתבחר0

.הימניאוהשמאליהמושבעבורOאוPבחר0
Pהאמצעייםהאוורורפתחידרךינותבהאוויר
.והצדיים
Oובאזורהצדייםהאוורורפתחידרךינותבהאוויר
.הרגליים

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםשלשלהאקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלאוטומטיתאוטומטיתויסותויסות
.הרכבאבזורלמפרטבהתאםזמינההפונקציה%
.בחר0

.אוטומטיתתווסתהאחורייםלמושביםהאקליםבקרת

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםהאקליםהאקליםבקרתבקרתכיבויכיבוי
.הרכבאבזורלמפרטבהתאםזמינההפונקציה%
.בחר0

.תכובההאחורייםלמושביםהאקליםבקרת

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורהאופפתהאופפתהתאורההתאורהכוונוןכוונון

:האחורייםלמושביםבידורמערכת
אופףאור2נוחות2©1

הצבעהצבעהגדרתהגדרת
.הצבעיםבמעגלהאורצבעאתבחר0
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צבעוניתצבעוניתתאורהתאורההפעלתהפעלת
.צבעיםכמהבחר0
.צבעתוכניתבחר0

צבעצבעגיווניגיווניהפעלתהפעלת
.דינמייםגווניםאתהפעל0

.מראששנקבעבקצבתשתנהשנבחרההצבעתוכנית

הבהירותהבהירותכוונוןכוונון
.בהירותבחר0
כבהאוהפעל:השוניםהשוניםהאזוריםהאזוריםעבורעבורהבהירותהבהירותהפעלתהפעלת0

.בהירותאזוריאת
לכוונןאפשר,מופעלתבהירותאזוריהאפשרותכאשר
.בנפרדהאזוריםאת

.האזוריםכוונון0

צבעצבעאפקטיאפקטיהגדרתהגדרת
.אפקטיםבחר0
.אקליםאוהבאברוךאתכבהאוהפעל0
האופפתהתאורהכוונוניבנושאנוסףמידע%

.)133עמוד3(

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורהשפההשפההגדרתהגדרת

:האחורייםלמושביםבידורמערכת
שפה2מערכת2הגדרות2©1

.השפהאתהגדר0

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורמערכתמערכתהגדרותהגדרותבחירתבחירת

:האחורייםלמושביםבידורמערכת
מערכת2הגדרות2©1

הבהירותהבהירותכוונוןכוונון
.צגהגדרותבחר0
.הבהירותאתכוונן0

ההתקניםההתקניםבמנהלבמנהלהתקןהתקןחיבורחיבור
.בחר0
.לחברשברצונךהתקןבחר0

.האחורילצגיחוברומיקרופון-אוזנייהוערכותאוזניות
למערכתיחוברואחריםוהתקניםניידיםטלפונים

.המולטימדיה

ניווטניווט

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורהניווטהניווטהפעלתהפעלת
:האחורייםלמושביםבידורמערכת
)ניווט(2©1
.הרכבשלהנוכחיהמיקוםמוצגובהמופיעההמפה
.אפשרותבחרהניווטבתפריט0

:האחוריבצגלדוגמהזמינותהבאותהאפשרויות
Rבאמצעותהמולטימדיהלמערכתהיעדוהעברתיעדהזנת

).הרכבלניווטשלח(
Rהמפהשלהמידהקנהאתקבע.
Rהמפהוסיבובהמפההזזת.
Rהמסלולפרטיהצגת.
Rהאזוריםעבורהמפותשלמקווןעדכוןביצוע.

.המדינותבכלזמינהאינההאפשרות

אינטרנטאינטרנטדפדפןדפדפן

)האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבידורבידורמערכתמערכת(האינטרנטהאינטרנטדפדפןדפדפןסקירתסקירת
להפעיליתאפשרהרכבשלהאבזורולמפרטלמדינהבהתאם
משתמשהאחוריהצג.האחוריהצגעלאינטרנטדפדפן
.היצרןשלהאינטרנטבדפדפן

.תכניםלהורידאפשראי

MBUX447מולטימדיהמערכת



)האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבידורבידורמערכתמערכת(האינטרנטהאינטרנטדפדפןדפדפןפתיחתפתיחת
תנאיםתנאים
R413עמוד3(מובנהתקשורתבמודולמאובזרהרכב(.

:האחורייםלמושביםבידורמערכת
דפדפן2וקישוריותדפדפן2©1

.יישוםבחר0

מדיהמדיה

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהמדיההמדיהפעולתפעולתעלעלמידעמידע
USBחיבורכוללתהאחורייםלמושביםהבידורמערכת
.)443עמודHDMI)3וחיבור
:תומכתהאחורייםלמושביםהבידורשמערכתהאחסוןהתקני
RהתקניMTP
RהתקניAndroidכהתקניהמשמשיםMTP
Rאחסוןמדיותלדוגמה,גבוהבנפחאחסוןהתקניUSB

חיבורבאמצעותהאחורילצגמחוברהאחסוןהתקן
USB)סוגC) .)443עמוד3)
באמצעותהמולטימדיהלמערכתמחוברהאחסוןהתקן
למשענתמתחתהאחסוןבתאהמולטימדיהחיבורייחידת
.)424עמוד3(היד
RהתקניApple,כגוןiPhone®אוiPod®

Apple CarPlay®נתמךאינו.
RשמעהתקניBluetooth®

במערכתמתבצעת®Bluetoothשמעהתקןהרשאת
)425עמוד3(המולטימדיה

:נתמכיםאינםהבאיםההתקנים%
RמפצליUSB
Rמחשבעכברי
Rמקלדות
Rשמעאביזרי
שללקבציםלגשתיכולההאחורייםלמושביםהבידורמערכת
.המולטימדיהמערכת
.)421עמוד3(מדיהמצבעלנוסףמידע

HDMI-וHDMIהמושגים High-Definition
Multimedia InterfaceשלוהלוגוHDMIאומותגיםהם

HDMIשלרשומיםמותגים Licensing LLCב"בארה
.אחרותובמדינות

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםמדיהמדיהמצבמצבהפעלתהפעלת
תנאיםתנאים
Rלמערכתאוהאחורילצגמחובראחסוןהתקן

.המולטימדיה
Rהשמעהתקן-Bluetooth®למערכתמחובר

.המולטימדיה

:האחורייםלמושביםבידורמערכת
)מדיה(2©1

.או,בחר0
מאחורלמסךמחוברUSBאחסוןהתקןכאשר%

.זמינההאפשרות,)443עמוד3(
:לרשותךעומדותהבאותהפונקציות
R449עמוד3(המדיהשלההפעלהבקרת(
Rª428עמוד3(מפתחבמילותשימוש(
R5קטגוריותלפימדיהקובציבחירת

)427עמוד3(
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האחורייםהמושביםבאזורצלילהגדרותבחירת%
.)449עמוד3(

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםהבידורהבידורבמערכתבמערכתהמדיההמדיהבהפעלתבהפעלתשליטהשליטה
:האחורייםלמושביםבידורמערכת
)מדיה(2©1

.או,בחר0
האחורילצדמחוברUSBאחסוןהתקןכאשר%

.זמינההאפשרות,)443עמוד3(
.;אוËבחר:ההפעלהההפעלהשלשלחידושחידושאואוהשהייההשהייה0
אוüבחר:הבאההבאהאואוהקודמתהקודמתהרצועההרצועהבחירתבחירת0

û.
אוûעלעלארוכהארוכהלחיצהלחיצהלחץלחץ:ברצועותברצועותמהירמהירחיפושחיפוש0

ü.
הנקודהעללחץ:אחורהאחורהאואוקדימהקדימהרצועהרצועההרצתהרצת0

.הזמןבסרגלהמתאימה
.9בחרבחר:אקראיאקראיבסדרבסדררצועותרצועותהשמעתהשמעת0
.:בחרבחר:הרצועההרצועהשלשלחוזרתחוזרתהשמעההשמעה0

:החוזרתלהשמעהזמינותשלהלןההגדרות
Rהפעילהההשמעהרשימתעלחזרה:אחתהקשה.
Rהנוכחיתהרצועהעלחזרה:הקשותשתי.

Rהחזרהביטול:הקשותשלוש.
עטיפתאתבחר:הנוכחיתהנוכחיתהרצועותהרצועותרשימתרשימתהצגתהצגת0

.האלבום

הטלוויזיההטלוויזיהפעולתפעולת

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורטלוויזיהטלוויזיהמצבמצבהפעלתהפעלת
:האחורייםלמושביםבידורמערכת
טלוויזיה2מדיה2©1

.rאוqבאמצעותערוץבחר0

.המולטימדיהבמערכתתיבחרהתחנה
.המקדימההתצוגהמסךעלהקש:מלאמלאבמסךבמסךהצגההצגה0
.Gבחר:הטלוויזיההטלוויזיהתפריטתפריטהצגתהצגת0

:לרשותךעומדותהבאותהפונקציות
Rª435עמוד3(טלוויזיהערוץחיפוש(
RÕהמכוונןבערוץהתוכניותעלעדכנייםפרטים

)EPG)(3436עמוד(
R437עמוד3(טלוויזיהערוצישלועריכהשמירת(
RZאפשרויותהגדרת:

כתוביותשמעהגדרת
תחנותקיבועשלכיבויאוהפעלה

טלטקסטהצגת
וידאוהגדרותבחר

סאונדסאונד

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורהצלילהצלילהגדרותהגדרותסקירתסקירת
.הקיימתהשמעבמערכתתלויותהאפשריותהצלילהגדרות
:נתמכתהבאותהשמעממערכותאחת,האבזורבמפרטתלוי
R439עמוד3(שמעמערכת(
RשלהיקפישמעמערכתBurmester®)3440עמוד(
Rממדי-תלתהיקפישמעמערכתBurmester® High

End)3441עמוד(

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורצלילצלילהגדרותהגדרותבחירתבחירת
:האחורייםלמושביםבידורמערכת
מערכת2הגדרות2©1

.צלילבחר0
.אקולייזרבחר0
.הצלילהגדרותאתקבע0

הקולהקולעוצמותעוצמותוכוונוןוכוונוןהנוסעיםהנוסעיםבתאבתאהשמעהשמעשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.©בחר0
.מדיהבחר0
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.אובחר0
.הצגעלהרמקולסמלעםהלחצןאתכבהאוהפעל0
הסקאלותאחתעלהכפתוראתהזז:הקולהקולעוצמתעוצמתכוונוןכוונון0

.ימינהאושמאלה
.תתכוונןהאוזניותעבוראוהרכבפניםעבורהקולעוצמת
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ASSYSTשירותשירותמרווחימרווחיתצוגתתצוגת PLUS
ASSYSTהתקופתייםהתקופתייםהטיפוליםהטיפוליםתצוגתתצוגתתפקודתפקוד PLUS
ASSYSTהתקופתייםהטיפוליםתצוגת PLUSלךמספקת
הנותרהנסיעהמרחקאוהנותרהזמןעלהמחווניםבצגמידע
.הבאהתקופתיהטיפוללמועדעד

אתלהסתיראפשרההגהבגלגלהחזרהלחצןבאמצעות
.השירותהודעת
הטיפוליםשבתצוגתייתכן,ברכבהשימושלאופןבהתאם

ASSYST PLUSלדוגמה,הבאלטיפולעדהמרווחיתקצר
:הבאיםבמקרים
Rבעיקרקצריםלמרחקיםנסיעות
Rסרקבמצבממושכיםולזמניםרבותפעמיםנמצאהרכב
Rרבותקרותהתנעות
Rשלמיםלאחידושים:לדיזללדיזלחלקיקיםחלקיקיםמסנןמסנןבעליבעלירכביםרכבים

לדיזלהחלקיקיםמסנןשלרבים

Mercedes-Benzאלהממצביםלהימנעממליצה.
לדוגמה,מורשהבמוסךתקבלשלךברכבלטיפולבנוגעמידע
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכז

טיפולטיפולמועדמועדהצגתהצגת

:רכבמחשב
2שירות1

.יוצגהבאהטיפולמועד
בצדההגהבגלגלהחזרהלחצןעללחץ:התצוגההתצוגהסגירתסגירת0

.שמאל
:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R261עמוד3()הרכבמחשב(תפעול(.

סדירסדירבאופןבאופןהשירותהשירותעבודותעבודותביצועביצועבנושאבנושאמידעמידע

ממועדיחריגהעקבמוקדמתשחיקההערההערה*
הטיפולים

לשחיקהלהובילעשויבמועדלאאוברכבחלקיטיפול
.לרכבולנזקיםמוגברת

.הדרושיםבמועדיםהרכבטיפולילביצועדאג0
.מורשהבמוסךהרכבטיפולילביצועדאג0

מיוחדיםמיוחדיםטיפוליםטיפולים

.ברכברגילשימושלפינקבעטיפוליםביןהדרושהמרווח
אתמקצריםהרכבעליותררבעומסאוקשיםשימושתנאי

.הטיפוליםביןהדרושיםהמרווחים
ASSYSTהשירותמרווחיתצוגת PLUSעזרמערכתהינה
יותרקרובותלעתיםטיפוליםלבצעישאםהאחריות.בלבד
הינה,העומסיםאו/ובפועלהשימושתנאיעקבנדרשמאשר
.הרכבשלהנהגעלמוטלת
:קשיםשימושלתנאידוגמאות
Rרבותעצירותעם,בעירתכפותנסיעות
Rבעיקרקצריםלמרחקיםנסיעות
Rמשובשיםכבישיםעלאובהריםתכופותנסיעות
Rסרקבמצבממושכיםולזמניםרבותפעמיםנמצאהרכב
Rבמצבתכוףשימושאו/ומאודמאובקיםבאזוריםנסיעה

אווירסחרור

דאג,דומיםבתנאיםאואלהבתנאיםפועלהרכבכאשר
השמןומסנןהמנועשמן,הרכבפניםמסנןלהחלפתלדוגמה
כך,יותרגדולהרכבעלשהמאמץככל.יותרתכופותלעתים

תקבלנוסףמידע.יותרתכפותלעתיםהצמיגיםאתלבדוקיש
.מורשהבמוסך
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מנותקמנותקכשהמצברכשהמצברהשבתההשבתהזמניזמני

ASSYSTהטיפוליםהטיפוליםמועדימועדיתצוגתתצוגת PLUSאתאתמחשבתמחשבת
.מחוברמחוברהמצברהמצברכאשרכאשררקרקהטיפולהטיפולמועדמועד
המחווניםבצגהטיפולמועדאתבדוקהמצברניתוקלפני0

.)451עמוד3(אותולךורשום

מנועמנועתאתא
המנועהמנועתאתאמכסהמכסהשלשלסגירהסגירה/פתיחהפתיחה

המנועתאמכסהכשנעילתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנסיעהבזמןמשוחררת

במהלךלהיפתחעשויהואנעולאינוהמנועמכסהכאשר
.שלךהראייהשדהאתולחסוםנסיעה
המנועתאמכסהנעילתאתלשחרראיןלעולם0

.נסיעהבזמן
.נעולהמנועתאשמכסהלוודאישנסיעהכללפני0

שלוסגירהפתיחהבעתופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המנועתאמכסה

אופתיחהבכלבעוצמהבחזרהליפולעשויהמנועמכסה
.סגירה

!המנועמכסהשלהתנועהבטווחלאנשיםפציעהסכנת
כאשררקהמנועתאמכסהאתולסגורלפתוחיש0

.שלוהתנועהבטווחנמצאאינואיש

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

אומדיחםשהמנועבזמןהמנועמכסהאתפותחיםכאשר
רכבנוזליאוחמיםגזים,המנועבתאשרפהכשישנה
.בךולפגועלהיפלטעשוייםאחרים
החםלמנועאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.להתקרר
תאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0

.האשלמכביוהודעסגורהמנוע

נעיםמחלקיםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

גםלנועלהמשיךעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
כגון,התראהללאלנועלחזוראוכבויהההצתהכאשר

.הרדיאטורשלהמאוורר
לבלשיםישהמנועבתאכלשהיעבודהביצועלפני

:הבאיםלנושאים
.ההצתהאתכבה0

בקרבתסכנהלאזוריידייםלשלוחאיןלעולם0
.המאווררלאזורלדוגמה,נעיםחלקים

.ושעוניםתכשיטיםהסר0
.נעיםמחלקיםושערותלבושפרטיהרחק0

מוליכיםבחלקיםמגעעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

במתחפועלותהדלקהזרקתומערכתההצתהמערכת
לגרוםעלולמתחמוליכיבחלקיםמגע.גבוה

.להתחשמלות
אוההצתהמערכתשלבחלקיםלגעתאיןלעולם0

.מופעלתההצתהכאשרהדלקהזרקתמערכתשל

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.הפליטהמערכתשלורכיביםהרדיאטור,המנועלדוגמה

המפורטיםבחלקיםרקוגע,להתקררלמנועאפשר0
.להלן

כשמכסהבמגביםשימושעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פתוחהמנועתא

,פתוחהמנועכשמכסהלפעוליתחילוהשמשותמגביאם
.המגביםהפעלתבמנגנוןלהיתפסעשויותידיך
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ולכבותלהפקידישהמנועתאמכסהפתיחתלפני0
.והמגביםההצתהאת

Plug-in-Hybrid:ההוראותבחוברתלהנחיותלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדת

המנועהמנועמכסהמכסהפתיחתפתיחת

.המנועתאמכסהנעילתאתלשחררכדי1בידיתמשוך0

המנועהמנועמכסהמכסהסגירתסגירת

המנועתאלמכסהנזקהערההערה*

סכנהקיימתהמנועתאמכסהאתמטהלוחציםכאשר
.הפחלכיפוף

.המנועתאמכסהאתידניתללחוץאין0

,המנועתאמכסהנעילתשל1הידיתאתמעלהדחף0
.מ"ס40-כהמנועתאאתוהרם

הפלמ"ס20-כשלומגובה,המנועתאמכסהאתהורד0
.קלהבתנופהאותו

פתח,המנועתאמכסהאתמעטלהריםאפשרעדייןאם0
שהואעד,תנופהיותרמעטעםאותווהפלשובאותו
.ננעל

מנועמנועשמןשמן

הרכבהרכבמחשבמחשבבאמצעותבאמצעותהמנועהמנועשמןשמןמפלסמפלסבדיקתבדיקת
תנאיםתנאים
Rעבודהבטמפרטורתנמצאהמנוע.
Rמפולסתקרקעעלעומדהרכב.
Rסרקד"בסלפועלהמנוע.

,רגיליםנהיגהבתנאי.נהיגהבמהלךנבדקהמנועשמןמפלס
,דקות30עדלארוךעשויהמנועשמןמפלסשלהזיהוי
.יותרגםאקטיבייםנהיגהובתנאי
:רכבמחשב
מנועשמןמפלס2שירות1
:תכליתי-הרבבצגתופיעשלהלןמההודעותאחת
Rאפשרותאיןעדיין:מבוצעתמדידהמנועשמןמפלס

.השמןמפלסאתלמדוד
.היותרלכלנהיגהדקות30בתוךהבקשהעלחזור0
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Rהשמןמפלסאתהמצייןוהמלבןתקיןמנועשמןמפלס
לבין"min"שביןבטווחונמצאירוקתכליתי-הרבבצג
"max:"תקיןהשמןמפלס.
Rאתהמצייןוהמלבןמילוינדרשמנועשמןמפלס

לסימוןמתחתונמצאכתוםתכליתי-הרבבצגהשמןמפלס
„min:“
.מנועשמן'ל1הוסף0
Rאתהמצייןוהמלבןשמןמפלסהנמךמנועשמןמפלס

לסימוןמעלונמצאכתוםתכליתי-הרבבצגהשמןמפלס
„max:“
למוסךכךלשםסע.המנועשמןשלהעודףאתנקז0

.מורשה
Rהצתההפעלמנועשמןלמפלס:
.המנועשמןמפלסאתלבדוקכדיההצתהאתהפעל0
Rפגוםהחיישן:פונקציהללאמערכתמנועשמןמפלס

.מחוברלאאו
.למוסךסע0
Rזמינהאינהמערכתמנועשמןמפלס:
.המנועתאמכסהאתסגור0

מנועמנועשמןשמןמילוימילוי

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.הפליטהמערכתשלורכיביםהרדיאטור,המנועלדוגמה

המפורטיםבחלקיםרקוגע,להתקררלמנועאפשר0
.להלן

המנועמשמןופציעהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

עלולהמנועבתאחמיםרכיביםעלשנשפךמנועשמן
.להתלקח

.המילויפתחלידנשפךאינומנועששמןודא0
נקהואזלהתקררלמנועאפשרהרכבהתנעתלפני0

.מנועבשמןשהתלכלכורכיביםביסודיות

שגוישמן,שגוישמןמסנןעקבלמנוענזקיםהערההערה*
שגויתוסףאו

בעלישמןבמסנןאומנועבשמןלהשתמשאין0
הדרושהשמןעבורהמצויןמזהאחרמפרט

.התקופתייםלטיפולים

כדיהשמןמסנןאתאוהמנועשמןאתלשנותאין0
ביןהדרושיםהמרווחיםאתולהאריךלנסות

.הטיפולים
.בתוספיםלהשתמשאין0
הטיפוליםבתצוגתהשמןהחלפתלהנחיותציית0

.התקופתיים

מנועשמןמדייותרמילויבעקבותנזקיםהערההערה*

.לזרזאולמנועלהזיקעלולמדייותרמנועשמן
למוסךפנה,מנועשמןמדייותרמילאתאם0

.העודפתהכמותאתשינקזוכדימורשה

–המנועבתאשוניםבמקומותלהימצאעשויהמכסה%
.המנועבדגםתלוי
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.אותווהסרהשעוןכיווןנגד1המכסהאתסובב0
.מנועשמןמלא0
עדימינהאותווסובבהפתחעל1המכסהאתהנח0

.ננעלשהוא
.)453עמוד3(השמןמפלסאתמחדשבדוק0

הקירורהקירורחומרחומרמפלסמפלסבדיקתבדיקת

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.הפליטהמערכתשלורכיביםהרדיאטור,המנועלדוגמה

המפורטיםבחלקיםרקוגע,להתקררלמנועאפשר0
.להלן

חםקירורנוזלעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

כשהמנועבמיוחד,גבוהלחץישנוהמנועקירורבמערכת
עלוללוהטקירורחומר,המכסהאתפותחכשאתה.חם

.לכוויותולגרוםהחוצהלהתיז
.להתקררלמנועאפשרהמכסהפתיחתלפני0
.מגןומשקפימגןכפפותלבשהפתיחהלצורך0
.ישרשוחעלהרכבאתהעמד0.המכסהאתבאטיותפתחלחץלשחררכדי0

במכללהקירורחומרטמפרטורתמחווןאתבדוק0
.המחוונים
70מנמוכהלהיותצריכההקירורנוזלטמפרטורת °C.

אתושחררשמאלהבאטיות1הנעילהמכסהאתסובב0
.המיותרהלחץ

השעוןכיווןנגד1הנעילהמכסהאתלסובבהמשך0
.אותווהסר
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:תקיןהקירורנוזלמפלסהבאיםבמצבים
R2הסימוןלפסעדקרבמנוע

R2הסימוןלפסמעלמ"ס1.5עדחםבמנוע

-Mercedes-לשאושרקירורנוזלמלאהצורךבמקרה0
Benz.
R544עמוד3(:הקירורנוזלבנושאנוסףמידע(

השמשותהשמשותשטיפתשטיפתמערכתמערכתמילוימילוי

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.הפליטהמערכתשלורכיביםהרדיאטור,המנועלדוגמה

המפורטיםבחלקיםרקוגע,להתקררלמנועאפשר0
.להלן

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

אומדיחםשהמנועבזמןהמנועמכסהאתפותחיםכאשר
רכבנוזליאוחמיםגזים,המנועבתאשרפהכשישנה
.בךולפגועלהיפלטעשוייםאחרים
החםלמנועאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.להתקרר

תאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0
.האשלמכביוהודעסגורהמנוע

לשטיפתהחומרמתרכיזופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
השמשות

הואכאשר.מאודדליקהשמשותשטיפתחומרתרכיז
עשויהוא,הפליטהמערכתשלחמיםברכיביםנוגע

.להתלקח
נשפךאינוהשמשותלשטיפתהחומרשתרכיזודא0

.המילויפתחליד

.הלולאהבאמצעות1המכסהאתפתח0
שטיפהמיהוסף0
R545עמוד3(שמשותשטיפתנוזלעלנוסףמידע(

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.
Rפנימהמקופלותהחיצוניותהמראות.
Rכבויוהחימוםהאוורורמערכתשלהמפוח.
Rבעמדהנמצאהשמשהמגבימתגg.
Rאחרת,מהרכב'מ3לפחותשלבמרחקנמצאהמפתח

.בשוגגתפתחהמטעןתאדלתייתכן
Rסרקהילוך:הרכבאתשמושכותבמכונותבשטיפהi

.משולב
השטיפהמתקןשלהמסילותאלובאמצעישירבקווסע%

.חישוקיםאולגלגליםמנזקיםלהימנעכדיהאוטומטי
לצאתתרצהאם:גרירהמתקניעםרכבשטיפתבמערכות%

.ברכבנמצאשהמפתחודא,הרכבשטיפתבזמןמהרכב
.אוטומטיבאופןjהחנייהמצבישולבאחרת

השמשהעלמשקעיםומשיכותחריקהרעשילמנועכדי%
שלומהגומיהקדמיתמהשמשהוקסשאריותהסר

.הרכבשטיפתלאחרהמגבים

הרכבהרכבשטיפתשטיפתמערכתמערכתמצבמצב
למערכתלכניסהמוכןהרכבהרכבשטיפתמערכתבמצב
עדהרכבשטיפתמערכתמצבאתלהפעילניתן.רכברחיצת
.)458עמוד3(ש"קמ20שלמהירות
:הבאותההגדרותמתבצעותפעילהרכבשטיפתמערכתבמצב
Rפנימהמקופלותהחיצוניותהמראות.
Rאוטומטיתהפעלהלמנועכדימופסקהשמשחיישן

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

.הקדמיתהתמונהמוצגת
RעםעםרכביםרכביםAIRMATIC:מערכתלגובהיורםהרכב

.)215עמוד3(האפשריתהמקסימליתהמתלים
תופיע,שניות25-מליותרנמשךההרמהתהליךאם

:תכליתי-הרבבצגהבאהההודעה
ראההושלמהלאהשטיפהבמתקןלשטיפהההכנה

תהליךאתממשיךהרכב,מהזמןלאחר.המדיהצג
.אוטומטיבאופןההרמה
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RעםעםרכביםרכביםE-ACTIVE BODY CONTROL:
האפשריתהמקסימליתהמתליםמערכתלגובהיורםהרכב

.)223עמוד3(
תופיע,שניות25-מליותרנמשךההרמהתהליךאם

:תכליתי-הרבבצגהבאהההודעה
ראההושלמהלאהשטיפהבמתקןלשטיפהההכנה

תהליךאתממשיךהרכב,מהזמןלאחר.המדיהצג
.אוטומטיבאופןההרמה

באמצעותמוצגזה,ההגדרותאחתלבצעאפשראיכאשר
.המתאימהההגדרהאחרי%
הרכבשטיפתמערכתמצבש"קמ20שללמהירותמעל

.אוטומטיבאופןיושבת
מאופסותפעילאינוהרכבשטיפתמערכתמצבכאשר

:פעםעודהבאותההגדרות
Rלחוץמקופלותהחיצוניותהמראות.
Rמופעלהגשםחיישן.
Rמופעלותהאחוריותהשמשותמגבי.
Rצחאווירלמצבעוברהמזגן.
RהחנייהעזרPARKTRONICלההגדרהמאופס

.זהלפנישנבחרה
Rסגורותנשארותהנפתחהשמשוגגהחלונות.

Rהחלנכביתהקדמיתהתמונה:360°מצלמתמצלמתעםעםרכביםרכבים
.ש"קמ18שלממהירות

RעםעםרכביםרכביםAIRMATIC:מערכתלגובהיונמךהרכב
.זהלפנישהוגדרההמתלים
RעםעםרכביםרכביםE-ACTIVE BODY CONTROL:

.זהלפנישהוגדרההמתליםמערכתלגובהיונמךהרכב

רכביםרכביםלשטיפתלשטיפתאוטומטיאוטומטימתקןמתקןמצבמצבשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rבמקומועומדהרכב.
Rפועלהמנוע.

:מולטימדיהמערכת
מהירהגישה2הגדרות2©1

רכביםרכביםלשטיפתלשטיפתאוטומטיאוטומטימתקןמתקןמצבמצבהפעלתהפעלת
.שטיפהמתקןמצבבחר0
.התחלבחר0

באמצעותמוצגזה,ההגדרותאחתלבצעאפשראיכאשר
.המתאימהההגדרהאחרי%
הפעלתבעתשמתקיימות,ההגדרותשלכלליתלסקירה%

.)457עמוד3(רכביםלשטיפתאוטומטימתקןמצב

רכביםרכביםלשטיפתלשטיפתאוטומטיאוטומטימתקןמתקןמצבמצבכיבויכיבוי
.עצורבחר0

רכביםלשטיפתאוטומטימתקןמצבשלההגדרות
.יאופסו

באופןיבוטלרכביםלשטיפתאוטומטימתקןמצב%
.ש"קמ20-מתחרוגשהמהירותברגע,אוטומטי

גבוהגבוהבלחץבלחץניקויניקויבמכשירבמכשירלשימושלשימושהנחיותהנחיות

ניקויבמכשירשימושבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
טבעתיזרםנחירבעלגבוהבלחץ

בלתינזקיםלגרוםעשויטבעתיזרםנחירשלהמיםזרם
.המתליםמערכתולחלקילצמיגיםנראים
באופןלפעוללהפסיקעלוליםזהבאופןשניזוקורכיבים
.צפויבלתי
בלחץניקוימכשירבאמצעותהרכבאתתנקהאל0

.טבעתיזרםנחירבעלגבוה
מתליםמערכתרכיביאוצמיגיםמידהחלף0

.שניזוקו
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להנחיותלבשיםגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת
:לרכבךנזקיםלמנועכדי,הבאות
Rאחרת.מהרכב'מ3לפחותשלבמרחקהמפתחאתשמור

.בשוגגלהיפתחעשויההמטעןתאדלת
Rמהרכבלפחותמ"ס30שלמרחקעלשמור.
Rבפוליימכוסיםמרכבךחלקים:דקורטיבידקורטיביפולייפולייעםעםרכביםרכבים

חלקיביןלפחותמ"ס70שלמרחקעלשמור.דקורטיבי
בלחץהניקוימכשירשלוהנחירבפולייהמכוסיםהרכב
במהלךגבוהבלחץהניקוימכשירנחיראתהזז.גבוה

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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לרכבלרכבמטמטוצבעיוצבעיהרכבהרכבצבעצבעלטיפוחלטיפוחבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

:הבאותהבאותלהנחיותלהנחיותלבלבשיםשים

לנהיגהלנהיגהעזרעזרמערכותמערכותעלעלוהשפעהוהשפעהצבעצבענזקינזקיהימנעותהימנעותוטיפוחוטיפוחניקויניקוי

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

.מציתשלבבנזיןאוניקוי
Rומיםרטובהמטליתבאמצעותלהסיריש:בלמיםנוזל,קירורחומר

.צלולים
Rזפתבמסירהשתמש:זפתנתזי.
Rסיליקוןבמסירהשתמש:וקס.

Rפלסטיקיריעותהדבקת.וכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין
.מורשהבמוסךורקאךלבצעישבפגוש
Rהאפשרככלמהרלכלוכיםלנקותיש.

פלסטיקיריעותהדבקת.וכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאיןMercedes-Benz.Rעבורשאושרוטיפוחבחומרירקהשתמשמטמטצבעצבע
.מורשהבמוסךורקאךלבצעישבפגוש
Rקלהסגסוגתולגלגלילרכבפולישלעשותאין.
Rמודרנייםשטיפהבמתקניורקאךהשתמש.
Rחםבווקסטיפולהכוללתבתוכניתלשטוףאיןשטיפהבמתקני.
Rהגנהבחומר,והברקהפולישבמוצרי,צבעלניקויבחומרלהשתמשאין

.וקסכגון,הברקעל
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:צבענזקישלבמקרה
Rלמוסךהרכבאתלהביאישצבעבתיקוניצורךישאם

.מורשה
R185עמוד3(המכםחיישניתפקודאתודא(.

דקורטיביותדקורטיביותמדבקותמדבקותלניקוילניקויהערותהערות

בפרקלרכבמטצבעילטיפוחבנוגעלהנחיותלבשים
"לרכבמטוצבעיוהרכבצבעלטיפוחבנוגעהנחיות"

דקורטיביותמדבקותעלגםחלותאלה.)460עמוד3(
.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

461ותחזוקהטיפול



,אגרסיבייםמשקעים,שריטותזכרללאלתקןניתןתמידלא
ישכזהבמקרה.נכוןלאטיפוחעקבשנגרמוונזקיםצריבות
.מרשהלמוסךלפנות
ניקויוחומריטיפוחלחומריבנוגעמידעלקבליכולאתה

.מהיצרן
אחרילהופיעעלוליםמדבקהשעליהםשטחיםפנישלבמקרה
היושלאהשטחיםמפניאופטייםהבדליםהמדבקההסרת
.דקורטיביתמדבקהעםמוגנים
במדבקותוהתיקוניםהעבודותאתלעשותיש%

שלשירותבמרכזלמשל,מורשהבמוסךדקורטיביות
Mercedes-Benz.

רכברכבבחלקיבחלקילטיפוללטיפולבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הקדמיתהשמשהניקויבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
פועליםהמגביםכאשר

אתמנקהשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.להיתפסעשויאתה,הקדמיתהשמשה

ישהמגביםאוהקדמיתהשמשהניקוילפני0
.ההצתהואתהמגביםאתלכבותלהקפיד

מחיפויאוחםמפלטמצינורכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
חםמפלטצינורקצה

המפלטצינורקצהוחיפוייהמפלטשלהקצהצינורות
עלולאלהרכבבחלקימגע.מאודלהתחמםעלולים
.לכוויותלגרום
צינורשלהקצהוחיפויהמפלטצינורבאזור0

במיוחדלפקחוישתמידזהיריםלהיותישהמפלט
.זהבאזורבזהירותילדיםעל

.להתקררלהםלהניחישרכבבחלקינגיעהלפני0

: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

אלקלאייםניקויחומריבאמצעותהמדרךשלהאלומיניוםחלקיאתתנקהאל.חומצהנטולניקויובתכשירבמיםהשתמשמדרכיםמדרכים
להשתמשאין.החישוקיםניקויחומריכמו,חומצהשמיכיליםחומריםאו

אחרת.בלימהאבקהסרתלצורךחומצההמכיליםחישוקיםניקויבתכשירי
.האלומיניוםלחלקינזקלהיגרםעלול

לאחורלאחורנסיעהנסיעהמצלמתמצלמת
360°מצלמתמצלמתו

Rהמולטימדיהמערכתבאמצעותהמצלמהכיסויאתפתח
.)238עמוד3(
Rרכהומטליתנקייםבמיםהמצלמהעדשתאתנקה.

.גבוהבלחץניקויבמכשירתשתמשאל
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לרכבלרכבנזקיםנזקיםמניעתמניעתולטיפולולטיפוללניקוילניקויהנחיותהנחיות

בחורףבמיוחד,Mercedes-Benz-לשהומלץניקויחומרבאמצעותנקהמפלטמפלטצינורצינור
.הרכבשטיפתולאחר

.חומצההמכיליםניקויבחומרילהשתמשאין

.פלדהמברשתבאמצעותלדוגמה,מהתפוחחלודההצטברויותנקהRהגרירההגרירההתקןהתקן
Rסיביםמשירהשאינהמטליתבאמצעותלכלוךנקה.
Rהגרירהתפוחעלגריזאושמןמעטמרחהניקוילאחר.
Rהגרירהתקןיצרןשלהשימושבהוראותהטיפוללהנחיותלבשים.

.ממסחומראוגבוהבלחץניקוימכשירבאמצעותהגרירהוואתלנקותאין

הרכבהרכבפניםפניםלטיפוחלטיפוחהנחיותהנחיות

פלסטיקחלקימהשתחררותפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
חומריםהמכיליםטיפוחבחומרישימושלאחר
ממסים

עלוליםממסיםחומריםהמכיליםוניקויטיפוחחומרי
המכשיריםלוחאזורשלהשטחפניאתלהפוך

.לשבריריים

פלסטיקחלקי,תתנפחאווירכריתאם,זאתבעקבות
.להשתחררעשויים

טיפוחבחומריהמכשיריםלוחאזוראתלנקותאין0
.ממסיםחומריםהמכיליםוניקוי

בטיחותמחגורותמוותסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שהולבנו

חגורותאתמאודלהחלישעשוייםצביעהאוהלבנה
.הבטיחות

לאאולהיקרעלדוגמהעשויותהבטיחותחגורותכךעקב
.תאונהבעתלתפקד

חגורותאתלצבועאולהלביןאיןלעולם0
.הבטיחות
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:הבאותהבאותלהנחיותלהנחיותלבלבשיםשים

לרכבלרכבנזקיםנזקיםמניעתמניעתוטיפוחוטיפוחניקויניקוי

.כימייםניקויבחומרילהשתמשאיןR.סבוןותמיסתפושריםמיםבאמצעותנקהבטיחותבטיחותחגורותחגורות
Rמגבוההלטמפרטורהחימוםבאמצעותהבטיחותחגורתאתלייבשאין

80 °Cישירהשמשקרינתתחתאו.

למסכימתאיםטיפוחוחומרמיקרופייברמטליתבאמצעותהצגפניאתנקהצגצג
)TFT\LCD.(

Rלהתקררלווהנחהצגאתכבה.
Rאחריםבחומריםלהשתמשאין.

.רכהמיקרופייברמטליתבאמצעותנקהRפלסטיקפלסטיקחיפויחיפוי
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשר-Mercedes-

Benz.

Rוכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין.
Rהגנהובתכשיריחרקיםדוחיחומרים,קוסמטייםבחומריםמגעלמנועיש

.השמשמפני

רכיביםרכיבים/טבעיטבעיעץעץ
דקורטיבייםדקורטיביים

Rמיקרופייברמטליתבאמצעותנקה.
Rסבוןותמיסתלחהמטליתבאמצעותנקה:שחורהלכהמראה.
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשר-Mercedes-

Benz.

.בווקסאובפוליטורות,ממסיםחומריםהמכיליםניקויבחומרילהשתמשאין

.יבששמפואומברשתבאמצעותנקהתקרהתקרהחיפויחיפוי

.Mercedes-Benz-לשמומלץואריגיםשטיחיםניקויבחומרהשתמששטיחשטיח
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לרכבלרכבנזקיםנזקיםמניעתמניעתוטיפוחוטיפוחניקויניקוי

.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
.2הלולאהבאמצעות

האפודאתוהוצא1הזוהרהאפודנרתיקאתפתח0
.הזוהר

מאחורהאחסוןבתאינוספיםזוהריםאפודיםלאחסןניתן%
.המטעןובתא

מרביכביסותמספר1
מרביתכביסהטמפרטורת2
להלביןאין3
לגהץאין4
כביסהבמייבשלייבשאין5
יבשניקוילנקותאין6
2דרגהאתתואמיםאלהערכים7

כאשררקבתקןהקבועותהדרישותעלעונההזוהרהאפוד
.לגמריוסגורהנכונהבמידההוא

:הבאיםבמקריםהאזהרהאיפדהחלפת
Rעודאפשרשאיאוהאורמחזירילפסיםנזקנגרםאם

.אותםלנקות
Rהמותרעלהעולהכביסהמחזורימספרלאחר.
Rנחלשתהאורהחזרתתכונתכאשר.

אזהרהאזהרהמשולשמשולש

האזהרההאזהרהמשולשמשולשהוצאתהוצאת

.1האזהרהמשולשאתהוצא0
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האזהרההאזהרהמשולשמשולשהצבתהצבת

שנוצרתעדלמעלה1הצדייםהאורמחזיריאתמשוך0
העליוןהכפתורבאמצעותאותםוחבר,משולשצורת
2.

.3הרגליותאתולמטההצדהפתח0

הראשונההראשונההעזרההעזרהערכתערכתסקירתסקירת

בהתאםהמטעןבתאנמצאת1הראשונההעזרהערכת
.האחסוןברשתימיןאושמאלבצדלאיבזור

הכיבויהכיבוימטףמטףהסרתהסרת

מותקןשלאהכיבוימטףעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהגשלהרגלייםבאזורנכונהבצורה

אתלהגבילעלולהנהגשלהרגלייםבאזורהכיבוימטף
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
שלהדרכיםובטיחותהפעולה‑בטיחותאתמסכןהדבר
.הרכב
שלהרגלייםבאזורלעוףעלולהכיבוימטףכךעליתר
.האחריםהרכבנוסעיאוהנהגאתולפצועהנהג
נכונהבצורהתמידהכיבוימטףאתוחזקאחסן0

.במחזיק
.נהיגהכדיתוךהכיבוימטףאתתוציאאל0
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הלשוניתאתמעלהכלפימשוך:שמאלישמאליהגההגהעםעםרכברכב0
1.

.1הלשוניתאתמטהכלפימשוך:ימניימניהגההגהעםעםרכברכב0
.2הכיבוימטףאתהוצא0

בגלגלבגלגלנקרנקר
בצמיגבצמיגתקרתקרשלשללמקרהלמקרההנחיותהנחיות

בצמיגיםלחץכשאיןתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

וכןהכבישבהתנהגותמשמעותיתפוגעלחץללאצמיג
.הרכבשלוהבלימהההיגויבמאפייני
:תקרתקרחסיניחסינישאינםשאינםצמיגיםצמיגים

.לחץבושאיןצמיגעםתיסעאל0
אוחירוםבגלגלמידלהחליףישלחץללאצמיג0

.מורשהלמוסךלהודיעאוחלופיבגלגל

:תקרתקרחסיניחסיניצמיגיםצמיגים
צמיגיבנושאולאזהרותלמידעלבשים0

MOExtended)תקרחסיניצמיגים.(

הפעולהאפשרויותלרשותךעומדותבצמיגתקרישנואם
:הרכבבאבזורתלוי,הבאות
RצמיגיצמיגיעםעםרכביםרכביםMOExtended:להמשיךאפשר

הנוגעותלהנחיותכךתוךלבשים.מוגבללמרחקלנסוע
)תקרחסיניצמיגים(MOExtendedלצמיגי

.)469עמוד3(
RערכתערכתעםעםצמיגיםצמיגיםTIREFIT:הצמיגאתלתקןתוכל

כךלשםהשתמש.מוגבללמרחקבוולנסועלהמשיךכדי
.)470עמודTIREFIT)3בערכת
RעםעםרכביםרכביםMercedes me connect:שלבמקרה

באמצעותהדרכיםתיקונילשירותלהתקשרתוכלתקלה
.)401עמוד3(העיליתההפעלהיחידת
R497עמוד3(הגלגלאתהחלף:הרכביםהרכביםכלכל(.
.בלבדמסוימותבמדינותזמיןחירוםגלגל%

)נקרנקרחסיניחסיניצמיגיםצמיגים(MOExtendedלצמיגילצמיגיבנוגעבנוגעהערותהערות

תקר-אלצמיגעםחירוםנסיעתבעתסכנהאזהרהאזהרה&

שלהכבישהתנהגותהצמיגיםשלתקרבמצבבנסיעה
,בעיקוליםבנסיעהלדוגמה,יותרגרועהנעשיתהרכב
.בבלימהאוחזקהבהאצה

המותרתהמרביתהנסיעהממהירותתחרוגאל0
.MOExtendedלצמיגי

מכשוליםמעלמנסיעהאוחזקיםמהיגוייםהימנע0
תקףזה).בשטחנסיעה,בכבישבורות,שפהאבני(

.עמוסלרכבבמיוחד
חירוםבמצבהנסיעהאתלסייםישהבאיםבמקרים0

:הצמיגיםשל
Rחבטותרעשיכשנשמעים
Rלרעודמתחילהרכבכאשר
Rגומישלריחאועשןמתפתחכאשר
RמערכתכאשרESP®בקביעותמתערבת
Rהצמיגבדופןסדקיםכשישנם

לפנותישהצמיגיםשלחירוםבמצבנסיעהלאחר0
להמשיךאפשראםשיבדקוכדימורשהלמוסך

.בחישוקיםולהשתמש
.מקרהבכללהחליףישהפגוםהצמיגאת0

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

"MOExtended"הצמיגדופןעל.
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להשתמשמותר:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים
אווירלחץבקרתעםבשילוברקMOExtendedבצמיגי
.פעילהבצמיגים

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

אובדןאובדןאזהרתאזהרתמרגעמרגעהצמיגיםהצמיגיםשלשלחירוםחירוםבמצבבמצבנסיעהנסיעהמרחקמרחק
הלחץהלחץ

תקרתקרעםעםנסיעהנסיעהקטעקטעהרכבהרכבעלעלהמשקלהמשקלעומסעומס

מ"ק80חלקיעומס

מ"ק30מלאמשקלעומס

לאופיבהתאםלהשתנותעשויתקרעםהאפשריהנסיעהמרחק
.ש"קמ80שלהמותרתהמרביתלמהירותלבשים.הנהיגה

צמיגלהתקיןאפשרותאיןבגלגלהתקרלאחראם
MOExtended,רגילצמיגגםלהתקיןזמניתאפשר.

