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4s102←האחורייםהמושביםאוורורשלכיבוי/הפעלה
5w101←האחורייםהמושביםחימוםשלכיבוי/הפעלה
91←האחוריהמושבשלחשמליכוונון6

107←האחורייםבמושביםזיכרוןפונקציית7
המושבבמשענתאחסוןתא8

118←צידנית
האחורייםהמושביםשלהידבמשענתאחסוןתא9

AלטאבלטעריסהMBUXהאחורייםבמושבים

Bכוסותמחזיק

15האחורייםהמושביםבאזורכוונונים–בקצרה



ותקלותחירוםמקרה–בקצרה16



:עםBהעמוד1
29←חילוץכרטיסעבורQRקוד
291←זוהריםאפודים2
me←262לחצן;3

GלחצןSOS←262
398←תפעולחומרישלומילויבדיקה4

300←חיצוניתהתנעה
302←וגרירהבמשיכההתנעה5
293←בגלגלתקלה6
127←חירוםאיתותמערכת7£

292←כיבוימטף8
:עםהדלקמיכלדלתית9

166←הדלקסוגעלמידעשלט
311←בצמיגיםהאווירלחץעלמידעשלט
29←חילוץכרטיסעבורQRקוד
A302←וגרירהבמשיכההתנעה
B292←ראשונהעזרהערכת
CערכתTIREFIT←294
D291←אזהרהמשולש

17ותקלותחירוםמקרה–בקצרה



הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספרהעלאתהעלאת
:מולטימדיהמערכת
מידע2הגדרות2©1
הפעלההוראות2
דיגיטליותהפעלההוראותפתח2
שלוהתפעולהתפקודיםאופןאתמתארהדיגיטליהרכבספר
:המולטימדיהמערכתושלהרכב
:שלהלןהתפריטמפריטיאחדבחרהדיגיטליהרכבבספר0
Rהצעדיםאתלמצואתוכלכאן:מהירההתחלה

.שלךהנהגמושבמקוםולהתאמתלארגוןהראשונים
Rיומיומייםמצביםעלמידעלקבלתוכלכאן:עצות

.שלךברכבמסוימים
Rבקשרבאנימציותלצפותיכולאתהכאן:אנימציות

.הרכבלפונקציות
Rבצגההודעותלגבינוסףמידעלקבלתוכלכאן:הודעות

.הנהג
Rהרכבלספרהשפהאתלהגדירתוכלכאן:שפה

.הדיגיטלי

כדי,מפתחמילותלפילחפשחיפושהחיפושבמקוםתוכל
.הרכבלתפעולהנוגעותלשאלותתשובותבמהירותלמצוא

תפריט1
חיפוש2
חזרה3
התוכןאזור4

,אזהרההערותלמשלכמו,הדיגיטליהרכבבספרחלקים
.ולסגירהלפתיחהניתנים

:הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספרלהעלאתלהעלאתנוספותנוספותאפשריותאפשריות

במכללהצגהודעותלגביתמציתימידעשלהעלאה:הנהגהנהגצגצג
המחוונים

הקוליהשימושמערכתהעלאת:MBUXהקוליהקוליהעזרהעזר
הרכבספרתוכןעבורחיפושתוצאותהעלאת:גלובליגלובליחיפושחיפוש

הביתבמסךהדיגיטלי
מטעמיפעילאינוהדיגיטליהרכבספרהנהיגהבמהלך
.בטיחות
לשמוריכולאתה,האוטומטייםהתוכןעדכוניבאמצעות%

היאהזמינות.מעודכןהדיגיטליהרכבספרעלתמיד
.למדינהבהתאם

דיגיטליותהפעלההוראות18



הסביבההסביבהעלעלשמירהשמירה

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

שימוששימושמכללמכללשיצאשיצארכברכבהחזרתהחזרת

:האירופיהאירופיהאיחודהאיחודלמדינותלמדינותרקרק
Mercedes-Benzמכללשיצאהישןרכבךאתבחזרהתיקח