TIREFITערכתערכתשלשלהאחסוןהאחסון
Plug-in-Hybrid:בחוברתלהנחיותבמיוחדלבשים

.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

.המטעןתאלרצפתמתחתנמצאתTIREFITערכת

לצמיגיםאיטוםחומרבקבוק1
בצמיגיםאווירלמילוימדחס2

הנתוניםאו/ו)LK(ההספקדירוגעלהנתונים%
:בצמיגיםאווירלמילויהמדחסבגבמצויניםהחשמליים
RLK3–12 V/20A,240ג"ק1,ואט

בצמיגיםאווירלמילוימהמדחס'מ1-כשלבמרחק
:הבאותהקוללחץרמותתקפותלרצפהמעל'מ1.6-וכ
RקוללחץרמתLPA 84 dB (A)
RקולהספקרמתLWA 92 dB (A)

אם.תחזוקהדורשאינובצמיגיםאווירלמילויהמדחס
.מורשהלמוסךפנהתקלהישנה

TIREFITבערכתבערכתשימוששימוש
תנאיםתנאים
Rאווירלמילויומדחסצמיגיםלאיטוםהחומרבקבוק

.)470עמוד3(בצמיגים
RמדבקהTIREFIT
Rהרכבבאבזורתלוי(כפפות(

לגודלעדבצמיגיםחתכיםלאטוםתוכלTIREFITבעזרת
להשתמשאפשר.הצמיגבסולייתבמיוחד,מ"מ4-כשל
.20°C-עדשלחיצוניתבטמפרטורהTIREFIT-ב

צמיגיםלאיטוםבחומרבשימושתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

יוכללאהצמיגיםאיטוםחומרהבאיםבמקריםבמיוחד
:הצמיגאתלאטוםיוכללאשהואכיוון,הצורךדילסייע
Rגדולבגודלבצמיגדקירותאוחתכיםניכריםכאשר

.לעילמהמצוין
Rבחישוקנזקיםישאם
Rעםאובצמיגיםמאודנמוךאווירבלחץנסעתאם

מאווירריקיםצמיגים
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.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

המדחסמגוף5והצינורהכבלעם4התקעאתהוצא0
.בצמיגיםאווירלמילוי

בקבוקשל6לאוגן5הצינורשלהתקעאתדחף0
.נתפסשהתקעעד1צמיגיםלאיטוםהחומר
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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(.

בצמיגיםהאווירלחץכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מספיקאינו

לערךהגיעלאעדייןבצמיגהאווירלחץזהזמןלאחראם
במקרה.מדיקשהבצורהניזוקשהצמיגסימןזהו,הדרוש

.לעזוריוכללאהצמיגיםאיטוםחומרזה
עשוייםבצמיגיםמדינמוךאווירולחץפגומיםצמיגים
קשהבצורהולפגועהבלימהמאפייניאתלשבש

.הרכבשלהכבישבהתנהגות
.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךהודע0

שלשללערךלערךהגיעהגיעבצמיגבצמיגהאווירהאווירלחץלחץדקותדקותעשרעשרכעבורכעבוראםאם
200 kPa)2.029,ברבר psi(:

.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתכבה0
הצמיגמשסתוםהאווירמילויצינוראת)בהברגה(נתק0

.הפגום
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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

.מידלנסועהתחל0
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
למילויהמדחסאתהפעל:בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץהגדלתהגדלת0

.בצמיגיםאוויר

שחרורלחצןעללחץ:בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץהפחתתהפחתת0
.2הלחץמדליד1האוויר

צינוראת)בהברגה(הסר,תקיןבצמיגהאווירלחץאם0
.שנאטםהצמיגשלמהשסתוםהמילוי

.שנאטםהצמיגשלהשסתוםאלהשסתוםמכסהאתהברג0
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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)3186עמוד(
Rהעלנוסףמידע-ESP®)3187עמוד(

Mercedes–Benzרקלהשתמשבטיחותמטעמיממליצה
עבורMercedes-Benzידיעלואושרושנבדקובמצברים

כדי,דליפותמפנייותרטובמוגניםאלהמצברים.רכבך
.בתאונהניזוקמצברכאשרייצרבולאברכבשהנוסעים

יוןיון-ליתיוםליתיוםמצברמצברעםעםרכביםרכביםמלבדמלבדהרכביםהרכביםכלכל

אלקטרוסטטימטעןעקבפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&

ועקבניצוצותלהיווצרותלגרוםעשויאלקטרוסטטימטען
.המצברשלהנפיצההגזתערובתלהצתתכך
שלמתכתייםבחלקיםלגעתישבמצברנגיעהלפני0

.אלקטרוסטטימטעןלפרוקכדי,המרכב

בעתגםכמומצברטעינתבעתנוצרתהנפיצההגזתערובת
.חיצונייםעזראמצעיבעזרתהתנעה

מצבריםמחומצתצריבהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.רפואילסיועופנינקיים

הרכביםהרכביםכלכל

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
מצבריםאוסוללותשלתקיןלאסילוקעקב

חוקפיעל.רעיליםחומריםמכילותסוללות
.הביתיתלפסולתאותןלהשליךאסור
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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

לבלשיםישברכבשימושללאממושכתתקופהלפני
:הבאיםלנושאים
Rהמנוחהמצבאתהפעל.
Rידיעלשהומלץלמטעןהמצבראתחבר:לחלופין

Mercedes-Benz,אתלנתקכדימורשהלמוסךפנהאו
.המצבר

‑‑12-ההמצברמצברולטעינתולטעינתבהתנעהבהתנעהחיצוניחיצונילסיועלסיועבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
‑‑וולטוולט
יוןיון-ליתיוםליתיוםמצברמצבראםאםרכביםרכבים
ההתנעהאמצעיאתולחברלהקפידישהמצברטעינתלצורך

בתאההתנעהלכבליהמיועדותהחיבורלנקודותרקהחיצונית
.המנוע

יתר-מתחעקבלמצברנזקיםהערההערה*

טעינהמתחהגבלתללאמטעניםבאמצעותטעינהבעת
שלהאלקטרוניתלמערכתאולמצברנזקלהיגרםעשוי
.הרכב
מקסימליטעינהמתחבעליבמטעניםרקהשתמש0

.וולט14.8של

האחריםהאחריםהרכביםהרכביםכלכל
ההתנעהאמצעיאתולחברלהקפידישהמצברטעינתלצורך

בתאההתנעהלכבליהמיועדותהחיבורלנקודותרקהחיצונית
.המנוע

יתר-מתחעקבלמצברנזקיםהערההערה*

טעינהמתחהגבלתללאמטעניםבאמצעותטעינהבעת
שלהאלקטרוניתלמערכתאולמצברנזקלהיגרםעשוי
.הרכב
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מקסימליטעינהמתחבעליבמטעניםרקהשתמש0
.וולט14.8של

דליקמימןגזעקבפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&

אולקצרתגרוםאם.הטעינהבמהלךמימןגזיוצרהמצבר
.להתלקחעשויהמימןגז,ניצוצותייווצרואם
אינוהמחוברהמצברשלהחיובישההדקלבשים0

.הרכבשלבחלקיםנוגע
עבודהכליאומתכתייםחפציםלהניחאיןלעולם0

.המצברעל
באופןלהקפידישהמצברוחיבורניתוקבעת0

.המצברהדקישלניתוק/החיבורסדרעלמיוחד
להקפידישחיצוניאמצעיבעזרתהתנעהבעת0

.זההקוטביותבעלימצברקוטבירקלחבר
להקפידישחיצוניאמצעיבעזרתהתנעהבעת0

כבליהדקישלניתוק/החיבורסדרעלמיוחדבאופן
.ההתנעה

שהמנועבזמןהמצברהדקיאתלנתקאולחבראין0
.פועל

התנעהובעתטעינהבמהלךפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&
חיצוניאמצעיבעזרת

התנעהאמצעיבעזרתהתנעהובעתהטעינהבמהלך
.נפיצהגזיםתערובתלהיפלטעשויהחיצונית

.עשןאוניצוצות,גלויאור,אשמנע0
חיצוניאמצעיבעזרתהתנעהובעתטעינהבמהלך0

.מספיקלאוורורלדאוגיש
.המצברמעללרכוןאין0

קפואכשהמצברפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&

נקודתסביבבטמפרטורותכברלקפואעשויריקמצבר
.הקפיאה

אתתטעןאוחיצונייםבאמצעיםתתניעזהבמצבאם
.להיפלטעשוינפיץגז,המצבר

ישחיצוניתהתנעהאוקפואמצברטעינתלפני0
.המצבראתלהפשיר

במכלולהאזהרה/החיווינוריותנמוכותבטמפרטורותאם
המרוקןשהמצברלהניחמאודסביר,נדלקותאינןהמחוונים

אתלהתניעואסורהמצבראתלטעוןאסורזהבמקרה.קפא
.חיצונייםבאמצעיםהרכב

להתקצרעשוישהופשרמצברשלהשירותחיימשך
במיוחד,להתדרדרעלולהההתנעהאופי.משמעותית
.נמוכהסביבהבטמפרטורת

לאחרהמצבראתלבדוקכדימורשהלמוסךלפנותמומלץ
.שהופשר

Plug-in-Hybrid:בחוברתלהנחיותבמיוחדלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

הרכביםהרכביםכלכל

ממושכיםאומרוביםהתנעהניסיונותעקבנזקהערההערה*

נזקלגרוםיכוליםממושכיםאומרוביםהתנעהניסיונות
.נשרףשלאדלקעקבהקטליטילממיר
.וממושכיםמרוביםהתנעהמניסיונותהימנע0

:המצברוטעינתחיצוניתהתנעהבעתהבאיםלנושאיםלבשים
Rמספיקגדולקוטרבעליטעינה/התנעהבכבלירקהשתמש

.מבודדיםתניניםועם
Rבתנינימבודדיםלאחלקיםביןמגעלאפשראסור

כבלעודכלאחריםמתכתחלקילביןהכבלים
לכבליהחיבורלנקודת/למצברמחוברהטעינה/ההתנעה
.התנעה
Rלנועשעשויחלקבאףלגעתטעינה/ההתנעהלכבליאסור

.פועלכשהמנוע
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Rאלקטרוסטטיתטעוניםהמצברולאאתהשלאתמידודא.
Rגלויואוראשמנע.
Rמצברמעללרכוןאין.

:הבאיםלנושאיםגםהמצברבטעינהלבשים
Rעבורואושרושנבדקובמטעניםרקהשתמש

Mercedes-Benz.
Rהמצברטעינתלפניהמטעןשלהשימושהוראותאתקרא.

:חיצוניתהתנעהבעתהבאיםלנושאיםגםלבשים
Rנקובמתחבעלממצבררקחיצוניאמצעיבעזרתהתנעה

.וולט12של
Rבזהזהיגעושהרכביםאסור.
Rהמנועכאשררקחיצוניתהתנעה:בנזיןבנזיןמנועמנועעםעםרכביםרכבים

.קרההפליטהומערכתקר

וולטוולט‑‑12‑‑מצברמצברוטעינתוטעינתחיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהאמצעיאמצעי

תנאיםתנאים
Rהחשמליהחנייהבלםבאמצעותמאובטחהרכב.
Rההילוכיםתיבת:אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבתבעליבעלירכביםרכבים

.jבמצבנמצאת
Rכבוייםהחשמלצרכניוכלההצתה.

Rפתוחהמנועתאמכסה.

)דוגמה(המנועתא
2הפלוסמגעשל1הכיסויאתהחץבכיווןדחף0

.ההתנעהכבליחיבורבנקודת
הפלוסקוטבואתשלךברכב2הפלוסמגעאתחבר0

כבל/ההתנעהכבלבאמצעותהחיצוניהמצברשל
.שלךברכב2הפלוסמגעאתראשיתחבר.הטעינה

המסייעברכבהמנועאתהתנע:חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהבעתבעת0
.סרקד"בסללעבודלוואפשר

נקודתואתהחיצוניהמצברשלהמינוסקוטבאתחבר0
כבל/ההתנעהכבלבאמצעותשלךברכב3ההארקה
.החיצוניבמצברראשיתחבר.הטעינה

.שלךברכבהמנועאתהתנעה:חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהבעתבעת0
.הטעינהתהליךאתהתחל:טעינהטעינהבעתבעת0
.דקותכמהלפעוללמנועיםאפשר:חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהבעתבעת0
הפעלההתנעהכבליניתוקלפני:חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהבעתבעת0

האדיםמפשיראתלדוגמה,שלךברכבחשמלצרכן
.התאורהאתאוהאחוריתבשמשה

אתבצע,הטעינהתהליך/החיצוניתההתנעהסיוםלאחר
:הבאותהפעולות

ההארקהמנקודתראשיתהטעינה/ההתנעהכבלאתנתק0
הפלוסממגעואז,החיצוניבמצברהמינוסומקוטב3
תמידהתחל.החיצוניהמצברשלהפלוסומקוטב2

.שלךברכבמהמגעים
1הכיסויאתסגורהטעינה/ההתנעהכבלהסרתלאחר0

.2הפלוסמגעשל

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע
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‑‑וולטוולט‑‑12מצברמצברהחלפתהחלפת
וולט12למצברהמתייחסותלהנחיותלבשים0

.)474עמוד3(

Mercedes-Benzוולט12‑המצבראתלהחליףממליצה
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכזכגון,מורשהבמוסך
להנחיותלבשים,בעצמךהמצבראתלהחליףשתרצהבמקרה
:שלהלן
Rהדרישותעלעונהאשרבמצברתמידפגוםמצברהחלף

.הרכבשלהספציפיות
AGM‑בטכנולוגייתבמצברמאובזרהרכב

)Absorbent Glass Mat(יון-ליתיוםבמצבראו.
רקמובטחתהרכבשלהמלאההפונקציונליות
.יון-ליתיוםבמצבראו‑AGMבמצברכשמשתמשים

Mercedes–Benzלהשתמשבטיחותמטעמיממליצה
Mercedes-Benzידיעלואושרושנבדקובמצבריםרק

.רכבךעבור
Rצינורלמשלכמו,האביזריםאתהישןמהמצברנתק

.הקטביםכיסויאוהזווית,הנשם
Rבצדהייעודיהפתחאלתמידמחוברהנשםשצינורודא

.המצבר
.המסופקיםאוהקיימיםהאיטוםפקקיאתהרכב
.המצברמןלדלוףעלוליםגזיםאוחומצהאחרת
Rהמצבראלנכוןבאופןמחובריםשהאביזריםלבשים.

וגרירהוגרירהבמשיכהבמשיכההתנעההתנעה
מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות

Plug-in-Hybrid:בחוברתלהנחיותבמיוחדלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

Mercedes-Benzאתלהובילתקלהשלבמקרהממליצה
.אותולגרורולאהרכב
ישהקרקעעלהסרניםשניכאשרהרכבגרירתלצורך

להשתמשאין.גרירהבמוטאוגרירהבחבללהשתמש
Towבמערכות Bar.

נכונהלאגרירהעקבלרכבנזקיםהערההערה*

.גרירהבנושאולהוראותלהנחיותלבשים0
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מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות

גרירהגרירהשיטתשיטת/הרכבהרכבמפרטמפרט

מורםמורםאחוריאחוריסרןסרןמורםמורםקדמיקדמיסרןסרןהקרקעהקרקעעלעלהסרניםהסרניםשנישני

50שלבמהירותמ"ק50היותרלכל,כן4MATICרכבי
ש"קמ

לאלא

הקרקעהקרקעעלעלהסרניםהסרניםשנישניעםעםהרכבהרכבגרירתגרירת

המותרותהגרירהלשיטותלההערותלבשים0
.)478עמוד3(
.וטעוןמחוברשהמצברודא0

:הבאותההשפעותאתישהרקלמצבר
Rהמנועאתלהתניעיהיהניתןלא.
Rהחשמליהחנייהבלםאתלשלבאולשחרראפשראי.
Rלמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתלהעביראפשראי

iאוj.
האוטומטיתההילוכיםתיבתאתלהעביראפשראיאם%

תכליתי-הרבהצגעלמוצגאינודבראםאוiלמצב

גררעלהרכבאתלהוביליש,המחווניםבמכלול
עםבגררצורךישהרכבהובלתלצורך.)480עמוד3(

.הרמהמנגנון

גדוללמרחקאומדימהירהגרירהעקבנזקהערההערה*
מדי

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

מדיכבדרכבבגרירתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

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

שלהמותרהכולללמשקלמעליחרוגשמשקלו
.רכבך

הרכבשלהמותרהכוללהמשקלשלהנתוניםאתבדוק0
.)537עמוד3(הרכבנתוניבלוחית
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מאחרהקדמיהנוסעדלתאתאוהנהגדלתאתלפתוחאין0
.jלמצבאוטומטיתתעבורההילוכיםתיבתשאז

.)482עמוד3(הגרירהטבעתאתהתקן0
.הגרירהציודאתחבר0

הגרירהציודשלשגויחיבורעקבנזקהערההערה*

לטבעתרקהגרירהמוטאוהגרירהחבלאתחבר0
.הגרירה

.הגרירהלהתקןגםהגרירהציודאתלחבראפשר%
.)77עמוד3(האוטומטיתהנעילהאתכבה0
.HOLDפונקצייתאתתפעילאל0
.)90עמוד3(גרירהמפניההגנהאתכבה0
.)195עמוד3(האקטיביהבלימהעזראתכבה0
iלמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתהעבר0

.)169עמוד3(
.החשמליהחניהבלםאתשחרר0

המערכותשלהמוגבלותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הגרירהבעתלבטיחותהקשורות

יפעלולבטיחותהקשורותהפונקציותהבאיםבמצבים
:כלליפעלולאאומוגבלבאופן
Rכבויהההצתה.
Rתקיניםאינםהכוחהגהאוהבלימהמערכת.
Rתקינותאינןברכבהחשמלרשתאוהאנרגיהאספקת.

רבכוחשיידרשייתכן,זהבמצברכבךאתגורריםאם
.לבלימהאולהיגוימהרגיל

.גרירהבמוטהשתמש0
.משוחררשההיגויודאהגרירהלפני0

מדיחזקמשיכהכוחעקבנזקהערההערה*

כוחותעקבלרכבנזקיםלגרוםעלולהחלקהלאנסיעה
.מדיגדוליםמשיכה

.ורציףחלקובאופןלאטסע0

להובלהלהובלההרכבהרכבהעמסתהעמסת

.)479עמוד3(לגרירהבנוגעלהנחיותלבשים0

אתלהעמיסכדיהגרירהלטבעתהגרירהציודאתחבר0
.הרכב
.הגרירהלהתקןגםהגרירהציודאתלחבראפשר%
.iלמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתהעבר0
עשויהההילוכיםתיבתאלקטרוניתתקלהישנהאם%

לספקישiלמצבלהחליףכדי.jבמצבלהינעל
.)477עמוד3(ברכבהחשמללרשתמתח

.הרכבאתהעמס0
.jלמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתהעבר0
הרכבאתלאבטחכדיהחשמליהחנייהבלםאתהפעל0

.יידרדרשלא
.מהגלגליםרקהרכבאתקשור0

ADSעםעםרכביםרכבים PLUS)אדפטיביתאדפטיביתזעזועיםזעזועיםשיכוךשיכוךמערכתמערכת
)פלוספלוס

מערכתעםרכביםהובלתבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
פלוסאדפטיביתזעזועיםשיכוך

להובלההמיועדהרכבשלהמופחתיםהשיכוךכוחות
.הגרורעםהגרורהרכבשללטלטלותלגרוםעשוי
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זעזועיםשיכוךמערכתעםרכביםהובלתבעתלפיכך
.לסחרורלהיכנסעשוייםהגרורעםהרכבפלוסאדפטיבית

.הרכבעלשליטהלאבדעלולאתהכךעקב
:שלוודאישההובלהבעת0
Rהנכוןלמקוםמועמסהרכב.
Rבאמצעותהגלגליםארבעתבכלקשורהרכב

.מתאימותרצועות
Rהמותרתהמרביתמהמהירותחורגאינוהגרר

.ש"קמ60,להובלה

נכונהלאקשירהעקבלרכבנזקיםהערההערה*

ארבעתבכלהרכבאתלקשורישההעמסהלאחר0
.לרכבנזקלהיגרםעלולאחרת.הגלגלים

לקצהמ"ס20לפחותשלמרחקעללשמוריש0
במתשלהתחתוןלקצהמ"ס10-והעליון
.ההובלה

ארבעתבכלאותולקשורישהרכבהעמסתלאחר0
.הגלגלים

אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבתבעליבעלירכביםרכבים/4MATICרכבירכבי

משטחאותועלנעמדיםוהאחוריהקדמישהסרןודא0
.הובלה

שגוימיקוםעקבההינעלקונזקיםהערההערה*

ביןחיבורנקודתמעלהרכבאתלהעמידאין0
.הובלהמשטחי

הגרירההגרירהטבעתטבעתשלשלהאחסוןהאחסוןמקוםמקום

בערכתהמטעןתאלרצפתמתחתנמצאת1הגרירהטבעת
.גלגללהחלפתהעבודהכלי

481ברכבתקלותתיקון



הגרירההגרירהטבעתטבעתהתקנתהתקנת

והוצאמטהכלפיהמסומנתבנקודה1המכסהאתדחף0
.אותו

.אותהוהדקהסוףעדימינההגרירהטבעתאתהברג0

לטבעתכניסהאיןמאחורברכב:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
.הגרירהלהתקןהגרירהציודאתחבר.גרירה
ינעל1שהכיסוי,הגרירהטבעתהסרתבעתלבשים%

.בפגושההתקנהבעת

בטבעתשגוישימושעקבלרכבנזקגרימתהערההערה*
הגרירה

הרכבהגרירהמטבעתגרירהידיעלשהתחפררכבחילוץ
.לרכבנזקלגרוםעשוי
גרירהלצורךרקהגרירהבטבעתלהשתמשמותר0

.במשיכההתנעהאו

)בירידהבירידההתנעההתנעה(במשיכהבמשיכההרכבהרכבהתנעתהתנעת

אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבתעםעםברכביםברכבים

התנעהעקבהאוטומטיתההילוכיםלתיבתנזקהערההערה*
במשיכה

הילוכיםתיבתבעלירכביםשלבמשיכההתנעה
.האוטומטיתההילוכיםבתיבתלפגועעשויהאוטומטית

הילוכיםתיבתבעלירכביםבמשיכהלהתניעאין0
.אוטומטית

הילוכיםתיבתבעלירכביםבמשיכהלהתניעאין0
.אוטומטית

חשמלחשמלנתיכינתיכי
חשמלייםחשמלייםלנתיכיםלנתיכיםבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

קוויעליתרעומסעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
חשמל

לאנתיךעלגישור,תקיןלאבנתיךמניפולציותביצוע
עלוליםיותרגבוהאמפרערךבעללנתיךהחלפהאותקין
.ברכבהחשמלייםהקוויםעליתרעומסלגרום
.לשרפהלגרוםעלולזהמצב
,חדשיםבנתיכיםרקפגומיםנתיכיםלהחליףיש0

.נכוןאמפרערךבעלימתאימים

שגוייםנתיכיםעקבנזקהערההערה*

לרכיביםנזקלגרוםעשוייםמתאימיםלאנתיכים
.שלהםהתפקודאתמשמעותיתלהגבילאוולמערכות

-Mercedesידיעלשאושרובנתיכיםרקהשתמש0
Benz,הדרושיםההגנהערכיבעלי.

ניתן:זהיםערכיםבעליבנתיכיםשרופיםנתיכיםלהחליףיש
ומידעהנתיכיםערכיאת.הנתיךוערךהצבעלפיזאתלזהות
.הנתיכיםבתרשיםלמצואניתןנוסףחשוב
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המטעןבתאהנתיכיםבתיבת:נתיכיםנתיכיםמיקוםמיקוםתרשיםתרשים
.)484עמוד3(

לחותעקבלקויתפקודאונזקהערההערה*

מערכתשללנזקיםאותפקודלתקלותלגרוםיכולהלחות
.החשמל

שלאלהפקידישפתוחההנתיכיםתיבתכאשר0
.הנתיכיםתיבתלתוךלחותלחדורתוכל

שלשהאטםלוודאישהנתיכיםתיבתסגירתבעת0
.הנתיכיםלתיבתהיטבנצמדהמכסה

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

:שונותנתיכיםתיבותפניעלמחולקיםהחשמלייםהנתיכים
Rלכיווןבמבט(שמאלבצדהמנועבתאנתיכיםתיבת

)483עמוד3()הנסיעה
Rהנהגבצדהמכשיריםלוחבאזורנתיכיםתיבת

)484עמוד3(

Rהקדמיהנוסעשלהרגלייםבאזורנתיכיםתיבת
)484עמוד3(
Rהנסיעהלכיווןבמבטימיןצדהמטעןבתאנתיכיםתיבת

)484עמוד3(

המטעןהמטעןבתאבתאהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

תנאיתנאי
Rולמברגיבשהלמטליתזקוקאתה.

החשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים
.)482עמוד3(

פתיחהפתיחה

כשמכסהבמגביםשימושעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פתוחהמנועתא

,פתוחהמנועכשמכסהלפעוליתחילוהשמשותמגביאם
.המגביםהפעלתבמנגנוןלהיתפסעשויותידיך
ולכבותלהפקידישהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.והמגביםההצתהאת

.יבשהמטליתבאמצעותהנתיכיםמתיבתלחותסימנינגב0
1מכסהאתמעלהכלפיוהסר2הברגיםאתשחרר0

.הנתיכיםתיבת

סגירהסגירה
.נכונהבצורהלמכסהצמודהאטםאםבדוק0
.הנתיכיםבתיבתמאחורלמחזיקהמכסהאתחבר0
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הברגיםאתוהדקהנתיכיםתיבתמכסהאתמטההטה0
2.

.המנועתאמכסהאתסגור0

המכשיריםהמכשיריםבלוחבלוחהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

מתחתהמכשיריםלוחאזורבצדנמצאתהנתיכיםתיבת
.לכיסוי
-Mercedesשירותלמרכזפנהנוסףמידעלקבלכדי0

Benz.

הנוסעהנוסעשלשלהרגלייםהרגלייםבאזורבאזורהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה
הקדמיהקדמי

-Mercedesשירותלמרכזפנהנוסףמידעלקבלכדי0
Benz.

המטעןהמטעןבתאבתאהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

החשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים
.)482עמוד3(
.הצדיהכיסויאתפתח0

.1הכיסויאתהסר0

.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

מדיקטןחריציםעומקעקבציפהסכנתאזהרהאזהרה&
הצמיגבסוליית

הצמיגאחיזת,מדינמוךבצמיגיםהחריציםעומקכאשר
אתלפנותעודיוכלולאבצמיגיםהחריצים.פוחתת
.המים
במיוחד,לציפההסכנהעולהרטובהכבישכאשרכךעקב

.מדימהירהבנסיעה
,מדינמוךאומדיגבוהבצמיגיםהאווירלחץכאשר
אחידהלאבצורהלהישחקעשויההצמיגסוליית

.שוניםבמקומות
בסולייתהחריציםעומקאתסדירבאופןבדוק0

.הצמיגרוחבלכלהצמיג

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

המותרהמינימלילעומקעדיורדהחריציםשעומק
.בחוק

הגלגליםבכלסדירבאופןלבצעישהבאותהבדיקותאת
נסיעהלפנילדוגמה,הצורךלפיאובחודשפעםלפחות
:שטחנסיעתאוארוכה
R486עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת(
Rנזקיםלאיתורוהצמיגיםהגלגליםשלחזותיתבדיקה
Rהשסתומיםמכסיבדיקת

באמצעותולכלוךלחותמפניהשסתומיםעללהגןיש
Mercedes-Benzידיעלשאושרוהשסתומיםמכסי

.רכבךעבורבמיוחד
Rושלהצמיגבסולייתהחריציםעומקשלחזותיתבדיקה

.הרוחבלכלהצמיגסולייתשלהשטחפני
מ"מ3הואקיץבצמיגיהמינימליהחריציםעומק

.מ"מ4חורףובצמיגי

שלגשלגלשרשראותלשרשראותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

המתליםמערכתלחלקיאולמרכבנזקיםהערההערה*
שלגשרשראותכשמותקנות

ברכביהקדמייםהגלגליםעלהמותקנותשלגשרשראות
4MATICמערכתלחלקיאולמרכבנזקלגרוםעלולות
.המתלים
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השלגשרשראותאתלהתקיןיש4MATICברכבי0
.האחורייםהגלגליםעלרק

Rשילוביעבוררקשלגבשרשראותלהשתמשמותר
במרכזתקבלבנושאמידע.מסוימיםצמיגים-גלגלים
.Mercedes-Benzשלשירות
Rשלגבשרשראותרקלהשתמשישבטיחותמטעמי

שלגבשרשראותאוMercedes-Benzידיעלשאושרו
.זההבאיכות
Rשרשראותכשמותקנותהמותרתהמרביתהנסיעהמהירות

.ש"קמ50היאשלג
Rהחנייהבעזרלהשתמשאין:אקטיביאקטיביחנייהחנייהעזרעזרעםעםרכביםרכבים

.שלגשרשראותמותקנותכאשרהאקטיבי
RעםעםברכביםברכביםAIRMATICאואוE-ACTIVE

BODY CONTROL:גדולגחוןמרווחלהגדיריש
.שלגבשרשראותהשימושבעת
עבורהמרביתהמהירותאתקבועבאופןלהגבילאפשר%

.)199עמוד3(חורףצמיגיעםהנסיעה
®ESPמערכתאתלכבותאפשרהזינוקלצורך%

ולספקלהסתחרריוכלוהגלגליםכך.)190עמוד3(
.יותרחזקדחיפהכוח

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
.)487עמוד3(הדלקמכלדלתיתשלהפנימיבצד
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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

דלתיתשלהפנימיבצדנמצאתבצמיגיםהאווירלחציטבלת
.הדלקמכל

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
R486עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתתפקודתפקוד
אתבצמיגיםאווירלחץחיישניבאמצעותמבקרתהמערכת

המותקניםהצמיגיםטמפרטורתואתבצמיגיםהאווירלחץ
.ברכב
,חורףבגלגלילדוגמה,בצמיגיםחדשיםאווירלחץחיישני
.הראשונהבנסיעהאוטומטיתיכוילו
הצגעליוצגוהצמיגיםוטמפרטורתבצמיגיםהאווירלחץ
.)488עמוד3(תכליתי-הרב

לצמיגיםמאודגבוהותטמפרטורותאולחץאובדןשלבמקרה
:כדלקמןאזהרהתקבלאתה
R597עמוד3(הצגהודעותבאמצעות(
Rאזהרהנוריתשלבאופןhהמחווניםבמכלול

)618עמוד3(
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הואהנהג.בלבדעזראמצעיהיאבצמיגיםהאווירלחץבקרת
לחץאתיתאםבצמיגיםהאווירשלחץלהקפידהאחראי
התאם.קריםבצמיגיםהנוכחיהנסיעהלמצבהמומלץהאוויר
לחץבדיקתמכשירבאמצעותקריםבצמיגיםהאווירלחץאת

חייבתבצמיגיםהאווירלחץבקרתכילבשים.בצמיגיםאוויר
תנאיעבורבצמיגיםהנכוןהאווירלחץאתראשיתללמוד
.הנסיעה
ערכיאתבצמיגיםהאווירלחץבקרתתעדכןהמקריםבמרבית
.בצמיגיםהאווירלחץשינוילאחראוטומטיתהחדשיםהייחוס
ידיעלידניתהייחוסערכיאתלעדכןגםבאפשרותךאולם

בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
.)488עמוד3(

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

:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R486עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתעםעםבצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבדיקתבדיקת
תנאיםתנאים

Rפועלההצתהמתג.

:רכבמחשב
צמיגים2שירות1
:תוצגהבאותמההודעותאחת
Rהגלגליםשלבצמיגיםוטמפרטורהנוכחיאווירלחץ

:הבודדים

Rמספרלאחרמוצגתבצמיגיםהאווירלחץתצוגת
נסיעהדקות
Rלימודתהליך:פעילהבצמיגיםהאווירלחץבקרת

לחציזהבמצב.הסתייםלאעדייןבמערכתהנתונים
.מנוטריםכברבצמיגיםהאוויר

המומלץהאווירללחץבצמיגיםהאווירלחץאתהשווה0
לבשים.)487עמוד3(הנוכחיהנסיעהלמצב

.)486עמוד3(הצמיגיםלטמפרטורתבנוגעלהנחיות
להיותעשוייםתכליתי-הרבהצגעלהמוצגיםהערכים%

שהםמאחר,האווירלחץבדיקתבמכשירמאלהשונות
מכשיריציגגבוהיםבמקומות.היםפנילגובהמתייחסים
מאשרבצמיגיםיותרגובהאווירלחץהאווירלחץבדיקת
האווירלחץאתלהקטיןאיןזהבמקרה.הרכבמחשב

.בצמיגים
:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R486עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתשלשלמחדשמחדשהפעלההפעלה
תנאיםתנאים
Rמתאיםהגלגליםארבעתכלשלבצמיגיםהאווירלחץ

.)486עמוד3(הנסיעהלמצב

האווירלחץבקרתאתמחדשלהפעילישהבאיםבמצבים
:בצמיגים
Rשונהבצמיגיםהאווירלחץ.
Rחדשיםהותקנואוצמיגיםאוגלגליםהוחלפו.
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:רכבמחשב
צמיגים2שירות1

בצדההגהבגלגלהמגעפקדעלמטהכלפיאצבעהחלק0
.שמאל
ערכיםלשמורההודעהתופיעתכליתי-הרבהצגעל

.חדשיםייחוסכערכינוכחיים
להתחילכדישמאלבצדההגהבגלגלהמגעפקדעללחץ0

.מחדשהפעלהבתהליך
האווירלחץבקרתההודעהתופיעתכליתי-הרבהצגעל

.מחדשהופעלהבצמיגים
האזהרהונוריתיימחקוהנוכחיותהאזהרההודעות
.תכבהhהצהובה
לחץערכיאםתבדוקהמערכתנסיעהדקותכמהכעבור
.הדרושהטווחבתוךנמצאיםבצמיגיםהנוכחייםהאוויר
הייחוסכערכייתקבלוהנוכחייםהלחץערכימכןלאחר

.פיהםעלתנטרוהמערכתהחדשים
:הבאלנושאגםמיוחדבאופןלבשים
R486עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתרדיורדיולציודלציודאישוראישור

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרימספרי

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

ארגנטינה

CNC ID: H-20027

אוסטרליה

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

ברזיל

MODELO: TSSRE4A
ANATEL: 05181-17-06643
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.
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

האיחוד
האירופי

Hereby, Huf Hülsbeck & Fürst
GmbH & Co. KG declares that

the radio equipment type
TSSRE4A & TSSSG4G6 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.huf-

group.com/eudoc
Frequency band: 433,92 MHz

Maximum Transmission Power:
<10 mW

Manufacturer:
Huf Electronics Bretten GmbH

Gewerbestr. 40

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

75015Bretten
Germany

SDPPI/2017/52166אינדונזיה
3533

.Aישראל The use of this product does
not need a wireless operation

license.
B. The product does not include

an RF disturbance protection, and
should not disturb other licensed

products.
C. It is forbidden to replace the

antenna or to make any change in
this product.

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

Kingdomירדן of Jordan Type
approval for Tyre Pressure

Sensor and ECU
Manufacturer: Huf Electronics

Bretten GmbH
Model: TSSRE4A

Type Approval Number:
TRC/LPD/2017/421
Model: TSSSG4G6

Type Approval Number:
TRC/LPD/2017/422

מלזיה

CIDF17000184
Model: TSSRE4A & TSSSG4G6

RAQP/57A/0817/S)17-2424(

וצמיגיםגלגלים490



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

AGREEמרוקו PAR L'ANRT MAROC
Modele: TSSRE4A

Numero d'agrement: MR 14320
ANRT 2017

Date d'agrement: 07/07/2017
Modele: TSSSG4G6

Numero d'agrement: MR 14319
ANRT 2017

Date d'agrement: 07/07/2017

:Modelמקסיקו TSSRE4A
IFETEL: RLVHUTS17-0806

מולדובה

TRAעומאן
R/4516/17
D100428

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

Philippine
n
)פיליפינים(

NTC
Type Approved

No: ESD-1715393C

רוסיה

סרביה

Compliesסינגפור with IDA Standards
DA103787

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

דרום
אפריקה

TA-2017/1393
TA-2017/1391
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

טאיוון

CCAO17LP0380T4
CCAO17LP0390T7

經型式認證合格之低功率射頻
電機,非經許可,公司、商號或使

用者均

不得擅自變更頻率、加大功率
或變更原設計之特性及功能。

低功率射

頻電機之使用不得影響飛航安
全及干擾合法通信;經發現有干

擾現象

時,應立即停用,並改善至無干擾
時方得繼續使用。前項合法通

信,指依

電信法規定作業之無線電通
信。低功率射頻電機須忍受合

法通信或工

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

業、科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾。

According to “Administrative
Regulations on Low Power Radio

Waves Radiated Devices”.
Without permission granted by

the DGT, any company,
enterprise, or user is not allowed

to change frequency, enhance
transmitting power or alter

original characteristic as well as
performance to a approved low
power radio-frequency devices.
The low power radio-frequency

devices shall not influence
aircraft security and interfere

legal communications; If found,
the user shall cease operating

immediately until no interference
is achieved.

The said legal communications
means radio communications is

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

operated in compliance with the
Telecommunications Act.

The low power radio-frequency
devices must be susceptible with

the interference from legal
communications or ISM radio

wave radiated devices.

לדרישותתואםזהטלקומוניקציהציודתאילנד
.NTCשלהטכנית

אוקראינה

Model: TSSRE4A & TSSSG4G6
UA.TR.109.0109-17
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרמדינהמדינה

איחוד
האמירויות
הערביות

)UAE(

TRA
Registered No: ER57806/17

Dealer No: DA36976/14

Vietnam
)וויטנאם(

Huf Hülsbeck & Fürst
GmbH & Co. KG
Model: TSSRE4A

No: C0112200717AF04A2

גלגלגלגלהחלפתהחלפת
צמיגיםצמיגיםשלשלוהחלפהוהחלפההתקנההתקנה,לבחירהלבחירהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות
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
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שנבדקואביזריםאוגלגלים,בצמיגיםרקהשתמש
.Mercedes-Benzידיעלואושרו

מחודשיםצמיגיםעקבהנסיעהבטיחותסיכוןהערההערה*

-Mercedesידיעלנבדקיםאינםמחודשיםצמיגים
Benzבהםלזהותניתןשלאמאחר,מומלציםואינם
.קודמיםנזקיםתמיד
.מובטחתאינההנסיעהבטיחותלפיכך
יודעשאינךמשומשיםבצמיגיםלהשתמשאין0

.כהעדבהםהשתמשוכיצד

עלנסיעהבעתולצמיגלגלגלאפשרייםנזקיםהערההערה*
מכשוליםפני

ככל.יותרקטןגדוליםגלגליםשלרוחב-הגובהיחס
נזקשייגרםהסכנהגדלהכךקטןרוחב-הגובהשיחס
.מכשולעלנסיעהבעתולצמיגלגלגל
בזהירותסעאומכשוליםפניעלמנסיעההימנע0

.יתר

עלחניהבעתולצמיגיםלגלגליםאפשרינזקהערההערה*
מהמורותאושפהאבני

נזקלהיגרםעלולמהמורותאושפהאבניעלחניהבעת
.ולצמיגיםלגלגים

.שטוחהקרקעעלהרכבאתלהחנותהשתדל0
.בחניהוממהמורותשפהמאבניהימנע0

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
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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
R7°מתחתבטמפרטורותCאוחורףבצמיגילהשתמשיש

-M+Sהסימוןאתהנושאים,השנהעונותלכלבצמיגים
.הגלגליםבכל

אתגםהכולליםחורףצמיגיחורפייםבתנאיםבנסיעה
אתמספקיםM+Sהסימוןלצדiהשלגפתיתסימן

.ביותרהטובההאחיזה
RצמיגימתקיניםכאשרM+Sשפרופיללהקפידיש

.זההיהיההצמיגיםכלשלהסוליה
Rהצמיגישלהמותרתהמרביתלמהירותלבשים-M+S

.המותקנים
שלהמותרתהמרביתמהמהירותנמוכהזומהירותאם

בולטבמקוםזאתהמציינתמדבקהלהדביקיש,הרכב
.לנהג
R100במשךמתונהבמהירותלהריץישחדשיםצמיגים

.הראשוניםמ"הק
Rלכלשניםששלאחרבחדשיםהצמיגיםאתלהחליףיש

.שלהםהשחיקהבמצבתלותללא,היותר
Rרכבים:תקרתקר-אלאלתכונותתכונותללאללאלצמיגיםלצמיגיםמחליפיםמחליפיםכאשרכאשר

ללאמהמפעלמסופקיםMOExtendedצמיגיבעלי
תכונותללאלצמיגיםהחלפהלאחר.TIREFITערכת
בערכתהרכבאתלציידיש,חורףצמיגיכגון,תקר-אל

TIREFIT.
עבורהמרביתהמהירותאתקבועבאופןלהגבילאפשר%

.)199עמוד3(חורףצמיגיעםהנסיעה
למוסךפנהוצמיגיםגלגליםבנושאנוסףמידעלקבלת
.מורשה

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
R486עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(
R487עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(
R500עמוד3(חירוםלגלגלבנוגעהנחיות(

גלגליםגלגליםלחילוףלחילוףבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

שונותגלגליםמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לקדמייםהאחורייםהצמיגיםאוהגלגליםביןהחלפה
משמעותיתלפוגעעשויהשונותשלהםהמידותכאשר

.הרכבשלהכבישבהתנהגות
עשוייםהמתליםרכיביאוהדיסקבלמילכךבנוסף
.להינזק

והאחורייםהקדמייםהגלגליםביןלהחליףמותר0
הקדמייםוהצמיגיםהגלגליםשלהמידותכאשררק

.זהותוהאחוריים

מידותבעליואחורייםקדמייםצמיגיםאוגלגליםביןהחלפה
.הרכברישיוןלפקיעתלגרוםעשויהשונות

:שונהבמידהנשחקיםוהאחורייםהקדמייםהגלגלים
Rהצמיגבכתףיותרנשחקיםהקדמייםהגלגלים
Rהצמיגבמרכזיותרנשחקיםהאחורייםהגלגלים

495וצמיגיםגלגלים



שלהםהאחיזהאחרת.המידהעליתרהצמיגיםאתלשחוקאין
).ציפה(תיפגערטוביםכבישיםעל

כלהגלגליםביןלהחליףישזההגלגליםגודלבעליברכבים
.הגלגליםשלהגלגולכיווןעלהקפד.מ"ק10000עד5000
להחלפתבנוגעהבטיחותולהנחיותלהערותכךתוךלבשים

.)497עמוד3(גלגלים

גלגליםגלגליםלאחסוןלאחסוןבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

:שלהלןלהנחיותלבשיםגלגליםאחסוןבעת
Rיבש,קרירבמקוםאותםלאחסןישהגלגליםהסרתלאחר

.ואפל
Rודלקגריז,שמןמפניהצמיגיםעלהגן.

גלגלגלגללהחלפתלהחלפתהעבודההעבודהכליכליערכתערכתסקירתסקירת

אינםהרכביםספציפיותלמדינותמסוימותגרסאותמלבד
במוסךשאל.גלגללהחלפתעבודהכליבערכתמצוידים
ומאושריםדרושיםגלגללהחלפתעבודהכליאילומורשה
.ברכבך

:למשלגלגללהחלפתדרושיםעבודהלכלידוגמאות
Rמגבה
Rעצירהסד

Rגלגליםמפתח

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

לרצפתמתחתנמצאת1גלגללהחלפתהעבודהכליערכת
.המטעןתא

:הבאיםהפריטיםאתכוללתגלגללהחלפתהעבודהכליערכת
Rמגבה
Rגלגליםמפתח
Rגלגלבורגי

Rמפרטלפי(השלשלברגיהארכתערכתהצורךבעת
)הרכב
Rמתקפלעצירהסד
Rסגורט'ראצמפתח

המתקפלהמתקפלהעצירההעצירהסדסדהצבתהצבת
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להחלפהלהחלפההרכבהרכבהכנתהכנת

תנאיםתנאים
Rשלךהרכבאם.קיימתגלגללהחלפתהעבודהכליערכת

שאל,גלגללהחלפתעבודהכליבערכתמצוידאינו
.הדרושיםהעבודהכליהםמהמורשהבמוסך
Rבשיפועעומדאינוהרכב.
Rמחליקהולאמאוזנת,מוצקהקרקעעלעומדהרכב.
.החשמליהחניהבלםאתידניתהפעל0
.קדימהישרהקדמייםהגלגליםאתכוון0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתהעבר0
הרגילהרכבגובהאתכוונן:גובהגובהבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים0

.)215עמוד3(
.המנועאתדומם0
.המנועאתלהתניעאפשרשאיודא0
ומאחורמלפניםמתאימיםחפציםאועצירהסדידחף0

.להחלפההמיועדלגלגלשבאלכסוןלגלגלמתחת
.)497עמוד3(הרכבאתהגבה0

הגלגליםהגלגליםכיסוייכיסויישלשלהתקנההתקנהאואוהסרההסרה

תנאיםתנאים

R497עמוד3(גלגללהחלפתמוכןהרכב(.

מפלסטיקמפלסטיקגלגלגלגלטבורטבורכיסויכיסוי
טבורכיסוישלהמרכזיהמכסהאתשמאלהסובב:הסרההסרה0

.הגלגלטבורכיסויאתוהסרהגלגל
הגלגלטבורכיסוישלהמרכזישהמכסהודא:התקנההתקנה0

.שמאלהמסובב
המרכזיהמכסהאתוסובבהגלגלטבורכיסויאתחבר0

הגלגלטבורכיסויאתומרגיששומעשאתהעדימינה
.ננעל

מאלומיניוםמאלומיניוםגלגלגלגלטבורטבורכיסויכיסוי

.1הגלגלטבורלכיסוי2הבוקסהאתחבר:הסרההסרה0

.העבודהכליבערכתנמצאתהבוקסה%

.2לבוקסה3הגלגליםמפתחאתחבר0
מפתחבעזרת1הגלגלטבורכיסויאתשמאלהסובב0

.אותווהסר3הגלגלים
עדאותווסובב1הגלגלטבורכיסויאתחבר:התקנההתקנה0

.לגמרילגלגלנצמדשהוא
.1הגלגלטבורלכיסוי2הבוקסהאתחבר0
כיסויאתוהדק2לבוקסה3הגלגליםמפתחאתחבר0

.ימינהבסיבובהגלגלטבור
.מ"נ25:דרושדרושהידוקהידוקמומנטמומנט

גלגלגלגלהחלפתהחלפתבעתבעתהרכבהרכבהרמתהרמת

תנאיםתנאים
Rברכבאנשיםאין.
R497עמוד3(גלגללהחלפתמוכןהרכב(.

:במגבהלשימושבנוגעחשובותהנחיות
Rספציפייםמגבהיםבאמצעותרקהרכבאתלהריםיש

.Mercedes-Benzידיעלשאושרו,לרכב
Rלעבודותולאהרכבשלזמניתלהגבההרקמתאיםהמגבה

.לרכבמתחתתחזוקה
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Rמוצק,מאוזןלהיותחייבעומדהמגבהשעליוהמשטח
,שטוח,גדולבמצעהשתמשהצורךבמקרה.מחליקולא
.מחליקולאעמיד
Rמדויקתאנכיתבזוויתלהימצאצריכההמגבהרגלית

.המגבהשלההרמהלנקודתמתחת

:מוגבהכשהרכבהתנהגותכללי
Rלרכבמתחתרגלייםאוידייםלהכניסאיןלעולם.
Rלרכבמתחתלשכבאיןלעולם.
Rהחנייהבלםאתלשחררואיןהמנועאתלהתניעאין

.החשמלי
Rתאדלתאתאוהרכבדלתותאתלסגוראולפתוחאין

.המטען

בורגיאתאחדכסיבובשחררהגלגליםמפתחבאמצעות0
אתהחוצהתבריגאל.להחלפההמיועדבגלגלהגלגל
.הברגים

למגבהההרמהנקודותמיקום

המגבהשלשגויההצבהעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

מנקודותלאמגבהבעזרתהרכבאתמגביהיםכאשר
מהמגבהליפולעלולהרכב,ברכבהמתאימותההרמה
.מוגבהכשהוא

.ברכבלוהמיועדותבנקודותרקהמגבהאתהצב0
ישירותאנכיתבזוויתלהיותחייבתהמגבהרגל

.ההרמהלנקודתמתחת

מהמגבהלרכבנזקיםהערההערה*

למגבההייעודיותההרמהבנקודותלאהמגבההצבת
.לרכבנזקיםלגרוםעלולה
ההרמהלנקודותמתחתרקהמגבהאתהצב0

.למגבההמיועדות

להחלפתהעבודהכלימערכתט'רצ-הרינגמפתחאתחבר0
"AUF"שהכיתובכךהמגבהשלהמשושהאלגלגל
.גלוייהיה
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.1למגבהההרמהלנקודתמתח2המגבהאתהצב0
2שהמגבהעדימינה3ט'רצ-הרינגמפתחאתסובב0

המגבהובסיס1למגבהההרמהלנקודתלגמרינצמד
.הקרקעעלאחידהבצורהעומד

מתרומםשהגלגלעד3ט'רצ-הרינגמפתחאתסובב0
.מ"ס3-מיותרלאמהקרקע

.)499עמוד3(אותווהסרהגלגלאתשחרר0

גלגלגלגלהסרתהסרת

תנאיםתנאים
R497עמוד3(מוגבההרכב(.

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

מאחר,גלגלהחלפתבעתהבלםדיסקיעלכללכוחתפעילאל
.הבלימהבעתהנסיעהבנוחותלפגיעהלגרוםעשוישזה

הגלגלבורגיעללכלוךעקבלתבריגנזקיםהערההערה*

.בלכלוךאובחולהגלגלבורגיאתלהניחאין0

.הגלגלבורגיאתהסוףעדהחוצההברג0
.הגלגלאתהסר0
.)499עמוד3(מותקןהחדשהגלגל0

חדשחדשגלגלגלגלהתקנתהתקנת

תנאיםתנאים
R499עמוד3(הוסרהגלגל(.

בחוברתלהערותלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות

גלגלאבדןעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

כאשרוכןבגריזמרוחיםאומשומניםהגלגלבורגיכאשר
הגלגלטבורשלהתבריגיםאופגומיםהגלגלבורגי
.להשתחררעלוליםהגלגלבורגיפגומים
.נסיעהבמהלךגלגללאבדעלולאתהכךעקב
.הגלגליםבורגיאתלגרזאולשמןאיןלעולם0
.מורשהלמוסךמידהודעפגוםתבריגזיהיתאם0
גלגלטבוריתבריגיאופגומיםגלגליםבורגיהחלף0

.בחדשיםפגומים
.בנסיעהלהמשיךאין0

צמיגיםלבחירתבנוגעלהנחיותלבשים0
.)493עמוד3(

דופןעלחץישנוספציפיגלגולכיווןדרוששבהםבצמיגים
לכיווןלבשים.הצמיגשלהגלגולכיווןאתהמצייןהצמיג
.ההתקנהבעתהגלגול

הגלגלואומיבורגיהידוקבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
‑
עלולמוגבהברכבהגלגלאומיאוהגלגלבורגיהידוק
.המגבהלהתהפכותלגרום
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לאחררקהגלגלואומיהגלגלבורגיאתלהדקיש0
.לקרקעהורדשהרכב

החלפת"בנשואהבטיחותולהערותלהנחיותלצייתהקפץ0
.)493עמוד3("גלגל

שאושרוגלגליםבבורגירקלהשתמשישבטיחותמטעמי0
.הגלגלועבורMercedes-Benzעבור

בסדר,בהצלבהקלותאותםוהדקהגלגלבורגיאתהברג0
.המצוין

יש",מתקלחלופיגלגל"מסוגחירוםגלגלהותקןאם0
"מתקפלחלופיגלגל"החירוםגלגלאתלנפח

.)503עמוד3(
.)500עמוד3(לקרקעהרכבאתהורד0

גלגלגלגלהחלפתהחלפתלאחרלאחרהרכבהרכבהורדתהורדת

תנאיםתנאים
R499עמוד3(מותקןהחדשהגלגל(.

בצמיגיםהאווירללחץבנוגעלהערותלבשים
.)486עמוד3(
כךהמגבהשללמשושהט'רצ-הרינגמפתחאתחבר0

.גלוייהיה"AB"שהכיתוב

שלט'רצ-הרינגמפתחאתשמאלהסובב:הרכבהרכבהורדתהורדת0
.המגבה

עד1המצויןבסדרבהצלבההגלגליםבורגיאתהדק0
.מ"נ80שלמקסימלילמומנטעד,אחידבאופן5

1המצויןבסדרבהצלבההגלגליםבורגיאתהדקכעת0
150שלהדרושההידוקלמומנטעדאחידבאופן5עד
.מ"נ

שגויהידוקמומנטעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

במומנטהגלגליםאומיאוהגלגליםבורגיאתמהדקיםאם
.להשתחררעשוייםהגלגלים,מהדרוששונההידוק

מהודקיםהגלגלאומיאוהגלגלשבורגיודא0
.הנדרשההידוקבמומנט

למוסךהודע.הרכבאתתזיזאל,בטוחאינךאם0
.ההידוקמומנטשלמיידיתלבדיקהודאגמורשה

ותקן,החדשהגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק0
.הצורךבמקרה

אתמחדשהפעל:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים0
.)488עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבקרת
.חירוםגלגלהואהחדשהגלגל:הכללהכללמןמןיוצאיוצא

חירוםחירוםגלגלגלגל
חירוםחירוםלגלגללגלגלבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הגלגליםשלשגויותמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
והצמיגים

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

אוחירוםבגלגלבלבדקצרלזמןלהשתמשמותר0
.להחלפההמיועדמהגלגלשונהחלופיבגלגל

.®ESPמערכתאתלכבותאין0
אוחירוםגלגלמורשהבמוסךבהקדםלהחליףיש0

למידותלבשים.שונהגודלבעליחלופיגלגל
.והצמיגהגלגללסוגוכןוהצמיגהגלגלשלנכונות

.המותקןהחירוםגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק
.הלחץאתתקןהצורךבמקרה
היאחירוםגלגלכשמותקןהמותרהמרביתהנסיעהמהירות

.ש"קמ80
.החירוםגלגלעלשלגשרשראותלהתקיןאין
ששכעבורהמאוחרלכלבחדשהחירוםגלגלאתלהחליףיש

.שלוהשחיקהברמתתלותללא–שנים
גלגלכשמותקן:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים%

לפעולתוכללאבצמיגיםהאווירלחץבקרתחירום
לחץיוצגעדייןדקותכמהשבמשךייתכן.אמיןבאופן
מחדשהמערכתאתהפעל.שהוסרהגלגלשלהאוויר
.בחדשהחירוםגלגלאתשתחליףלאחר

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
R486עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

R487עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(

החירוםהחירוםגלגלגלגלהוצאתהוצאת

.המטעןתאלרצפתמתחתנמצאהחירוםגלגל
.Mercedes-Maybachלרכביתקףאינו%
צמיגיםלהתקנתבנוגעלהנחיותלבשים0

.)493עמוד3(
.המטעןתאדלתאתפתח0
.)115עמוד3(המטעןתארצפתאתפתח0
.החירוםגלגלעםביחדהחירוםגלגלנרתיקאתהוצא0
.החירוםגלגלאתוהוצאהחירוםגלגלנרתיקאתפתח0

חירוםחירוםגלגלגלגלניפוחניפוח

מדיממושךעבודהזמןעקביתרהתחממותהערההערה*
בצמיגיםאווירלמילויהמדחסשל

בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתלהפעילאין0
.ברציפותדקותמעשריותרלמשך

שלהמדבקהעלהיצרןשלהבטיחותלהנחיותלבשים%
.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסועלהחירוםגלגל

האפסוןמחללבצמיגיםהאווירמילוימדחסאתהוצא0
.)470עמוד3(המטעןתאשברצפת

אווירלמילויהמדחסמגוף1המדבקהאתהסר0
.הנהגשלהראייהבשדהאותהוהדבקבצמיגים
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המדחסמגוף4והתקע2המילויצינוראתמשוך0
.בצמיגיםאווירלמילוי

מחבראל2המילויצינורשל8התקעאתהכנס0
אתסובבמכןולאחר,בצמיגיםאווירלמילויהמדחס
.במקומוננעלשהואעד8התקע

.החירוםגלגלשסתוםשלהמכסהאתהחוצההברג0
.השסתוםעל2המילויצינורשל3האוםאתהברג0
אווירלמילויהמדחסשל5כיבוי-ההפעלהשמתגודא0

.0בעמדהנמצאבצמיגים
.שברכבךהחשמליבשקע4התקעאתתקע0
R120עמוד3(:המציתשלחשמלישקע(
R12–שקע–V:)3120עמוד(
R120עמוד3(:למציתבנוגעלהנחיותלבשים(
Rחשמלייםלשקעיםבנוגעלהנחיותלבשים:

)120עמוד3(
.1לעמדהההצתהבמתגהמפתחאתסובב0
האווירמילויבמדחס5כיבוי-ההפעלהמתגאתלחץ0

.Iלמצבבצמיגים
ניתן.יתנפחהצמיג.מופעלבצמיגיםהאווירמילוימדחס
.6במנומטרבצמיגהאווירלחץאתלקרוא

.הדרושללחץלהגעהעדבצמיגאווירמלא0

גלגלשלהמדבקהעלמצויןבצמיגהדרושהאווירלחץ%
.החירום

מתגאתהעברלצמיגהדרושהאווירללחץהגעהלאחר0
בצמיגיםהאווירמילוימדחסשל5כיבוי-ההפעלה
.0לעמדה
.כבויבצמיגיםאווירלמילויהמדחס

.gלעמדהההצתהבמתגהמפתחאתסובב0
עללחץ,מהנדרשיותרגבוהבצמיגהאווירלחץאם0

הנכוןהאווירללחץלהגעהעד,7הלחץשחרורלחצן
.בצמיג

2המילויצינורשל3האוםאתהחוצההברג0
.מהשסתום

עלבחזרההחירוםגלגלשלהשסתוםמכסהאתהברג0
.השסתום

התחתוןבחלק4והתקע2המילויצינוראתאחסן0
.המדחסגוףשל

.ברכבבצמיגיםהאווירמילוימדחסאתאחסן0

מתקפלמתקפלחלופיחלופיגלגלגלגל
המתקפלהמתקפלהחלופיהחלופילגלללגללבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הגלגליםשלשגויותמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
והצמיגים

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

.להחלפההמיועדמהגלגלשונהאחדחלופיגלגל
אוחירוםבגלגלבלבדקצרלזמןלהשתמשמותר0

.להחלפההמיועדמהגלגלשונהחלופיבגלגל
.®ESPמערכתאתלכבותאין0
אוחירוםגלגלמורשהבמוסךבהקדםלהחליףיש0

למידותלבשים.שונהגודלבעליחלופיגלגל
.והצמיגהגלגללסוגוכןוהצמיגהגלגלשלנכונות

מתאיםאשר,חירוםגלגלהואהמתקפלהחלופיהגלגל
תקרשנגרםבמקרהמגביליםבתנאיםבלבדקצרלזמןלשימוש
).הקרובלמוסךנסיעהלצורךלדוגמה(בגלגל
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לנפחישהשימושלפני.מקופלותהצמיגדפנותהובלהבמצב
.מדחסבאמצעותהמתקפלהחלופיהגלגלאת

המתקפלהחלופיהגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק
.הצורךבמקרהאותותקן.המותקן
חלופיגלגלכשמותקןהמותרתהמרביתהנסיעהמהירות
.ש"קמ80היאמתקפל

.המתקפלהחלופיהגלגלעלשלגשרשראותלהתקיןאין
המאוחרלכלבחדשהמתקפלהחלופיהגלגלאתלהחליףיש

.שלוהשחיקהברמתתלותללא–שניםששכעבור
גלגלכשמותקן:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים%

תוכללאבצמיגיםהאווירלחץבקרתמתקפלחלופי
יוצגעדייןדקותכמהשבמשךייתכן.אמיןבאופןלפעול
מחדשהמערכתאתהפעל.שהוסרבגלגלהאווירלחץ
.חדשבגלגלהמתקפלהחלופיהגלגלאתשתחליףלאחר

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
R486עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(
R487עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(

Burmesterשלשלשמעשמעמערכתמערכתעםעםלרכביםלרכביםבנוגעבנוגעהערותהערות

חלופיגלגלעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מאובטחשאינומתקפל

,להחליקעלולכראוימאובטחשאינומתקפלחלופיגלגל
.בחללולהיזרקלהתהפך
שלבמקרהאוחדבהיגוי,בבלימה,בהאצהבמיוחד
מתקפלחלופימגלגללהיפגעעלוליםהרכבנוסעיתאונה
.קשהולהיפצעמאובטחשאינו
המתקפלהחלופיהגלגלאתלאחסןלהקפידיש0

בתאהמחזיקאלאותוולהכניסשלובנרתיק
.המטען

בצורהמחוברתהקשירהשרצועתתמידלוודאיש0
.המטעןתאברצפתהקשירהלטבעותבטוחה

יימצאהמתקפלהחלופיהגלגלמתאיםאבזורבעליברכבים
המתקפלהחלופיהגלגל.המטעןבתאבמחזיקמיוחדבנרתיק
ומאובטחיםרצועותבאמצעותקשוריםוהמחזיקשלובנרתיק
.המטעןתאשברצפתלטבעות

המתקפלהמתקפלהחלופיהחלופיהגלגלהגלגלאתאתהחוצההחוצהמשוךמשוך

Burmesterשמעשמעמערכתמערכתללאללארכביםרכבים
.המטעןתאלרצפתמתחתנמצאהמתקפלהחלופיהגלגל

צמיגיםלהתקנתבנוגעלהנחיותלבשים0
.)493עמוד3(
.המטעןתאדלתאתפתח0
.)115עמוד3(המטעןתארצפתאתפתח0
.המתקפלהחלופיהגלגלאתהוצא0

Burmesterשמעשמעמערכתמערכתעםעםרכביםרכבים
בתאומקובענרתיקבתוךנמצאהמתקפלהחלופיהגלגל
.המטען

צמיגיםלהתקנתבנוגעלהנחיותלבשים0
.)493עמוד3(
.המטעןתאאתפתח0
.העיגוןרצועותאתשחרר0
.מהמחזיקיםהעיגוןרצועותשלהשאקליםאתנתק0
הגלגלעםביחדהמתקפלהחלופיהגלגלנרתיקאתהוצא0

.המתקפלהחלופי
הגלגלאתוהוצאהמתקפלהחלופיהגלגלנרתיקאתפתח0

.המתקפלהחלופי

המתקפלהמתקפלהחלופיהחלופיבגלגלבגלגלאוויראווירמילוימילוי

תנאיםתנאים
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Rכמוסברהמתקפלהחלופיהגלגלאתהתקן
.)499עמוד3(
Rהאפסוןמחללבצמיגיםהאווירמילוימדחסאתהוצא

.)470עמוד3(המטעןתאשברצפת

הרכבהורדתבעתהמתקפלהחלופילגלגלנזקהערההערה*

החלופיבגלגללכןקודםאווירלמלאבליהרכבהורדת
.הגלגללחישוקנזקלגרוםעשויההמתקפל

החלופיבגלגלאווירלמלאישהרכבהורדתלפני0
.בצמיגיםהאווירמילוימדחסבאמצעותהמתקפל

מדיממושךעבודהזמןעקביתרהתחממותהערההערה*
בצמיגיםאווירלמילויהמדחסשל

בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתלהפעילאין0
.ברציפותדקותמעשריותרלמשך

.המכשירלגוףמחוץאלוהצינור4התקעאתמשוך0
הגלגלשלמהשסתוםהשסתוםכיסויאתהחוצההברג0

.המתקפלהחלופי
.השסתוםעלהצינורשל1האוםאתהברג0

אווירלמילויהמדחסשל3כיבוי-ההפעלהשמתגודא
.0בעמדהנמצאבצמיגים

הסיגריותמציתשללשקע4התקעאתהכנס0
.שלךברכב)120עמוד3(
.)153עמוד3(המתחאספקתאתהפעל0
האווירמילויבמדחס3כיבוי-ההפעלהמתגאתלחץ0

.Iלמצבבצמיגים
ניתן.יתנפחהצמיג.מופעלבצמיגיםהאווירמילוימדחס
.2במנומטרבצמיגהאווירלחץאתלקרוא

.הדרושללחץלהגעהעדבצמיגאווירמלא0
שלהצהובהכיתובעלמצויןלצמיגהדרושהאווירלחץ

.המתקפלהחלופיהגלגל
מתגאתהעברלצמיגהדרושהאווירללחץהגעהלאחר0

בצמיגיםהאווירמילוימדחסשל3כיבוי-ההפעלה
.0לעמדה

עללחץ,מהנדרשיותרגבוהבצמיגהאווירלחץאם0
הנכוןהאווירללחץלהגעהעד,5הלחץשחרורלחצן
.בצמיג
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הטכנייםהטכנייםהנתוניםהנתוניםבנושאבנושאהערותהערות
להנחיותמיוחדבאופןלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי

כלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראותבחוברת
.הסכנות

Plug-in-Hybrid:בחוברתלהנחיותבמיוחדלבשים
.הסכנותכלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראות
.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

505טכנייםנתונים



הקדמיהגגאזור1
האחוריהגגאזור2
אחוריתכנף3

באזורהאנטנהאתלהתקיןישפנורמינפתחגגעםרכבבכלי
.האחוריאוהקדמיהגג

,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

100 W

‑'מ‑4טווח
74 - 88 MHz

30 W

‑'מ‑2טווח
144 - 174 MHz

50 W

מרביתמרביתשידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחום

Terrestrial Trunked
Radio (TETRA)
380 - 460 MHz

10 W

‑מ"ס‑70טווח
420 - 450 MHz

35 W

ניידיםטלפונים
)2G/3G/4G(

10W

:הגבלהללאברכבהבאבפריטלהשתמשניתן
R100עדשלשידורעוצמתבעליקשרבמכשירי mW
R380-410התדריםבתחוםרדיומשדריMHzוהספק

)TETRA(ואט2עדשלמרבישידור
R2(ניידיםטלפוניםG/3G/4G(

שלהחיצוניבחלקוהאנטנהלמיקוםהמתייחסותמגבלותאין
.התדריםמתחומילחלקהרכב
:הבאיםהתדריםתחומיעלחלזה
RTerrestrial Trunked Radio (TETRA)
Rמ"ס‑70טווח‑
R2G/3G/4G
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הרכבהרכברכיבירכיביעבורעבוררדיורדיוציודציודאישוריאישורי

מכםמכםחיישניחיישני

,ARS4a,ARS4b,LRR3,MRR1Rearדגםדגםסוגסוג
MRRe14FCR

כתובתכתובתיצרןיצרן

Robert
Bosch
GmbH

Daimlerstrasse 6, 71229
Leonberg, Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MRR1RearC-21798ארגנטינה

MRRe14FC
R

C-20030

/MRR1RearBOCRA/TAבוטסואנה
2017/3788

ברוניי
דארוסלא

ם

LRR3DRQ-D-
MAJU-02-2011-111

083-LPD-31820

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MRR1RearDRQ-D-
MAJU-02-2011-111

083-LPD-31504

MRRe14FC
R

DTA-000793

/LRR340556/R/I/SDPPIאינדונזיה
2018

MRR1Rear34538/I/SDPPI/2017

MRRe14FC
R

53078/SDPPI/2017

LRR3TRC/LPD/2009/15ירדן

MRR1RearTRC/LPD/2014/73

MRRe14FC
R

TRC/LPD/2017/254

/LRR3RALM/35A/0716מלזיה
S(16-2324)

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MRR1RearRALM/66A/0618/
S(18-2468)

MRRe14FC
R

RALM/45A/0517/
S(17-1576)

LRR3AGREEמרוקו PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 5371 ANRT

2010
Date d'agrément:

2010_02_02

MRR1RearAGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 9186 ANRT

2014
Date d'agrément:

2014_04_22
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MRRe14FC
R

AGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 13900 ANRT

2017
Date d'agrément:

2017_05_04

:LRR3IFETELמקסיקו
RCPBOLR09-0828

MRR1RearIFETEL:
RCPBOMR14-0922

MRRe14FC
R

IFETEL:
RCPBOMR17-0598

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

LRR3מולדובה

024
MD OC TIP 024

A6227-18

MRR1Rear

024
MD OC TIP 024

A5957-17

MRRe14FC
R

024
MD OC TIP 024

A6004-18

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

/MRR1RearNCC/TSNI/WN/TAניגריה
CERT/2089/2018

MRRe14FC
R

NCC/TSNI/WN/TA/
CERT/2042/2018

MRR1Rear2019-05-I-000236פרגוואי

MRRe14FC
R

2017-06-I-0000162

MRR1RearESD-1408917Cפיליפינים

MRRe14FC
R

ESD-1716172C

LRR3N0380-15סינגפור

MRR1RearN0871-19

MRRe14FC
R

N1699-17
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

LRR3סרביה

1-06-3454-190/09

MRR1Rear

34540-840/17-3

MRRe14FC
R

P1617068100

דרום
אפריקה

LRR31965/007009/07

MRR1RearTA-2014/212

MRRe14FC
R

TA-2017/2013

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

LRR3TRA/TA-R/1049/09עומאן

MRR1RearTRA/TA-R/1849/14

MRRe14FC
R

TRA/TA-R/4353/17

LRR3A57006-15תאילנד

MRR1RearA57005-14

MRRe14FC
R

A57003-17

.LRR3UA.TR.109.Rאוקראינה
0031-19

MRR1RearUA.TR.109.R.
0598-18

MRRe14FC
R

UA.TR.109.R.
0030-19

איחוד
האמירויו

LRR3ER39739/15

MRR1RearER39136/15

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ת
הערביות

MRRe14FC
R

ER55421/17

האיחוד
הכלכלי
-האירו

אסייאתי

LRR3EAЭC N RU Д-
DE.PA01.B.

56410/19

MRR1RearEAЭC N RU Д-
DE.PA01.B.

26550/19

MRRe14FC
R

EAЭC N RU Д-
DE.PA01.B.

26555/19
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כתובתכתובתיצרןיצרן

ADC
Automotive

Distance
Control
Systems
GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10, 88131
Lindau, Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ARS4-AC-18005ארגנטינה

ARS4-BC-17908

/ARS4-ABOCRA/TAבוטסואנה
2018/2026

ARS4-BBOCRA/TA/
2019/4582

ARS4-B1R3-1M-7E1-160גאנה

ARS4-A36010/I/SDPPI/2017אינדונזיה
2130

ARS4-B38132/I/SDPPI/2017
2130

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ARS4-ATRC/LPD/2014/126ירדן

ARS4-BTRC/LPD/2014/248

ARS4-AAGREEמרוקו PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 9490 ANRT

2014
Date d'agrément:

2014_07_23

ARS4-BAGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 9778 ANRT

2014
Date d'agrément:

2014_11_11

:ARS4-AIFETELמקסיקו
RCPCOAR14-1191

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ARS4-BIFETEL:
RLVCOAR15-0008

ARS4-Aמולדובה

024

ARS4-B

024

/ARS4-ANCC/TSNI/WN/TAניגריה
CERT/

AB00388/2015

ARS4-BNCC/TSNI/WN/TA/
CERT/2062/2018

ARS4-A9.9014/2019פקיסטן

טכנייםנתונים510



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ARS4-B9.1048/2018

ARS4-A2019-05-I-0271פרגוואי

ARS4-B2019-07-I-0353

ARS4-AESD-1409466Cפיליפינים

ARS4-BESD-1409834C

ARS4-ADA103365סינגפור

ARS4-BDA103365

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ARS4-Aסרביה

И011 14

ARS4-B

И011 14

דרום
אפריקה

ARS4-ATA-2014/1637

ARS4-BTA-2014/1783

ARS4-AR/2016/14עומאן
D080134

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ARS4-BR/2210/14
D080134

ARS4-AUAאוקראינה RF:
1CONT0004

ARS4-BUA RF:
1CONT0001

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

ARS4-ATRA REGISTERED
No: ER58296/17
DEALER No:

DA40068

ARS4-BTRA REGISTERED
No: ER61136/18
DEALER No:

DA40068

511טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

האיחוד
הכלכלי
-האירו

אסייאתי

ARS4-A00083/18

ARS4-B00087/18

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתשלשלחיישניםחיישנים

AG5SP4,AG5SP4-D,Coraxדגםדגםסוגסוג 3,
DG6W2D4,DGW2D4,GG4T,MC34MA4,

MFR,TSSRE4A,TSSSG4G6
כתובתכתובתיצרןיצרן

Huf
Baolong

Electronics
Bretten
GmbH

Gewerbestrasse 40, 75015
Bretten, Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

AG5SP4CNCארגנטינה ID: H-20027

TSSRE4Aאוסטרליה

.TSSRE4ANoבוטסואנה 20233

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ברוניי
דארוסלא

ם

TSSRE4A
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

DTA No. 000310

TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

DTA No. 000311

TSSRE4A52166/SDPPI/2017אינדונזיה
3533

TSSRE4Aירדן
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

TRC/LPD/2017/421

TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

TRC/LPD/2017/422

TSSRE4Aמלזיה
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

CIDF17000184

TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

RAQP/57A/0817/S
)17-2424(

טכנייםנתונים512



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

TSSRE4Aמרוקו
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

AGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 14320 ANRT

2017
Date d'agrément:

2017_07_07

TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

AGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 14319 ANRT

2017
Date d'agrément:

2017_07_07

:TSSRE4AIFETELמקסיקו
RLVHUTS17-0806

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

TSSRE4Aמולדובה
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

024

TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

024

:TSSRE4ACONATELפרגוואי
2017-09-I-0000328

TSSRE4ANTCפיליפינים Type Approved
No: ESD-1715393C

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

TSSRE4Aרוסיה

TSSRE4ACompliesסינגפור with IDA
Standards
DA103787

TSSRE4Aסרביה

И005 17

דרום
אפריקה

TSSRE4A
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

TA-2017/1393

TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

TA-2017/1391

513טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

TRAעומאן R/4516/17
D100428

TSSRE4Aתאילנד
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

This
telecommunication

equipment conforms
to NTC technical

requirements. TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

TSSRE4Aאוקראינה
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

UA.TR.109.0109-17

TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

TSSRE4A
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר

TRA Registered No:
ER57806/17 Dealer
No: DA36976/14

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

TSSSG4G6
)בקרהיחידת(

TRA Registered No:
ER57807/17 Dealer
No: DA36976/14

TSSRE4AC0112200717AF04וייטנאם
A2

כתובתכתובתיצרןיצרן

Schrader
Electronic

s Ltd.

11Technology Park, Belfast
Road, Antrim BT41 1QS,צפון

המאוחדתהממלכה,אירלנד

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

AG5SP4CNCארגנטינה ID: H-4788

GG4TH-20495

DG6W2D4H-20959

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

AG5SP4אוסטרליה

GG4T

DG6W2D4

.AG5SP4Noבוטסואנה 1967

ברוניי
דארוסלא

ם

AG5SP4DRQ-D-QAF
AUTO-05-2003-108

94-LPD-29559
DRQ-D-

JATI-07-2000-8916
LPD-29665

DGW2D4DTA-001514
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MFRDTA No. 003893

AG5SP4-D38892/SDPPI/2018אינדונזיה
3612

GG4T54083/SDPPI/2017
PLG3612

DG6W2D457058/SDPPI/2018
PLG3612

MC34MA425626/ISDPPI/2015
PLG3612

-AG5SP4ירדן
D)לחץחיישן

)בצמיגיםאוויר

TRC/LPD/2019/21

MFR)יחידת
)בקרה

TRC/LPD/2019/184

GG4TTRC/LPD/2017/456

DG6W2D4TRC/LPD/2018/139

MC34MA4TRC/LPD/2011/158

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

-AG5SP4מלזיה
D)לחץחיישן

)בצמיגיםאוויר

RCDD/03A/0615/S
(19-2094)

MFR)יחידת
)בקרה

RAQP/62A/0419/S
(19-1694)

-AG5SP4מרוקו
D)לחץחיישן

)בצמיגיםאוויר

AGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 10216 ANRT

2015
Date d'agrément:

2015_03_18

MFR)יחידת
)בקרה

AGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 19527 ANRT

2019
Date d'agrément:

2019_04_30

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

GG4TAGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 14777 ANRT

2017
Date d'agrément:

2017_09_20

DG6W2D4AGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 16355 ANRT

2018
Date d'agrément:

2018_04_19

515טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MC34MA4AGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 6706 ANRT

2011
Date d'agrément:

2011_11_17
6706ANRT 2011

:AG5SP4-DIFETELמקסיקו
RCPSCAG15-0627

MFRIFETEL:
RLVSCMF15-0959

GG4TIFETEL:
RLVSCGG17-1665

DG6W2D4IFETEL:
RLVSCDG18-04

MC34MA4IFETEL:
RCPSCMR14-062

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

-AG5SP4מולדובה
D)לחץחיישן

)בצמיגיםאוויר

1024

MFR)יחידת
)בקרה

1024

:AG5SP4-DCONATELפרגוואי
2015-04-I-0000150

AG5SP4-DNTCפיליפינים Type
Approved.

No: ESD-1510376C

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

AG5SP4-Dרוסיה

AG5SP4-DCompliesסינגפור with IDA
Standards
DA105282

AG5SP4-Dסרביה

И005 15

MFR

И005 19

טכנייםנתונים516



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

GG4T

И005 17

DG6W2D4

И005 18

MC34MA4

И011 11

דרום
אפריקה

AG5SP4-DTA-2015/072
Approved

MFRTA-2019/273
Approved

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

GG4TTA-2017/3884
Approved

DG6W2D4TA-2017/2933
Approved

MC34MA4TA-2011/1370
Approved

AG5SP4-DOMANעומאן TRA R/
2380/15 D080134

MFROMAN TRA R/
7464/19 D090258

DG6W2D4OMAN TRA TA-R/
5511/18 D172249

GG4TOMAN TRA TA-R/
4686/17 D080134

AG5SP4-DThisתאילנד
telecommunication

equipment conforms

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MFRto NTC technical
requirements.

.AG5SP4UA.TRאוקראינה 028

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

AG5SP4TRA REGISTERED
NO: ER37156/15
DEALER NO:
DA0047074/10

GG4TTRA REGISTERED
NO: ER57985/17
DEALER NO:
DA0047074/10

517טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DG6W2D4TRA REGISTERED
NO: ER960528/18

DEALER NO:
DA0047074/10

MC34MA4TRA REGISTERED
NO: ER37066/15
DEALER NO:
DA0047074/10

AG5SP4C0002050119AF042וייטנאם
A

GG4TC0170191017AF04
A2

DG6W2D4C0078070518AF04
A2

סגירהסגירהמערכותמערכות

,DC12A,DC12B,DC12K,MS2,MK1דגםדגםסוגסוג
MK2,3350.38,DM4,MARSKEYLESS,

HUF4761,HUF14632,KK1,920287A,
920287B,RKE213E1,EURO II,MUAHL 5

כתובתכתובתיצרןיצרן

MARQU
ARDT
GmbH

Schloßstraße 16, 78604
Rietheim-Weilheim, Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DC12AH-17689ארגנטינה

DC12BH-21034

DC12KH-21035

MS2H-17598

MK1H-17213

MK2H-17212

3350.38H-23166

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

/DC12ABOCRA/TAבוטסואנה
2019/4389

DC12BBOCRA/TA/
2019/4388

DC12KBOCRA/TA/
2019/4390

MS2BOCRA/TA/
2019/4261

MK1BOCRA/TA/
2019/4359

MK2BOCRA/TA/
2019/4360

ברוניי
דארוסלא

ם

DC12ADRQ-D-
JATI-07-2000-8916-

LPD-38937

DC12BDRQ-D-
JATI-07-2000-10900

0
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DC12KDRQ-D-
JATI-07-2000-10900

0

MS2DRQ-D-
JATI-07-2000-8916-

LPD-38890

MK1DRQ-D-
JATI-07-2000-8916-

LPD-33567

MK2DRQ-D-
JATI-07-2000-8916-

LPD-33568

3350.38DRQ-D-
JATI-07-2000-10900

0 DTA-003662

DC12AZRO-M8-7E3-X50גאנה

DC12BZRO-M8-7E3-X51

DC12KZRO-M8-7E3-X52

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MS2BR3-1M-GE-129

MK1ZRO-M8-7E3-X4A

MK2ZRO-M8-7E3-X4C

3350.38ZRO-M8-7E3-X3C

DC12A50064/SDPPI/2017אינדונזיה
2208

DC12B59840/SDPPI/2019
7163

DC12K59838/SDPPI/2019
7163

MS250154/SDPPI/2017
2208

MK140283/SDPPI/2015
2208

MK240282/SDPPI/2015
2208

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

3350.38Not yet type
approved

DC12ATRC/LPD/2017/175ירדן

DC12BTRC/LPD/2011/160

DC12KTRC/LPD/2011/161

MS2TRC/LPD/2017/116

MK1TRC/LPD/2015/166

MK2TRC/LPD/2015/167

3350.38TRC/LPD/2019/106

DC12ARDDK/33A/0317/Sמלזיה
(17-0669)

DC12BRAUU/62A/0311/S
(11-0263)

DC12KRAUU/62A/0311/S
(11-0264)

519טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MS2RDDK/31A/0217/S
(17-0405)

MK1RAAU/14C/0615/S
(15-1057)

MK2RAAU/12C/0515/S
(15-1059)

DC12AAGREEמרוקו PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR

13429 ANTR 2017
Date d’agrément :

2017_03_03

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DC12BAGREE PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR
6698 ANTR 2011
Date d’agrément :

2011_11_16

DC12KAGREE PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR
6699 ANTR 2011
Date d’agrément :

2011_11_16

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MS2AGREE PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR

13300 ANTR 2017
Date d’agrément :

2017_02_15

MK1AGREE PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR

10645 ANTR 2015
Date d’agrément :

2015_07_21

טכנייםנתונים520



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MK2AGREE PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR

10987 ANTR 2015
Date d’agrément :

2015_10_22

3350.38AGREE PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR

18817 ANTR 2019
Date d’agrément :

2019_02_12

:DC12AIFETELמקסיקו
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/0452/2018

DC12BIFETEL:
CFT/D03/USI/DGB/

4653/2013

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DC12KIFETEL:
CFT/D03/USI/DGB/

4653/2013

MS2IFETEL:
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/0717/2018

MK1IFETEL:
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/3130/2016

MK2IFETEL:
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/3043/2016

3350.38IFETEL:
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/1589/2019

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DC12Aמולדובה

024
MD OC TIP 024

A5820-17

DC12B

024
MD OC TIP 024

A6253-18

DC12K

024
MD OC TIP 024

A6252-18

521טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MS2

024
MD OC TIP 024

A6444-19

3350.38

024
MD 0C TIP 024

A6398-19

DC12A010/ARCEP/DG/19ר'ניז

DC12B008/ARCEP/DG/19

DC12K009/ARCEP/DG/19

MS2017/ARCEP/DG/19

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MK1034/ARCEP/DG/19

MK2035/ARCEP/DG/19

3350.38015/ARCEP/DG/19

/DC12ANCC/TSNI/WN/TAניגריה
CERT/1714/2017

DC12BNCC/TSNI/WN/TA/
CERT/2627/2019

DC12KNCC/TSNI/WN/TA/
CERT/2626/2019

MS2NCC/TSNI/WN/TA/
CERT/1667/2017

MK1NCC/TSNI/WN/TA/
CERT/0739/2015

MK2NCC/TSNI/WN/TA/
CERT/0740/2015

3350.38NCC/TSNI/WN/TA/
CERT/2882/2019

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DC12ATACפקיסטן NO:
9.131/2017

DC12BTAC NO:
9.829/2013

DC12KTAC NO:
9.830/2013

MS2TAC NO:
9.133/2017

MK1TAC NO:
9.486/2015

MK2TAC NO:
9.497/2015

DC12A2017-07-I-0000199פרגוואי

DC12B2016-5-I-000144 y
2011-06-I-0067

DC12K2016-5-I-000143 y
2011-06-I-0068
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MS22017-04-I-0000101

MK12015-07-I-0000200

MK22015-07-I-0000201

3350.382019-04-I-000216

DC12AESD-1714489Cפיליפינים

DC12BESD-1105216C

DC12KESD-1105215C

MS2ESD-1715652C

MK1ESD-1510644C

MK2ESD-1510645C

3350.38ESD-1919198C

DC12AN1138-17סינגפור
DA103787

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DC12BN0793-16
DA103787

DC12KN0726-16
DA103787

MS2N1067-17
DA103787

MK1N2522-15
DA103787

MK2N2523-15
DA103787

3350.38N0506-19
DA

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DC12Aסרביה

И005 17
P1617045200

DC12B

И011 11

DC12K

И011 11

523טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MS2

И011 17

דרום
אפריקה

DC12ATA-2017/312

DC12BTA-2011/370

DC12KTA-2012/1542

MS2TA-2016/3314

MK1TA-2015/179

MK2TA-2015/180

3350.38TA-2018/3985

DC12ATRA/TA-RD100428עומאן

DC12BTRA/TA-R/0227/11

DC12KTRA/TA-R/0228/11

MS2TRA/TA-R/4136/17

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MK1TRA/TA-R/2848/15

MK2TRA/TA-R/2900/15

3350.38TRA/TA-R/7051/19

.DC12ANoטוגו 055/19

DC12BNo. 057/19

DC12KNo. 056/19

MS2No. 008/19

MK1No. 021/19

MK2No. 020/19

DC12AUA1O094.004789-1אוקראינה
7

DC12BUA.R.TR.
052.308-19

DC12KUA.R.TR.
052.309-19

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MS2UA1.001.019129-19
-TE

MK1UA1.001.019233-19
-TE

MK2UA1.001.019234-19
-TE

3350.38UA1.001.018888-19
-TE

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

DC12AER53465/17
DA0018994/09

DC12BER0067828/11
DA0018994/09

DC12KER0067829/11
DA0018994/09

MS2ER52668/17
DA0018994/09
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MK1ER40046/15
DA0018994/09

MK2ER40047/15
DA0018994/09

3350.38ER69280/19
0018994/09

/DC12AZMB/ZICTA/TAזמביה
2019/5/16

DC12BZMB/ZICTA/TA/
2019/5/17

DC12KZMB/ZICTA/TA/
2019/5/18

MS2ZMB/ZICTA/TA/
2018/9/30

MK1ZMB/ZICTA/TA/
2019/3/20

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MK2ZMB/ZICTA/TA/
2019/3/21

3350.38ZMB/ZICTA/TA/
2019/3/6

כתובתכתובתיצרןיצרן

HELLA
KGaA

Hueck &
Co.