הרכביםלתקנותבהתאםלסביבהידידותיסילוקלצורךשימוש
.שימושמכללשיצאו
פירוקומוסכיהחזרהנקודותשלרשתעומדתלרשותך
למסורתוכלאלהבנקודות.שלךהישןהרכבאתממךשיקבלו

לסגירתחשובהתרומהתורםאתהבכך.עלותללארכבךאת
.הסביבהמשאביעלולהגנההמיחזורמעגל
חוזרלשימוש,ישניםרכביםלמיחזורבנוגענוסףמידע

שלהאינטרנטבאתרתמצאההחזרהולתנאיבחלקים
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benzשלשלמקורייםמקורייםחלקיםחלקים

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
ממוחזריםבמכלוליםשימושאיעקב

Mercedes‑Benzחברת AGמכלוליםמציעה
לחלקיםזההבאיכותמחודשיםחילוףוחלקיממוחזרים
לפגמיםהאחריותאותהתקפהאלהחלקיםעל.חדשים
.חדשיםבחלקיםכמו
חילוףובחלקיממוחזריםבמכלוליםהשתמש0

Mercedes‑Benzחברתשלמחודשים AG.

עקבהריסוןמערכותשלהפעולהשיבושהערההערה*
ריתוךעבודותאותיקונים,אביזריםהתקנת

,אווירכריותשמותקניםייתכןברכבהבאיםבאזורים
מערכותעבורוחיישניםבקרהיחידותוכןחגורותמתחני
:הריסון
Rדלתות
Rדלתעמודי
Rדלתספי
Rמושבים
Rקוקפיט

19כלליותהערות



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
.)396עמודVIN()3(הרכבזיהוימספראתתמיד

הרכבהרכבספרספר
הסטנדרטיםוהאבזוריםהדגמיםכלמתואריםזהרכבבספר

זוחוברתשליחתבעתזמיניםשהיורכבךשלוהמיוחדים
שרכבךייתכןכילבשים.המדינותביןהבדליםייתכנו.לדפוס
גםנכוןזה.כאןהמתוארותהפונקציותכלאתיכלוללא

רכבךשלשהאבזורייתכןלכן.בטיחותולפונקציותלמערכות
.כאןבאיוריםוהמוצגמהמוסברשונהיהיה

המערכותכלמפורטותרכבךשלהמקורייםהרכישהבמסמכי
.ברכבהמצויות

למרכזלפנותתוכלוהתפעולהאבזורבנושאשאלותלךישאם
.Mercedes-Benzשלשירות
וישחשוביםמסמכיםאלההטיפוליםוחוברתהרכבספר

.תמידברכבאותםלשמור

למגעלמגערגישיםרגישיםהפעלההפעלהרכיבירכיבי
בנוסףלמגערגישיםהפעלהברכיבימצוידשלךהרכב

.רגיליםולחצניםלמתגים
:שלךהרכבשלהבאיםבאזוריםנמצאיםאלה
Rבדלתהפעלהויחידתעיליתהפעלהיחידת
Rאקליםבקרת
Rהגה
RמולטימדיהמערכתMBUX

המשטחים.למגערגישיםמשטחיםישההפעלהלרכיבי
כדילמשל,החלקהתנועותידיעלאולחיצהידיעלמונעים
.פונקציותלשחרראוהגדרותלבצע
הבאותלנקודותלבשים,למגערגישיםבמשטחיםטיפולבעת
:השימושבעתבעיותלמנועבכדי
Rהמשטחיםעלדומהאומדביקותלהדביקאין.
Rומיםלחותמפניהמשטחיםעלהגן.
Rולכלוךמאבקנקייםהמשטחיםעלשמור.
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גם,לסמלבנוסף,ישלמגעהרגישיםהפעלהמרכיביבחלק
סמלעלללחוץהקפדהשימושבעת.משולבותחיווינורות
.ההפעלהמרכיב