Rixbecker Straße 75, 59552
Lippstadt, Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DM4H-17845ארגנטינה

MARSKEY
LESS

H-17929

/DM4BOCRA/TAבוטסואנה
2019/4662

MARSKEY
LESS

BOCRA/TA/
2019/4661

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ברוניי
דארוסלא

ם

DM4DRQ-D-
JATI-07-2000-10900

0 DTA-000351

MARSKEY
LESS

DRQ-D-
MAJU-02-2011-111

083-LPD-39004

DM4BR3-1M-GE2-157גאנה

MARSKEY
LESS

BR3-1M-GE2-16A

DM452221/SDPPI/2017אינדונזיה
6051

MARSKEY
LESS

51484/SDPPI/2017
2181

DM4TRC/LPD/2017/399ירדן

MARSKEY
LESS

TRC/LPD/2017/183

525טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DM4RDDK/41A/0717/Sמלזיה
(17-2269)

MARSKEY
LESS

RAAU/51C/0417/S
(17-1034)

DM4AGREEמרוקו PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR

14426 ANTR 2017
Date d’agrément :

2017_07_28

MARSKEY
LESS

AGREE PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR

13681 ANTR 2017
Date d’agrément :

2017_04_04

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

:DM4IFETELמקסיקו
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/3937/2018

MARSKEY
LESS

IFETEL:
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/5487/2018

DM4מולדובה

024
MD 0C TIP 024

A5884-17

MARSKEY
LESS

024
MD 0C TIP 024

A5876-17

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

DM4082/ARCEP/DG/19ר'ניז

MARSKEY
LESS

083/ARCEP/DG/19

/DM4NCC/TSNI/WN/TAניגריה
CERT/1830/2017

MARSKEY
LESS

NCC/TSNI/WN/TA/
CERT/1670/2017

DM4TACפקיסטן NO:
9.409/2017

MARSKEY
LESS

TAC NO:
9.213/2017

DM42017-08-I_0000261פרגוואי

MARSKEY
LESS

2017-05-I-0000136

DM4ESD-1715539Cפיליפינים
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רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MARSKEY
LESS

ESD-1714865C

DM4N3010-17סינגפור
DA 103365

MARSKEY
LESS

N1298-17
DA103365

DM4סרביה

И005 17
P1617108200

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

MARSKEY
LESS

И005 17
P1617052600

דרום
אפריקה

DM4TA-2017/2518

MARSKEY
LESS

TA-2016/3500

DM4TRA/TA-R/4548/17עומאן

MARSKEY
LESS

TRA/TA-R/4158/17

.DM4Noטוגו 039/19

MARSKEY
LESS

No. 040/19

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

.DM4UA.TR.109.Rאוקראינה
0325-18

MARSKEY
LESS

RTS.UKR.
355-34/18

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

DM4ER56616/15
DA44932/15

MARSKEY
LESS

ER56005/15
DA44932/15

/DM4ZMB/ZICTA/TAזמביה
2019/3/4

MARSKEY
LESS

ZMB/ZICTA/TA/
2019/3/3

527טכנייםנתונים



כתובתכתובתיצרןיצרן

HUF
Hülsbeck &

Fürst
GmbH &
Co. KG

Steeger Straße 17, 42551
Velbert, Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

HUF14632H-15541ארגנטינה

HUF4761H-11545

/HUF4761BOCRA/TAבוטסואנה
2019/4664

ברוניי
דארוסלא

ם

HUF14632DRQ-D-
JATI-07-2000-8916-

LPD-30012

HUF4761DRQ-D-
JATI-07-2000-10900

0 DTA-000615

HUF4761EX6-6M-GE2-16Cגאנה

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

HUF1463241618/SDPPI/2018אינדונזיה
3533

HUF476126742/SDPPI/2015

HUF14632TRC/LPD/2015/179ירדן

HUF4761TRC/LPD/2012/144

/HUF14632RAYN/25A/0715מלזיה
S(15-2385)

HUF4761RAAU/16B/1112/S
(12-2053)

HUF14632AGREEמרוקו PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR

10506 ANTR 2015
Date d’agrément :

2015_06_22

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

HUF4761AGREE PAR
L’ANRT MAROC

Numéro
d’agrément : MR
7829 ANTR 2013
Date d’agrément :

2013_02_14

:HUF14632IFETELמקסיקו
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/2565/2016

HUF4761IFETEL:
CFT/D03/USI/DGB/

5888/2013

HUF4761מולדובה

024
MD 0C TIP 024

A5433-16

טכנייםנתונים528



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

HUF4761053/ARCEP/DG/19ר'ניז

/HUF14632NCC/TSNI/WN/TAניגריה
CERT/0829/2015

HUF4761NCC/TSNI/WN/TA/
CERT/2884/2019

HUF14632TACפקיסטן NO:
9.598/2015

HUF4761TAC NO:
9.790/2013

HUF146322015-08-I-0000226פרגוואי

HUF47612017-12-I-0000409
y 2012-10-I-0178

HUF14632ESD-1511236Cפיליפינים

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

HUF4761ESD-1206521C

HUF14632N2147-15סינגפור
DA103787

HUF4761N2797-12
DA103365

HUF14632סרביה

И005 18
P1618104600

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

HUF4761

И005 18
P1618156300

דרום
אפריקה

HUF14632TA-2015/1077

HUF4761TA-2012/1543

HUF14632TRA/TA-R/2665/15עומאן

HUF4761TRA/TA-R/0920/12

.HUF4761Noטוגו 041/19

HUF146321O094.004959-17אוקראינה

529טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

HUF4761UA1.001.018653-19
-TE

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

HUF14632ER63716/18
DA36976/14

HUF4761ER55496/17
DA36976/14

/HUF4761ZMB/ZICTA/TAזמביה
2018/12/18

כתובתכתובתיצרןיצרן

LEOPOLD
KOSTAL
GmbH &
Co. KG

Hauert 11, 44227 Dortmund,
Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

KK1H-16874ארגנטינה

/KK1BOCRA/TAבוטסואנה
2019/4593

ברוניי
דארוסלא

ם

KK1DRQ-D-
MAJU-02-2011-111

083-LPD-30419

KK1ZRO-M8-7E3-X49גאנה

KK141121/I/SDPPI/2018אינדונזיה
5125

KK1TRC/LPD/2015/102ירדן

/KK1RAUU/27C/0815מלזיה
S(15-2953)

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

KK1AGREEמרוקו PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 10697 ANTR

2015
Date d'agrément:

2015_08_05

:KK1IFETELמקסיקו
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/3010/2018

KK1037/ARCEP/DG/19ר'ניז

/KK1NCC/TSNI/WN/TAניגריה
CERT/0823/2015

KK1TACפקיסטן NO:
9.118/2016

טכנייםנתונים530



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

KK12015-06-I-0000181פרגוואי

KK1ESD-1510698Cפיליפינים

KK1N2292-15סינגפור

KK1סרביה

И005 18
P1618080200

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

דרום
אפריקה

KK1TA-2015/595

KK1TRA/TA-R/3129/16עומאן

.KK1Noטוגו 060/19

KK11O094.006682-19אוקראינה

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

KK1ER62622/18

/KK1ZMB/ZICTA/TAזמביה
2019/3/48

כתובתכתובתיצרןיצרן

Hirschmann
Car

Communicat
ion GmbH

Stuttgarter Str. 45-51, 72654
Neckartenzlingen, Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

920287AH-15694ארגנטינה

920287BH-15695

531טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

/920287ABOCRA/TAבוטסואנה
2019/4724

920287BBOCRA/TA/
2019/4723

ברוניי
דארוסלא

ם

920287ADRQ-D-
JATI-07-2000-10900

0 DTA-001661

920287BDRQ-D-
MAJU-02-2011-111

083 DTA000794

920287AZRO-M8-7E3-X45גאנה

920287BZRO-M8-7E3-X47

920287A29510/I/SDPPI/2016אינדונזיה
3159

920287B28238/I/SDPPI/2016
3159

920287ATRC/LPD/2011/149ירדן

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

920287BTRC/LPD/2012/53

/920287ARAUU/63A/0311מלזיה
S(11-0432)

920287BRAUU/22C/0615/S
(15-1864)

920287AAGREEמרוקו PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 6700 ANTR

2011
Date d'agrément:

2011_11_16

920287BAGREE PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 7260 ANTR

2012
Date d'agrément:

2012_06_13

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

:920287AIFETELמקסיקו
CFT/D03/USI/DGB/

2401/2012

920287BIFETEL:
CFT/D03/USI/DGB/

4865/2013

920287Aמולדובה

024
MD 0C TIP 024

A5660-16

920287B

024
MD 0C TIP 024

A5485-16

טכנייםנתונים532



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

920287ATACפקיסטן NO:
9.845/2013

920287BTAC NO:
9.846/2013

920287A2016-5-I-000134פרגוואי y
2011-06-I-0059

920287B2017-04-I-0000119
y 2012-05-I-0096

920287AESD-1105246Cפיליפינים

920287BESD-1206044C

920287AN0812-11סינגפור

920287BN1231-12

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

920287Aסרביה

И005 18
P1618084500

920287B

И005 18
P1618084400

דרום
אפריקה

920287ATA-2011/374

920287BTA-2013/1262

920287ATRA/TA-R/0210/11עומאן

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

920287BTRA/TA-R/0655/12

920287A1O094.005751-17אוקראינה

920287B1O094.004974-17

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

920287AER52213/17
DA35219/14

920287BER42011/5
DA35219/14

/920287AZMB/ZICTA/TAזמביה
2019/7/12

920287BZMB/ZICTA/TA/
2019/7/11

533טכנייםנתונים



כתובתכתובתיצרןיצרן

KATHREIN
Automotive
GmbH &
Co. KG

Römerring 1, 31137
Hildesheim, Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

RKE213E1H-15475ארגנטינה

/RKE213E1BOCRA/TAבוטסואנה
2019/4387

ברוניי
דארוסלא

ם

RKE213E1DRQ-D-
JATI-07-2000-8916-

LPD-30360

RKE213E1ZRO-M8-7E3-X53גאנה

RKE213E141771/I/SDPPI/2018אינדונזיה
5205

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

RKE213E1TRC/LPD/2015/236ירדן

/RKE213E1RAUU/28C/0915מלזיה
S(15-2703)

RKE213E1AGREEמרוקו PAR
L'ANRT MAROC

Numero d'agrément:
MR 10631 ANTR

2015
Date d'agrément:

2015_07_16

:RKE213E1IFETELמקסיקו
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/4856/2016

RKE213E1029/ARCEP/DG/19ר'ניז

/RKE213E1NCC/TSNI/WN/TAניגריה
CERT/0865/2015

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

RKE213E1TACפקיסטן NO:
9.142/2016

RKE213E12016-02-I-0000038פרגוואי

RKE213E1ESD-1511856Cפיליפינים

RKE213E1N2225-15סינגפור

טכנייםנתונים534



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

RKE213E1סרביה

И005 18
P1618107600

דרום
אפריקה

RKE213E1TA-2015/1438

RKE213E1TRA/TA-R/2715/15עומאן

.RKE213E1Noטוגו 024/19

RKE213E11O094.005308-17אוקראינה

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

RKE213E1ER64693/18
DA36975/14

/RKE213E1ZMB/ZICTA/TAזמביה
2019/3/11

כתובתכתובתיצרןיצרן

Gentex
Corporati

on

600North Centennial Street,
Zeeland MI ב"ארה,49464

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

EUROירדן IITRC/LPD/2014/258

MUAHL 5TRC/LPD/2015/299

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

EUROמקסיקו IIIFETEL:
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/1456/2014

MUAHL 5IFETEL:
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/0035/2016

EUROסרביה II

И005 14
P1614085200

דרום
אפריקה

EURO IITA-2005/614

MUAHL 5TA-2015/1386

535טכנייםנתונים



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

EUROאוקראינה IIUA1.001.008806-15

איחוד
האמירויו

ת
הערביות

MUAHL 5ER41849/15
DA35176/14

הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחת

ITS/TPS,ITSדגםדגםסוגסוג Master,ITS Sensor,
MUW II

כתובתכתובתיצרןיצרן

Meta
System
S.P.A.

Via T. Galimbreti 5, 42124
Reggio Emilia,איטליה

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ITS/TPSRAVG/18Q/0212/Sמלזיה
(11-2068)

MUW IIRAVG/17Q/0212/S
(11-2067)

:ITS/TPSIFETELמקסיקו
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/4871/2016

MUW IIIFETEL:
IFT/223/UCS/DG-
AUSE/5064/2016

ITS/TPSN2215-11סינגפור

MUW IIN2216-11

MUWסרביה II

И011 19
P1619045500

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

דרום
אפריקה

ITS MasterTA-2011/1636

ITS SensorTA-2011/1227

MUW IITA-2019/261

טכנייםנתונים536



רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

ITS/TPS:RFתאילנד test report
166683TRFWL

:EMC test report
166683TRF EMC

:Safety report
149852TRFSAF

MUW II:RF test report
149852-2R1TRFEM

C
:EMC test report

149852-1R1TRFEM
C
:Safety report

149852TRFSAF

אנטנהאנטנהמגברמגבר

כתובתכתובתיצרןיצרן

KATHRE
IN

Automoti
ve GmbH

Römerring 1, 31137 Hildesheim,
Germany

רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרמספרדגםדגםשםשםמדינהמדינה

RKE213E1H-15475ארגנטינה

מנועמנועומספרומספרVIN,הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחיתסקירתסקירת

הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחית

537טכנייםנתונים



)כווית–דוגמה(הרכבנתונילוחית
הרכביצרן1
ייצורמקום2
ייצורתאריך3
צבעקוד4
5VIN

)האחרותהמדינותכל–דוגמה(הרכבנתונילוחית
הרכביצרן1
מסוימותבמדינות(האירופיהאיחודדגםאישורמספר2

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

)אופציונלי,מסוימותמדינות

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

.לדוגמהנתוניםהםבאיורהנתונים%

VINהקדמיהקדמיהמושבהמושבלפנילפני

1VIN)רכבזיהוימספר(

טכנייםנתונים538



VINהקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהשלשלהתחתוןהתחתוןבקצהבקצה

1VIN)רכבזיהוימספר(

זמיןהקדמיתהשמשהשלהתחתוןבקצהכתוויתVIN-ה
.בלבדמסוימותבמדינות

מנועמנועמספרמספר
.הארכובהביתעלמוטבעהמנועמספר
.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע%

תפעולתפעולנוזלינוזלי
התפעולהתפעוללחומרילחומריבנוגעבנוגעהערותהערות

להערותמיוחדבאופןלבשים:Mercedes-AMGרכבירכבי
כלאתלזהותתוכללאאחרת.הנפרדתההוראותבחוברת
.הסכנות

מסוכניםתפעולחומריעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לבריאות

.לבריאותומסוכניםרעיליםלהיותעלוליםתפעולנוזלי
האריזהגביעלהמופיעותלהנחיותלבשים0

,השימושבעתהתפעולחומרישלהמקורית
.הסילוקאוהאחסון

במכליםרקהתפעולחומריאתלאחסןיש0
.סגוריםוכשהםשלהםהמקוריים

.ילדיםשלידםמהישגתפעולחומרילהרחיקיש0

הסביבהזיהוםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
לסביבהידידותישאינוסילוקעקב

.לסביבהידידותיבאופןתפעולחומרילסלקיש0

:הןהתפעולנוזלי
Rדלק

RרעלהסרתחומרAdBlue®הפליטהגזילטיהור
Rסיכהחומרי
Rהקירורנוזל
Rבלמיםנוזל
Rשמשותשטיפתנוזל
Rהאקליםבקרתמערכתשלהקירורחומר

חברתידיעללשימוששאושרובמוצריםרקהשתמש
Mercedes-Benz.משימושכתוצאהברכבשנגרםנזק

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

לקבלתוכלשאושרותפעולחומריבנושאנוסףמידע
:הבאיםבמקומות
RשלההפעלהחומרבתקנותMercedes-Benzציוןעם

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

539טכנייםנתונים



מהדלקופיצוץשריפהסכנתאזהרהאזהרה&

.במיוחדדליקנוזלהואדלק
.ניצוצותוהיווצרותעישון,גלויאור,שרפהמנע0
ואתההצתהאתלכבותישובמהלכוהתדלוקלפני0

.קייםאם,במנוחההחימום

מדלקיםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.לבריאותומסוכניםרעיליםחומריםהםדלקים
בבגדיםאובעיניים,בעורהדלקשלמגעלמנועיש0

.דלקלבלועולא
.דלקאדילשאוףאין0
.מדלקיםילדיםהרחק0
במהלךסגוריםוהחלונותהדלתותעלשמור0

.התדלוק

לבשים,דלקעםבמגעבאיםאחרמישהואואתהאם
:הבאותלנקודות

.מהעורהדלקאתובסבוןבמיםמידשטוף0
העינייםאתמידשטוףלעינייםהגיעדלקאם0

.רפואילסיועמידפנה.נקייםמיםבהרבה

עזרהלקבלתמידפנה,דלקבליעתשלבמקרה0
.להקאהלגרוםאין.רפואית

.דלקשספגובגדיםמידהחלף0

דלקדלק

בנזיןבנזיןמנועמנועעםעםברכביםברכביםהדלקהדלקלאיכותלאיכותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
.)539עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהנחיותלבשים

שגוידלקעקבנזקהערההערה*

למערכתנזקלגרוםיכולהשגוידלקשלקטנהכמותגם
.הפליטהגזיטיהורולמערכתלמנוע,הדלק
גופריתנטול,עופרתנטולSuperדלקרקתדלק0

ENהאירופיבתקןשעומד באיכותדלקאו228
.זהה

רכבך.אתנול10%עדלכלוליכולזהבמפרטדלק
.E10באמצעותגםלנסועמסוגל
:הבאיםהדלקיםאחדתדלקאללעולם
Rסולר
R91-מנמוךאוקטןמספרעםרגילבנזין RON

Rלמשל,אתנול10%-מיותרעםבנזיןE15,
E20, E85, E100

Rלמשל,מתנול3%-מיותרעםבנזיןM15, M30
Rמתכתהמכיליםתוספיםעםבנזין

:בטעותנכוןלאדלקיתודלקכאשר
.ההצתהאתתפעילאל0
.מורשהלמוסךהודע0

.לדלקהבאיםהתאימותסימנימתאימיםשלךלרכב

5%שלמקסימליתאתנולתכולתעםבנזיןעבור1
10%שלמקסימליתאתנולתכולתעםבנזיןעבור2
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ENהאירופיהתקןלפי סימניאתלמצואתוכל16942
:הבאיםבמקומותהתאימות
Rהדלקמיכלשבדלתיתהשלטעלברכב
Rהתדלוקאקדחיאוהתדלוקמשאבותעלאירופהבכל

שלךלרכבהמתאימים

לגרוםעשויהוא,מגופריתהצורךדינקיאינוהזמיןהדלקאם
.רעשיםלהיווצרות

השלטעלגםתמצארכבךעבורהמומלץהאוקטןמספראת
.)172עמוד3(הדלקמיכלשבדלתית

גםלהשתמשזמניתתוכל,בנמצאאינוהמומלץהדלקאם
91אוקטןבעלעופרתנטולרגילבבנזין RONהדבר.לפחות
.הדלקצריכתאתולהגדירהמנועביצועיאתלהפחיתעלול
.יותרנמוךRONמספרבעלבנזיןלתדלקאיןאופןבשום
.מורשהבמוסךאודלקבתחנתתקבלהדלקבנושאנוסףמידע

בנזיןבנזיןתוספיתוספיבנושאבנושאהערותהערות
.)539עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהערותלבשים

מתאימותלאתוספותדרךנזקהערההערה*

.תקלותלגרוםכדימתאיםלאתוסףשלקטנהבכמותדי
ידיעלשהומלצוניקויתוספירקלדלקלהוסיףיש0

Mercedes-Benz.

Mercedes-Benzהמכילבדלקורקאךלהשתמשממליצה
.מוכריםיצרניםשלאיכותייםבתוספים
תוםףבואיןהזמיןשהדלקלקרותיכולמסוימותבמדינות
במערכתלהצטברעשוייםמשקעיםמכךכתוצאה.מספיק
עםלהתייעץעליךשיהיהייתכןזהבמקרה.הדלקהזרקת
ולערבבMercedes-Benzחברתשלמורשהשירותמרכז
-Mercedesידיעלהמומלץניקויתוסףעםהבנזיןאת

Benz.התערובתויחסיהמכלעלההנחיותאתבעיוןקרא
.שםהמצוינים

דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכביםעבורעבורהדלקהדלקלאיכותלאיכותבנושאבנושאהערותהערות

כלליותכלליותהערותהערות
.)539עמוד3(התפעולנוזליבנושאלההערותלבשים

דלקתערובתעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

שלהבעירהנקודת,בנזיןעםסולרמערבבאתהאם
טהורסולרשלמזויותרנמוכהתהיהזודלקתערובת
.בלבד
עלוליםהפליטהמערכתרכיבי,פועלהמנועכאשר

.להתחמם
.דיזלבנזיןבמנועילתדלקאיןלעולם0
.בסולרבנזיןלערבבאיןלעולם0

שגוידלקעקבנזקהערההערה*

למערכתנזקלגרוםיכולהשגוידלקשלקטנהכמותגם
.הפליטהגזיטיהורולמערכתלמנוע,הדלק
בדרישותשעומדגופריתנטולסולרורקאךתדלק0

ENהאירופיהתקן .ערךשווהסולראו590
רקגופריתנטולדיזלדלקלהןשישבמדינותתדלק
מפחותגופריתשמכילבגופריתענידיזלדלק
50ppm.

:הבאיםהדלקיםאחדאתתדלקאללעולם
Rבנזין
Rימייםלמנועיםסולר
Rלחימוםסולר
Rצמחישמןאוטהורדיזל-ביו
Rקרוזיןאונפט

:בטעותנכוןלאדלקתודלקאם
.ההצתהאתתפעילאל0
.מורשהלמוסךהודע0

:לדלקהבאיםהתאימותסימנימתאימיםשלךלרכב
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.7Volמקסימוםשלשיעורעםדיזלעבור1 דיזל-ביו%
)אסטרמתילחומצהשומן(

ENהאירופיהתקןלפי סימןאתלמצואתוכל16942
:הבאיםבמקומותהתאימות
R172עמוד3(הדלקמיכלשבדלתיתהשלטעלברכב(
Rהתדלוקאקדחיאוהתדלוקמשאבותעלאירופהבכל

שלךלרכבהמתאימים

נמוכהנמוכהחיצוניתחיצוניתלטמפרטורהלטמפרטורהבנוגעבנוגעהערותהערות
.חורפיסולרשלשלםמיכלהחורףעונתבראשיתתדלק
.ריקיהיההדלקשמיכלמומלץחורפילסולרהמעברלפני

דלקמפלסעללשמורישחורפידיזלשלהראשוןבתדלוק
אפשרהבאבתדלוק.עתודהמפלסלדוגמה,במיכלנמוך
.כרגילהדלקמיכלאתלמלא

.מורשהבמוסךאודלקבתחנתתקבלהדלקבנושאנוסףמידע

המיכלהמיכלועתודתועתודתהמיכלהמיכלקיבולתקיבולת
לאבזורבהתאםלהשתנותעשויהדלקמיכלשלהכוללנפחו
.הרכב
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

מילוימילויכמותכמות

כוללתכוללתקיבולתקיבולתדגםדגם

הדגמיםכל

עתודהעתודהמזהמזהדגםדגם

הדגמיםכל

AdBlue®

®AdBlueבנושאבנושאהערותהערות
.)539עמוד3(התפעולנוזליבנושאלהערותלבשים

AdBlue®גזילטיהורהמיועד,במיםמסיסנוזלהוא
.דיזלבמנועיNOxהפליטה
עםעבירהאפילומסוימותבמדינותאוחוקיבלתילהיותיכול
עםזההרכבספרשלהנתוניםלפירכבלהפעיללא,עונש
.מתאים®AdBlueתוסף

שלשימושאו®AdBlueדילולי"עהפרעותהערההערה*
®AdBlueתוספות

דרךלהגבילאפשרNOxהפליטהגזיטיהורפונקציית
.מתאיםלאדטוקסיזציהחומרשלהשימוש

התקןבדרישותשעומד®AdBlue-ברקהשתמש0
ISO 22241.

.מיםעם®AdBlue-האתלדללאין0
.®AdBlueבתוספותלהשתמשלא0

®AdBlue-בלכלוךעקבותקלותנזקיםהערההערה*

:®AdBlue-בהלכלוךתוצאות
Rגבוההפליטהרמת
Rהקטליטיבממירלנזק
RהפליטהגזיטיהורבמערכתתפקודהפרעותNOx
.®AdBlue-בלכלוךמנע0

פניאתומלכלכיםמןזמןכעבורמתגבשים®AdBlueשיירי
עםהאפשרככלמהרהמזוהמיםהמשטחיםאתנקה.השטח
.מים
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אדישלקטנותכמויותפתוח®AdBlue-המיכלכאשר
אדיאתתשאףאל.לאווירלהשתחררעשויותאמוניה
רק®AdBlue-המיכלאתמלא.המשתחרריםהאמוניה
.היטבמאוורריםבמקומות

®AdBlueשלשלוצריכהוצריכהמילוימילויכמותכמות
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

כוללתכוללתקיבולתקיבולתדגםדגם

הדגמיםכל

®AdBlue-ההצריכתצריכת
מצריכת5%ו1%ביןהיאהממוצעת®AdBlue-הצריכת
®AdBlue-הצריכתגם,הדלקלצריכתבדומה.הדלק

לפיכך.החיצונייםוהתנאיםהנהיגהמאופןמאודמושפעת
להיותעשוייםרכבךשליומיומיתבהפעלההצריכהערכי
משתנהגםלפיכך.המצויניםהצריכהמערכיממוצעשונים
למדינהנסיעהלפני.®AdBlueשלמילויתדירות
.®AdBlue-המפלסאתמורשהבמוסךבדוקאירופית-חוץ
,אירופית-חוץלמדינהממושכתלתקופהלנסועבכוונתךאם
.מורשהמוסךעםקשרצור

®AdBlue-ההוטווחוטווחמפלסמפלס
באמצעותוהטווח®AdBlue-המפלסאתלהציגאפשר
תלוישמופיע®AdBlueעםהנהיגהטווח.הרכבמחשב

טווחלכן.ההפעלהובתנאיהנהיגהבאופימשמעותיבאופן
הנוכחיהנהיגהמטווחשונהלהיותעלולבפועלהנהיגה
הרכבבספרהנקוביםהנתוניםאתגם.הרכבבמחשבשמוצג
וכמותבצגהראשונההאזהרהבהערתהעתודהלכמותבנוגע
כערכיאותןלהביןצריךריקהמיכלכאשרהמינימליתהמילוי
.יחס
והטווח®AdBlueשלהמילוימפלסהצגת

.)265עמוד3(

מנועמנועשמןשמן

המנועהמנועלשמןלשמןבנוגעבנוגעהערותהערות
.)539עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהערותלבשים

שגוישמן,שגוישמןמסנןעקבלמנוענזקיםהערההערה*
שגויתוסףאו

בעלישמןבמסנןאומנועבשמןלהשתמשאין0
הדרושכשמןבמפורשהמצויןמזהאחרמפרט
.התקופתייםהטיפוליםעבור

כדיהשמןמסנןאתאוהמנועשמןאתלשנותאין0
ביןהדרושיםהמרווחיםאתולהאריךלנסות

.הטיפולים
.בתוספיםלהשתמשאין0
.הדרושיםהזמןבמרווחישמןלהחלפתלדאוגיש0

Mercedes-Benzבמרכזהשמןהחלפתאתלבצעממליצה
.מורשהשירות
רקMercedes-Benzשלהמנועיםעבורלהשתמשישלכן

.Mercedes-Benzידיעלשאושרומנועבשמני
לקבלתוכלהשמןומסנניהמנועשמניבנושאנוסףמידע

:הבאיםבמקומות
RשלההפעלהחומרבתקנותMercedes-Benzציוןעם

הטכניהמפרט
https://bevo.mercedes-benz.comבכתובת-
Mercedes-Benzבאפליקציית- BeVo
Rמרשהבמוסך
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מנועבשמנילהשתמשניתןמסוימותבמדינות:בנזיןבנזיןמנועימנועי
.התחזוקהטיפוליביןהמרווחיםאתשמקצריםבתנאישונים
.מורשהבמוסךתקבלאחריםמנועשמניעלנוסףמידע%

מנועמנועשמןשמןמילוימילויוכמותוכמותאיכותאיכות
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

MB-FreigabeאואוMB-Approval
מנועמנועשמןשמןמפרטימפרטיבנזיןבנזיןמנועימנועי

הדגמיםכל

MB-FreigabeאואוMB-Approval
מנועמנועשמןשמןמפרטימפרטידיזלדיזלמנועימנועי

הדגמיםכל

מותר,זמיניםאינםבטבלההמצויניםהמנועשמניאם%
.הבאיםהמנועמשמני'ל1.0'מקסלהוסיףאחתפעם

:חריגיםבמקריםרקפעמיחדלמילוימנועשמני
Rבנזיןבנזיןמנועימנועי:MB-FreigabeאוMB-Approval
Rדיזלדיזלמנועימנועי:

.שמןמסנןכולל,שמןלהחלפתמתייחסיםשלהלןהערכים
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

להחלפהלהחלפהכמותכמות

להחלפהלהחלפהכמותכמותדגםדגם

הדגמיםכל

הבלמיםהבלמיםנוזלנוזלבנושאבנושאהנחיותהנחיות

.)539עמוד3(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

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

קירורקירורנוזלנוזל

הקירורהקירורלנוזללנוזלבנוגעבנוגעהערותהערות
.)539עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלההערותלבשים

הקיפאוןמנוגדופציעהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

המנועבתאחמיםרכיביםעלשנשפךקפיאהלמניעתנוזל
.להתלקחעלול
.קיפאוןנוגדשלמילוילפנילהתקררלמנועאפשר0
.המילויפתחלידנשפךאינוהקיפאוןשנוגדודא0
רכיביםביסודיותנקההרכבהתנעתלפני0

.קיפאוןמנוגדשהתלכלכו

מתאיםלאקירורנוזלעקבנזקיםהערההערה*

נוגדמראשלתוכושעורבבקירורחומררקמלא0
.קיפאון
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:הבאיםבמקומותלקבלתוכלקירורחומרבנושאמידע
RשלהרכבנוזליבתקנתMercedes-Benz310.1

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

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

.)539עמוד3(התפעולחומריבנושאלהנחיותלבשים

לשטיפתהחומרמתרכיזופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
השמשות

הואכאשר.מאודדליקהשמשותשטיפתחומרתרכיז
עשויהוא,הפליטהמערכתשלחמיםברכיביםנוגע

.להתלקח
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

:לבהתאםלהשתנותעשוייםהמצויניםהגבהים
Rוצמיגיםגלגלים
Rמטען
Rהמתליםמצב
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Rמיוחדיםאבזורים

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

פתיחהפתיחהגובהגובה

גובהגובה11
*פתיחהפתיחה

גובהגובה22
פתיחהפתיחה
*פנימיפנימי

מתליםמתליםמערכתמערכתעםעםרכביםרכבים
מפלדהמפלדה

מ"מ1971מ"מ2307

מ"מAIRMATIC2266עםעםרכביםרכבים
-2341

מ"מ

מ"מ1931
-2006

מ"מ

קטניםיותרהערכיםיהיו,מופעלתהאחוריתההורדהכאשר*
.בהתאם

הרכבהרכבמידותמידות

הדגמיםהדגמיםכלכל

מ"מ4939הרכבאורך

AMG-Stylingהרכבאורך

מ"מ2157צדמראותכוללהרכברוחב

מינימום,צדמראותללאהרכברוחב
מקסימוםעד

-מ"מ2010
מ"מ2018

מ"מ1730)מפלדהמתליםמערכת(הרכבגובה

המקסימליהרכבגובה
)AIRMATIC(

מ"מ1766

לנסיעהגובה(המינימליהרכבגובה
)מהירבכביש

מ"מ1716

מ"מ2935הגלגליםרוחק

מתליםמערכת(מקסימליגחוןמרווח
)מפלדה

מ"מ206

הדגמיםהדגמיםכלכל

מקסימליגחוןמרווח
)AIRMATIC(

מ"מ249

מ"מAIRMATIC(174(מינימליגחוןמרווח

ועומסיםועומסיםמשקליםמשקלים

:להלןהרכבלנתונילבשים
Rומפחיתיםהעצמיהמשקלאתמגדיליםמיוחדיםאביזרים

.ההעמסהמשקלאל
Rהרכבנתוניבלוחיתתמצאלרכבספציפייםמשקלנתוני

.)537עמוד3(

גגגגעומסעומס

הדגמיםהדגמיםכלכל

ג"ק75הגגעלמרביעומס

בסוגבסוגתלויהתלויהמקסימליתמקסימליתמהירותמהירות

AMGאתהכולליםלרכביםרקתקפיםהבאיםהערכים
Driver's Package.
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בסוגבסוגתלויהתלויהמקסימליתמקסימליתמהירותמהירות

Mercedes-AMG GLE 53
4MATIC+

ש"קמ50ראשוןהילוך

ש"קמ83שניהילוך

ש"קמ119שניהילוך

ש"קמ164רביעיהילוך

ש"קמ222חמישיהילוך

ש"קמ250שישיהילוך

ש"קמ250שביעיהילוך

Mercedes-AMG GLE 63
4MATIC+

ש"קמ54ראשוןהילוך

ש"קמ90שניהילוך

ש"קמ129שניהילוך

ש"קמ178רביעיהילוך

Mercedes-AMG GLE 63
4MATIC+

ש"קמ240חמישיהילוך

ש"קמ250שישיהילוך

ש"קמ250שביעיהילוך

Mercedes-AMG GLE 63 S
4MATIC+

ש"קמ54ראשוןהילוך

ש"קמ90שניהילוך

ש"קמ129שניהילוך

ש"קמ178רביעיהילוך

ש"קמ240חמישיהילוך

ש"קמ250שישיהילוך

ש"קמ250שביעיהילוך

ש"קמ280שמיניהילוך

ש"קמ280תשיעיהילוך

בשטחבשטחלנהיגהלנהיגההרכבהרכבנתונינתוני

המיםהמיםעומקעומק

שלוליותדרךנהיגהבעתמיםידיעלנזקיםהערההערה*

המנועתאלתוךלחדורמיםיכוליםהבאיםבמצבים
:הרכבולתוך
Rנהיגהבעתהמותרהמרביהמיםמעומקחריגהכשיש

.עומדיםבמים
Rמיםבשלוליתנהיגהבעתגליםקשתכשנוצרה.
Rנהיגהבעתהזורמיםהמיםעקבמתאספיםכשמים

.מיםבשלולית
לאטוסעהמותרהמרביהמיםמעומקלחרוגאין0

.במים

לרכביםהמותרהמרביהמיםעומקאתמצייןשצויןהערך
עם,מלאיםהנוזליםכל,מלאהדלקמיכל(לנסיעהמוכןבמצב
.עומדיםבמיםאיטיותולנסיעות)נהג
נמוךהמיםשלהמותרהעומקיהיהזורמיםבמיםנסיעהבעת
.המיםאוסףעקביותר
מיםבשלוליותולנהיגהבשטחלנהיגהבנוגעלהנחיותלבשים
.)160עמוד3(

547טכנייםנתונים



המיםהמיםעומקעומק11דגםדגם

מ"ס50מפלדהמפלדהמתליםמתליםמערכתמערכתעםעםרכביםרכבים

AIRMATICעםעםרכביםרכבים

מ"ס50מוגבהגובה

המדרוןהמדרוןזוויתזווית
במצברכביםעבורהמרביםהערכיםהםהמצויניםהערכים
.נהגעם,מלאיםהנוזליםכל,מלאהדלקמיכל–לנסיעהמוכן

.הרכבובמשקלהרכבבצמיגיתלוייםהערכים
.)160עמוד3(בהריםלנהיגהבנוגעלהנחיותלבשים

רכביםרכבים(הדגמיםהדגמיםכלכל
-AMGללאללא

Styling(

מאחורמאחור22מלפניםמלפנים11

מערכתמערכתעםעםרכביםרכבים
*מפלדהמפלדהמתליםמתלים

25°24°

עםעםרכביםרכבים
AIRMATIC*

25°24°נורמליגובה

29°27°מוגבהגובה

עםעםרכביםרכבים(הדגמיםהדגמיםכלכל
AMG-Styling(

מאחורמאחור22מלפניםמלפנים11

מערכתמערכתעםעםרכביםרכבים
*מפלדהמפלדהמתליםמתלים

21°22°

עםעםרכביםרכבים
AIRMATIC*

21°21°נורמליגובה

24°24°מוגבהגובה

הצמיגיםלגודלבהתאם*

המרביתהמרביתהעלייההעלייהיכולתיכולת
בתנאי,ברכבהמשקלבחלוקתתלויההרכבשלהעלייהיכולת
.הכבישובתנאיהשטח
:הבאיםבמקריםחלשצוייןהערך
Rכל,מלאהדלקמיכל–לנסיעהמוכןבמצבנמצאהרכב

נהגעם,מלאיםהנוזלים
Rהמשיכהכוחגםובכןטובהכבישמצב.

.45°שלעלייהשווה100%שלעלייהיכולת
.)160עמוד3(בהריםלנהיגהבנוגעלהנחיותלבשים
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העלייההעלייהיכולתיכולתדגםדגם
המרביתהמרבית

80%הדגמיםכל

הגרירההגרירההתקןהתקן
גרירהגרירהלהתקןלהתקןבנוגעבנוגעכלליותכלליותהערותהערות

הקירורבמערכתשינוייםלהכניסצריךמסוימיםבדגמים
מותרתהרכבאספקתלאחרגרירההתקןשלהתקנה.המנוע
.לגרירהמותרמשקלמצויןהרכבברישיוןאםרק

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע

ותוספותותוספותאביזריםאביזריםמידותמידות

חיבורנקודות1
בליטהמידת2
אחוריסרןצירקו3

שהותקןגרירהלהתקןתקפיםהחיבורונקודותהבליטהמידת
.היצרןידיעל

בולטבולטאורךאורך22דגםדגם

מ"מ1161הדגמיםכל

לגרירהלגרירהמותרמותרמשקלמשקל

.לגרירההמותרבמשקלכלולאינוהגרירהוועלהעומס

לגרירהלגרירהמותרמותרמשקלמשקל

גרורגרור,לגרירהלגרירהמותרמותרמשקלמשקלדגםדגם
עםעםזינוקזינוקזוויתזווית(בלםבלםעםעם

%)12לפחותלפחותגרורגרור

ג"ק2700הדגמיםכל

AIRMATICעםרכבים
גבוהלגרירהמותרומשקל

ג"ק3500
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הגרירההגרירהוווועלעלמרבימרביעומסעומס

הגרורהשתחררותעקבנזקהערההערה*

עלולהגרורמדינמוךהגרירהוועלהעומסכאשר
.להשתחרר

.הגרירהוועלג"ק50שללעומסמתחתלרדתאין0
וועלהמותרהעומסמרבאתלנצלמומלץ0

.הגרירה

הגרירההגרירהוווועלעלעומסעומס

הגרירההגרירהוווועלעלמרבימרביעומסעומסדגםדגם

ג"ק108הדגמיםכל

AIRMATICעםרכבים
גבוהלגרירהמותרומשקל

ג"ק140

)גרורגרורגרירתגרירת(האחוריהאחוריבסרןבסרןמותרמותרסרןסרןעומסעומס
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

סרןסרןעומסעומס

בעתבעתהאחוריהאחוריבסרןבסרןמותרמותרסרןסרןעומסעומסדגםדגם
גרורגרורגרירתגרירת

מותרמותרמשקלמשקל
לגרירהלגרירה
גג"קק2700

מותרמותרמשקלמשקל
לגרירהלגרירה
גג"קק3500

הדגמיםכל
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הצגהצגעלעלהודעותהודעות
מבואמבוא

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

.זהשבמדריךהנוספות
:בסמליםגםמלוותאחדותהודעות
RÕנוסףמידע
R¨צגהודעותהסתרת

המגעפקדעלימינהאושמאלההחלקהמחוותבאמצעות
Õעללחיצה.המבוקשהסמלאתלבחוראפשרשמאלבצד
עללחיצה.תכליתי-הרבהצגעלנוסףמידעבפניךתציג

.הצגעלההודעהאתתסתיר¨
עלללחוץתוכלנמוכהחשיבותבעלותהודעותלהסתירכדי

.המגעפקדעלשמאלהאצבעלהחליקאוPהלחצן
.ההודעותבזיכרוןיישמרוהצגהודעותהסתרתןלאחר
.האפשריתבמהירותההודעהלהצגתבסיבהטפל

אלההודעות.גבוההבעדיפותצגהודעותלהסתיראפשראי
בגורםלטיפולעד,קבועבאופןתכליתי-הרבבצגמוצגות
.להופעתן

הצגהצגעלעלשמורותשמורותהודעותהודעותפתיחתפתיחת
:רכבמחשב
הודעה2שירות1
.הודעותאיןתכליתי-הרבהצגעליוצג,הודעותאיןאם
השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלהאצבעהחלק0

.הצגהודעותביןלדפדףכדיההגהבגלגל
.Pהלחצןעללחץ:ההודעותההודעותמזיכרוןמזיכרוןיציאהיציאה0
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הנוסעיםהנוסעיםבטיחותבטיחות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

6
למוסךפנהתקלהריסוןמערכת

.)34עמוד3(הריסוןבמערכתתקלהישנה*

הריסוןבמערכתתקלותעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

לדוגמהנוגעזה.תאונהבעתכראוייפעלולאאובשוגגלפעולהייכנסוהריסוןמערכתשלשרכיביםייתכןהריסוןבמערכתתקלהישנהכאשר
.האווירלכריותאוהחגורהלמתחני

.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

:הריסוןבמערכתתקלהזיהוי
Rמופעלתההצתהכאשרנדלקתאינה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית.
Rהנסיעהבמהלךושובשובנדלקתאוברציפותמאירה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית.
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

6
פנהתקלהשמאליתקדמית
)דוגמה(למוסך

.)34עמוד3(המצוינתהריסוןבמערכתתקלהישנה*

הריסוןבמערכתתקלותעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

לדוגמהנוגעזה.תאונהבעתכראוייפעלולאאובשוגגלפעולהייכנסוהריסוןמערכתשלשרכיביםייתכןהריסוןבמערכתתקלהישנהכאשר
.האווירלכריותאוהחגורהלמתחני

.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

:הריסוןבמערכתתקלהזיהוי
Rמופעלתההצתהכאשרנדלקתאינה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית.
Rהנסיעהבמהלךושובשובנדלקתאוברציפותמאירה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית.
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

6
פנהתקלהשמאליתחלוןכרית
)דוגמה(למוסך

.המצוינת)34עמוד3(לחלוןהאווירבכריתתקלהישנה*

לחלוןהאווירבכריתתקלותעקבחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.גבוהההאטהקצבעםתאונהכשמתרחשתתתנפחלאאובשוגגלפעולהתיכנסשהיאייתכןלחלוןהאווירבכריתתקלהישנהאם
.ולתקנהלחלוןהאווירכריתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
הנוסעשלהאווירכרית

הרכבספרראהמושבתת
נוספיםכוחותפועליםאם.הקדמיהנוסעמושבעלדומהגוףמבנהבעלאדםאומבוגראדםשיושבפיעלאףמושבתתהקדמילנוסעהאווירכרית*

.מדינמוךמשקלתמדודשהמערכתייתכןהמושבעל

מושבתתהקדמילנוסעהאווירכריתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.אמורהשהיאכפילהגןתוכללאולפיכךתאונהבעתתתנפחלאהיאמושבתתהקדמיהנוסעשלהאווירכריתכאשר
.המכשיריםללוחמדיקרוביושבהואאםבמיוחד,הרכבבפניםבחלקיםלהתנגשעלולהקדמיהנוסעבמושבשיושבמימכךכתוצאה

.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסעהאווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0
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.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.)43עמוד3(הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיתההשבתהמצבאתבדוק0
.מורשהלמוסךמידסעהצורךבמקרה0

מופעלתהנוסעשלהאווירכרית
הרכבספרראה

:הנסיעהבמהלךפעילההקדמילנוסעהאווירכרית*
Rהקדמיהנוסעמושבעלנמצאהמערכתשלהמשקלמסףנמוךשמשקלוחפץאונמוךאיש,שילדפיעלאף.
Rמאוישאינוהקדמיהנוסעשמושבפיעלאף.

.המושבעלנוסףמשקלשמפעיליםכוחותאוחפציםלזהותעשויההמערכתמסוימיםבמצבים

מופעלתהקדמילנוסעהאווירכריתכאשרלילדיםריסוןבמערכתשימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&

הקדמילנוסעהאווירכרית,מופעלתנותרתהקדמילנוסעהאווירוכריתהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןבמערכתילדמאבטחיםאם
.תאונהבעתלהתנפחעשויה
.בילדלפגועעשויההאווירכרית
.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסעהאווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

לפציעותאולמוותלהובילעלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעללאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
.לילדקשור

.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.)43עמוד3(הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיתההשבתהמצבאתבדוק0
.מורשהלמוסךמידסעהצורךבמקרה0
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ראהפועלתאינה
הרכבספר

.®PRE‑SAFEשלבתפקודתקלה*
.למוסךסע0

אינה
הרכבספרראהפועלת

®PRE‑SAFEבמערכתתקלה* Impulse Sideהוזנקהשכברמאחרמתפקדתאינהשהיאאו.
.למוסךסע0

מפתחמפתח

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

À
ראהבחדשהמפתחאתהחלף
הרכבספר

.המנועלהתנעתהרשאותאפסאומעטנותרו:דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחבעליבעלירכביםרכבים*
.הניידבטלפוןמסוימותהגדרותעקבמוגבלאינולאינטרנטשהחיבורודא0
Mercedesאתפתח0 me connect https://www.mercedes.me.דיגיטלירכבמפתח"השירותאתוטען."
.מחדשאותוהפעלמכןולאחרהשירותאתראשיתהשבת0
Mercedes-Benz-להודע,הצגעלמופיעהעדייןההודעהאם0 Customer Assistance Center)CAC.(
.המנועלהתנעתהרשאותאפסאומעטנותרו:דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחמדבקתמדבקתבעליבעלירכביםרכבים*

.https://www.mercedes-benz-mobile.comבכתובתאוMercedes-Benzשירותבמרכזחדשהדיגיטלירכבמפתחמדבקתהזמן0
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Á
בחדשהמפתחאתהחלף

.בחדשהמפתחאתלהחליףיש*
.למוסךסע0

Á
במפתחסוללההחלף

.ריקההמפתחשלהסוללה*
.)74עמוד3(הסוללהאתהחלף0

Á
לבנההודעה(זוההלאהמפתח

)בצג

.כעתמזוההאינוהמפתח*
.ברכבהמפתחמיקוםאתשנה0
.)155עמוד3(ההתנעהבתאהמפתחאתהנח,מזוההאינועדייןהמפתחאם0

Á
אדומההודעה(זוההלאהמפתח

)בצג

.ברכבנמצאשאינווייתכןמזוההאינוהמפתח*
:המנועאתמדומםואתהברכבעודנמצאאינוהמפתח
Rהמנועאתלהתניעניתןלא.
Rמרכזיבאופןהרכבאתלנעולתוכללא.
.ברכבנמצאשהמפתחודא0
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:חזקיםרדיואותותשלמקורעקבהמפתחבזיהויתקלהישנהכאשר
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.)155עמוד3(מפתחבאמצעותההתנעהעבורלתאהמפתחאתהכנס0

במקוםהמפתחאתהנח
הרכבספרראההמסומן

.המפתחבזיהויתקלהישנה*
.ברכבהמפתחמיקוםאתשנה0
.)155עמוד3(מפתחבאמצעותההתנעהעבורלתאהמפתחאתהכנס0

אורותאורות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

:
)דוגמה(שמאלימעבראור

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

:
הרכבספרראהתקלה

.חיצוניתהתאורהבמערכתתקלה*
.למוסךסע0

.נשרףשנתיךייתכן:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים*
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
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.)482עמוד3(נתיכיםהחלףהצורךובמקרהבדוק0

:
פועלתאינהאוטומטיתתאורה

.האורבחיישןתקלהישנה*
.למוסךסע0

:
אינהאקטיביתעיקוליםתאורת
פעילה

.האקטיביתהעיקוליםבתאורתתקלהישנה*
.למוסךסע0

:
אורותהדלק

.נמוךאורללאנוסעאתה*
.ÃאוLלעמדההאורותמתגאתסובב0

:
אורותכבה

.דולקיםעדייןוהאורותמהרכביוצאאתה*
.Ãלעמדההאורותמתגאתסובב0
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:
אינהחכמהתאורהמערכת
פעילה

.החכמההתאורהמערכתשלהפונקציותבלילתפקדתמשיךהתאורהמערכת.החכמההתאורהמערכתתקלהישנה*
.למוסךסע0

אינואדפטיבידרךאורותעזר
הרכבספרראהכעתזמין

.זמניבאופןזמיןאינוהאדפטיביהדרךאורותעזר*
.)129עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.בנסיעההמשך0
.זמיןשובאדפטיבידרךאורותעזרתוצגהבאהההודעה.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

אינוהדרךלאורותאקטיביעזר
פעיל

.האדפטיביהדרךאורותבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0

פלוסאדפטיבידרךאורותעזר
הרכבספרראהכעתזמיןאינו

.כעתזמיןאינופלוסהאדפטיביהדרךאורותעזר*
.)131עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.בנסיעההמשך0
.זמיןשובפלוסאדפטיבידרךאורותעזרתוצגהבאהההודעה.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

פלוסאדפטיבידרךאורותעזר
פעילאינו

.פלוסהאדפטיביהדרךאורותבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0

.החירוםמאותתיבמתגתקלהישנה*תקלהחירוםמאותתי
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.למוסךסע0

אקליםאקליםבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

&
הרכבספרראהפועלאינו

.במנוחהבחימוםזמניתתקלה*
.במנוחההחימוםאתלהפעילדקותכמהשלבהפרשיםפעמיםארבענסה:קרוהמנועאופקיתמאוזןעומדהרכבכאשר0
.מורשהלמוסךפנה:נדלקאינובמנוחההחימוםאם0

&
חלשהמצברפועלאינו

.מדינמוךהאספקהמתח*
.נכבהבמנוחההחימום

.מספיקנטעןשהמצברעדארוכהנסיעהסע0

&
הרכבאתתדלקפועלאינו

.במנוחההחימוםאתלהפעילאפשראי.מדינמוךהדלקמלאי*
.ברכבדלקמלא0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

.)333עמוד3(בהצלחההושלמההתוכנהעדכוןהתקנת*בהצלחהבוצעעדכון

כפיהתוכנהנכשלעדכון
שהייתה

.)333עמוד3(התוכנהעדכוןהתקנתבמהלךשגיאהאירעה*
.הנוכחיתבגרסתהנותרתהתוכנה

.)333עמוד3(התוכנהעדכוןהתקנתבמהלךשגיאהאירעה*נכשלעדכון
Mercedesאלהתקשר me401עמוד3(העיליתההפעלהיחידתבאמצעות(.

d
הצתהכבהלנסיעהמוכןהרכב
הרכבעזיבתלפני

.לפעולהמוכןבמצבכשהואהרכבאתלעזובעומדאתה*
.המפתחאתאתךוקחהידרדרותכנגדהרכבאתאבטח,ההצתהאתכבההרכבעזיבתלפני0
אתלהתניעהיחידהוהאפשרותלהתרוקןעשויוולט‑12-המצבראחרת.המושבחימוםכגון,חשמליצרכניכבההרכבאתעוזבאינךאם0

).התנעהכבליעם(חיצונימצברבאמצעותתהיההרכב

ï
ההילוכיםבוררכאשררקתפעול
במצב

.iבסרקאוh,kבמצבכרגענמצאתההילוכיםשתיבתמאחרנעאינוהגרירהוו*
.הבלםדוושתעללחץ0
.jחניהמצבשלב0
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ï
מסובבהגרירהוו

.פנימהאוהחוצהנעהגרירהוו*
גרורלחבראין.אלהבאמצעיםבמנוחהכשהואאותולהניעואיןאחריםעזראמצעיאוהרגל,הידבאמצעותההטיהתהליךאתלהאט,להאיץאין
.ההטיהתהליךבזמן
.ההודעהתכבהלפעולהמוכנהבעמדהנמצאהגרירהווכאשר

ï
וונעילתאתבדוק

)בצגלבנההודעה(הגרירה

.גרורעםנסיעהבמהלךלפעולהתקיןבמצבאינוהגרירההתקן*
.המנועאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הידרדרותמפניאותוואבטחהגרוראתנתק0
.בנסיעהוהמשךהגרוראתחברנכביתהצגשהודעתלאחר0

נעוללאגרירהוועקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להשתחררעשויהגרור,הנעולהלעמדההגיעלאהגרירהוואם
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הידרדרותמפניאותוואבטחהגרוראתנתק0
.נכביתבצגשההודעהלאחררקהגרוראתשובוחברההטיהתהליךאתשובהתחל0

.נעולאינוהגרירהוווהגרירהבהתקןתקלהישנה,נכביתאינההצגהודעתאם
.נעולאינוהגרירהשוומאחריותרקטןהגחוןשמרווחלבשים.גרורללאלנסועוהמשך,הגרוראתתחבראל0
.למוסךסע0
.בעמידהלפעולהמוכןאינוהגרירההתקן*
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.הידרדרותמפניאותוואבטחהמחוברהגרוראתנתק0

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

Ù
מוגברכוחדרושבהיגויתקלה
הרכבספרראה

.תקיןאינוהכוחהגהמנגנון*

משתנהההגהשהתנהגותמאחרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.בהיגויכוחיותרלהפעילצורךיש,כללפועלאינואוחלקיתפועלהכוחהגהמנגנוןכאשר
.בזהירותלנסועהמשך,בבטחההרכבאתלנווטיכולאתהאם0
.מורשהלמוסךמידדווחאופנה0

.בזהירותלנסועהמשך,בבטחההרכבאתלנווטיכולאתהאם0
.מורשהלמוסךמידדווחאופנה0

Ù
ראהמידעצורבהיגויתקלה
הרכבספר

.מאודמוגבלההיגויכושר.בהיגויתקלהיש*

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
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.מורשהלמוסךפנה0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0

C
.פתוחהאחתדלתלפחות*

.הרכבדלתותכלאתסגור0

?
.פתוחהמנועתאמכסה*

הנסיעהבזמןמשוחררתהמנועתאמכסהכשנעילתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.שלךהראייהשדהאתולחסוםנסיעהבמהלךלהיפתחעשויהואנעולאינוהמנועמכסהכאשר
.נסיעהבזמןהמנועתאמכסהנעילתאתלשחרראיןלעולם0
.נעולהמנועתאשמכסהלוודאישנסיעהכללפני0

לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועתאמכסהאתסגור0

A
.פתוחההמטעןתאדלת*
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פליטהמגזיהרעלהסכנתסכנהסכנה&

במהלךובמיוחד,פועלשהמנועבזמןפתוחהנותרתהמטעןתאדלתאם.חמצני-חדפחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
.הרכבלפניםלחדורעלוליםפליטהגזי,נסיעה
.המטעןתאדלתפתיחהלפניהמנועאתלדומםהקפד0
.נסיעהבמהלךפתוחההמטעןתאדלתאתלהשאיראיןלעולם0

.המטעןתאדלתאתסגור0
.גניבהנגדהאזעקהבמערכתתקלהישנה*תקלהגניבהנגדאזעקה

.למוסךסע0

¥
שטיפהמימלא

.התחתוןלגבולמתחתאלירדהשטיפהמימפלס*
)456עמוד3(שטיפהמיהוסף0
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לחצןעללחץמנועלכבותכדי
שניותלפחותהדממההתנעה

אחרבזופעמיםאוברציפות
זו

.הנסיעהבמהלךהדממה-ההתנעהלחצןעללחצת*
.)154עמוד3(הנסיעהבמהלךהמנועהדממתעלמידע0

+
ספרראהקירורנוזלהוסף
הרכב

.קירורנוזלשלמדינמוךמפלס*

מדינמוךקירורנוזלמפלסעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.מדינמוךהקירורנוזלמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0

.)455עמוד3(קירורנוזלהוסף0
.המנועקירורמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךפנה0

ÿ
מנועדומםעצורקירורנוזל

.מדיחםהקירורנוזל*
.המנועאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

להיפלטעשוייםאחריםרכבנוזליאוחמיםגזים,המנועבתאשרפהכשישנהאומדיחםשהמנועבזמןהמנועמכסהאתפותחיםכאשר
.בךולפגוע

.להתקררהחםלמנועאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0
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.האשלמכביוהודעסגורהמנועתאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0

.מתקררשהמנועעדהמתן0
.המנועלמצנןהאווירלאספקתהפרעהשאיןודא0
.120°C-למתחתנותרתבתצוגההקירורנוזלשטמפרטורתכךתוךודא.המנועאתהרבהלאמץבליהקרובהמורשהלמוסךסע0

ÿ
.תקיןאינוהמאווררמנוע*

.120°C-למתחתנותרתבתצוגההקירורנוזלשטמפרטורתכךתוךודא.המנועאתהרבהלאמץבליהקרובהמורשהלמוסךסע0

8
רזרבידלקמכל

.העתודהלכמותהגיעהדלקמפלס*
.תדלק0

!
הדלקמסנןאתנקה

.הדלקממסנןהמיםאתלנקזישאומלוכלךהדלקמסנן:דיזלדיזלמנועמנועבעליבעלירכביםרכבים*
.למוסךסע0
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¸
אווירמסנןהחלף

.להחליפווישמלוכלךהמנועשלהאווירמסנן:דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכבים*
.למוסךסע0

סעההנעהבמערכתתקלה
למוסך

.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.למוסךסע0

עצורההנעהבמערכתתקלה
מנועכבה

.ההנעהבמערכתתקלהישנה*
.המנועאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0

הילוכיםהילוכיםתיבתתיבת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

לצאתכדיהבלמיםעללחץ
הילוכיםממצב

.אחרהילוךולשלבjממצבההילוכיםתיבתאתלהוציאניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.iסרקלהילוךאוh,kלמצבההילוכיםתיבתאתשלב0
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אוההילוכיםממצבלצאתכדי
הבלמיםעלללחוץיש

המנועאתולהתניע

.iסרקהילוךאוjחניהמצבמתוךאחרלמצבההילוכיםתיבתאתלהעבירניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.הילוךהחלף0
המנועאתהתנע0

הרכבכאשררקהילוכיםמצב
נייח

.במקוםעומדהרכבכאשררקjחניהלמצבלשלבאפשר*
.הרכבאתלעצורכדיהבלםדוושתעללחץ0
.jחניהלמצבשלבבמקוםעומדהרכבכאשר0

לחץאוהילוךלשלבכדי
הבלמיםעלראשית

.kאוhלמצבלשלבניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.kאוhלמצבההילוכיםתיבתאתשלב0

לחץמהילוךלצאתכדי
הבלםדוושתעלראשית

.kהילוךלשלבניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.kלמצבההילוכיםאתשלב0

הנהגדלתהידרדרותסכנת
לאההילוכיםותיבתפתוחה
במצב

.משולבiסרקהילוךאוh,kוהילוךלגמריסגורהאינההנהגדלת*
.jחניהלמצבלשלבישהרכבחנייתבעת0

סכנתהופעלקבועמצב
הידרדרות

.iסרקהילוךשולבנוסעאוגולששהרכבבזמן*
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.הרכבאתלעצורכדיהבלםדוושתעללחץ0
.jחניהלמצבשלבבמקוםעומדהרכבכאשר0
.kאוhהילוךשלבבנסיעהלהמשיךכדי0

.הילוכיםלהחליףעודאפשראי.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*הילוךלהחליףבלילמוסךסע
.הילוךלהחליףבלימורשהלמוסךסע,hהילוךמשולבאם0
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,אחרמצבבכלנמצאתההילוכיםתיבתאם0
.מורשהלמוסךהודע0

אפשריתאינהלאחורהנסיעה
למוסךפנה

.kההילוךאתלשלבאפשראי.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*
.למוסךסע0

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

למנועהנחהרכבאתעצור
ההילוכיםתיבתהמתןלפעול

מתקררת

.מוגבלבאופןבנסיעהלהתחילשתוכלאולנסועלהתחילתוכלשלאייתכן.מדיחמהההילוכיםתיבת*
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתתכבהאל0
.נכביתבצגשההודעהלאחררקבנסיעההמשך0
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.נטעןאינוההילוכיםתיבתשלהחירוםמצבר*תקלהגיבוימצבר
.למוסךסע0
.jחניהלמצבידניתההילוכיםתיבתאתלהעבירישהרכבשלחנייהכללפניאזעד0
.החשמליהחניהבלםאתהפעלמהרכבהיציאהלפני0

בלימהבלימה

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

!
הרכבספרראהחנייהבלם

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.דולקת!הצהובההחיווינורית*
:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)183עמוד3(החשמליהחניהבלםאתידניתהפעל0

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

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
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.)183עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0
או
.)183עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתאוטומטיתשחרר0
:החשמליהחנייהבלםאתלשחרראפשראימכןלאחראם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0
.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.מהבהבות!האדומההחיוויונורית!הצהובההחיווינורית*

.החשמליהחנייהבלםאתלשחרראולשלבהיהאפשראי
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0

:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.)183עמוד3(אותושלבואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
.אותושחררואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשלב0

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

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.נכביתאולהאירממשיכההיאמכןלאחר
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:מדימדינמוכהנמוכההמצברהמצברשלשלהטעינההטעינהרמתרמתכאשרכאשר
.מצברטען0

:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.ההצתהאתכבה0

.אוטומטיתישתלבהחשמליהחנייהבלם

סרןעםהרכבגרירת.מופעלתההצתהאתהשאר,גרירהבעתאומכוניותלשטיפתבמתקןלדוגמה,ישתלבהחשמליהחנייהשבלםרוצהאינךאם
.דופןיוצאמקרההיאמורםקדמי
:אוטומטיתמשתלבאינוהחשמליהחנייהבלםאם
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)183עמוד3(אותושלבואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

:החשמליהחנייהבלםאתלשלבאפשראימכןלאחראם
.למוסךסע0
.הידרדרותכנגדהגלגליםאתהצורךבמקרהאבטחהרכבאתמחנהאתהכאשר0

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר,אוטומטיתמשתחרראינוהחשמליהחנייהובלםמתמלאיםאוטומטילשחרורהתנאיםאם0

.)183עמוד3(

:החשמליהחנייהבלםאתלשחרראפשראימכןלאחראם
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.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0

!
החנייהבלםאתשחרר

.מהבהבת!האדומההחיווינורית*
:נסיעהבעתנעולהחשמליהחנייהבלם
R183עמוד3(מתמלאאינוהחשמליהחנייהבלםשלהאוטומטילשחרורהתנאיםאחד(.
R184עמוד3(החשמליהחנייהבלםבאמצעותחירוםבלימתבולםאתה(.
.החשמליהחנייהבלםשלאוטומטילשחרורהתנאיםאתבדוק0
.החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

!
הפעללשחררכדיחנייהבלם
ההצתהמתגאת

.דולקת!האדומההחיווינורית*
.כבויהההצתההחשמליהחנייהבלםשחרורבעת
.ההצתהאתהפעל0

J
הבלמיםנוזלמפלסאתבדוק

.במיכלבלמיםנוזלשלמדינמוךמפלס*

מדינמוךהבלמיםנוזלכשמפלסתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מכךייפגעוהבלימהומאפייניהבלימהשפעולותייתכןמדינמוךהבלמיםנוזלמפלסכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
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.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0
.מורשהלמוסךהודע0

#
ספרראהבלמיםרפידותבדוק
הרכב

.השחיקהלמדהגיעוהבלמיםרפידות*

מוגבלבלימההספקעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.לפחותעשויהבלימההספק,שלהןהשחיקהלגבולמגיעותהבלמיםרפידותכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

.למוסךסע0
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é
פעילאינו

*ATTENTION ASSISTתקיןאינו.
.למוסךסע0

é
הפסקה

*ATTENTION ASSIST243עמוד3(הנהגשלהלבתשומתחוסרשלהתגברותאועייפותזיהה(.
.הפסקהקח,הצורךבמידת0

ä
היותרלכלסעתקלה

*AIRMATICהנהיגהמאפיינישללהשפיעעלולהדבר.בלבדמוגבלבאופןפועל.
.ש"קמ80-מגבוההבמהירותלאאך,הרכבשלהנוכחילגבוהבהתאםסע0
.למוסךסע0

הנהגספרראהמוגבלתפקוד
E-ACTIVEמערכתשליותראואחתפונקציה* BODY CONTROLתקינהאינה.

.מדינמוךברכבהחשמלמתחאוההפעלהטמפרטורתלטווחמחוץנמצאתהמערכת

!בעיקוליםהצדהחזקלנטותעלולהמרכב,מוגבלתהרכבשלהזעזועיםובולמיהקפיציםהתנהגותהערההערה*
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
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.לעיקולכניסהלפניהנסיעהמהירותאתמשמעותיתהאט0
.מהירותהיגוימתנועותהימנע0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.לעיקולכניסהלפניהנסיעהמהירותאתמשמעותיתהאט0
.מהירותהיגוימתנועותהימנע0

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

Â
מנמיך

:הבאותמהסיבותלהתרחשעשויההרכבהנמכת*
Rאחרתנסיעהתוכניתבחרת.
Rהמהירותמגבולחרגת.
Rהלחצןעלבלחיצההרכבגובהאתשינית.
Rתקיןחשמליחיבורישנוכאשרהמהירותממגבלתחרגת:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםשימוששימוש.

Á
מתרומם

.יותרגדולגחוןלמרווחמתכוונןהרכב*
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ä
היותרלכלסעתקלה

E-ACTIVEמערכתשליותראואחתפונקציה* BODY CONTROLתקינהאינה.
.מושבתתהמערכת

!בעיקוליםהצדהחזקלנטותעלולהמרכב,מאודחריגההרכבשלהזעזועיםובולמיהקפיציםהתנהגותהערההערה*
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך.מהירותהפחת0
.לעיקולכניסהלפניהנסיעהמהירותאתמשמעותיתהאט0
.מהירותהיגוימתנועותהימנע0

.ש"קמ80-ממהריותרולאבזהירותסע0
.מחדשאותהוהפעלההצתהאתכבה,לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצורניתןאם0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

ä
עצורתקלה

E-ACTIVEמערכתשלבהידראוליקהחמורהתקלהישנה* BODY CONTROL.
.מושבתתהמערכת

!מאודשוניםיהיוהרכבשלהנהיגהמאפייניהערההערה*
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
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Á
יותרלאטסע

.שנבחרהרכבגובהאתלכוונןלאפשרמכדימדימהרנוסעאתה*
.הרכבשלהרצויההגובהאתשובובחריותרלאטסע0

.אחוריאופנייםמנשאידיעללמשל,תפוסהגרורשלהחשמלשקעאתאוהגרורעםמדימהרנוהגאתה
גרורלגרירתלהנחיותלבשים0

Á
מעטהמתןמתרומםהרכב

.שנבחרהנסיעהלגובהיתרומםהרכב.מדינמוךמהקרקעהרכבגובה*
.נכביתבצגשההודעהלאחררקבנסיעהלהתחילניתן0

Á
מתקררמדחס

.שנבחרהרכבגובהאתלכוונןשיוכלכדילהתקררראשיתצריךהמדחס,קצרזמןבתוךתכופיםגובהשינוייעקב*
.מספיקגחוןמרווחעלכךתוךהקפד.הנוכחילגובהבהתאםלנסועהמשך0

.מהקרקעהדרושלגובההרכבשלההרמהבתהליךימשיךהרכבהתקררשהמדחסלאחר

עללשמירההאקטיביהעזר
ספרראהכעתזמיןאינוהנתיב
הרכב

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביההיגויעזר*
.)206עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.הקדמיתהשמשהאתנקההצורךבמקרה0
.בצמיגיםהאווירלחץאתבדוקהצורךבמקרה0
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אינוהאקטיביההיגויעזר
מתפקד

.זמיןנותרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר.האקטיביההיגויבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0

Ø
.)206עמוד3(שלוהמערכתייםלגבולותהגיעהאקטיביההיגויעזר*

.רבזמןבמשךההיגויאתעצמאיתהפעלתלא
.בטיחותיבאופןלנסועוהמשךבעצמךהרכבאתנווט0

.)209עמוד3(חירוםעצירתמפעיל.ההגהגלגלעלאינןשלךהידיים*מתבצעתחירוםעצירת
.ההגהלגלגלידיךאתהחזר0
:הבאותמהפעולותאחתידיעלההאטהאתלבטלתוכלעתבכל
Rהיגוי
Rהאצהאובלימה
Rההגהבגלגלהלחצןעללחיצה
Rהמגעפקדתפעול
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרכיבויDISTRONIC

זמיןאינוהאקטיביההיגויעזר
מרובותחירוםעצירותעקבכעת

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביההיגויעזרמרובותחירוםעצירותעקב*
.לתנועהבטוחבאופןועצורהרכבאתבעצמךנווט0
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0

.שובזמיןהאקטיביההיגויעזר
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הנתיבעללשמירהאקטיביעזר
הרכבספרראהכעתזמיןאינו

.זמניבאופןזמיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר*
.)251עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
הנתיבעללשמירהאקטיביעזר
פועלאינו

.תקיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר*
.למוסךסע0

אינואקטיביתנועהפקקיעזר
הרכבספרראהכעתזמין

.זמיניםעדייןהאקטיביההיגויועזרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהתנועהפקקיעזר*
.)210עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
אינואקטיביתנועהפקקיעזר

הרכבספרראהמתפקד
.האקטיביהבלימהבעזרתקלהישנה*

.זמיניםעדייןהאקטיביההיגויועזרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר.הושבתהאקטיביהבלימהעזר
.למוסךסע0

כעתזמיןאינוהמתלשטחהעזר
הרכבספרראה

.זמניתזמיןאינוהמתלשטחהעזר*
.)248עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.בנסיעההמשך0
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

או
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.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

.המתלשטחבעזרתקלהישנה*פועלאינוהמתלשטחהעזר
.למוסךסע0

זמיןאינוהמתהשטחעזר
ספרראהגרורעםבנסיעה
הרכב

.עודזמיןיהיהלאהמתלשטחהעזר,לרכבהגרורשלחשמליחיבורלאחר*
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0

אינוהמתלשטחאקטיביעזר
הרכבספרראהכעתזמין

.כעתזמיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר*
.)248עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.בנסיעההמשך0
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

או
.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

אינוהמתלשטחאקטיביעזר
פועל

.תקיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר*
.למוסךסע0

אינוהמתלשטחאקטיביעזר
ספרראהגרורגרירתבעתזמין

הרכב

.עודזמיןיהיהלאהמתלשטחהאקטיביהעזר,לרכבהגרורשלחשמליחיבורלאחר*
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0
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האקטיביהחנייהעזר
אינםו

הרכבספרראהמתפקדים

.PARKTRONICהחנייהובעזרהאקטיביהחנייהבעזרתקלה*
.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

כעתזמיןאינוהתמרוריםעזר
הרכבספרראה

.כעתזמיןאינוהתמרוריםעזר*
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות
.התמרוריםבעזרתקלהישנה*פועלאינותמרוריםעזר

.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

אינוהמהירותלהגבלתהעזר
ההפעלההוראותראהכעתזמין

.זמניתזמיןאינוהמהירותהגבלתעזר*
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות
אינוהמהירותלהגבלתהעזר

מתפקד
.המהירותלהגבלתבעזרתקלהישנה*

.למוסךסע0
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ç
Ã
Ä
¸

המכםחיישניכעתזמיןלא
מלוכלכים

:האפשריותהסיבות.המכםבחיישניתקלה*
Rמלוכלכיםחיישנים
Rחזקגשם
Rבמדברלדוגמה,זורמתתנועהללאארוכותעירוניות-ביןנסיעות

.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן
.זמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:נכביתאינההצגעלההודעהאם
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.)462עמוד3(החיישניםכלאתנקה0
.מחדשהמנועאתהתנע0
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_
Ã
Ä
à
á

המצלמהראותכעתזמיןלא
מוגבלת

:האפשריותהסיבות.מוגבלהמצלמהשלהראייהשדה*
Rהמצלמהשלהראייהשדהבאזורהקדמיתהשמשהעללכלוך
Rערפלאוחזקגשם
Rהמצלמהלפניהקדמיתהשמשהעלאדים

.ברכבהמובניתהחימוםמערכתידיעלדקות12-כתוךאוטומטיתמסולקיםהקדמיתהשמשהעלשזוהואדים%
.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן
.זמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:נכביתאינההצגעלההודעהאם
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.הצורךבמידתהקדמיתהשמשהאתנקה0

ë
כבוי

.מתמלאאינולהפעלהכלשהותנאיאומחליקשהרכבמאחרכבויהHOLDפונקציית*
.)212עמוד3(להפעלההתנאיםאתבדוקאוHOLDפונקצייתאתבהמשךשובהפעל0
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î
פועלתאינה

Downhill-בתקלה* Speed Regulation.
.למוסךסע0

î
זונסיעהבתוכניתלא

*Downhill Speed Regulationהנוכחיתהנסיעהבתוכניתאפשריאינו.
.)166עמוד3(נסיעהתוכניתהחלף0

î
מקסמהירות

Downhill-העבורש"קמ40שלהמרביתלמהירותמעלחרגת* Speed Regulation.
.יותרלאטסע0

ç
.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחר,DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזראתלהפעילניתןלא*

.)203עמודDISTRONIC)3האקטיביהמרחקשמירתעזרלהפעלתלתנאיםלבשים0
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ç
פסיבית

.)210עמוד3(פסיבילמצבהמערכתאתתעבירDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתבעזרלהגדרהמעברההאצהדוושתעללחיצה*

ç
כבוי

בוטלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתשעזרסימןזהו,אזהרהצלילנשמעגםאם.בוטלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)203עמוד3(אוטומטית

האקטיביהמרחקשמירתעזר
כעתזמיןאינו

הרכבספרראה

.זמניבאופןזמיןאינוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)201עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
האקטיביהמרחקשמירתעזר

מתפקדאינו
.DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתבעזרתקלהישנה*

.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
.למוסךסע0

האקטיביהמרחקשמירתעזר
שובזמין

.)203עמוד3(אותולהפעילואפשרלפעולהשובמוכןDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
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¯
.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחרTEMPOMAT-האתלהפעילאפשראי*

.)198עמודTEMPOMAT)3-השללהפעלהלתנאיםלבשים0

.TEMPOMAT-בתקלהישנה*פועלתאינההשיוטבקרת
.למוסךסע0

המהירותומגבילהשיוטבקרת
פועליםאינם

.ובמגבילTEMPOMAT-בתקלה*
.למוסךסע0

.כובהTEMPOMAT-ה*כבויההשיוטבקרת
.)196עמוד3(אוטומטיתכובהTEMPOMAT-ה,אזהרהצלילנשמעגםאם

.)198עמוד3(סביללמצביעבורהמהירותמגביל),קיקדאון(ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם*פסיביהמגביל

È
.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחרהמגבילאתלהפעילאפשראי*

.)198עמוד3(המגביללהפעלתלתנאיםלבשים0

.תקיןאינוהמגביל*פועלאינוהמגביל
.למוסךסע0
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.אפשריתאינהזוממהירותחריגה.חורףצמיגיעבורהשמורההמותרתהמרביתלמהירותהגעת*חורףצמיגימהירותהגבלת

ð
המרביתמהמהירותחריגה

).בלבדמסוימותבמדינות(המותרתהמרביתמהמהירותחרגת*
.יותרלאטסע0

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכותמערכות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

!
÷

הרכבספרראהכעתזמיןלא

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

®ESP-ובABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

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

!
÷

הרכבספרראהפעילותאינן

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

®ESP-ובABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
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÷
ספרראהכעתזמינהאינה
הרכב

*ESP®זמניתזמינהאינה.
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

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

÷
הרכבספרראהפועלתאינה

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

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלא®ESP-ה®ESP-בתקלהישכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהבמוסך®ESP-הלבדיקתדאג0
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.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

T
!
÷

הרכבספרראהפועלותאינן

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

®ESP-ובEBS,ABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

פונקציותהיקףפעילבלימהעזר
הרכבספרראהכעתמוגבל

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

.בלבדמוגבלבאופןזמיןאוזמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהבלימהעזר:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתללאללארכביםרכבים
.)191עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
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.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

פונקציותהיקףפעילבלימהעזר
הרכבספרראהמוגבל

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

Mercedes me connect

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

שירותי
ספרראהמוגבלים

הרכב

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

G
פועלתאינה

Mercedesמערכתשליותראואחתראשיתבפונקציהתקלה* me connectהחירוםקריאתמערכתשלאוSOS.
.למוסךסע0
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#
הרכבספרראהוולטמצבר

.מדינמוכההמצברשלהטעינהורמתכבויהמנוע*
.נחוציםבלתיחשמליצרכניכבה0

:המצבראתלטעוןכדי
.ארוכהנסיעהסעאומסויםזמןלפרקלפעוללמנועהנח0

.הרכבשלהחשמלברשתתקלהישנהפועלכשהמנועמופיעהההודעהאם*
.למוסךסע0

#
הרכבספרראה

.עודנטעןאינוהמצבר*

למנוענזקיםלגרוםעשוינסיעההמשךהערההערה*

!בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךפנה0

.המנועאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
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#
הרכבספרראהעצור

.מדינמוכהטעינהלרמתוהגיעיותרנטעןאינוהמצבר*

למנוענזקיםלגרוםעשוינסיעההמשךהערההערה*

!בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךפנה0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתדומם0
.מורשהלמוסךהודע0

#
למנועהנחהרכבאתעצור
לפעול

.מדינמוכההמצברשלהטעינהרמת*
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתתכבהאל0
.נכביתבצגשההודעהלאחררקבנסיעההמשך0
.מורשהלמוסךהודע:נכביתנכביתאינהאינהההודעהההודעהאםאם0

Û
הרכבספרראהוולטמצבר

.בלבדמוגבלבאופןזמינותיהיוהנוחותפונקציות.לגמריתקיןבאופןפועלתאינהברכבוולט48-הרשת*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
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Ý
וולטהמצברהמתןאנא
נטען

.בהתנעהסיועמספקאחרשרכבבזמןאומתאיםמטעןבאמצעותנטעןוולט12-השמצברבזמןההצתהאתהפעלת.מרוקןוולט48-המצבר*
המנועהתנעתההודעהתכליתי-הרבהצגעלתוצגדקותכמהכעבור.המתחממירבאמצעותאוטומטיתייטעןהמרוקןוולט48-המצבר

.שובאפשרית
המנועאתהתנע0
.וולט48-המצבראתוולט12-המצבראתלטעוןכדידקותכמהברכבסעהמטעןניתוקלאחר0

:דקותכמהכעבורהצגעלמוצגתאינהשובאפשריתהמנועהתנעתההודעהאם
.המנועאתלהתניענסה0
.מורשהלמוסךהודע:מתניעאינוהמנועאם0

אפשריתאינההמנועהתנעת
הרכבספרראה

.המנועאתלהתניעניתןלא.מדינמוכהוולט48-המצברטעינתרמת*
.נחוציםבלתיחשמליצרכניכבה0
Mercedes-Benzידיעלשאושר,מספיקטעינההספקבעלמטעןוולט12-המצברשלההתנעהכבליחיבורלנקודתחבר0

.)477עמוד3(
.ברכבהמתחממירבאמצעותנטעןברכבוולט48-המצבר

.המתחממירבאמצעותאוטומטיתנטעןוולט48-המצבר*שובאפשריתהמנועהתנעת
.וולט48-המצברואתוולט12-המצבראתלטעוןכדימהזמןברכבוסעהמנועאתהתנע0

וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות596



בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

בצמיגיםהאווירלחץבקרת
כעתזמינהאינה

.זמניתזמינהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת.בצמיגיםהאווירלחץמחיישניאותותייקלטולאכךעקב.חזקרדיואותותממקורהפרעה*
.בנסיעההמשך0

.אוטומטיבאופןשובמופעלתבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת,המפריעהגורםנטרוללאחר
אינהבצמיגיםהלחץבקרת

מתפקדת
.בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנה*

בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.יותראואחדבצמיגלחץאובדןשלבמקרהאמורהשהיאכפילהזהירתוכללאהיאבצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנהכאשר
.והבלימהההיגוימאפייניואתהכבישהתנהגותאתלשבשלדוגמהיכוליםמדינמוךבהםהאווירשלחץצמיגים

.בצמיגיםהאווירלחץבקרתבדיקתלצורךלמוסךסע0

.למוסךסע0
אינהבצמיגיםהלחץבקרת

גלגליםחיישניחסריםמתפקדת
.מושבתתבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת.בצמיגיםהאווירלחץלניטורמתאימיםחיישניםקיימיםלאברכבהמורכביםבגלגלים*

.בצמיגיםהאווירלחץלניטורמתאימיםחיישניםעםגלגליםהרכב0

h
גלגליםחיישניחסרים

.זהבגלגלהאווירלחץיוצגלא.יותראואחדבגלגלחסרבצמיגיםהאווירלחץחיישן*
.מורשהבמוסךהתקולהצמיגחיישןאתהחלף0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

h
צמיגיםבדוק

.יוצגהגלגלמיקום.יותראואחדבצמיגמשמעותיתנמוךהאווירלחץ*

בצמיגיםמדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:להלןהמפורטותהסיבותבשל,מסוכןבצמיגיםמדינמוךאווירלחץ
Rגבוההובמהירותגבוהבעומסבנסיעהבמיוחד,להתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rבכבישהצמיגאחיזתעלמשמעותיתלהשפיעהעשוידבר,אחידשאינובאופןאוהמידהעליתרלהישחקעשוייםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.המומלציםהאווירללחצילבשים0
.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםואת)486עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0

h
בצמיגיםאווירלחץתקן

.השוניםבצמיגיםהאווירלחציביןמדיגבוהיםהפרשיםשקיימיםאולפחותאחדבצמיגמדינמוךהאווירלחץ*
.אווירמלאהצורךובמקרהבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
.)488עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבקרתאתמחדשהפעלבצמיגיםתקיןאווירלחץמכוונןכאשר0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

h
תקיןלאצמיגלבשים

.יוצגהגלגלמיקום.יותראואחדבצמיגבפתאומיותירדהאווירלחץ*

בצמיגיםלחץכשאיןבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:הבאותלסכנותגורמיםלחץללאצמיגים
Rלשרפהולגרוםהמידהעליתרלהתחמםעשוייםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהובמאפייניהכבישבהתנהגותפגיעה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.לחץבושאיןצמיגעםתיסעאל0
.בצמיגלתקרבנוגעלהנחיותלבשים0

.)469עמוד3(בצמיגתקרשללמצבהנחיות
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםאתבדוק0

.בצהוביוצגוהצמיגיםהגבוהלערךמתקרבתהטמפרטורהכאשר.באדוםיוצגואלהצמיגים.מדיחםאחדצמיגלפחות*מדיחמיםצמיגים
.יותרלאטסע0

.בצהוביוצגוהצמיגיםהגבוהלערךמתקרבתהטמפרטורהכאשר.באדוםיוצגואלהצמיגים.מדיחםאחדצמיגלפחות*מהירותהאט

מדיחמיםצמיגיםעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.גבוהותבמהירויותבמיוחד,להתפוצץעלוליםמדיחמיםצמיגים
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

.להתקררלצמיגיםלאפשרכדיהנסיעהמהירותאתהאט0

.להתקררלצמיגיםלאפשרכדיהנסיעהמהירותאתהאט0

פליטהפליטהבגזיבגזיטיפולטיפול

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

Ø
הרכבספרראהמלא

.העתודהלסימוןמתחתירד®AdBlue-המפלס*
.)176עמודAdBlue®)3מידמלא0

Ø
בעודחירוםמצבמלא

הרכבספרראה

.המוצגהנותרהנסיעהמרחקלאחרההספקלהגבלתמוביל®AdBlue-השלנמוךמפלס*
.)176עמודAdBlue®)3מידמלא0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

Ø
מצבמלא

ללאמקסחירום
בעודהתנעה

.המוצגתמהמהירותהחלהספקלהגבלתמוביל®AdBlue-השלנמוךמפלס*
.המנועשלהתנעהעודתתאפשרלאשמוצגהנותרהנסיעהמרחקבתום
.)176עמוד3(המוצגת®AdBlue-הכמותאתלפחותמלא0

Ø
הפעלמלא

לאאחרתשנהמתןהצתה
התנעהתתאפשר

.המנועאתלהתניעניתןלא.נגמר®AdBlue-המלאי*
.)176עמוד3(המוצגת®AdBlue-הכמותאתלפחותמלא0
.שניות60-כוהמתןההצתהאתהפעל0
המנועאתהתנע0

¯
ראהמערכתשגיאת
הרכבספר

.®AdBlue-הבמערכתתקלה*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

¯
מצבבמערכתתקלה
ספרראהבעודחירום
הרכב

.יוגבלהרכבהספקשמוצגהנותרהנסיעהמרחקלאחר.®AdBlue-הבמערכתתקלה*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

¯
מצבבמערכתתקלה
ללאמקסחירום
בעודהתנעה

.המנועשלהתנעהעודתתאפשרלאהמוצגהנסיעהמרחקבתום.®AdBlue-הבמערכתתקלהעקבההספקהגבלת*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

¯
ללאמערכתשגיאת
התנעה

.המנועאתלהתניעניתןלא.®AdBlue-הבמערכתתקלה*
.מורשהלמוסךמידעהודע0
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מנועמנועשמןשמן

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

5
שמןליטרהוסףהבאבתדלוק

:בלבדמסוימיםמנועבדגמיצגהודעת*
.התחתוןלגבולהגיעהמנועשמןמפלס

מדינמוךהמנועשמןכשמפלסנסיעהעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.מדינמוךהמנועשמןמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0

.)454עמוד3(מנועשמןליטר1מלאהבאההתדלוקבעצירת0

.)543עמוד3(המנועלשמןבנוגעהנחיות

5
מפלסהנמךמנועשמןמפלס
שמן

:בלבדמסוימיםמנועבדגמיצגהודעת*
.מדיגבוההמנועשמןמפלס

מדיגבוההמנועשמןכשמפלסנסיעהעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.מדיגבוההמנועשמןמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0

.במנועהשמןכמותלהפחתתמורשהלמוסךדיחויללאפנה0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

5
דומםעצורמנועשמןמפלס
מנוע

:בלבדמסוימיםמנועבדגמיצגהודעת*
.מדינמוךהמנועשמןמפלס

מדינמוךהמנועשמןכשמפלסנסיעהעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.מדינמוךהמנועשמןמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתדומם0
.)454עמוד3(מנועשמן'ל1מלא0
.המנועשמןמפלסאתבדוק0

.)543עמוד3(המנועלשמןבנוגעהנחיות

5
מנועדומםעצורמנועשמןלחץ

:בלבדמסוימיםמנועבדגמיצגהודעת*
.מדינמוךהשמןלחץ

מדינמוךהשמןכשלחץנסיעהעקבלמנוענזקהערההערה*

.מדינמוךהשמןכשלחץמנסיעההימנע0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

5
אינההמנועשמןמדידת

אפשרית

.תקיןאינוהשמןמפלסחיישןאוהתנתקהשמןמפלסלחיישןהאלקטרוניהחיבור*
.למוסךסע0

ובקרהובקרהאזהרהאזהרהנוריותנוריות
והחיוויוהחיוויהאזהרההאזהרהנוריותנוריותסקירתסקירת

.עצמיתבדיקהמבצעותמסוימותמערכותההצתההפעלתעם
אומהבהבותוההתרעההחיווימנוריותחלקהבדיקהבמהלך
נוריותכאשררק.לחלוטיןתקינהתופעהזוהי.קבוענדלקות
המנועהתנעתלאחרנדלקותאומהבהבותוההתרעההחיווי

.בתקלהמדוברהנסיעהבמהלךאו

מחווניםמחווניםצגצג

מהמוצגשונהלהיותעשויהמחווניםבצגהחיווינוריותמיקום
.הצגבהגדרותתלוי,כאן

:וחיוויוחיוויאזהרהאזהרהנוריותנוריות
)607עמוד3(ריסוןמערכת6
ü607עמוד3(בטיחותחגורת(
ï608עמוד3(הגרירההתקן(
Ù608עמוד3(חשמליכוחהגה(
ÿ609עמוד3(מדיקראוחםהקירורנוזל(
)609עמוד3(מנועאבחון;
קדםחימום%
)609עמוד3(חשמליתתקלה#
מכסהמיקוםחיוויעםדלקעתודת8

)609עמוד3(התדלוק
)אדום(סגורחשמליחנייהבלם!