בטוחבטוחשימוששימוש

במערכותכשליםאותקלותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:במערכתתקלותאובתפקודתקלותלמנועכדי
אתלבצעכדימורשהלמוסךרקרכבךאתהבא0

אתגםכמוהדרושותוהתחזוקההתיקוןעבודות
.הנחוציםהתיקונים

לאשינוייםעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
חשמלייםברכיביםמקצועיים

עשויובחיווטשלהםבתוכנה,חשמלייםברכיביםשינוי
אחריםרכיביםשלאו/ושלםהתפקודאתלשבש

.לבטיחותהקשורותמערכותשלאואליהםהמקושרים
.הרכבשלהפעולהבטיחותאתלסכןעלולהדבר
אלקטרונייםברכיביםאובחיווטשינוייםלבצעאין0

.שלהםבתוכנהגםכמו
עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךורקאךפנה0

.ואלקטרונייםחשמלייםבהתקנים

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

בחלקיםדלקיםחומריםעקבשריפהסכנתאזהרהאזהרה&
הפליטהגזיטיהורמערכתשלחמים

ענפיםאועשב,יבשיםעליםכגון,דליקיםחומריםכאשר
הם,הפליטהגזיטיהורמערכתשלבחלקיםנוגעים
.להידלקעלולים

בשטחאוסלולותלאבכבישיםבנסיעותבדוק0
.הרכבתחתיתאתמתמידבאופן

חומריםאולכודיםצמחיםחלקיבמיוחדהסר0
.אחריםדליקים

.מורשהלמוסךנזקיםישכאשרמידתודיע0

מכותועקבמדימהירהנהיגהעקבלרכבנזקהערההערה*
המתליםמערכתבחלקיאובגחון

:הבאיםבמקריםבמיוחדלהינזקעלולהרכב
Rעלאוגבוההשפהאבןעללדוגמה,יושבהרכב

.סלולותלאדרכים

Rאבןלדוגמה,מכשולפניעלמדימהרנוהגהרכב
.בכבישבוראוהאטהפס,שפה
Rמערכתבחלקיאוהרכבבגחוןמכהכבדעצם

.המתלים

הגלגלים,המתליםמערכתחלקי,הגחון,המרכב
.סמויבאופןגםכאלהבמקריםלהינזקעלוליםוהצמיגים

אולתפקדלהפסיקעלולהםניזוקואלהשרכיביםלאחר
אמוריםשהיוכפיבתאונההנוצריםבעומסיםלעמודלא

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

.ולתקנו
או
עצור,הדרךבהמשךנפגעתהנסיעהבטיחותאם0

התנועהאתמסכןשאינובאופןבהקדםהרכבאת
.מורשהלמוסךוהודע
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EQטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכבים Boost:(

גבוהמתחברכיבימגעבעקבותחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומים

גבוהמתחרכיבימכיליםוולט48רשתעםרכבים
מתחתחתנמצאיםהאלההגבוההמתחרכיבי.בודדים
.גבוה
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

ברכבשהותקנוהרדיורכיבישכלמבטיחיםהרדיורכיבייצרני
הצהרתשלהמלאהטקסט.EU/2014/53בהוראותעומדים
:הבאההאינטרנטבכתובתזמיןהאירופיהאיחודשלההתאמה

https://moba.i.daimler.com/markets/ece-row/
baix/cars/certificates-of-conformity/en_GB/

index.html

.Mercedes-Benzשלשירותבמרכזתקבלנוסףמידע

:בלבדבלבדברזילברזילעבורעבור
:ברכברדיולמערכותבנוגעהערה

ואסור,מזיקותהפרעותמפנילהגנהכפופותאינןאלהמערכות
.כחוקאישורלהןשישבמערכותלהפרעותלגרוםלהן

:ניגריהניגריהעבורעבור
ידיעלאושרזהברכבבוושימושהרדיותקשורתציודחיבור
.הניגריאניתהתקשורתועידת