)612עמוד3(
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)612עמוד3()צהוב(חשמליחנייהבלם!
J612עמוד3()צהוב(בלמים(
J612עמוד3()אדום(בלמים(
L614עמוד3(מרחקאזהרת(
äAIRMATIC/E-ACTIVE BODY

CONTROL)3614עמוד(
!ABS)3615עמוד(
÷ESP®)3615עמוד(
åESP® OFF)3615עמוד(
h618עמוד3(בצמיגיםאווירלחץבקרת(
T125עמוד3(חנייהאור(
L125עמוד3(נמוךאור(
K126עמוד3(גבוהאור(
)126עמוד3(איתותאור!#
R125עמוד3(אחוריערפלאור(
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הנוסעיםהנוסעיםבטיחותבטיחות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

6
ריסוןמערכתאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהריסוןמערכתשלהאדומההאזהרהנורית
.)34עמוד3(הריסוןבמערכתתקלהישנה*

הריסוןבמערכתתקלותעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

לדוגמהנוגעזה.תאונהבעתכראוייפעלולאאובשוגגלפעולהייכנסוהריסוןמערכתשלשרכיביםייתכןהריסוןבמערכתתקלהישנהכאשר
.האווירלכריותאוהחגורהלמתחני

.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

7
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית

מהבהבת

.מקוטעצלילומושמענדלקתהבטיחותחגורותשלהאדומהההתרעהנורית
.הנסיעהבזמןחגוראינוהקדמיהנוסעאוהנהג*

.)37עמוד3(לחגורנא0
.הקדמיהנוסעשלהמושבעלמונחיםחפצים*

.הקדמיהנוסעממושבהחפציםאתהסר0

607וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

7
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
דולקת

.המנועהתנעתלאחרנדלקתאינההבטיחותחגורתשלהאדומההאזהרהנורית
.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
.שלהםהבטיחותחגורותאתלחגורולנוסעלנהגמזכירההבטיחותחגורתשלההתרעהנורית*

.)37עמוד3(לחגורנא0

.תכבהלאהבטיחותחגורתשלהאזהרהשנוריתלכךלגרוםעשוייםהקדמיהנוסעמושבעלחפצים

רכברכב

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ï
גרירההתקןאזהרהנורית

.דולקתהגרירההתקןשלהאדומההאזהרהנורית
.ההטיהבשלבשהואאולפעולהמוכןאינוהגרירההתקן*

נעוללאגרירהוועקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להשתחררעשויהגרור,הנעולהלעמדההגיעלאהגרירהוואם
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הידרדרותמפניאותוואבטחהגרוראתנתק0
.נכביתבצגשההודעהלאחררקהגרוראתשובוחברההטיהתהליךאתשובהתחל0

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

:ההטיהבשלבנמצאהגרירההתקןאם
.לשימושמוכןהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

Ù
חשמליכוחהגהאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהחשמליהכוחהגהשלהאדומההאזהרהנורית
.תקיניםאינםעצמוההיגויאוהכוחהגהמנגנון*

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךפנה0

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

מנועמנוע

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ÿ
קרורנוזלאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהקירורנוזלשלהאדומההאזהרהנורית
:האפשריותהסיבות*
Rהטמפרטורהבחיישןתקלה
Rמדינמוךקירורנוזלמפלס
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

Rהמנועלמצנןהאווירלהזרמתהפרעה
Rתקיןאינוהמנועמצנןשלהמאוורר

.120°Cשללטמפרטורהמעלחרגהקירורנוזל,אזהרהצלילנשמעלכךבנוסףאם

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

ולפגועלהיפלטעשוייםאחריםרכבנוזליאוחמיםגזים,המנועבתאשרפהכשישנהאומדיחםשהמנועבזמןהמנועמכסהאתפותחיםכאשר
.בך
.להתקררהחםלמנועאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0
.האשלמכביוהודעסגורהמנועתאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0

!בנסיעהלהמשיךאין.המנועאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

:הטמפרטורהסקאלתשלהתחתוןהקצהעלעומדהקירורנוזלטמפרטורתחיוויאם
.מורשהלמוסךהודע0
או
.מתקררשהמנועעדהרכבבקרבתתישארואלמהרכבצא0
.)455עמוד3(הקירורנוזלמפלסאתבדוק0
.המנועלמצנןהאווירלאספקתהפרעהשאיןודא0
.120°C-למתחתנותרתבתצוגההקירורנוזלשטמפרטורתכךתוךודא.המנועאתהרבהלאמץבליהקרובהמורשהלמוסךסע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

;
מנועאבחוןאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהמנועאבחוןשלהצהובההאזהרהנורית
.הדלקבמערכתאוהפליטהבמערכת,במנועתקלהישנה*

.חירוםבמצבלפעולעשויוהמנועהפליטהמערכילחריגהלגרוםעלולהדבר
.הרכבלבדיקתמורשהלמוסךהאפשריבהקדםסע0
.הדלקמכלשלמוחלטלריקוןעדשנסעתייתכן:דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכבים*

.ברציפותפעמיםארבעעדשלושהמנועאתהתנעהתדלוקלאחר0
.הרכבאתלבדוקצורךאין.מבוטלהחירוםמצב,נכביתהמנועאבחוןשלהאזהרהנוריתכאשר

#
חשמליתתקלהאזהרהנורית

.דולקתחשמליתתקלהשלהאדומההאזהרהנורית
.החשמלבמערכתתקלהישנה*

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0

8
הדלקעתודתשלהאזהרהנורית
מאירה

.פועלשהמנועבזמןדולקתהדלקעתודתשלהצהובההאזהרהנורית
.העתודהלכמותהגיעהדלקמפלס*

.תדלק0
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בלימהבלימה

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!
סגורחשמליחנייהבלםחיווינורית

)אדום(

!
חשמליחנייהבלםחיווינורית

)צהוב(

.דולקתאומהבהבתהחשמליהחנייהבלםשלהאדומההחיווינורית
.החשמליהחנייהבבלםתקלהכשישנהבנוסףנדלקתהצהובההחיווינורית
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0*

J
)צהובה(בלמיםאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהבלמיםשלהצהובההאזהרהנורית
הבלמיםבמערכתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&*

.ייפגעהרכבשלהבלימהשכושרייתכןהבלמיםבמערכתתקלהישנהכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

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

J
)אדומה(בלמיםאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהבלמיםשלהאדומההאזהרהנורית
:האפשריותהסיבות*
Rלהשתנותעשוייםהבלימהומאפייניהבלםבמגברתקלהקיימת.
Rבמיכלבלמיםנוזלשלמדינמוךמפלס.

פגוםהבלםמגברכאשרופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

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

מדינמוךהבלמיםנוזלכשמפלסתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מכךייפגעוהבלימהומאפייניהבלימהשפעולותייתכןמדינמוךהבלמיםנוזלמפלסכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.מורשהלמוסךהודע0

לנהגלנהגעזרעזרמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

L
המרחקאזהרתשלאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךנדלקתהמרחקהתרעתשלהאדומהההתרעהנורית
.שנבחרהלמהירותביחסמדינמוךלפניךהנוסעמהרכבהמרחק*

.מדיגדולהבמהירותלמכשולמתקרבאתהאזהרהצלילנשמעלכךבנוסףכאשר
.לבלוםמוכןהיה0
.המרחקאתהגדל0

.)191עמוד3(האקטיביהבלימהעזרפונקציות

ä
מתליםמערכתאזהרהנורית

AIRMATIC/E-ACTIVEהצהובההאזהרהנורית BODY CONTROLדולקת.
AIRMATIC/E-ACTIVE-בתקלהישנה* BODY CONTROL.

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ä
מתליםמערכתאזהרהנורית

E-ACTIVEהאדומההאזהרהנורית BODY CONTROLדולקת.
E-ACTIVE-בתקלהישנה* BODY CONTROL.

!מאודשוניםיהיוהרכבשלהנהיגהמאפייניהערההערה*
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0

.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכותמערכות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!
ABSשלאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתABSשלהצהובההאזהרהנורית
.ABS-בתקלה*

.EBD-בתקלהישנהאזהרהצלילגםנשמעאם
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ABS-באוEBD-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&
.בלימהבעתלהינעלעשוייםהגלגליםABS-באוEBD-בתקלהישנהאם

בנוסף.משמעותיבאופןלהתארךעלולהבלימהמרחקחירוםבבלימת.טובהאינהוהבלימהמאודמוגבלתהרכבשלההיגויאפשרותזהבמצב
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכך
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.למוסךסע0

÷
מהבהבת®ESPשלהאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךמהבהבת®ESPשלהצהובההאזהרהנורית
.)187עמוד3(האחיזהלגבולהגיעוברכביותראואחדגלגל*

.והתנועההכבישולתנאיהאווירלמזגהנהיגהסגנוןאתהתאם0

÷
דולקת®ESPהאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקת®ESPהצהובההאזהרהנורית
.®ESP-בתקלהישנה*

.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.תכליתי-הרבהצגעללהודעותלבשים0
.למוסךסע0

å
®ESPאזהרהנורית OFF

®ESPהצהובההאזהרהנורית OFFפועלשהמנועבזמןדולקת.
*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
.)187עמודESP®)3-הלכיבויבנוגעלהנחיותלבשים0

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

h
לחץבקרתשלהאזהרהנורית
מהבהבתבצמיגיםהאוויר

..קבועדולקתמכןולאחראחתדקהלמשלמהבהבת)תקלה/לחץירידת(בצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכתשלהצהובהההתרעהנורית
.בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנה*

בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.יותראואחדבצמיגלחץאובדןשלבמקרהאמורהשהיאכפילהזהירתוכללאהיאבצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנהכאשר
.והבלימהההיגוימאפייניואתהכבישהתנהגותאתלשבשלדוגמהיכוליםמדינמוךבהםהאווירשלחץצמיגים

.בצמיגיםהאווירלחץבקרתבדיקתלצורךלמוסךסע0

.למוסךסע0

h
לחץבקרתשלהאזהרהנורית
דולקתבצמיגיםהאוויר

.דולקת)תקלה/לחץירידת(בצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכתשלהצהובהההתרעהנורית
.הפחותלכלאחדבצמיגלחץירידתזיהתהבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת*
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

בצמיגיםמדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:להלןהמפורטותהסיבותבשל,מסוכןבצמיגיםמדינמוךאווירלחץ
Rגבוההובמהירותגבוהבעומסבנסיעהבמיוחד,להתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rבכבישהצמיגאחיזתעלמשמעותיתלהשפיעהעשוידבר,אחידשאינובאופןאוהמידהעליתרלהישחקעשוייםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.המומלציםהאווירללחצילבשים0
.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםואתבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
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1,2,3...
4MATIC....................................................172
172.....................................................תפקוד

A
ABS)186...................)גלגליםגלגליםנעילתנעילתלמניעתלמניעתמערכתמערכת

AdBlue®.....................................................542
175.....................................................הערות
542.......................................................טוהר
265.......................................................טווח
543...............................................מילויכמות
176.......................................................מילוי
265......................................................מפלס
542....................................................תוספים

AIRMATIC...............................................213
215......................................................כוונון
213...........................................מתליםמערכת

Android Auto............................................399
400.......................היישוםלחצניבאמצעותבקרה
400.............................................צלילהגדרות
399......................................................הערה
400........................................ניידטלפוןחיבור
401.....................................משודריםרכבנתוני
400......................................................סגירה

399.....................................................סקירה
Apple CarPlay®........................................398

399.......................היישוםלחצניבאמצעותבקרה
399.............................................צלילהגדרות
398.....................................................הערות
iPhone®........................................398חיבור
401.....................................משודריםרכבנתוני
399......................................................סגירה
398.....................................................סקירה

ASSYST PLUS.........................................451
451.....................................הערות/פעולהאופן
451.......................................טיפולמועדהצגת
452.......................מנותקכשהמצברהשבתהזמני

451.....................................סדיריםרכבטיפולי
451.......................................מיוחדיםטיפולים

ATTENTION ASSIST.....................243,244
243.........................................המערכתגבולות
244......................................................כוונון
243.....................................................תפקוד

B
BAS)186...............................)לבלימהלבלימהעזרעזרמערכתמערכת

BlueTEC
®AdBlueראה

Bluetooth®.................................................328
413...............................לאינטרנטחיבורהגדרת
328.............................................כיבוי/הפעלה
328.......................................................מידע

C
Car-to-X-Communication

366...............................סכנותעלדיווחיםהצגת
365.....................................................סקירה
366..............................סכנהעלדיווחיםשליחת

Cross Traffic Alert...................................242

D
DISTRONIC

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
Drive Away Assist.....................................242
Drive Away Assist

התנגשותמגןראה
DSR............................................................199

200.....................................................הערות
200.............................................כיבוי/הפעלה
201.....................................היעדמהירותשינוי
199.....................................................תפקוד
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DYNAMIC SELECT...............................166
167...................................נהיגהתוכניתבחירת
I...............................167הנסיעהתוכניתהגדרת
167.......................................המנוענתוניהצגת
167.......................................הרכבנתוניהצגת

166...........................................נהיגהתוכניות
DYNAMICמתג(תפעול SELECT(.........167
166.....................................................תפקוד
167..................................הנהיגהתוכניתתצוגת

E
E-ACTIVE BODY CONTROL..............217

223...................................בודדיםגלגליםבקרת
223...............................................גובהכוונון
217...........................................מתליםמערכת
222............................................היחלצותמצב

E10.............................................................540
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(
191.....................................הערות/פעולהאופן

ENERGIZING Coach
339......................................................טעינה
339.....................................................תפקוד

ENERGIZING COMFORT....................335
338...........................................תוכניתהפעלת
336.........................................התוכניותסקירת
EQ Boost
23..........................................ההפעלהבטיחות

ESC)Electronic Stability Control(
)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
ESP®

190................................................גרורייצוב
190.............................................בשטחנהיגה
190...............................................צדרוחעזר
ESP®)187.......................)אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת

187.....................................הערות/פעולהאופן
190.............................................כיבוי/הפעלה

ESP®לשטחלשטח
190.....................................הערות/פעולהאופן
ESP®אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת(לשטחלשטח(

190.............................................כיבוי/הפעלה

H
HANDS-FREE ACCESS...........................82

I
In-Car Office.....................................394,395

394................)ושיחותמשימות(פונקציותבחירת
394.........................)יומןרשומת(פונקציותבחר

396............................................ל"דואהעברת
394......................................................טעינה
395............................................ל"דואכתיבת
395...................................ל"דואלהודעתמענה
395..............................................ל"דואניהול
395......................................נכנסתשיחהסימון
395..................................'בוצעה'כרשומהסמן

394..................................................פונקציות
iPhone®
Appleראה CarPlay®
Mercedes-Benzראה Link

K
KEYLESS-GO

77.........................................................בעיה
73.....................................נעילהשחרורהגדרת
76................................................הרכבנעילת
76.......................................הרכבנעילתשחרור
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L
LINGUATRONIC....................................273

MBUX(............275מולטימדיהמערכת(הגדרה
274..............................................שפההגדרת
273..............................)תפעול(תכליתי-רבהגה

273.............................שיח-דובאמצעותהנחייה
276..................הקוליותלפקודותבהתייחסהערות
276..................................מקוונתקוליתהפעלה
275.............................................אקוסטיסיוע

274.....................................אפשריותפונקציות
282...........................הטלפוןעבורקוליתפקודה
276........................מצבלהחלפתקוליותפקודות
284.............................לטלוויזיהקוליותפקודות
284...................................לרדיוקוליותפקודות
291............................הרכבעבורקוליותפקודות
290...........................הודעותשלקוליותפקודות
278............................הניווטשלקוליותפקודות
290..........................מסרוניםשלקוליותפקודות
286........................המדיהנגןשלקוליותפקודות
273.............................................בטוחשימוש
275...................................הדיבוראיכותשיפור

Live Traffic Information
363...........................................המינויהארכת
365.....................התנועהעלמידעתצוגתהפעלת
364..................................בכבישאירועיםהצגת

365....................................לאזורדיווחיםהצגת
364.......................................תנועהמפתהצגת
363..........................................הספקעלמידע
Mercedes-ברישום me............................363

M
MAGIC VISION CONTROL

136.............................................שמשותמגבי
MBUX Touch............................................330

330............................................התקניםניהול
MBUX302.....)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(פניםפניםמערכותמערכותעזרעזר

305..................מועדפתבמחווהפונקצייההפעלת
V................305תנועתבאמצעותמועדפיםטעינת
302.....................................................סקירה
303.............הידכףקירובידיעלפונקציותתפעול

Mercedes me connect
404.......................................................מידע
405..................................ותקלותתאונותניהול
406.........................................משודריםנתונים

Mercedes-Benz Link................................396
397.............................................צלילהגדרות
397......................................................הערה
397......................................................חיבור
397......................................................סגירה

396.....................................................סקירה
MULTIBEAM LED

חכמהתאורהמערכתראה

N
NFC

)NFC(אפסטווחתקשורתראה

O
Online-Music

427........................................אפשרויותהגדרת
426......................................................טעינה

427.........................................חיפושפונקציית

P
PARKTRONIC

227......................................................תקלה
227.............................................תפקודתקלת

PRE-SAFE®)45.................)מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת
PRE-SAFE® Sound................................45

46..................................שננקטואמצעיםביטול
45.......................................................תפקוד
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PRE-SAFE® Impulse Side.........................46
35........................................................הזנקה
46.......................................................תפקוד

PRE-SAFE® PLUS)מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת
46..............................................................)פלוספלוס

46..................................שננקטואמצעיםביטול
46.......................................................תפקוד

R
Remote Online

156..........................................הרכבאתהתנע
156......................................הרכבמצברטעינת
156...........................הרכבפניםחימוםאוקירור

ROAD SURFACE SCAN
222....................................תכליתית-רבמצלמה

ROAD SURFACE SCAN
מצלמהראה

S
SVHC)30.......................)במיוחדבמיוחדמדאיגיםמדאיגיםחומריםחומרים

T
TEMPOMAT............................................196

198.....................................................בחירה
196.........................................המערכתגבולות
198...........................................מהירותהגדרת
198....................................................הפעלה
198.........................................המהירותטעינת
198.......................................................כיבוי

198....................................................לחצנים
198........................................המהירותשמירת
198......................................................תנאים
196.....................................................תפקוד

Top Tether...................................................62
TuneIn.......................................................418
421............................................הזרמהבחירת
420.......................אליהוהתחברותתחנותבחירת
421........................................אפשרויותהגדרת
הקטגוריה(האחרונותהתחנותרשימתהצגת

421.....................................)האחרונהשנבחרה
421..................................................התנתקות
418......................................................טעינה
421.............................................תחנהמחיקת
420.....................................................סקירה
421......................................................רישום

421.............................................תחנהשמירת
421..............................................שימושתנאי

V
VIN............................................................537

537.......................................הדגםזיהוילוחית
537......................................................מושב
537............................................קדמיתשמשה

W
what3words

347...............................מיליםבשלושיעדהזנת
Wi-Fi..........................................................328

413...............................לאינטרנטחיבורהגדרת
330......................................חמהנקודההגדרת
329......................................................כוונון
328.....................................................סקירה

אא
74............................................לדלתלדלתנוספתנוספתאבטחהאבטחה
הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחת

91...............................................כיבוי/הפעלה
90.......................................................תפקוד
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מיםמיםאגןאגן
מים-אווירתעלתראה
אוורוראוורור

85...............................................נוחותפתיחת
אקליםבקרתראה
מושבמושבאוורוראוורור

101.............................................כיבוי/הפעלה
)האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבידורבידורמערכתמערכת(אוזניותאוזניות

444.....................................................סקירה
126......................................................איתותאיתותאוראור

126.............................................כיבוי/הפעלה
גבוהגבוהאוראור

126.............................................כיבוי/הפעלה
129................................אדפטיביגבוהאורעזר

125........................................................חניהחניהאוראור
125..................................................צידיצידיחניהחניהאוראור
128................................................מהירמהיר-כבישכבישאוראור
לדלדאוראור

חכמהתאורהמערכתראה
נמוךנמוךאוראור

125........................................סימטרינמוךאור
125.............................................כיבוי/הפעלה
132......................................................כוונון

אחוריאחוריערפלערפלאוראור
126.............................................כיבוי/הפעלה

128....................................)מורחבמורחב(קדמיקדמיערפלערפלאוראור
קריאהקריאהאוראור

305..................ידתנועותבאמצעותכיבוי/הדלקה
196............................................אדפטיביאדפטיביבלםבלם-אוראור

125............................................................אורותאורות
126................................................איתותאור
126..................................................גבוהאור
125..................................................חניהאור
125...........................................צידיחניהאור
128.........................................מהיר-כבישאור
125..................................................נמוךאור
125.........................................אחוריערפלאור
128..............................)מורחב(קדמיערפלאור

129...................................בשטחלנסיעהאורות
125...........................תאורהמערכותעםאחריות
132...............החיצוניתהתאורההמשךזמןהגדרת
132................ההיקפיתהתאורהשלכיבוי/הפעלה
132.......................................המעבראורכוונון
265................................המחווניםתאורתכוונון

127...........................................חירוםמאותתי
126.......................................גבוהאורמהבהב
127...................................חכמהתאורהמערכת

125................................................אורותמתג
126.........................................תכליתי-רבמתג
125...................)סימטרינמוךאור(ל"לחונסיעה
129................................אדפטיביגבוהאורעזר

126...............................אוטומטיתנסיעהתאורת
128..............................אקטיביתעיקוליםתאורת
128..............................................פניהתאורת

129.........................................בשטחבשטחלנסיעהלנסיעהאורותאורות
חגורהחגורהאזהרתאזהרת

בטיחותחגורתראה
נתוניםנתוניםאחסוןאחסון

31...............................אלקטרוניותבקרהיחידות
31..........................................................רכב

33..........................................מקווניםשירותים
31............................................................אחריותאחריות
לפגמיםלפגמיםאחריותאחריות
31..........................................................רכב

89.......................................................אימובילייזראימובילייזר
אינטרנטאינטרנט

417...................אינטרנטדפדפןאפשרויותטעינת
416......................................אינטרנטדףטעינת
418.....................האינטרנטדפדפןהגדרותטעינת
418........................................היסטוריהמחיקת
418..........................................סימניותמחיקת
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418............................................סימניותניהול
418...............................האינטרנטדפדפןסגירת

)יצרןיצרןהגדרותהגדרות(איפוסאיפוס
)מולטימדיהמערכת(איפוספונקצייתראה
קוליקוליסגירהסגירהאישוראישור

72...............................................כיבוי/הפעלה
46............................תאונהתאונהלאחרלאחראוטומטייםאוטומטייםאמצעיםאמצעים
388.......................................................קשרקשראנשיאנשי

390.................................................אפשרויות
390.............................להצעותאפשרויותבחירת
389.....................................טלפוןשיחתביצוע
388...............................)הניידמהטלפון(הורדה
388......................................................טעינה
389.......................................................ייבוא
389...........................................)סקירה(ייבוא
390.....................................................מחיקה
390.........................................מועדפיםמחיקת
388.......................................................מידע
389.....................................................שמירה
390.......................................למועדפיםשמירה
389.................................................שםתבנית
מתחמתחאספקתאספקת

153......................)הדממה-התנעהלחצן(הפעלה
467.......................................................זוהרזוהראפודאפוד

Mercedesאפליקציותאפליקציות me
406......................המשתמשחשבוןקישורביטול
406..................................משתמשחשבוןהצגת
406...........................................שירותיםהצגת
406.......................................................מידע
אחסוןאחסוןאפשרויותאפשרויות
העמסהראה
אחסוןתאראה
חנייהחנייהאפשרותאפשרות

374.....................................................בחירה
375..............................................במפההצגה
חנייהשירותראה
הרכבהרכבאורךאורךלכללכללהעמסהלהעמסהאפשרותאפשרות
מושבראה

בב
עצמיתעצמיתבדיקהבדיקה

הנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרול
43.......................................................הקדמי

הילוכיםהילוכיםבוררבורר
DIRECTהילוכיםבוררראה SELECT

DIRECTהילוכיםהילוכיםבוררבורר SELECT.................168
P.......................169חניהלמצבאוטומטישילוב
169............................לאחורנסיעההילוךשילוב

169.......................................סרקהילוךשילוב
170.....................................נהיגהלמצבשילוב
P....................................169חנייהמצבשילוב
168.....................................................תפקוד

בושםבושם
הבישוםמערכתראה
לחלללחללבושםבושם

הבישוםמערכתראה
הילוךהילוךבחירתבחירת

הילוכיםהעברתראה
צלילצלילפרופילפרופילבחירתבחירת

Burmester®............441שלהיקפישמעמערכת
®Burmesterממדי-תלתהיקפישמעמערכת

High End..............................................442
ההפעלהההפעלהבטיחותבטיחות

EQ Boost................................................23
23.........................................................מידע
23..............................................וולט48רשת
הנוסעיםהנוסעיםבטיחותבטיחות
)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה
®PRE-SAFEראה Impulse Side
®PRE-SAFEראה PLUS)נוסעיםהגנת

)פלוסמניעתית
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תאונהלאחראוטומטייםאמצעיםראה
התנגשויותרבבלםראה
בטיחותחגורתראה
ברכבמחמדחיותראה
אווירכריתראה
ריסוןמערכתראה
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרולראה
ביקורתביקורת

ASSYSTראה PLUS
184...................................................חירוםחירוםבלימתבלימת

)לבלימהעזרמערכת(BASראה
בלםבלם

ABS)186............)גלגליםנעילתלמניעתמערכת
BAS)186.........................)לבלימהעזרמערכת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(.........................................191
196......................................אדפטיביבלם-אור
46.......................................התנגשויותרבבלם

156...........................................להרצההערות
158.............................................נהיגההערות
191.....................................אקטיביבלימהעזר

HOLD......................................212פונקציית
158..........)הכבישעלמלח(מוגבלתבלימהפעולת
156.........מוחלפים/חדשיםבלםדיסקי/בלםרפידות

חניהחניהבלםבלם
חשמליחנייהבלםראה

חנייהחנייהבלםבלם
חשמליחנייהבלםראה

182............................................חשמליחשמליחנייהחנייהבלםבלם
184.............................................חירוםבלימת
183.........................................אוטומטישחרור
183...............................ידנייםשחרוראושילוב
182.........................................אוטומטישילוב

ידידבלםבלם
חשמליחנייהבלםראה

46.............................................התנגשויותהתנגשויותרברבבלםבלם
540..............................................................בנזיןבנזין

בקבוקוןבקבוקון
145..............................................הסרה/חיבור
בושםבושםבקבוקוןבקבוקון
הבישוםמערכתראה
141....................................................אקליםאקליםבקרתבקרת

85............................)נוחהפתיחה(הרכבאוורור
למושביםבידורמערכת(מאחורהגדרות

446................................................)האחוריים
144......................הקדמיתמהשמשהאדיםהסרת
141......................................................הערה

142.............................................כיבוי/הפעלה
במושביםהפעלהיחידת(כיבוי/הפעלה

142................................................)האחוריים
מערכת(סנכרוןפונקצייתכיבוי/הפעלה

MBUX(...............................144המולטימדיה
143...........)הפעלהיחידת(A/Cשלכיבוי/הפעלה
המולטימדיהמערכת(A/Cשלכיבוי/הפעלה

MBUX(................................................143
141.....................האדיםמפשירשלכיבוי/הפעלה
יחידת(הסנכרוןפונקצייתשלכיבוי/הפעלה
144...................................................)הפעלה
141.............................הקדמיתהשמשההפשרת
143..........................................אוטומטיויסות
במושביםהפעלהיחידת(אוטומטיויסות

143................................................)האחוריים
144................................................שיוריחום

145......)בישוםמערכת(הבקבוקוןשלהסרה/חיבור
146...............................הקדמיתהשמשהחימום
146.................................במנוחהאוורור/חימום
143.........................האקליםבקרתתפריטטעינת
THERMATIC....................141הפעלהיחידת
THERMOTRONIC...........141הפעלהיחידת
142..................האחורייםבמושביםהפעלהיחידת
145........................................................יינון
141......................................הטמפרטורהכוונון
145.................................הבישוםמערכתכוונון
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144.......................................אווירסחרורמצב
143....................................האווירחלוקתמצבי

הפעלהיחידת(השיוריהחוםפונקציית
144...................................)האחורייםבמושבים

151...............................הכפפותתאאוורורפתח
151....................................מאחוראוורורפתחי
151...................................מלפניםאוורורפתחי
MBUX(............143מולטימדיהמערכת(קביעה
141..................................האווירחלוקתקביעת
141....................................האווירכמותקביעת

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםאקליםאקליםבקרתבקרת
MBUX(............143מולטימדיהמערכת(הגדרה

גובהגובהבקרתבקרת
AIRMATICראה
E-ACTIVEראה BODY CONTROL
אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת

)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
489...................................בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

488...........................הצמיגיםטמפרטורתבדיקת
488............................בצמיגיםאווירלחץבדיקת
488...........................................מחדשהפעלה
487.....................................................תפקוד

אדפטיביתאדפטיביתשיוטשיוטבקרתבקרת
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה

גג
נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגג

נפתחשמשגגראה
86....................................................נפתחנפתחשמששמשגגגג

86........................................................סגירה
85..................................מפתחבאמצעותסגירה

88.....................................אוטומטיותפונקציות
88...................................בגשםסגירהפונקציית
86.......................................................פתיחה
85...............................המפתחבאמצעותפתיחה

)AIRMATIC(המתליםהמתליםמערכתמערכתגובהגובה
215......................................................כוונון

E-ACTIVE(המתליםהמתליםמערכתמערכתגובהגובה BODY
CONTROL(

223......................................................כוונון
500.....................................................חירוםחירוםגלגלגלגל

501.....................................................הוצאה
500....................................................הנחיות
501......................................................ניפוח

חלופיחלופיגלגלגלגל
חירוםגלגלראה
מתקפלחלופיגלגלראה

502...........................................מתקפלמתקפלחלופיחלופיגלגלגלגל
503.....................................................הוצאה
502....................................................הנחיות
503......................................................ניפוח
גלגליםגלגלים

496......................................................אחסון
485.....................................................בדיקה
אווירלחץבקרת(הצמיגיםטמפרטורתבדיקת

488.................................................)בצמיגים
אווירלחץבקרת(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת

488.................................................)בצמיגים
493.....................................................בחירה
487.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
495,497............................................החלפה
493...........................................בחדשהחלפה
497..................................גלגליםכיסוייהחלפת
485........................................רעשיםהיווצרות
493.........................................להתקנההנחיות
499......................................................הסרה
488...בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
499.....................................................התקנה
487...........................בצמיגיםאווירלחציטבלת
462......................................................טיפוח
486........................)הנחיות(בצמיגיםאווירלחץ

485.............................רגיליםלאנסיעהמאפייני
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TIREFIT.......................................470ערכת
MOExtended................................469צמיגי

485..........................................שלגשרשראות
469.............................................בצמיגתקלה

479............................................................גרירהגרירה
שטוחהשטוחהגרירהגרירה

גרירהמוטמערכתראה
סירהסירהגרירתגרירת

גרירהמוטמערכתראה

דד
דגםדגם

הרכבנתונילוחיתראה
לל"דואדוא

In-Carראה Office
362...................................................תנועהתנועהדיווחידיווחי

Car-to-X-Communication....................365
Live Traffic Information......................363

Liveשלהמינויהארכת Traffic
Information..........................................363

432.............................................כיבוי/הפעלה
365..........................................התצוגההפעלת
364..................................בכבישאירועיםהצגת
364.......................................תנועהמפתהצגת

362.....................................................סקירה
Live-לרישום Traffic Information..........363

541...............................................................דלקדלק
E10.......................................................540
540............................................)בנזין(איכות
541............................................)סולר(איכות
540.......................................................בנזין

541...........................נמוכותסביבהטמפרטורות
541.......................................................סולר
542............................................המיכלעתודת
542...........................................המיכלקיבולת
172.....................................................תדלוק
541....................................................תוספים
540............................................גופריתתכולת

דלתדלת
74.....................................לדלתנוספתאבטחה
78....................................)חירוםמפתח(נעילה
78..............................אוטומטיתחשמליתנעילה
69...........)אחוריתדלת(ילדיםבפניבטיחותנעילת
75..........................................)מבפנים(פתיחה
75.................................)מבפנים(נעילהשחרור
78...........................)חירוםמפתח(נעילהשחרור

69.................)ילדיםילדיםבפניבפניבטיחותבטיחותנעילתנעילת(אחוריתאחוריתדלתדלת

המטעןהמטעןתאתאדלתדלת
מטעןתאדלתראה

79....................................................מטעןמטעןתאתאדלתדלת
HANDS-FREE ACCESS......................82

83....................................הפתיחהזוויתהגבלת
545...............................................פתחמידות
80........................................................סגירה
79.......................................................פתיחה
83...........................)חירוםמפתח(נעילהשחרור
מטעןתאדלתראה

חניהחניהדמידמי
375.....................................................תשלום

אינטרנטאינטרנטדףדף
416......................................................טעינה

אינטרנטאינטרנטדפדפןדפדפן
416......................................אינטרנטדףטעינת
417......................................האפשרויותטעינת
418...........................................הגדרותטעינת
418.........................האינטרנטהיסטורייתמחיקת
418..........................................סימניותמחיקת
418............................................סימניותניהול
418......................................................סגירה
417.....................................................סקירה
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הה
האצההאצה

קיקדאוןראה
157.............................................אופטימליתאופטימליתהאצההאצה

157....................................................הפעלה
הרכבהרכבהגבהתהגבהת

216...............................................אחוריחלק
83.....................)המטעןהמטעןתאתאדלתדלת(פתיחהפתיחהזוויתזוויתהגבלתהגבלת
מהירותמהירותהגבלתהגבלת

מגבילראה
חורףחורףצמיגיצמיגימהירותמהירותהגבלתהגבלת

199......................................................כוונון
לאחורלאחורדיבורדיבורהגברתהגברת

327.............................................כיבוי/הפעלה
תנועהתנועהדיווחידיווחיעוצמתעוצמתהגברתהגברת

432......................................................כוונון
מערכתמערכתהגדרותהגדרות

326.........................................זמןאזורהגדרת
332..................................המרחקיחידתהגדרת
327..........................התאריך/הזמןתבניתהגדרת
328..............הרכבמיקוםשידורשלביטול/הפעלה
327....................הדיבורהגברתשלכיבוי/הפעלה
PIN..........332באמצעותההגנהשלכיבוי/הפעלה

326................והשעההתאריךשלאוטומטיכוונון
334..............)מולטימדיהמערכת(איפוספונקציית

®Bluetoothראה
MBUXראה Touch
Wi-Fiראה
נתוניםייצוא/ייבואראה
תוכנהעדכוןראה
שפהראה
עיסויעיסויהגדרותהגדרות

100......................................................איפוס
439...................................................צלילצלילהגדרותהגדרות

440..................................פיידר/באלאנסהגדרת
439.................ובסיםבינוניים,טרבלצליליהגדרת
440.......................אוטומטיתקולעוצמתהתאמת
439.......................................................מידע
439.....................................צלילתפריטפתיחת

פיידרפיידר/באלאנסבאלאנסהגדרתהגדרת
Burmester®............441שלהיקפישמעמערכת
®Burmesterממדי-תלתהיקפישמעמערכת

High End..............................................442
332.........................................המרחקהמרחקיחידתיחידתהגדרתהגדרת
מהירותמהירותהגדרתהגדרת

TEMPOMATראה

הצלילהצלילמוקדמוקדהגדרתהגדרת
Burmester®............441שלהיקפישמעמערכת

הצלילהצלילמיטובמיטובהגדרתהגדרת
®Burmesterממדי-תלתהיקפישמעמערכת

High End..............................................442
וטרבלוטרבלבינונייםבינוניים,בסבסצלילצלילהגדרתהגדרת

Burmester®............440שלהיקפישמעמערכת
®Burmesterממדי-תלתהיקפישמעמערכת

High End..............................................441
ובסיםובסיםבינונייםבינוניים,טרבלטרבלצליליצליליהגדרתהגדרת

Burmester®............440שלהיקפישמעמערכת
®Burmesterממדי-תלתהיקפישמעמערכת

High End..............................................441
ובסיםובסיםטרבלטרבל,בינונייםבינונייםצליליםצליליםהגדרתהגדרת

Burmester®............440שלהיקפישמעמערכת
®Burmesterממדי-תלתהיקפישמעמערכת

High End..............................................441
מידהמידהקנהקנההגדרתהגדרת

מפהראה
73...........................................נעילהנעילהשחרורשחרורהגדרתהגדרת
327........................................התאריךהתאריךתבניתתבניתהגדרתהגדרת
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261...............................................................הגההגה
103.............................................ההגהחימום
102..........................................)חשמלי(כוונון
102..............................................)ידני(כוונון
261....................................................לחצנים

תכליתיתכליתי-רברבהגההגה
261.........................................הלחצניםסקירת
הגהראה

גרירהגרירהמפנימפניהגנההגנה
90...............................................כיבוי/הפעלה
90.......................................................תפקוד

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
74.....................................לדלתנוספתאבטחה

89................................................אימובילייזר
)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה

228......................................................צדיתצדיתהגנההגנה
PINהגנתהגנת

332.............................................כיבוי/הפעלה
מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת

)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה
®PRE-SAFEראה PLUS)נוסעיםהגנת

)פלוסמניעתית

פלסטיקפלסטיקיריעותיריעותהדבקתהדבקת
185.......................קולייםוחיישניםמ"מכחיישני
הדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקציית(אוטומטיתאוטומטיתמנועמנועהדממתהדממת
ECO(..........................................................162
גלגליתגלגלית-הכלהכלההנעהההנעה

4MATICראה
הובלההובלה

480........................................................רכב
)תכליתיתכליתי-רברבצגצג(הודעההודעה

הצגעלהודעהראה
551.................................................הצגהצגעלעלהודעההודעה

551.....................................................הערות
551...................................)רכבמחשב(פתיחה

392..........................................................הודעותהודעות
392............................המוצגיםהמסרוניםהגדרת
393.....................................................העברה

393.......................................לשולחהתקשורת
392.....................................................כתיבה
393.....................................................מחיקה
393.......................................................מענה
392.....................................................סקירה
LINGUATRONIC(.........290(קוליותפקודות
392.....................................................קריאה
URL..................................393/במספרשימוש

393.........................................בהצעותשימשו
392.....................................................שליחה

קצרותקצרותהודעותהודעות
הודעותראה
תקלהתקלההודעותהודעות
הצגעלהודעהראה
צגצגהודעתהודעת

ç- - -km/h....................................586
È- - -km/h....................................588
Ø...................................................601
¯- - -km/h.....................................588
éAttention Assist576.............פעילאינו
éATTENTION ASSIST576....!הפסקה
557..................)דוגמה(שמאלימעבראור:
591............הרכבספרראהכעתזמינהאינה÷
591.................הרכבספרראהפועלתאינה÷
G593.....................................פועלתאינה
î586.....................................פועלתאינה
560.......................חלשהמצברפועלאינו&
560...................הרכבספרראהפועלאינו&
560...................הרכבאתתדלקפועלאינו&
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T592................הרכבספרראהפועלותאינן
590.................הרכבספרראהפעילותאינן!
Ý596.........נטעןוולט48-המצברהמתןאנא
J574................הבלמיםנוזלמפלסאתבדוק
ïהודעה(הגרירהוונעילתאתבדוק
562................................................)בצגלבנה
h598....................................צמיגיםבדוק
575......הרכבספרראהבלמיםרפידותבדוק#
מתגאתהפעללשחררכדיחנייהבלם!
574....................................................ההצתה
571...................הרכבספרראהחנייהבלם!
603............שמןליטר1הוסףהבאבתדלוק5
558.....................................אורותהדלק:
566...........הרכבספרראהקירורנוזלהוסף+
Àספרראהבחדשהמפתחאתהחלף
555.......................................................הרכב
Á556.....................בחדשהמפתחאתהחלף
568..............................אווירמסנןהחלף¸
Á556.........................במפתחסוללההחלף
Á556....)בצגאדומההודעה(זוההלאהמפתח

Á556......)בצגלבנההודעה(זוההלאהמפתח
dלפניהצתהכבהלנסיעהמוכןהרכב
561..............................................הרכבעזיבת
Á579...................מעטהמתןמתרומםהרכב
ï562..............................מסובבהגרירהוו
h597.........................גלגליםחיישניחסרים
ð589...................המרביתמהמהירותחריגה
558......................................אורותכבה:
ç587...............................................כבוי
ë585...............................................כבוי
פנהתקלהשמאליתחלוןכרית6
553..........................................)דוגמה(למוסך
î586.........................זונסיעהבתוכניתלא
ç584.....מלוכלכיםהמכםחיישניכעתזמיןלא
589................הרכבספרראהכעתזמיןלא!
585......מוגבלתהמצלמהראותכעתזמיןלא_
604...........מנועדומםעצורמנועשמןלחץ5
Á579...................................מתקררמדחס
605..........אפשריתאינההמנועשמןמדידת5
î40'מקסמהירותkm/h.....................586

567.................................רזרבידלקמכל8
ØמלאAdBlueבעודחירוםמצב

XXX km600..........................הרכבספרראה
ØמלאAdBlue600.............הרכבספרראה
ØמלאXX,X lAdBlueהצתההפעל.
601..........התנעהתתאפשרלאאחרת'שנ60המתן

565.................................שטיפהמימלא¥
Â577............................................מנמיך
552.............למוסךפנהתקלהריסוןמערכת6
559.........פעילהאינהחכמהתאורהמערכת:
603.........שמןמפלסהנמךמנועשמןמפלס5
604..........מנועדומםעצורמנועשמןמפלס5
594.............הרכבספרראהוולט12מצבר#
Û595.............הרכבספרראהוולט48מצבר
Á577..........................................מתרומם
ÿ566.................מנועדומםעצורקירורנוזל
567............................הדלקמסנןאתנקה!
Á579...................................יותרלאטסע
595..........לפעוללמנועהנחהרכבאתעצור#
595..........................הרכבספרראהעצור#
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ç587...........................................פסיבית
פנהתקלהשמאליתקדמית6
552..........................................)דוגמה(למוסך
594.................................הרכבספרראה#
602.....התנעהללאAdBlueמערכתשגיאת¯
ספרראהAdBlueמערכתשגיאת¯
601.......................................................הרכב
574........................החנייהבלםאתשחרר!
h599........................תקיןלאצמיגלבשים
558..............פועלתאינהאוטומטיתתאורה:
558....פעילהאינהאקטיביתעיקוליםתאורת:
ïבמצבההילוכיםבוררכאשררקתפעול

P...........................................................561
Ùראהמוגברכוחדרושבהיגויתקלה
563................................................הרכבספר
Ù563...הרכבספרראהמידעצורבהיגויתקלה
חירוםמצבAdBlueבמערכתתקלה¯
XXXבעוד km602...................הרכבספרראה

:חירוםמצבAdBlueבמערכתתקלה¯
XXX'מקס km/hבעודהתנעהללאXXX
km........................................................602
ä80סעתקלהkm/h576,578....היותרלכל
557.........................הרכבספרראהתקלה:
h598......................בצמיגיםאווירלחץתקן

PRE-SAFE Impuls Sideפועלתאינה
555..........................................הרכבספרראה

PRE-SAFE555.......הרכבספרראהפועלתאינה
565................................תקלהגניבהנגדאזעקה
597................מתפקדתאינהבצמיגיםהלחץבקרת
חסריםמתפקדתאינהבצמיגיםהלחץבקרת
597...........................................גלגליםחיישני
588.............................פועלתאינההשיוטבקרת
588......פועליםאינםהמהירותומגבילהשיוטבקרת
588.....................................כבויההשיוטבקרת
597......כעתזמינהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת
599.............................................מהירותהאט

XXX)חורףצמיגי(מהירותהגבלת km/h.....589
588......................................פועלאינוהמגביל

588...........................................פסיביהמגביל
ספרראההמסומןבמקוםהמפתחאתהנח
557.......................................................הרכב

570..........למוסךפנהאפשריתאינהלאחורהנסיעה
זמיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר
579....................................הרכבספרראהכעת
ראהכעתזמיןאינוהמהירותלהגבלתהעזר

583........................................ההפעלההוראות
583...............מתפקדאינוהמהירותלהגבלתהעזר
ספרראהכעתזמיןאינוהמתלשטחהעזר
581.......................................................הרכב
582..........................פועלאינוהמתלשטחהעזר
596......הרכבספרראהאפשריתאינההמנועהתנעת
596..........................שובאפשריתהמנועהתנעת
הדממה-התנעהלחצןעללחץמנועלכבותכדי

אחרבזופעמים3אוברציפותשניות3לפחות
566...........................................................זו
דוושתעלראשיתלחץRמהילוךלצאתכדי

569......................................................הבלם
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ללחוץישNאוPההילוכיםממצבלצאתכדי
569......................המנועאתולהתניעהבלמיםעל
עלראשיתלחץRאוDהילוךלשלבכדי

569...................................................הבלמים
ספרראהמופעלתהנוסעשלהאווירכרית
554.......................................................הרכב
ספרראהמושבתתהנוסעשלהאווירכרית
553.......................................................הרכב
P....568הילוכיםממצבלצאתכדיהבלמיםעללחץ

559...................................תקלהחירוםמאותתי
569...............הידרדרותסכנתהופעלקבועNמצב
569...............נייחהרכבכאשררקPהילוכיםמצב
571.......................................תקלהגיבוימצבר
ותיבתפתוחההנהגדלתהידרדרותסכנת

P.................................569במצבלאההילוכים
570........................הילוךלהחליףבלילמוסךסע

561...................................בהצלחהבוצעעדכון
561..............................................נכשלעדכון
561...................שהייתהכפיהתוכנהנכשלעדכון

ראהכעתזמיןאינואדפטיבידרךאורותעזר
559................................................הרכבספר
כעתזמיןאינופלוסאדפטיבידרךאורותעזר
559..........................................הרכבספרראה
559..........פעילאינופלוסאדפטיבידרךאורותעזר
559...............פעילאינוהדרךלאורותאקטיביעזר
גרירתבעתזמיןאינוהמתלשטחאקטיביעזר
582....................................הרכבספרראהגרור
ראהכעתזמיןאינוהמתלשטחאקטיביעזר
582................................................הרכבספר
582.................פועלאינוהמתלשטחאקטיביעזר
כעתזמיןאינוהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
581..........................................הרכבספרראה
581.........פועלאינוהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
כעתמוגבלפונקציותהיקףפעילבלימהעזר
592..........................................הרכבספרראה
ראהמוגבלפונקציותהיקףפעילבלימהעזר
593................................................הרכבספר
עקבכעתזמיןאינוהאקטיביההיגויעזר

580.................................מרובותחירוםעצירות

580...................מתפקדאינוהאקטיביההיגויעזר
PARKTRONIC-והאקטיביהחנייהעזר
583......................הרכבספרראהמתפקדיםאינם
גרורעםבנסיעהזמיןאינוהמתהשטחעזר
582..........................................הרכבספרראה
583....הרכבספרראהכעתזמיןאינוהתמרוריםעזר
ראהכעתזמיןאינואקטיביתנועהפקקיעזר
581................................................הרכבספר
ספרראהמתפקדאינואקטיביתנועהפקקיעזר
581.......................................................הרכב
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
587........................הרכבספרראהכעתזמיןאינו
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
587..............................................מתפקדאינו
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
587..................................................שובזמין
583................................פועלאינותמרוריםעזר
תיבתהמתןלפעוללמנועהנחהרכבאתעצור

570......................................מתקררתההילוכים
580.................................מתבצעתחירוםעצירת
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599.......................................מדיחמיםצמיגים
Mercedesשירותי me connectמוגבלים
593..........................................הרכבספרראה
570............................עצורתקלההילוכיםתיבת
568...................למוסךסעההנעהבמערכתתקלה
568.............מנועכבהעצורההנעהבמערכתתקלה

342........................................................יעדיעדהזנתהזנת
347.............................................במפהבחירה
348............................יעדיםרשימתמתוךבחירה
346........................................קשראישבחירת
348.............................שהתקבלהיעדאתבחירת
344.................................אחרוניםיעדיםבחירת
345......................................ענייןנקודתבחירת
353.........................................בינייםיעדהזנת
347........................מיליםשלוששלכתובתהזנת
342...........................כתובתאוענייןנקודתהזנת
346........................גאוגרפיותקואורדינטותהזנת
342.....................................................הערות

319......................................................תוויםתוויםהזנתהזנת
319.....................................הערות/פעולהאופן
320...............................................המגעבלוח
323..................................)מדיהצג(מגעבמסך
326.........................................המקלדתהגדרת

22..............................שימוששימושמכללמכללשיצאשיצארכברכבהחזרתהחזרת
22.......................................הסביבהעלשמירה

גלגלגלגלהחלפתהחלפת
497.............................................הרכבהגבהת
497.......................................................הכנה
500.............................................הרכבהנמכת
497.....................גלגליםכיסויישלהתקנה/הסרה
499...............................................גלגלהסרת
499.......................................חדשגלגלהתקנת
חירוםגלגלראה
497........................................גלגליםגלגליםכיסוייכיסוייהחלפתהחלפת
לאחורלאחורנהיגהנהיגההילוךהילוך

169.......................................................הנחת
סרקסרקהילוךהילוך

169.......................................................הנחת
356....................................................ליעדליעדהכוונההכוונה

360......................................................ביטול
359...............................................ליעדהגעה
359.....................................הבינייםליעדהגעה

358..................................נתיבלבחירתהמלצות
356.....................................................הערות
360................................................שטחליעד
358..............................מהיריםכבישיםעלמידע

361...........................................בשטחממיקום

357.......................................................פנייה
361.......................................................שטח
366............................רבודהרבודהמציאותמציאותעםעםליעדליעדהכוונההכוונה

367....................................................הפעלה
367..............................הרמזוריםתצוגתהפעלת
367..................בתיםומספרירחובותשמותהצגת
366.....................................................סקירה

)אוטומטיאוטומטי(הנתיבהנתיבהכרתהכרת
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
171......................................הילוךהילוךלהחלפתלהחלפתהמלצההמלצה
ניווטניווטהנחיותהנחיות

267...............................................רכבמחשב
ניווטניווטהנחייתהנחיית

359.............................................כיבוי/הפעלה
360....................השמעהחלשתשלכיבוי/הפעלה
360.......................................................חזרה
360.....................................הקולעוצמתכוונון

הרכבהרכבהנמכתהנמכת
216...............................................אחוריחלק
170................................................הילוכיםהילוכיםהעברתהעברת

171................................הילוךלהחלפתהמלצה
170.........................................................ידני
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רכברכבמיקוםמיקוםהעברתהעברת
328.............................................כיבוי/הפעלה

112...........................................................העמסההעמסה
105.....................................................הערות

113...................................................תלייהוו
114..................................................בגדיםווי
115...............המטעןתאלרצפתמתחתאכסוןחלל

112............................................קשירהטבעות
117...................................................גגמנשא
EASY-PACKמסדרתמטעןעיגוןערכתראה
157............................................................הערותהערות

157.......................................אופטימליתהאצה
156..................................................להרצהלהרצההערותהערות
נהיגהנהיגההערותהערות

158.................................לנהיגהכלליותהנחיות
156...........................................להרצההערות
125...................)סימטרינמוךאור(ל"לחונסיעה
בחורףבחורףהפעלההפעלה

485..........................................שלגשרשראות
בחירוםבחירוםהפעלההפעלה

155..........................................הרכבאתהתנע
הקולהקולעוצמתעוצמתהתאמתהתאמתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

Burmester®............440שלהיקפישמעמערכת

מדיהמדיההפעלתהפעלת
269..................................)הרכבמחשב(תפעול

תאימותתאימותהצהרתהצהרת
28........................................................מגבה
TIREFIT.........................................29ערכת
25...............רדיובאמצעותהפועליםברכברכיבים
25.................................אלקטרומגנטיתתאימות

312...........................................................הצעותהצעות
312.....................................................הגדרה
312......................................................טעינה
313.....................................................מחיקה
312.....................................................סקירה
313..................................................שםשינוי

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

505.....................................................הערות
505.............................................קשרמכשירי
505.............................במנועאלקטרוניתמערכת

184..........................................................השבתההשבתה
המושבהמושבשלשלאוטומטיתאוטומטיתהתאמההתאמה

97........................................................כוונון
החגורההחגורההתאמתהתאמת

38...............................................כיבוי/הפעלה

38.......................................................תפקוד
נסיעהנסיעההתחלתהתחלת
הערותראה
התנעההתנעה

רכבראה
482.................................................בירידהבירידההתנעההתנעה
482................................................במשיכהבמשיכההתנעההתנעה
חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעה

חיצוניתהתנעהלכבלחיבורראה
הגרירההגרירההתקןהתקן

254.................הגרירהוושלהחוצה/פנימההטייה
253.....................................................הערות
549...........................................כלליותהערות
255...................................גרורשלניתוק/חיבור
462......................................................טיפוח
549...............................ותוספותאביזריםמידות
549..............................................בליטהמידת
257..........................................לאופנייםמנשא
549....................................לגרירהמותרמשקל
549............................................חיבורנקודות
550.................................................סרןעומס
550.....................................הגרירהוועלעומס
230..........................................גרורתמרוןעזר
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מערכת(הגרירהוושלקיפול/פתיחה
MBUX(.................................255מולטימדיה

255..............................................חשמלישקע
התקשרותהתקשרות
שיחותראה

וו
113.........................................................תלייהתלייהוווו
114........................................................בגדיםבגדיםוויווי

114.....................................................שימוש
הנסיעההנסיעהדינמיקתדינמיקתויסותויסות

)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
אדפטיביאדפטיבימהירותמהירותויסותויסות

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססמהירותמהירותויסותויסות

210......................המחווניםמכלולצגעלחיוויים
206......................................................כוונון
205.....................................................תפקוד

מרחקמרחקויסותויסות
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
אוטומטיאוטומטימרחקמרחקויסותויסות

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה

זז
ניידניידטלפוןטלפוןדיבורדיבורזיהויזיהוי

383....................................................הפסקה
383....................................................הפעלה

184.................................)חונהחונהרכברכב(התנגשותהתנגשותזיהויזיהוי
התעייפותהתעייפותזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSIST
עירנותעירנותחוסרחוסרזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSIST
עייפותעייפותזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSIST
551..................................................הודעותהודעותזיכרוןזיכרון
33.....................................................יוצריםיוצריםזכויותזכויות
תאורהתאורההמשךהמשךזמןזמן

132....................................................חיצונית
134.......................................................פנימי

השבתההשבתהזמןזמן
185.......................מנוחהמצבשלביטול/הפעלה
184....................................המנוחהמצבתפקוד

חח
חגורהחגורה

בטיחותחגורתראה
36,38.............................................בטיחותבטיחותחגורתחגורת

38........................................................הסרה
38.....................החגורההתאמתשלכיבוי/הפעלה
38.................................)תפקוד(חגורההתאמת
37........................................................חגירה
464......................................................טיפוח
37.................................................גובהכוונון
38...............................................התרעהנורית

36............................................הגנהפוטנציאל
36...................................מוגבלהגנהפוטנציאל
במושביםהבטיחותחגורותמצבתצוגת

38...................................................האחוריים
האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבטיחותבטיחותחגורתחגורת

38.................................................מצבתצוגת
144.......................................................שיורישיוריחוםחום

144..................האחורייםבמושביםהפעלהיחידת
רעלרעלהסרתהסרתחומרחומר

®AdBlueראה

הפחתההפחתהחומרחומר
®AdBlueראה

מפתחמילות636



USB....................................................122חיבורחיבור
אינטרנטאינטרנטחיבורחיבור

415..........................)ניידטלפון(האישורביטול
412....................................................הגבלות
Bluetooth®(...............................413(הגדרה
Wi-Fi(........................................413(הגדרה
415.............................האוטומטיהניתוקהגדרת
Bluetooth®(................413(גישהנתוניהגדרת
416.....................................חיבורסטטוסהצגת

415.................................................התחברות
414........................)לרכבטלפוןמערכת(התקנה
415..........................................אוטומטיחיבור
412.......................................................מידע
416............................................חיבורסטטוס
413...............................תקשורתמודולפונקציה
415..............................הניידהטלפוןשלפרטים

477................................חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהלכבללכבלחיבורחיבור
475...........................................כלליותהערות

PASSENGERמצבמצבחיוויחיווי AIR BAG
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרולראה

חיותחיות
70.........................................ברכבמחמדחיות

70...............................................ברכבברכבמחמדמחמדחיותחיות

קולייםקולייםוחיישניםוחיישניםממ"מכמכחיישניחיישני
185.........................................................נזק
462..............................................)טיפולטיפול(חיישניםחיישנים
495..................................................גלגליםגלגליםחילוףחילוף
חימוםחימום

אקליםבקרתראה
ההגהההגהחימוםחימום

103.............................................כיבוי/הפעלה
146.....................................הקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהחימוםחימום

הקדמיתהשמשהחימוםראה
מושבמושבחימוםחימום

100.............................................כיבוי/הפעלה
משטחיםמשטחיםחימוםחימום

101......................................................כוונון
במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/חימוםחימום

150.....................................)רחוקשלט(בעיות
149..........................)רחוקשלט(סוללההחלפת
146........................)הפעלהיחידת(כיבוי/הפעלה
148.....................................)רחוקשלט(כוונון
MBUX(............147מולטימדיהמערכת(קביעה
149...................................)רחוקשלט(תצוגות

464......................................)טיפוחטיפוח(פלסטיקפלסטיקחיפויחיפוי
464.........................................)טיפוחטיפוח(תקרהתקרהחיפויחיפוי

גלובליגלובליחיפושחיפוש
316.....................................................סקירה
317.....................................................תפקוד

התרעננותהתרעננותתחנותתחנותחיפושחיפוש
355...............................אוטומטיחיפושהתחלת

דלקדלקתחנתתחנתחיפושחיפוש
354...............האוטומטיהחיפוששלכיבוי/הפעלה
354...............................אוטומטיחיפושהתחלת
462.............................................)טיפולטיפול(חישוקיםחישוקים

חלוןחלון
צד-חלונותראה
84........................................................צדצד-חלונותחלונות

70....האחורייםבמושביםילדיםבפניבטיחותנעילת
84........................................................סגירה
85..................................מפתחבאמצעותסגירה
85................................................נוחותסגירת

85...................................בגשםסגירהפונקציית
85.........................................אוטומטיתפעולה
84.......................................................פתיחה
85...............................המפתחבאמצעותפתיחה
85...............................................נוחותפתיחת

אוויראווירחלוקתחלוקת
MBUX(............143מולטימדיהמערכת(הגדרה
141......................................................כוונון
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בלימהבלימהכוחכוחחלוקתחלוקת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(.........................................191
115.....................המטעןהמטעןתאתאלרצפתלרצפתמתחתמתחתאכסוןאכסוןחללחלל
אחוריאחוריחלקחלק

216.....................................................הגבהה
216.....................................................הנמכה

22..................................................מקורייםמקורייםחלקיםחלקים
חנייהחנייה

חשמליחנייהבלםראה

טט
487..................................בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחצילחציטבלתטבלת
112..................................................קשירהקשירהטבעותטבעות
גרירהגרירהטבעתטבעת

482.....................................................התקנה
481..............................................אחסוןמקום

טווחטווח
AdBlue®...............................................265

266.......................................................הצגה
464............................................................טיפוחטיפוח

462........................................חישוקים/גלגלים
462.............................................הגרירההתקן

464...........................................בטיחותחגורת
462...................................................חיישנים
464............................................פלסטיקחיפוי
464..............................................תקרהחיפוי
464...............................................מושבכיסוי
462..............................................מגביםלהבי

461......................................דקורטיביתמדבקה
462....................................................מדרכים
457............................................שטיפהמכונת
462............................................360°מצלמת
462.................................לאחורהנסיעהמצלמת

464.........................דקורטיבייםרכיבים/טבעיעץ
460........................................................צבע
464..........................................................צג

462..............................................מפלטצינור
464......................................................שטיח
459.............................................ידניתשטיפה
462....................................................שמשות
462..........................................חיצוניתתאורה
456........................................מים-אווירתעלת

טיפולטיפול
458...............................גבוהבלחץניקוימכשיר
284.........................................................טלוויזיהטלוויזיה

438...........................................תמונההגדרות
438..........................................כתוביותהגדרת

433....................................................הפעלה
435...........................מלאמסךשלהסתרה/הצגה
438..........................................טלטקסטהצגת
CI+(..........................439מודול(תפריטטעינת
438..........................................הבהירותכוונון
432.......................................................מידע
434.....................................................סקירה
438.........................................טלטקסטסקירת
LINGUATRONIC(.........284(קוליותפקודות
437.......................................שמעשפתקביעת
דיגיטליתדיגיטליתטלוויזיהטלוויזיה
טלוויזיהראה
טלטקסטטלטקסט
438.......................................................הצגה
438.....................................................סקירה

269,379,383............................................טלפוןטלפון
385..........................לרכבטלפוןמערכתהגדרות
386.......)לרכבטלפוןמערכת(SIMכרטיסהגדרת
383............................................צלצולהגדרת
381......................................ניידטלפוןהחלפת
אפסטווחתקשורת(ניידטלפוןהחלפת

)NFC((..................................................382
377....................................................הנחיות
386................)לרכבטלפוןמערכת(שיחההעברת
386..............)לרכבטלפוןמערכת(שיחותהעברת
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387......................שיחהבמהלךפונקציותהפעלת
154............................)ניידטלפון(הרכבהתנעת

387.................................................התקשרות
383.................................ניידטלפוןדיבורזיהוי
Secure(ניידטלפוןחיבור Simple

Pairing(.................................................380
384...........)לרכבטלפוןמערכת(ניידטלפוןחיבור
380....................)ססמה-מפתח(ניידטלפוןחיבור
אפסטווחתקשורת(ניידטלפוןחיבור

)NFC((..................................................382
385........)לרכבטלפוןמערכת(SIMכרטיסחיבור
123........................)ניידטלפון(אלחוטיתטעינה
389.........................................קשראנשיייבוא
389.............................)סקירה(קשראנשיייבוא
380.......................................................מידע
414...)לאינטרנטחיבורהגדרת(לרכבטלפוןמערכת
382........................................ניידטלפוןניתוק
75...............................)ניידטלפון(הרכבנעילת
380...............................................פעולהסוגי

SIM..........................385-השלPIN-הסטטוס
384.......................לרכבהטלפוןבמערכתסמלים
386..................)לרכבטלפוןמערכת(סלולריספק

383.........................לרכבהטלפוןמערכתסקירת
379..................................הטלפוןתפריטסקירת
382.......................ובשידורבקליטההקולעוצמת
LINGUATRONIC(.........282(קוליותפקודות

75......................)ניידטלפון(הרכבנעילתשחרור
386...............)לרכבטלפוןמערכת(ממתינהשיחה
387............................שיחהבמהלךנכנסתשיחה
387.....................משתתפיםכמהעםטלפוןשיחת
NFC(..............382(אפסטווחבתקשורתשימוש
381...........................................פונקציהשינוי
387......)לרכבטלפוןמערכת(בנתוניםשימוששפת
269..................................)הרכבמחשב(תפריט

נוסףנוסףטלפוןטלפון
381......................................................חיבור

ניידניידטלפוןטלפון
415....................לאינטרנטלחיבורהאישורביטול
154..........................................הרכבאתהתנע
123.........................................אלחוטיתטעינה
75................................................הרכבנעילת
506................................)מרבית(שידורעוצמת
75.......................................הרכבנעילתשחרור
506.....................................................תדרים
Androidראה Auto
Appleראה CarPlay®
Mercedes-Benzראה Link
טלפוןראה
141......................................................טמפרטורהטמפרטורה

צמיגיםצמיגיםטמפרטורתטמפרטורת
488.................)בצמיגיםאווירלחץבקרת(בדיקה
487.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת

טעינהטעינה
USB.............................................122חיבור
122...................................)אלחוטי(ניידטלפון
477..............................................)רכב(מצבר

אלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
122.....................................הערות/פעולהאופן
123................................................ניידטלפון

יי
170..........................................בהגהבהגההילוכיםהילוכיםידיותידיות
שיחותשיחותיומןיומן

391.............................להצעותאפשרויותבחירת
391.....................................טלפוןשיחתביצוע
391......................................האפשרויותטעינת
392.....................................................מחיקה
391.....................................................סקירה

מידהמידהיחידותיחידות
332......................................................כוונון

16.........)האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםאזוראזור(בדלתבדלתהפעלההפעלהיחידתיחידת
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עיליתעיליתהפעלההפעלהיחידתיחידת
12.......................................................סקירה

14.........................................הדלתותהדלתותהפעלתהפעלתיחידתיחידת
332............................................נתוניםנתוניםייצואייצוא/ייבואייבוא

332.....................................הערות/פעולהאופן
332...............................................ייצוא/ייבוא

יינוןיינון
MBUX(..145המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה

גרורגרורייצובייצוב
190.....................................הערות/פעולהאופן

ילדיםילדים
47.............................................כלליותהערות
48........................................ברכבסכנותמינית

361...............................................................יעדיעד
359.........................היעדעללמידעמהירהגישה
362.....................................................חיצוני
361..............................האחרוניםהיעדיםעריכת
353......................................בינייםיעדיעריכת
361.................)הרכבשלהנוכחיהמיקום(שמירה
361...................................כלליכמועדףשמירה

בינייםבינייםיעדיעד
353.......................................................הזנה

355.........אוטומטיהתרעננותתחנותחיפושהתחלת
354.................אוטומטידלקתחנתחיפושהתחלת

353....................בינייםיעדיהכוללמסלולחישוב
353......................................................עריכה

אחרוניםאחרוניםיעדיםיעדים
344.....................................................בחירה

יצוליצול
גרירהמוטמערכתראה

ככ
464.........................................)טיפוחטיפוח(מושבמושבכיסויכיסוי
מתקפלמתקפלמטעןמטעןתאתאכיסויכיסוי

111.............................................התקנה/הסרה
110.....................................................הערות
110.............................................קיפול/פריסה

עבודהעבודהכליכלי
לרכבעבודהכליערכתראה

105...................................................העמסההעמסהכלליכללי
אוויראווירכמותכמות

141......................................................כוונון
אוויראווירכניסתכניסת

מים-אווירתעלתראה
31.....................................................חירוםחירוםכרטיסכרטיס
חכםחכםכרטיסכרטיס

438.....................................................שימוש

39........................................................אוויראווירכריתכרית
35........................................................הזנקה
39......................................לברכייםאווירכרית
39.........................................לחלוןאווירכרית
39..........................................צדיתאווירכרית
39.................)קדמינוסע,נהג(קדמיתאווירכרית

39............................................התקנהמקומות
PASSENGERהבקרהנוריות AIR BAG.....43
39.......................................................סקירה

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

39............................................לברכייםלברכייםאוויראווירכריתכרית
39...............................................לחלוןלחלוןאוויראווירכריתכרית
39.................................................צדיתצדיתאוויראווירכריתכרית
39........................)קדמיקדמינוסענוסע,נהגנהג(קדמיתקדמיתאוויראווירכריתכרית

לל
מגביםמגביםלהבילהבי

134....................................................החלפה
MAGIC(החלפה VISION

CONTROL(.........................................136
462......................................................טיפוח

300.........................................................מגעמגעלוחלוח
301............................מוזיקהוקטעתחנהבחירת
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300.........................................הרגישותהגדרת
301..................................אקוסטימשובהגדרת
301........................הפטימשובשלכיבוי/הפעלה
301...................................ידכתבזיהויהקראת
300.....................................................תפעול

מכשיריםמכשיריםלוחלוח
קוקפיטראה
הדגםהדגםזיהויזיהוילוחיתלוחית

537.......................................................מנוע
537........................................................רכב
537.............................................הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחית

VIN......................................................537
EC.....................537-השלהפעלהרישיוןמספר
537.......................................מותרכוללמשקל
537..........................................מותרסרןעומס
537...................................................צבעקוד

אוויראווירלחץלחץ
בצמיגיםאווירלחץראה

487...........................................בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץ
488.................)בצמיגיםאווירלחץבקרת(בדיקה
487.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
486.....................................................הערות
488...בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
487...........................בצמיגיםאווירלחציטבלת

TIREFIT.......................................470ערכת
הדממההדממה-התנעההתנעהלחצןלחצן

153...................ההצתהאוהמתחאספקתהפעלת
154.............................................הרכבהתנעת
178...............................................הרכבכיבוי

הילוכיםהילוכיםלחצנילחצני
בהגההילוכיםידיותראה
לחצניםלחצנים
261........................................................הגה
הגרירההגרירהלתפוחלתפוח

254...................................החוצה/פנימההטייה
MBUX(....255מולטימדיהמערכת(קיפול/פתיחה

ממ
תקרתקר-אלאלמאפיינימאפייני

MOExtended................................469צמיגי
485.................................)רגיליםרגיליםלאלא(נסיעהנסיעהמאפיינימאפייני
מאפרהמאפרה

119..................)מלפניםמרכזיתקונסולה(שימוש
היקפיהיקפימבטמבט

360°מצלמתראה
מגבהמגבה

28............................................תאימותהצהרת

496..............................................אחסוןמקום
שמשותשמשותמגבימגבי

134....................................מגביםלהביהחלפת
MAGIC(מגביםלהביהחלפת VISION

CONTROL(.........................................136
134.............................................כיבוי/הפעלה

197............................................................מגבילמגביל
198.....................................................בחירה
197.........................................המערכתגבולות
199............................................קבועההגדרה
198...........................................מהירותהגדרת
198....................................................הפעלה
198.........................................המהירותטעינת
198.......................................................כיבוי

198....................................................לחצנים
197......................................................פסיבי
198........................................המהירותשמירת
198......................................................תנאים
197.....................................................תפקוד

242...................................................התנגשותהתנגשותמגןמגן
שמששמשמגןמגן

139.....................................................תפעול
מהירותמהירותמדמד

266....................................................דיגיטלי
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266...........................................דיגיטלידיגיטלימהירותמהירותמדמד
מרחקמרחקמדמד

כוללנסיעהמרחקראה
מתאפסנסיעהמרחקראה

מתאפסמתאפסנסיעהנסיעהמרחקמרחקמדמד
מתאפסנסיעהמרחקראה
461.........................)ניקויניקויהערותהערות(דקורטיביתדקורטיביתמדבקהמדבקה
דיגיטלידיגיטלירכברכבמפתחמפתחמדבקתמדבקת

154..........................................הרכבאתהתנע
75................................................הרכבנעילת
75.......................................הרכבנעילתשחרור

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלמילוילמילוימדחסמדחס
TIREFITערכתראה

מדיהמדיה
269..................................)הרכבמחשב(תפריט
462................................................)טיפוחטיפוחמדרכיםמדרכים
126..............................................גבוהגבוהאוראורמהבהבמהבהב
546.................................................מרביתמרביתמהירותמהירות
מגבילראה
CI+....................................................439מודולמודול

439............................................תפריטפתיחת
438...................................חכםבכרטיסשימוש

30...............................................................מוסךמוסך
מורשהמוסךראה

30.....................................................מורשהמורשהמוסךמוסך
מורשהמוסךראה
מועדפיםמועדפים

313.....................................................הוספה
348................................................יעדהוספת
314.......................................................הזזה
313......................................................טעינה
348..............................................הביתכתובת
348..........................................העבודהכתובת
314.....................................................מחיקה
313.....................................................סקירה
314..................................................שםשינוי

92,107.......................................................מושבמושב
100...........................................הגדרותאיפוס

14...........................................כוונוןאפשרויות
למושביםבידורמערכת(עיסויתוכניתבחירת

446................................................)האחוריים
בידורמערכת(מאחורמושביםהגדרות
445...................................)האחורייםלמושבים
מושבים(המושבמשענתשלבחזרההרמה

109..................................................)אחוריים
97.........................המושבשלאוטומטיתהתאמה
101.........................................משטחיםחימום

92............................................)חשמלי(כוונון
92................................הנהגמושבשלנכוןמצב
99...............................ההתעמלותתוכניתסקירת

104................................תפעולזיכרוןפונקציית
97............................................כוונוניםקביעת
ENERGIZING.................335מושבקינטיקת
107...)האחורייםמושבים(משענתשלקדימהקיפול
99......................................סקירהעיסויתוכנית
95.........................התחתוןבגתכיוונים4תמיכת
הקדמיהנוסעמושבראה
16...........................)האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםאזוראזור(מושבמושב

16...........................................כוונוןאפשרויות
אחוריאחורימושבמושב

מושבראה
לילדיםלילדיםבטיחותבטיחותמושבמושב

ISOFIX/i-Size)60............................)התקנה
Top Tether..............................................62

51..................לילדיםריסוןמערכותעבורהמלצות
48.........................וסכנותלסיכוניםבנוגעהנחיות
47.............................................כלליותהערות
67..........................)הנחיות(הקדמיהנוסעמושב
אווירכריתנטרולללא(הקדמיהנוסעמושב

67...................................................)אוטומטי
לילדיםריסוןלמערכתמתאימהישיבהמקומות
64..................בטיחותחגורתבאמצעותהמחוברת
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ריסוןלמערכתמתאימיםישיבהמקומות
i-Size.....................................59בתקןלילדים
ריסוןמערכותלעיגוןמתאימיםישיבהמקומות
ISOFIX.................................56בתקןלילדים
53............................................)הנחיות(עיגון

54.........................................האישורקטגוריות
66................................האחוריהמושבעלריסון
68..........................הקדמיהנוסעמושבעלריסון

הנהגהנהגמושבמושב
מושבראה
94.............................................הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

94.......................................הנהגממושבכוונון
מושבראה
פונקציונליפונקציונלימושבמושב

הדלתותהפעלתיחידתראה
)האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםאזוראזור(פונקציונליפונקציונלימושבמושב

)האחורייםהמושביםאזור(מושבראה
מזוודותמזוודות

105....................................................אבטחה
118...................................................כוסותכוסותמחזיקמחזיק

118..............................האחורייםהמושביםאזור
עלהשמירהפונקצייתשלכיבוי/הפעלה
119...................................................חום/קור

118................................)מכשיריםלוח(שימוש

משקאותמשקאותמחזיקמחזיק
כוסותמחזיקראה
מחשבמחשב

רכבמחשבראה
דרךדרךמחשבמחשב

267......................................................איפוס
266.......................................................הצגה

261......................................................רכברכבמחשבמחשב
451.......................................טיפולמועדהצגת
261.........................................תפריטיםסקירת
264............................................תכליתי-רבצג

261.....................................................תפעול
266............................................העזרהתפריט
269.............................................טלפוןתפריט
269..............................................מדיהתפריט
267..............................................ניווטתפריט
266.............................................נסיעהתפריט
263...........................................סגנונותתפריט
268...............................................רדיותפריט
265............................................שירותתפריט
270....................................עיליתתצוגהתפריט

468......................................................כיבויכיבוימטףמטף
שטיפהשטיפהמימי

שמשותשטיפתנוזלראה

545....................................................הרכבהרכבמידותמידות
373..........................................האווירהאווירמזגמזגעלעלמידעמידע
מיחזורמיחזור

שימושמכללשיצארכבהחזרתראה
הרכבהרכבמיקוםמיקום

328............................השידורשלביטול/הפעלה
373..............................................................מכהמכה
457......................................)טיפוחטיפוח(שטיפהשטיפהמכונתמכונת
מחווניםמחווניםמכללמכלל

מחווניםצגראה
מנועמנועמכסהמכסה

452............................................סגירה/פתיחה
458.........................)טיפוחטיפוח(גבוהגבוהבלחץבלחץניקויניקוימכשירמכשיר
31............................................רפואייםרפואייםעזרעזרמכשירימכשירי
קשרקשרמכשירימכשירי

505..........................................להתקנההערות
506................................)מרבית(שידורעוצמת
506.....................................................תדרים

ברכבברכבאבחוןאבחוןממשקממשק
אבחוןשקעראה
החלוןהחלוןמנגנוןמנגנון

צד-חלונותראה
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מנועמנוע
155...................................)חירוםמצב(הפעלה
Remote(התנעה Online(.........................156
154....................................)ניידטלפון(התנעה
154......................)הדממה-התנעהלחצן(התנעה
154...............)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(התנעה
477..........................................חיצוניתהתנעה
178........................)הדממה-התנעהלחצן(כיבוי
537...............................................מנועמספר

ECO.....................162הדממה-התנעהפונקציית
קריאהקריאהמנורתמנורת

פנימיתתאורהראה
הידרדרותהידרדרותמניעתמניעת

HOLDפונקצייתראה
גגגגמנשאמנשא

117....................................................העמסה
117......................................................חיבור

לאופנייםלאופנייםמנשאמנשא
257.........................................גרורגרירתמצב

)מדיהמדיהצגצג(הביתהביתמסךמסך
297.....................................................סקירה

)מדיהמדיהצגצג(מגעמגעמסךמסך
299..................................אקוסטימשובהגדרת
323...............................................תוויםהזנת

299.....................................................תפעול
354............................................................מסלולמסלול

354....................................חלופימסלולבחירת
355.........................במפהשנשמרהמסלולהצגת

355...................................שמורמסלולהתחלת
362.....................................................חיצוני
356....................................שמורמסלולעריכת
355............................................מסלולרישום
356................................הרשוםהמסלולשמירת

חלופיחלופימסלולמסלול
מסלולראה
רכברכבזיהויזיהוימספרמספר

VINראה
טלפוןטלפוןמספרמספר

269......................................)רכבמחשב(חיוג
537......................................................מנועמנועמספרמספר
EC(................................537(הפעלההפעלהרישיוןרישיוןמספרמספר
EC...........................537-ההשלשלהפעלההפעלהרישיוןרישיוןמספרמספר
רדיורדיולציודלציודאישוראישורמספרימספרי

507............................................טכנייםנתונים
מסרוניםמסרונים

LINGUATRONIC(.........290(קוליותפקודות
הודעותראה

תחנהתחנהאחראחרמעקבמעקב
431......................................................כוונון
בטיחותבטיחותמערכותמערכות
נהיגהבטיחותמערכתראה
עזרעזרמערכותמערכות

266..................................)הרכבמחשב(תפריט
נהיגהבטיחותמערכתראה
406............חירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת

411...................................)רוסיה(עצמיאבחון
ERAבדיקהמצבשלעצירה/הפעלה

GLONASS...........................................411
406.......................................................מידע
409,411........................נתוניםהעברתעלמידע
408.....................................................סקירה
408...............................אוטומטיתחירוםקריאת
409.........................ידניתבהפעלהחירוםקריאת

אזהרהאזהרהמערכתמערכת
)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה
אזעקהאזעקהמערכתמערכת

)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה
גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת

)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה
EDW(.........................89(גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת

90.............................................האזעקהביטול
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91.................הרכבפניםאבטחתשלכיבוי/הפעלה
90..................גרירהמפניההגנהשלכיבוי/הפעלה
89.......................................................תפקוד
90..............................הרכבפניםאבטחתתפקוד
90...............................גרירהמפניההגנהתפקוד

127..........................................חירוםחירוםאיתותאיתותמערכתמערכת
במנועבמנועאלקטרוניתאלקטרוניתמערכתמערכת

505.....................................................הערות
ADSזעזועיםזעזועיםבולמיבולמימערכתמערכת PLUS

AIRMATICראה
185........................................נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכתמערכת

ABS)186............)גלגליםנעילתלמניעתמערכת
ABS186.............................................לשטח
BAS)186.........................)לבלימהעזרמערכת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(.........................................191
ESP®190...........................................לשטח
196......................................אדפטיביבלם-אור

185....................................................אחריות
185.......................קולייםוחיישניםמ"מכחיישני
ESP®............................190-השלהגרורייצוב

185...................................................מצלמות
185.....................................................סקירה
191.....................................אקטיביבלימהעזר

STEERהיגויעזר CONTROL.................191
ESP®................................190שלצדרוחעזר
האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםMBUXבידורבידורמערכתמערכת

331......)ילדיםבפניהבטיחותנעילת(מסכיםנעילת
האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבידורבידורמערכתמערכת

449....................................צלילהגדרותבחירת
446....................................עיסויתוכניתבחירת
446.............................................אקליםבקרת
449............................................השמעהבקרת
447..............................................שפההגדרת
449.......................................הטלוויזיההדלקת
448......................................מדיהמצבהפעלת
447.............................................ניווטהפעלת
447..................................ההתקניםמנהלטעינת
448...האינטרנטודפדפןאפליקציות,שירותיםטעינת
447..........................................הבהירותכוונון
445............................האחורייםהמושביםכוונון
446................................האופפתהתאורהכוונון
444.................................................הצגכיבוי
448................................המדיהפעולתעלמידע
443.....................................................סקירה
444.........................................האוזניותסקירת
449..................................הצלילהגדרותסקירת
443...............................האחורייםהצגיםסקירת

ודפדפןהאפליקציות,השירותיםסקירת
447.................................................האינטרנט
442.............................................בטוחשימוש

קוליקולישיחשיח-דודומערכתמערכת
LINGUATRONICראה
145................................................הבישוםהבישוםמערכתמערכת

145.............................בקבוקוןשלהסרה/חיבור
145......................................................כוונון
הנוסעיםהנוסעיםעלעלמניעתיתמניעתיתהגנההגנהמערכתמערכת

)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה
הפעלההפעלהמערכתמערכת

רכבמחשבראה
קוליתקוליתהפעלההפעלהמערכתמערכת

LINGUATRONICראה
PLUSטיפוליםטיפוליםמערכתמערכת

ASSYSTראה PLUS
לרכבלרכבטלפוןטלפוןמערכתמערכת

טלפוןראה
אגרהאגרהלכבישילכבישימערכתמערכת

140............................................קדמיתשמשה
גלגליםגלגליםנעילתנעילתלמניעתלמניעתמערכתמערכת

)גלגליםנעילתלמניעתמערכת(ABSראה
259............................................גרירהגרירהמוטמוטמערכתמערכת
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מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת
334..................................)יצרןהגדרות(איפוס
DSR....................................200כיבוי/הפעלה
327....................הדיבורהגברתשלכיבוי/הפעלה
318...............................הצלילשלכיבוי/הפעלה
184...........................)חונהרכב(התנגשותזיהוי
319.....................................הקולעוצמתכוונון

313..................................................מועדפים
306.......................................ראשיותפונקציות
ENERGIZING.................335מושבקינטיקת
298.................................מרכזייםהפעלהרכיבי
)מולטימדיהמערכת(פניםמערכותעזרMBUXראה
תוויםהזנתראה
הצעותראה
מגעלוחראה
MBUXמולטימדיהמערכתראה
התראותמרכזראה
MBUXשלהפניםמערכותעזרראה
)מולטימדיהמערכת(צגראה
MBUX..............................295מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת

206...הדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסותהגדרת
I...............................167הנסיעהתוכניתהגדרת
185.......................מנוחהמצבשלביטול/הפעלה
ENERGIZINGתוכניתהפעלת

COMFORT..........................................338

143.........האחורייםלמושביםהאקליםבקרתכוונון
295.....................................................סקירה
326................................התצוגההגדרותקביעת
ENERGIZINGתוכניות COMFORT

336...................................................)סקירה(
184....................................המנוחהמצבתפקוד

אוויראווירמיזוגמיזוגמערכתמערכת
אקליםבקרתראה
מתליםמתליםמערכתמערכת

E-ACTIVE(בודדיםגלגליםבקרת
BODY CONTROL(.............................223

AIRMATIC(...215(המתליםמערכתגובהכוונון
E-ACTIVE(המתליםמערכתגובהכוונון

BODY CONTROL(.............................223
E-ACTIVE(היחלצותמצב BODY

CONTROL(.........................................222
AIRMATICראה
E-ACTIVEראה BODY CONTROL
הידראוליתהידראולית-חשמליתחשמליתמתליםמתליםמערכתמערכת

E-ACTIVEראה BODY CONTROL
נהיגהנהיגהמערכתמערכת

AIRMATICראה
ATTENTIONראה ASSIST
DSRראה

E-ACTIVEראה BODY CONTROL
TEMPOMATראה
מגבילראה
נהיגהבטיחותמערכתראה
360°מצלמתראה
לאחורהנסיעהמצלמתראה
נתיבלהחלפתאקטיביעזרראה
מתיםשטחיםלזיהויאקטיביעזרראה
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
אקטיבימהירותהגבלתעזרראה
אקטיביהיגויעזרראה
אקטיביחניהעזרראה
PARKTRONICחנייהעזרראה
מהירותלהגבלתעזרראה
מתיםשטחיםלזיהויעזרראה
אקטיביחירוםעצירתעזרראה
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
תמרוריםעזרראה
HOLDפונקצייתראה
לבלימהלבלימהעזרעזרמערכתמערכת

)לבלימהעזרמערכת(BASראה
חירוםחירוםקריאתקריאתמערכתמערכת

חירוםלהזעקתMercedes-Benzמערכתראה
ריחריחמערכתמערכת

הבישוםמערכתראה
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34.....................................................ריסוןריסוןמערכתמערכת
34..............................................עצמיתבדיקה
47........................לילדיםבנוגעעקרוניותהנחיות
34............................................לפעולהמוכנות
34...............................................התרעהנורית

34............................................הגנהפוטנציאל
34...................................מוגבלהגנהפוטנציאל
35........................................תאונהבעתתפקוד
34........................................................תקלה
השמשההשמשהשטיפתשטיפתמערכתמערכת

456.......................................................מילוי
Burmester®.................440שלשלהיקפיהיקפישמעשמעמערכתמערכת

441....................................צלילפרופילבחירת
441..................................פיידר/באלאנסהגדרת
441.....................................הצלילמוקדהגדרת
440.................ובסיםבינוניים,טרבלצליליהגדרת
440.......................אוטומטיתקולעוצמתהתאמת
440.......................................................מידע
440.....................................צלילתפריטפתיחת
®Burmesterממדיממדי-תלתתלתהיקפיהיקפישמעשמעמערכתמערכת
High End...................................................441
442....................................צלילפרופילבחירת
442..................................פיידר/באלאנסהגדרת
442...................................הצלילמיטובהגדרת
441.................ובסיםבינוניים,טרבלצליליהגדרת

441.......................אוטומטיתקולעוצמתהתאמת
441.......................................................מידע
441.....................................צלילתפריטפתיחת

127.........................................חכמהחכמהתאורהתאורהמערכתמערכת
128.........................................מהיר-כבישאור
128..............................)מורחב(קדמיערפלאור

129.............................................כיבוי/הפעלה
127.....................................................סקירה
129................................אדפטיביגבוהאורעזר

128..............................אקטיביתעיקוליםתאורת
128..............................................פניהתאורת

364,368......................................................מפהמפה
369......................................המפהכיווןבחירת
370................................טקסטואלימידעבחירת
369..........................ענייןלנקודותסמליםבחירת
368........................................מידהקנההגדרת
368.......................................................הזזה

371..........................................מאזורהימנעות
371......................)סקירה(מסויםמאזורהימנעות
370.......מהיריםכבישיםעלמידעשלכיבוי/הפעלה
374...המחווניםבמכללתכליתית-הרבבתצוגההצגה
370........................................מפהגרסתהצגת
370...........................הבאהמצטלבהרחובהצגת
373.......................................נסיעהטווחהצגת
373............................האווירמזגעלמידעהצגת

373........................................לווייןמפתהצגת
364.......................................תנועהמפתהצגת
372...............................................מצפןהצגת
373.............................................קיבלההצגת
371..............................................אזורמחיקת
372.................................................מפהנתוני
371......................................................עדכון
373......המפהשלהמידהקנהשלאוטומטיתקביעה
371................................................אזורשינוי

מפוחמפוח
אקליםבקרתראה
מפלסמפלס

AdBlue®...............................................265
141....................................................אדיםאדיםמפשירמפשיר
373......................................................לווייןלווייןמפתמפת
תנועהתנועהמפתמפת

מפהראה
72..............................................................מפתחמפתח

72.........................................קוליסגירהאישור
73.....................................נעילהשחרורהגדרת
73....................................מפתחותלצרורחיבור
73...............................................חירוםמפתח
74........................................................מצבר
72.......................................................סקירה
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72....................................................פונקציות
73...............................................חשמלצריכת

הצתההצתהמפתחמפתח
מפתחראה
הרכבהרכבמפתחמפתח

מפתחראה
חירוםחירוםמפתחמפתח

73.............................................הכנסה/הוצאה
78..................................................דלתנעילת
83..........................המטעןתאדלתנעילתשחרור
78......................................הדלתנעילתשחרור

רכברכבמפתחמפתח
מפתחראה

ERA-GLONASSבדיקהבדיקהמצבמצב
411............................................עצירה/הפעלה

172.....................................................גלישהגלישהמצבמצב
גרורגרורגרירתגרירתמצבמצב

254.................הגרירהוושלהחוצה/פנימההטייה
253.....................................................הערות
255...................................גרורשלניתוק/חיבור
257..........................................לאופנייםמנשא
250....................מתיםשטחיםלזיהויאקטיביעזר
251......................הנתיבעללשמירהאקטיביעזר

מערכת(הגרירהוושלקיפול/פתיחה
MBUX(.................................255מולטימדיה

255..............................................חשמלישקע
היחלצותהיחלצותמצבמצב

224....................................................הפעלה
חירוםחירוםמצבמצב

467................................................זוהראפוד
467...............................האזהרהמשולשהוצאת
468.................................האזהרהמשולשהצבת
468................................................כיבוימטף
18.................................העזרהאפשרויותסקירת
468....................................ראשונהעזרהערכת

חנייהחנייהמצבמצב
138.................................................צדמראות
169......................................................שילוב
169.........................................אוטומטישילוב
באמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתשמירת
138..............................................אחוריהילוך

מדיהמדיהמצבמצב
429....................................וידאוהגדרותביצוע
425............................המדיהשלההפעלהבקרת
426.......................................אהובשירהוספת
425.............................................מדיההפעלת
426..................................דומיםשיריםהשמעת

428..............................בקטגוריותחיפושהתחל
422.....................מסחרייםוסימניםיוצריםזכויות
Bluetooth®......................425שמעהתקןחבר
USB.....................................424התקניחיבור
428..........................אווירהפיעלרצועהחיפוש
426.......................................אהובשירמחיקת
427...........................בקטגוריותחיפושעלמידע
426.............................................הפתעהמיקס
424...................................המדיהתפריטסקירת

421.....................נתמכיםאחסוןוהתקניפורמטים
428..................................מפתחבמילותשימוש

מנוחהמנוחהמצבמצב
185............................................ביטול/הפעלה
184.....................................................תפקוד

רכביםרכביםלשטיפתלשטיפתאוטומטיאוטומטימתקןמתקןמצבמצב
458....................................................הפעלה

נהיגהנהיגהמצבמצב
170.......................................................הנחת

144..............................................אוויראווירסחרורסחרורמצבמצב
מצברמצבר

74........................................................מפתח
149..........................)במנוחהחימום(רחוקשלט

478....................................................)רכברכב(מצברמצבר
478....................................................החלפה
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474....................................................הנחיות
475.....)מצברוטעינתבהתנעהחיצוניסיוע(הנחיות
477..........................................חיצוניתהתנעה
477......................................................טעינה
Remote(טעינה Online(..........................156

וולטוולט12מצברמצבר
)רכב(מצברראה
הרכבהרכבמצברמצבר

Remote(טעינה Online(..........................156
)רכב(מצברראה
רבודהרבודהמציאותמציאות
רבודהמציאותעםליעדהכוונהראה

מציתמצית
120..............................מלפניםמרכזיתקונסולה

222..........................................................מצלמהמצלמה
376..............................................דרךמצלמת
360°מצלמתראה
לאחורהנסיעהמצלמתראה
תכליתיתתכליתית-רברבמצלמהמצלמה

ROAD SURFACE SCAN....................222
235..................................................360°מצלמתמצלמת

238............................................תצוגהבחירת
הפעולהשלכיבוי/הפעלה

238..............(לאחורהנסיעהמצלמת)האוטומטית

462......................................................טיפוח
238...)לאחורנסיעהמצלמת(המצלמהכיסויפתיחת
235.....................................................תפקוד

דרךדרךמצלמתמצלמת
USB.....................................376התקןבחירת
376.....................................................הערות
376....................וידאוהקלטתשלעצירה/התחלה
377...................................וידאוהקלטתמחיקת
377..........................................כוונוניםקביעת

232.......................................לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמת
האוטומטיתהפעולהשלכיבוי/הפעלה

238.........................................)360°מצלמת(
462......................................................טיפוח
238............)360°מצלמת(המצלמהכיסויפתיחת
232.....................................................תפקוד

372.............................................................מצפןמצפן
מדיהמדיהמקורמקור

269......................................)רכבמחשב(חיוג
פנימיתפנימיתמראהמראה

צדמראותראה
מראותמראות

צדמראותראה
137.......................................................צדצדמראותמראות

137......................................................כוונון

138................................................חנייהמצב
137......................................)אוטומטי(עמעום

104................................תפעולזיכרוןפונקציית
139.................................אוטומטימראותקיפול
137............................................פתיחה/קיפול

גחוןגחוןמרווחמרווח
224..........................בודדיםגלגליםבקרתכוונון

מהרכבמהרכביציאהיציאה/בכניסהבכניסהגחוןגחוןמרווחמרווח
216......................................................כוונון

266.............................................כוללכוללנסיעהנסיעהמרחקמרחק
266.......................................................הצגה

266..........................................מתאפסמתאפסנסיעהנסיעהמרחקמרחק
267......................................................איפוס
266.......................................................הצגה

315..................................................התראותהתראותמרכזמרכז
316...............................להתראהפעולותבחירת
316............................................התראההצגת
316................................)סקירה(גלובליחיפוש
315.............................................התראותסוגי

315.....................................................סקירה
316..........................................התראותעריכת
317................................גלובליבחיפוששימוש

שירותשירותמרכזמרכז
מורשהמוסךראה
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Mercedes-Benzשלשלשירותשירותמרכזמרכז
מורשהמוסךראה
אזהרהאזהרהמשולשמשולש

467.....................................................הוצאה
468......................................................הצבה
ראשראשמשענתמשענת

96...................................)התקנה/הסרה(מאחור
96............................................)כוונון(מאחור
95.....................................)ידניכוונון(מלפנים
96........................)לראשנוחות-משענת(מלפנים

537.....................................................כוללכוללמשקלמשקל
537.............................................מותרמותרכוללכוללמשקלמשקל
אורותאורותמתגמתג

125.....................................................סקירה
126................................................תכליתיתכליתי-רברבמתגמתג
חגורהחגורהמתחןמתחן

35........................................................הזנקה
אוויראווירמתלימתלי

AIRMATICראה

ננ
160...................................................בשטחבשטחנהיגהנהיגה

בשטחנהיגהראה

בלמיםבלמיםנוזלנוזל
544.....................................................הערות

)מנועמנוע(קירורקירורנוזלנוזל
455.............................................מפלסבדיקת
544.....................................................הערות

545..........................................שמשותשמשותשטיפתשטיפתנוזלנוזל
545.....................................................הערות

תפעולתפעולנוזלינוזלי
AdBlue®...............................................542

540...............................................)בנזין(דלק
541...............................................)דיזל(דלק

539.....................................................הערות
544...............................................בלמיםנוזל
544.......................................)מנוע(קירורנוזל
545....................................שמשותשטיפתנוזל
543.................................................מנועשמן

541...........................................)דלק(תוספים
)מחווניםמחווניםצגצג(נוריתנורית

חיווי/אזהרהנוריתראה
605............................................חיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

åאזהרהנוריתESP® OFF..................617
611.....................מנועאבחוןאזהרהנורית;
J613...............)אדומה(בלמיםאזהרהנורית

J612...............)צהובה(בלמיםאזהרהנורית
Ù609..............חשמליכוחהגהאזהרהנורית
ï608....................גרירההתקןאזהרהנורית
ä614,615.........מתליםמערכתאזהרהנורית
607...................ריסוןמערכתאזהרהנורית6
ÿ609.......................קרורנוזלאזהרהנורית
ABS......................615שלאזהרהנורית!
L614............המרחקאזהרתשלאזהרהנורית
611................חשמליתתקלהאזהרהנורית#
616...............דולקת®ESPהאזהרהנורית÷
616.......מהבהבת®ESPשלהאזהרהנורית÷
hהאווירלחץבקרתשלהאזהרהנורית
618..........................................דולקתבצמיגים
hהאווירלחץבקרתשלהאזהרהנורית
618.......................................מהבהבתבצמיגים

הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית7
608.....................................................דולקת
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית7

607..................................................מהבהבת
611...מאירההדלקעתודתשלהאזהרהנורית8
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612....)צהוב(חשמליחנייהבלםחיווינורית!
סגורחשמליחנייהבלםחיווינורית!

612....................................................)אדום(
PASSENGER AIR BAG........................43

605.....................................................סקירה
בקרהבקרהנוריתנורית

חיווי/אזהרהנוריתראה
התרעההתרעהנוריתנורית

חיווי/אזהרהנוריתראה
חיוויחיווינוריתנורית

פנימיתתאורהראה
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרול

..................................................................41,43
PASSENGERחיווינורית AIR BAG.........43
הנוסעשלהאווירכריתנטרולפונקצייתתפקוד
41.......................................................הקדמי

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתנטרולנטרול
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרולראה
ותקלותותקלותתאונותתאונותניהולניהול

Mercedes me connect...........................405
ניווטניווט

340....................................................הפעלה

340............................התפריטשלהסתרה/הצגה
341.....................................................סקירה
371......................................המפהנתוניעדכון
LINGUATRONIC(.........278(קוליותפקודות
267..................................)הרכבמחשב(תפריט
תנועהדיווחיראה
יעדהזנתראה
ליעדהכוונהראה
יעדראה
מפהראה
חנייהשירותראה
תכנוןראה

ניידנייד
טלפוןראה

ניקויניקוי
טיפוחראה
נסיעהנסיעה

266..................................)הרכבמחשב(תפריט
לל"לחולחונסיעהנסיעה

125........................................סימטרינמוךאור
אוטומטיתאוטומטיתחשמליתחשמליתנעילהנעילה

78..........................................................דלת
נעילהנעילהשחרורשחרור/נעילהנעילה

KEYLESS-GO.......................................76

74.....................................לדלתנוספתאבטחה
77................האוטומטיתהנעילהשלכיבוי/הפעלה
75..................................................ניידטלפון
75.............................דיגיטלירכבמפתחמדבקת
78...............................................חירוםמפתח

75....................................................סמרטפון
79..................................המטעןתאדלתפתיחת
75.........מבפניםהדלתותשלופתיחהנעילהשחרור

ילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילת
69................................................אחוריתדלת

MBUXהבידורמערכת(כיבוי/הפעלה
331...................................)האחורייםלמושבים
70...............האחורייםהמושביםבאזורצד-חלונות

331.....)ילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילת(חיצוניחיצוניהתקןהתקןנעילתנעילת
חמהחמהנקודהנקודה

Wi-Fi(........................................330(הגדרה
ענייןענייןנקודתנקודת

345.....................................................בחירה
359..............................................מהירהגישה

גישהגישהנתונינתוני
Bluetooth®(...............................413(הגדרה
414.......................)לרכבטלפוןמערכת(הגדרה

הרכבהרכבנתונינתוני
545...............................................הרכבאורך
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545...............................................הרכבגובה
Android-להעברה Auto..........................401
Apple-להעברה CarPlay®.......................401
DYNAMIC(הצגה SELECT(................167
547.............................................המדרוןזווית
547.................................המרביתהעלייהיכולת
546...........................................מרביתמהירות
546...................................................גגעומס
547...............................................המיםעומק
545...............................................הרכברוחב
545...........................................הגלגליםרוחק

מנועמנוענתונינתוני
167.......................................................הצגה

משודריםמשודריםרכברכבנתונינתוני
Android Auto.......................................401

Apple CarPlay®....................................401
טכנייםטכנייםנתוניםנתונים

549...........................)גרירההתקן(שלוחהאורך
549...................................)גרירההתקן(הערות
537.......................................הרכבנתונילוחית
549....................)גרירההתקן(תוספותשלמידות
505.......................................................מידע
507..............................רדיולציודאישורמספרי
549...................)גרורגרירת(לגרירהמותרמשקל
549..........................)גרירההתקן(חיבורנקודות

550................................)גרורגרירת(סרןעומס
550.....................................הגרירהוועלעומס

חשמלחשמלנתיכינתיכי
נתיכיםראה
482...........................................................נתיכיםנתיכים

482.....................................................הערות
482............................................ההחלפהלפני
484...הקדמיהנוסעשלהרגלייםבאזורנתיכיםתיבת
484.................המכשיריםלוחבאזורנתיכיםתיבת
484.............................המטעןבתאנתיכיםתיבת
483..............................המנועבתאנתיכיםתיבת
482............................................מיקוםתרשים

סס
סאונדסאונד

צלילהגדרותראה
®Burmesterשלהיקפישמעמערכתראה
ממדי-תלתהיקפישמעמערכתראה

Burmester® High End
85......................................................נוחותנוחותסגירתסגירת
סגנונותסגנונות

263..................................)הרכבמחשב(תפריט
סדסד

עצירהסדראה

496.......................................................עצירהעצירהסדסד
496..............................................אחסוןמקום

הטלפוןהטלפוןשלשלפעולהפעולהסוגיסוגי
Bluetooth®......................380באמצעותטלפון
380..............................................ברכבטלפון

גלילהגלילהסוכךסוכך
86...........................................נפתחפנורמיגג
סוכנותסוכנות

מורשהמוסךראה
485..................................................הצמיגהצמיגסולייתסוליית
סולרסולר

541.....................................................הערות
541...........................נמוכותסביבהטמפרטורות

חיבורחיבורסטטוססטטוס
416.......................................................הצגה
416.....................................................סקירה

90...................)גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת(אזעקהאזעקהסיוםסיום
בבלימהבבלימהסיועסיוע

)לבלימהעזרמערכת(BASראה
בחנייהבחנייהסיועסיוע

אקטיביחניהעזרראה
קפהקפהכוסכוססמלסמל

ATTENTIONראה ASSIST
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ענייןענייןנקודותנקודותסמליסמלי
369.....................................................בחירה
סמרטפוןסמרטפון
75................................................הרכבנעילת
75.......................................הרכבנעילתשחרור
Androidראה Auto
Appleראה CarPlay®
Mercedes-Benzראה Link
טלפוןראה

20...........................................)דיגיטלידיגיטלי(הרכבהרכבספרספר
20............................................הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספר
טלפוניםטלפוניםספרספר

קשראנשיראה
כתובותכתובותספרספר

קשראנשיראה
רכברכבספרספר

23................................................הרכבאבזור

עע
333....................................................תוכנהתוכנהעדכוןעדכון

334......................................................ביצוע
333.......................................................מידע
334...........................................מערכתעדכוני

עדכוניםעדכונים
334......................................................ביצוע
334................................חשוביםמערכתעדכוני
334............................................תוכנהעדכוני

הנוסעהנוסעעולמותעולמות
311........................................................הזזה
310......................................................חגירה
310......................................................טעינה
312.....................................................מחיקה
310.....................................................סקירה
311......................................................עריכה

546.........................................................גגגגעומסעומס
סרןסרןעומסעומס

537.......................................................מותר
550.........................................גרורגרירתמצב

537................................................מותרמותרסרןסרןעומסעומס
550...........................................הגרירההגרירהוווועלעלעומסעומס

עומסיםעומסים
105.......................................................עיגון

ECOעזרעזר
164.....................................הערות/פעולהאופן

אדפטיביאדפטיביגבוהגבוהאוראורעזרעזר
130.............................................כיבוי/הפעלה

129.....................................................תפקוד
פלוספלוסאדפטיביאדפטיבידרךדרךאורותאורותעזרעזר

132.............................................כיבוי/הפעלה
208..................................נתיבנתיבלהחלפתלהחלפתאקטיביאקטיביעזרעזר

209.............................................כיבוי/הפעלה
208.....................................................תפקוד

248..........................מתיםמתיםשטחיםשטחיםלזיהוילזיהויאקטיביאקטיביעזרעזר
248.........................................המערכתגבולות
251.............................................כיבוי/הפעלה
250..............................................בלםהפעלת
250.........................................גרורגרירתמצב

248.....................................................תפקוד
251............................הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהאקטיביאקטיביעזרעזר

251.........................................המערכתגבולות
253.........................................הרגישותהגדרת
253.............................................כיבוי/הפעלה
253.............................האזהרהשלכיבוי/הפעלה
251.........................................גרורגרירתמצב

251.....................................................תפקוד
אקטיביאקטיביבלימהבלימהעזרעזר

191.....................................הערות/פעולהאופן
195......................................................כוונון

204.................................אקטיביאקטיבימהירותמהירותהגבלתהגבלתעזרעזר
204.....................................................תפקוד
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204.....................................................תצוגה
STEERהיגויהיגויעזרעזר CONTROL

191.....................................הערות/פעולהאופן
206..............................................אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזר

206.........................................המערכתגבולות
208.............................................כיבוי/הפעלה
210......................המחווניםמכלולצגעלחיוויים
208............................נתיבלהחלפתאקטיביעזר
209.............................אקטיביחירוםעצירתעזר

206.....................................................תפקוד
הנהיגההנהיגההתחלתהתחלתעזרעזר

אופטימליתהאצהראה
212..............................................בעלייהבעלייהזינוקזינוקעזרעזר
238..............................................אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזר

Cross Traffic Alert...............................242
Drive Away Assist...............................242

238.........................................המערכתגבולות
241.............................................מחניהיציאה
240.............................................לחניהכניסה
243..........................................בתמרוניםסיוע

238.....................................................תפקוד
חנייהחנייהעזרעזר

PARKTRONICחנייהעזרראה

PARKTRONIC...........................225חנייהחנייהעזרעזר
227......................................................בעיות
225.........................................המערכתגבולות
230..................................האזהרהצליליהגדרת
228................................................צדיתהגנה

229....................................................הפעלה
229.......................................................כיבוי
225.....................................................תפקוד

יציאהיציאהעזרעזר
103.....................................הערות/פעולהאופן

כניסהכניסהעזרעזר
103.....................................הערות/פעולהאופן

245..........................................מהירותמהירותלהגבלתלהגבלתעזרעזר
245.....................................הערות/פעולהאופן

245.........................................המערכתגבולות
246......................................................כוונון

נסיעהנסיעהלהתחלתלהתחלתעזרעזר
בעלייהזינוקעזרראה

248.....................................מתיםמתיםשטחיםשטחיםלזיהוילזיהויעזרעזר
248.........................................המערכתגבולות
251.............................................כיבוי/הפעלה
248.....................................................תפקוד

במורדבמורדלנסיעהלנסיעהעזרעזר
DSRראה

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהעזרעזר
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה

MBUX.........................301שלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזר
306...........................................הגדרותבחירת
עבורההתמצאותתאורתשלכיבוי/הדלקה
305.......................................................הנהג
301.....................................................הערות
אוהנהגבצדהקריאהתאורתשלכיבוי/הפעלה
305............................................הקדמיהנוסע

עירנותעירנותעזרעזר
ATTENTIONראה ASSIST

209...................................אקטיביאקטיביחירוםחירוםעצירתעצירתעזרעזר
אקטיביאקטיביתנועהתנועהפקקיפקקיעזרעזר

210.............................................כיבוי/הפעלה
210.....................................................תפקוד

צדצדרוחרוחעזרעזר
190.....................................הערות/פעולהאופן

שטחשטחעזרעזר
224......................................................כוונון

אקטיביאקטיביDISTRONICמרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר
205..............הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות
210......................המחווניםמכלולצגעלחיוויים
208............................נתיבלהחלפתאקטיביעזר
209.............................אקטיביחירוםעצירתעזר
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DISTRONIC...........201אקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר
203.....................................................בחירה
201.........................................המערכתגבולות
203................................מהירותהפחתת/הגדלת
203....................................................הפעלה
203.........................................המהירותטעינת
203............................................השבתה/כיבוי

203...................................ההגהבגלגללחצנים
203........................................המהירותשמירת
203......................................................תנאים
201.....................................................תפקוד

תמרוןתמרוןעזרעזר
גרורתמרוןעזרראה

230................................................גרורגרורתמרוןתמרוןעזרעזר
231....................................המפרקזוויתהגדרת
230.....................................................שימוש
231........................................התיישרותתמרון
230.....................................................תפקוד

246...................................................תמרוריםתמרוריםעזרעזר
246.....................................הערות/פעולהאופן

246.........................................המערכתגבולות
248......................................................כוונון

ISOFIXבטיחותבטיחותמושבמושבעיגוןעיגון
60.......................................................התקנה

56.......................לעיגוןמתאימיםישיבהמקומות
i-Sizeלילדיםלילדיםבטיחותבטיחותמושבמושבעיגוןעיגון

60.......................................................התקנה
59.......................לעיגוןמתאימיםישיבהמקומות

464.............................................)טיפוחטיפוח(טבעיטבעיעץעץ
טלוויזיהטלוויזיהערוץערוץ

EPG)436.....................)אלקטרונישידוריםלוח
436.......................ערוץקיבוץשלביטול/הפעלה
435..............................................ברקעכוונון
435...............................הערוציםברשימתכוונון
435...............................ההפעלהבתפריטכוונון
437.......................................המועדפיםסקירת
436................................הערוציםרשימתסקירת
436........................למדינהספציפיתתוויםערכת
436...............................................ערוץקיבוע
437.....................................................שמירה
435.......................................למועדפיםשמירה

TIREFIT...........................................470ערכתערכת
29............................................תאימותהצהרת
470..............................................אחסוןמקום
470.....................................................שימוש

גלגלגלגללהחלפתלהחלפתעבודהעבודהכליכליערכתערכת
496.....................................................סקירה

470.......................................לרכבלרכבעבודהעבודהכליכליערכתערכת
481..............................................גרירהטבעת
TIREFIT.......................................470ערכת

468...........................................ראשונהראשונהעזרהעזרהערכתערכת
EASY-PACK............114מסדרתמסדרתמטעןמטעןעיגוןעיגוןערכתערכת

114.....................................................הערות
114..................הטלסקופיהמוטשלהסרה/התקנה

עתודהעתודה
542........................................................דלק

פפ
MULTIBEAMשלשלאדפטיביותאדפטיביותפונקציותפונקציות
LED

חכמהתאורהמערכתראה
המפתחהמפתחפונקציותפונקציות

73......................................................השבתה
A/Cפונקצייתפונקציית

143........................)הפעלהיחידת(כיבוי/הפעלה
MBUX(..143המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה
HOLD............................................212פונקצייתפונקציית
212.....................................הערות/פעולהאופן

212.............................................כיבוי/הפעלה
334....................)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(איפוסאיפוספונקצייתפונקציית
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הדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקציית
ECOהדממה-התנעהפונקצייתראה
ECO..........................162הדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקציית
162..............................................פעולהאופן
164............................................הפעלה/ביטול
162...............................אוטומטיתמנועהדממת
162.........................המנועשלאוטומטיתהתנעה
זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקציית
104.............................השמירהטעינת—מושב
104............................כוונוניםשמירת—מושב
104..................השמירהטעינת—חיצוניתמראה
104...............כוונוניםשמירת—חיצוניותמראות
104.....................................................תפעול
104....................השמירהטעינת—עיליתתצוגה
104....................הגדרותשמירת—עיליתתצוגה
בגשםבגשםסגירהסגירהפונקצייתפונקציית
88.............................................נפתחשמשגג

85..................................................צד-חלונות
סנכרוןסנכרוןפונקצייתפונקציית

144........................)הפעלהיחידת(כיבוי/הפעלה
MBUX(..144המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה

חניהחניהשערישעריפותחפותח
179.............................................תכנותלחצני
181..........................................הזיכרוןמחיקת

181..............................רדיולציודאישורמספרי
180..................................המתחלףהקודסנכרון
181...........................השערשלסגירהאופתיחה
180.............................................בעיותפתרון

הרכבהרכבפניםפנים
Remote(חימוםאוקירור Online(.............156

איתותאיתותפנספנס
איתותאורראה

מגעמגעפקדפקד
298.........................................הרגישותהגדרת
299..................................אקוסטימשובהגדרת
261...............................................רכבמחשב
298.....................................................תפעול
משתמשמשתמשפרופיליפרופילי
פרופיליםראה
307........................................................פרופיליםפרופילים

308..............................פרופילאפשרויותבחירת
309...........................................פרופילבחירת
307.....................................................הערות
310...................לרכבבכניסהנבחרפרופילהצגת
308.....................................חדשפרופיליצירת
307.............................פרופיליםשלמרבימספר
309.....................................................סנכרון
307.....................................................סקירה

תחנהתחנהפרטיפרטי
436...........................................טלוויזיהערוץ

151....................................................אוורוראוורורפתחיפתחי
151..........................................)מאחור(כוונון
151.........................................)מלפנים(כוונון
151................................................כפפותתא
אוורורפתחיראה
פתחיםפתחים

אוורורפתחיראה
המטעןהמטעןתאתאדלתדלתשלשלרגליתרגליתפתיחהפתיחה

HANDS-FREE ACCESS......................82
85.....................................................נוחותנוחותפתיחתפתיחת
צלילצלילתפריטתפריטפתיחתפתיחת

Burmester®............440שלהיקפישמעמערכת
®Burmesterממדי-תלתהיקפישמעמערכת

High End..............................................441

צצ
460.........................................)לניקוילניקויהנחיותהנחיות(צבעצבע
464.....................................................)טיפוחטיפוח(צגצג
)רכברכבמחשבמחשב(צגצג

264..............................תכליתי-הרבבצגתצוגות
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)MBUXמולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(צגצג
326....................................................הגדרות
297................................................הביתמסך

299.....................................)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(צגצג
299..................................אקוסטימשובהגדרת
299.....................................................תפעול

אחוריאחוריצגצג
331...............)ילדיםבפניהבטיחותנעילת(נעילה
443.....................................................סקירה
444.......................................הביתמסךסקירת

מדיהמדיהצגצג
296.....................................................הערות

260.....................................................מחווניםמחווניםצגצג
260.....................................הערות/פעולהאופן
265...........................................התאורהכוונון
10.............................................מחווניםמכלל
605.....................................חיווי/אזהרהנוריות

תכליתיתכליתי-רברבצגצג
264.........................................התצוגותסקירת

462..........................................)טיפולטיפול(מפלטמפלטצינורצינור
MOExtended.....................................469צמיגיצמיגי
חורףחורףצמיגיצמיגי

199........................קבועהמהירותהגבלתהגדרת

צמיגיםצמיגים
496......................................................אחסון
485.....................................................בדיקה
אווירלחץבקרת(הצמיגיםטמפרטורתבדיקת

488.................................................)בצמיגים
אווירלחץבקרת(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת

488.................................................)בצמיגים
493.....................................................בחירה
487.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
495,497............................................החלפה
493...........................................בחדשהחלפה
497..................................גלגליםכיסוייהחלפת
485........................................רעשיםהיווצרות
493.........................................להתקנההנחיות
499......................................................הסרה
488...בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
499.....................................................התקנה
487...........................בצמיגיםאווירלחציטבלת
486........................)הנחיות(בצמיגיםאווירלחץ

485.............................רגיליםלאנסיעהמאפייני
TIREFIT.......................................470ערכת
MOExtended................................469צמיגי

485..........................................שלגשרשראות
469.............................................בצמיגתקלה

בטלוויזיהבטלוויזיהצפייהצפייה
טלוויזיהראה
דלקדלקצריכתצריכת

266...............................................רכבמחשב

קק
QRקודקוד

31...............................................חירוםכרטיס
537.........................................................צבעצבעקודקוד

6..............................................................קוקפיטקוקפיט
6.........................................................סקירה

המיכלהמיכלקיבולתקיבולת
AdBlue®...............................................543

542........................................................דלק
542............................................)דלק(עתודה

373............................................................קיבלהקיבלה
מושבמושבקינטיקתקינטיקת

335......................................................כוונון
ENERGIZINGראה COMFORT
ENERGIZINGמושבמושבקינטיקתקינטיקת

335......................................................כוונון
ENERGIZINGמושבמושבקינטיקתקינטיקת
ENERGIZINGראה COMFORT
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אוטומטיאוטומטימראותמראותקיפולקיפול
139.............................................כיבוי/הפעלה

171.........................................................קיקדאוןקיקדאון
171.....................................................שימוש

קירורקירור
אקליםבקרתראה
קישוריותקישוריות

328..............הרכבמיקוםשידורשלביטול/הפעלה

רר
ראותראות

144......................הקדמיתמהשמשהאדיםהסרת
146...............................הקדמיתהשמשהחימום

רדיורדיו
432........התנועהדיווחישלהעוצמההגברתהגדרת
431...............................תחנהאחרמעקבהגדרת
430....................................תדריםתחוםהגדרת
431................................................תחנההזזת
431.........................................ישירהתדרהזנת

429....................................................הפעלה
432...........................תנועהדיווחיכיבוי/הפעלה
432.........................טקסט-רדיושלכיבוי/הפעלה
432...............................................מידעהצגת
432.......................................טקסט-רדיוהצגת

431..............................................ערוץחיפוש
431..................................שקופיותמצגתטעינת
431...................................תחנותרשימתטעינת
430..............................................תחנהכוונון
431.............................................תחנהמחיקת
430.....................................................סקירה
431..................................התחנותזיכרוןעריכת
LINGUATRONIC(.........284(קוליותפקודות
431................................................תדרקיבוע
431.............................................תחנהשמירת
268..................................)הרכבמחשב(תפריט

אינטרנטיאינטרנטירדיורדיו
TuneInראה
רישוםרישום

30..........................................................רכב
155...............................................................רכברכב

23........................................................אבזור
74.....................................לדלתנוספתאבטחה
85....................................)נוחהפתיחה(אוורור
31..............................................נתוניםאחסון
31...........................................לפגמיםאחריות
259......................................................גרירה
497.....................................................הגבהה
500.....................................................הנמכה
155...................................)חירוםמצב(הפעלה

185.......................מנוחהמצבשלביטול/הפעלה
184....................................................השבתה
Remote(התנעה Online(.........................156
154....................................)ניידטלפון(התנעה
154......................)הדממה-התנעהלחצן(התנעה
154...............)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(התנעה
184.................................)חניה(התנגשותזיהוי
178........................)הדממה-התנעהלחצן(כיבוי
QR...................................31קודחירוםכרטיס
30...............................................מורשהמוסך

31.....................................רפואייםעזרמכשירי
KEYLESS-GO(............................76(נעילה
77.......................................)אוטומטית(נעילה
75.......................................)ניידטלפון(נעילה
75...........................................)מבפנים(נעילה
75..................)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(נעילה
78..................)חירוםמפתח(נעילהשחרור/נעילה
LINGUATRONIC(.........291(קוליותפקודות
30........................................................רישום
KEYLESS-GO(..................76(נעילהשחרור
75.............................)ניידטלפון(נעילהשחרור
75.................................)מבפנים(נעילהשחרור
75........)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(נעילהשחרור
30...................................לייעודבהתאםשימוש
29.................................................אבחוןשקע
31...............................................נתוניםתיעוד
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184....................................המנוחהמצבתפקוד
REACH..........................................30תקנת

Mercedes-AMGרכבירכבי
153....................................................הנחיות

464.....................................)טיפוחטיפוח(דקורטיבידקורטיבירכיברכיב
רדיורדיובאמצעותבאמצעותהפועליםהפועליםברכבברכברכיביםרכיבים

25............................................תאימותהצהרת
רעשרעש

PRE-SAFE® Sound................................45
485.........................................וצמיגיםגלגלים

מטעןמטעןתאתארצפתרצפת
116....................................נעילהשחרור/נעילה
115............................................סגירה/פתיחה

ערוציםערוציםרשימתרשימת
431......................................................טעינה

וולטוולט48רשתרשת
23..........................................ההפעלהבטיחות

מטעןמטעןאבטחתאבטחתרשתרשת
111......................................................חיבור

שש
464.................................................)טיפוחטיפוח(שטיחשטיח

124......................................................רכברכבשטיחשטיח
459........................................)טיפוחטיפוח(ידניתידניתשטיפהשטיפה
רכברכבשטיפתשטיפת

טיפוחראה
387...........................................................שיחותשיחות

Mercedes me........................................401
387......................................................ביצוע
387......................שיחהבמהלךפונקציותהפעלת
387.......................................................מענה
387...............................................שיחהסיום
387......................................................סירוב
387............................שיחהבמהלךנכנסתשיחה
387.....................משתתפיםכמהעםטלפוןשיחת

Mercedesשיחותשיחות me
ההפעלהיחידתבאמצעותשיחותביצוע
401....................................................העילית
403.................................נתוניםלשידורהסכמה

-Mercedesשלהלקוחותלשירותהתקשרות
Benz.....................................................402
שלהלקוחותשירותמרכזעםקשריצירת

Mercedes-Benzשלאוטומטיזיהוילאחר
402.......................................תקלותאותאונות
402.......................................................מידע
403.........................................משודריםנתונים

403....................................לטיפולמועדקביעת
478...................................................גרירהגרירהשיטותשיטות
478.........................................מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות
בטוחבטוחשימוששימוש

28.................................)מגבה(תאימותהצהרת
TIREFIT(.................29ערכת(תאימותהצהרת
גליעלהמבוססיםרכברכיבי(תאימותהצהרת
25.........................................................)רדיו

25..........)אלקטרומגנטיתתאימות(תאימותהצהרת
האורותהאורותכוונוןכוונוןשינויישינויי

125...................)סימטרינמוךאור(ל"לחונסיעה
שירותשירות

265..................................)הרכבמחשב(תפריט
ASSYSTראה PLUS
374....................................................חנייהחנייהשירותשירות

374...................................חניהאפשרותבחירת
374.....................................................הערות
375..........................במפהחניהאפשרויותהצגת
375.......................................חנייהדמיתשלום

לקוחותלקוחותשירותשירות
ASSYSTראה PLUS
מקווניםמקווניםשירותיםשירותים

33..............................................נתוניםאחסון
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In-Carראה Office
אזוראזור(אינטרנטאינטרנטודפדפןודפדפןאפליקציותאפליקציות,שירותיםשירותים
)האחורייםהאחורייםהמושביםהמושבים
447.....................................................סקירה

)במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/חימוםחימום(רחוקרחוקשלטשלט
150......................................................בעיות
149...........................................סוללההחלפת
148......................................................כוונון
149....................................................תצוגות

הסביבההסביבהעלעלשמירהשמירה
22.......................שימושמכללשיצארכבהחזרת
22.......................................................הערות

שמןשמן
מנועשמןראה

454.......................................................מנועמנועשמןשמן
MB-FreigabeאוMB-Approval............544

544......................................................איכות
453.........הרכבמחשבבאמצעותשמןמפלסבדיקת
544...............................................מילויכמות
454.......................................................מילוי

543....................................................תוספים
134,136,141..................................קדמיתקדמיתשמשהשמשה
140...................................................רדיוגלי

134....................................מגביםלהביהחלפת

MAGIC(מגביםלהביהחלפת VISION
CONTROL(.........................................136

141....................................................הפשרה
140.......................................אדום-תתמחזירה
קדמיתשמשהראה
שמשותשמשות
צד-חלונותראה
462...............................................)טיפולטיפול(שמשותשמשות
שעהשעה

326.........................................זמןאזורהגדרת
327..........................התאריך/הזמןתבניתהגדרת
326................והתאריךהשעהשלאוטומטיכוונון
327...........................................ידנישעהכיוון

331..............................................................שפהשפה
331.....................................................הערות
331......................................................כוונון

וולטוולט12שקעשקע
)וולט12(חשמלישקעראה

וולטוולט230שקעשקע
)וולט230(חשמלישקעראה

29.......................................................אבחוןאבחוןשקעשקע
120.....................................)וולטוולט12(חשמליחשמלישקעשקע

120..............................מלפניםמרכזיתקונסולה

121..................................................מטעןתא
120...................................)וולטוולט230(חשמליחשמלישקעשקע

120..............................האחורייםהמושביםאזור
החלקההחלקהמונעותמונעותשרשראותשרשראות
שלגשרשראותראה
485.................................................שלגשלגשרשראותשרשראות

תת
107.......................................................אחסוןאחסוןתאתא

107........................................................דלת
107.................................................ידמשענת
107......האחורייםהמושביםשלאמצעיתידמשענת
107.........................................מרכזיתקונסולה

107................................................כפפותתא
כפפותכפפותתאתא

107....................................נעילהשחרור/נעילה
151..............................................אוורורפתח
תאורהתאורה

אורותראה
פנימיתתאורהראה
אופפתאופפתתאורהתאורה

446.....)האחורייםלמושביםבידורמערכת(הגדרות
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היקפיתהיקפיתתאורהתאורה
132.............................................כיבוי/הפעלה

חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
אורותראה
462.....................................)טיפוחטיפוח(חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
133..................................................פנימיתפנימיתתאורהתאורה
134.......................................תאורההמשךזמן

133......................................................כוונון
133.............................................קריאהמנורת
למושביםבידורמערכתאופפתתאורה

446................................................)האחוריים
133...............................................רקעתאורת

חיפושחיפושתאורתתאורת
305..................ידתנועותבאמצעותכיבוי/הדלקה

265.........................................המחווניםהמחווניםלוחלוחתאורתתאורת
מכשיריםמכשיריםתאורתתאורת

המחווניםלוחתאורתראה
נסיעהנסיעהתאורתתאורת

אוטומטיתנסיעהתאורתראה
126.....................................אוטומטיתאוטומטיתנסיעהנסיעהתאורתתאורת
128....................................אקטיביתאקטיביתעיקוליםעיקוליםתאורתתאורת
128.....................................................פניהפניהתאורתתאורת

רקערקעתאורתתאורת
133.........................)מולטימדיהמערכת(קביעה

אחסוןאחסוןתאיתאי
העמסהראה
אחסוןתאראה
אלקטרומגנטיתאלקטרומגנטיתתאימותתאימות

25............................................תאימותהצהרת
תאריךתאריך

326................והשעההתאריךשלאוטומטיכוונון
תדלוקתדלוק

AdBlue®.......................................176מילוי
172.............................................הרכבתדלוק

תדריםתדרים
506................................................ניידטלפון
506..............................................קשרמכשיר

33....................................................חינמיתחינמיתתוכנהתוכנה
תוכניותתוכניות
DYNAMICראה SELECT
HDתוכניותתוכניות
+CIמודולראה
נהיגהנהיגהתוכניותתוכניות
DYNAMICראה SELECT

עיסויעיסויתוכניותתוכניות
100...........................................הגדרותאיפוס

100................................בחירהקדמייםמושבים
99.......................................................סקירה

התעמלותהתעמלותתוכניתתוכנית
99.......................................................סקירה

אינדיבידואליתאינדיבידואליתנהיגהנהיגהתוכניתתוכנית
167.....................................................בחירה
167.....................................................הגדרה

33.................................................פתוחפתוחקודקודתוכנתתוכנת
)דלקדלק(תוסףתוסף

דלקראה
סיכהסיכהחומריחומריתוספיתוספי

תוספיםראה
543..........................................................תוספיםתוספים

AdBlue®...............................................542
541........................................................דלק
543.................................................מנועשמן
)®AdBlue(תוספיםתוספים
®AdBlueראה

)מנועמנועשמןשמן(תוספיםתוספים
תוספיםראה
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תדריםתדריםתחוםתחום
268......................................)רכבמחשב(חיוג
תחזוקהתחזוקה
ASSYSTראה PLUS
הרכבהרכבתחזוקתתחזוקת
ASSYSTראה PLUS
תחנהתחנה

431.......................................................הזזה
431.........................................ישירהתדרהזנת
431.....................................................חיפוש
430......................................................כוונון
431.....................................................מחיקה
431................................................תדרקיבוע
431.....................................................שמירה

שמורותשמורותתחנותתחנות
431......................................................עריכה

רדיורדיותחנתתחנת
268......................................)רכבמחשב(חיוג

אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבת
DIRECTהילוכיםבורר SELECT.............168
170....................................בהגההילוכיםידיות
168...............................ההילוכיםבבוררמצבים
DYNAMICמתג SELECT....................166

171...................................................קיקדאון

169............................לאחורנסיעההילוךשילוב
169.......................................סרקהילוךשילוב
170.....................................נהיגהלמצבשילוב
P....................................169חנייהמצבשילוב
166...........................................נהיגהתוכניות
170.....................................ידניתנהיגהתוכנית
168..................................הנוכחיההילוךתצוגת
167..................................הנהיגהתוכניתתצוגת

נתוניםנתוניםתיעודתיעוד
31..........................................................רכב
540..................................................גופריתגופריתתכולתתכולת
349.............................................................תכנוןתכנון

351........................................אפשרויותבחירת
352...........................................הודעותבחירת
350................................................סוגבחירת
354....אוטומטידלקתחנותחיפוששלכיבוי/הפעלה
354.......................קבועותנסיעותמסלולהפעלת
352..........................................יעדפרטיהצגת
353...............................המסלוליםרשימתהצגת
355.........אוטומטיהתרעננותתחנותחיפושהתחלת
349.....................................................חישוב
353.................................בינייםיעדיעםחישוב
353.....................................................מסלול
359.........................)מהירהגישה(חלופימסלול
351..............אישורשאלתעםמעקףהמלצתקבלת

בצגבצגתכניםתכנים
263.......................................................הצגה
95.............................)כיווניםכיוונים4(התחתוןהתחתוןבגבבגבתמיכהתמיכה
מותנייםמותנייםתמיכתתמיכת

)כיוונים4(התחתוןבגבתמיכהראה
456...............................................מיםמים-אוויראווירתעלתתעלת

456.......................................................פנויה
)הרכבהרכבמחשבמחשב(תפריטתפריט

269......................................................טלפון
269.......................................................מדיה

266..............................................עזרמערכות
267.......................................................ניווט
266......................................................נסיעה
263....................................................סגנונות
261.....................................................סקירה
268........................................................רדיו

265......................................................שירות
270.............................................עיליתתצוגה

אקליםאקליםבקרתבקרתתפריטתפריט
143......................................................טעינה

הקדמיתהקדמיתבשמשהבשמשהתצוגהתצוגה
עיליתתצוגהראה
270...................................................עיליתעיליתתצוגהתצוגה

270..................)רכבמחשב(התצוגהתכניהגדרת
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272.............................................כיבוי/הפעלה
270.........................)הרכבמחשב(עוצמהכוונון

104................................תפעולזיכרוןפונקציית
270.........................)רכבמחשב(המיקוםקביעת
271.....................................................תפקוד
270..................................)הרכבמחשב(תפריט

ECOתצוגתתצוגת
267......................................................איפוס
164.....................................................תפקוד

168........................................הנוכחיהנוכחיההילוךההילוךתצוגתתצוגת
הגגהגגעלעלהעומסהעומסתצוגתתצוגת

166.......................................................מידע
הצריכההצריכהתצוגתתצוגת

168......................................................טעינה
תקופתייםתקופתייםטיפוליםטיפוליםתצוגתתצוגת

ASSYSTראה PLUS
38.......האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהבטיחותהבטיחותחגורותחגורותמצבמצבתצוגתתצוגת
167........................................הנהיגההנהיגהתוכניתתוכניתתצוגתתצוגת
תקלהתקלה

479......................................................גרירה
480.............................................הרכבהובלת
497.............................................גלגלהחלפת
482.........................................במשיכההתנעה

34...............................................ריסוןמערכת
18.................................העזרהאפשרויותסקירת
PARKTRONIC.......................227חנייהעזר
בצמיגתקלהראה
בגלגלבגלגלתקלהתקלה

497.............................................גלגלהחלפת
TIREFIT.......................................470ערכת
MOExtended................................469צמיגי

469....................................................בצמיגבצמיגתקלהתקלה
469.....................................................הערות

REACH................................................30תקנתתקנת
NFC(................................382(אפסאפסטווחטווחתקשורתתקשורת

382......................................ניידטלפוןהחלפת
154............................)ניידטלפון(הרכבהתנעת
154.......)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(הרכבהתנעת
המולטימדיהלמערכתניידטלפוןחיבור

MBUX.................................................382
382................................................כללימידע
75...............................)ניידטלפון(הרכבנעילת
75..........)דיגיטלירכבמפתחמדבקת(הרכבנעילת
75......................)ניידטלפון(הרכבנעילתשחרור
רכבמפתחמדבקת(הרכבנעילתשחרור
75....................................................)דיגיטלי
382.....................................ניידבטלפוןשימוש
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