:בלבדבלבדאוקראינהאוקראינהעבורעבור
עלעוניםהרדיומבוססיהרכברכיביכיבזאתמצהירהיצרן
במרכזתקבלנוסףמידע.רדיולציודהטכניותהתקנותדרישות
.Mercedes-Benzשלשירות
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ברכבברכבהאלחוטייםהאלחוטייםהיישומיםהיישומיםסוגסוג
רכבי,ניידתלתקשורתהאופיינייםלתדריםבנוסף

Mercedes-Benzהבאיםהאלחוטייםביישומיםמשתמשים:

ברכבברכבהאלחוטייםהאלחוטייםהיישומיםהיישומיםסוגסוג

מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחוםטכנולוגיהטכנולוגיה

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

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

נוחהנעילהמערכת
אלחוטינתוניםשידור

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

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

בקרת,פנימיחניוןדלתפתיחתמערכת,נוחהנעילהמערכת
בצמיגיםאווירלחץ

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

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

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

Bluetooth®, Kleer, R-LAN,2.4חוטיות-אלאוזניות GHz ISM-Band (2400 – 2483.5 MHz)≤ 100 mW EIRP

RLAN5 GHz≤ 25 mW EIRP

23כלליותהערות



מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחוםטכנולוגיהטכנולוגיה

R-LAN5.8,הרכבפניםלהגנתחיישן GHz UNII-3 (5725 – 5875 MHz)≤ 25 mW EIRP

7.25נוחהנעילהמערכת GHz UWB)6.0 – 8.5 GHz(≤ -41,3 dBm/MHz EIRP mean ≤ 0 dBm/MHz
EIRP Peak

76 GHz Radar76 – 77 GHz≤ 55 dBm Peak EIRP

2016אפריללפניהשקהעםייצורסדרות*
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מגנטימגנטישדהשדהעוצמתעוצמת/שידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחוםטכנולוגיהטכנולוגיה

:CarsharingNFCמודול
13.553 – 13.567 MHz

Bluetooth:
2402 – 2480 MHz

NFC:
≥42 dBμA/mמ10-ב'

Bluethooth:
≥+4 dBm)2הספקדירוג(

E-GSMסלולרי 900 (900 MHz)
GSM 1800 (1800 MHz)

UMTS 2100
UMTS 1800
UMTS 900
LTE 2100
LTE 1800
LTE 2600
LTE 900
LTE 700

+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB
+ 25 dBm ± 2dB

מגבהמגבה

:המקוריתהתאימותהצהרתשלותרגוםהעתקה
ECתאימותתאימותהצהרתהצהרת

1.
שלכנציג,החתום
:יצרן

BRANO a.s.
74741Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,

כיה'צ
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64-387-5933:זיהוי'מס
CZ64-387-5933:מ"מע'מס

:שהמוצרהבלעדיתבאחריותנומצהיר
)א.2
:שם

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

2015:ייצורשנת
הרלוונטיותהדרישותבכלעומד
EC/2006/42'מסתקנה
)ב

:השימושוייעודתיאור
בהתאםהמצויןהרכבשללהרמהורקאךמיועדהמגבה
.השימושולהוראותהמגבהעלהמודבקתלמדבקה

3.
המתאימיםהמפרטיםאוהתקניםשלייחוסנתוני

ISO)א 4063,EN ISO 14341-A,DBL 7382.20,
MBN 10435,AS 2693

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
0872:דגםשם , DT/UW 200077 - IBK-LK2P
MB:Aשלפריט'מס 000 583 9204

:הבאותהרלוונטיותהתקנותאתתואם
2014/30/EU

:ובמיוחד,הישימיםהמאוחדיםהתקנים
DIN EN 55014-1: 2017
DIN EN 55014-2: 2015

Dunlop:יצרן Tech GmbH
Offenbacher:כתובת Landstrasse. 8, 63456 Hanau
IMSמחלקת:כוחבא

2020מרץ:תאריך
,IMS-AE:חתימה IMS-AE-L

אבחוןאבחוןשקעשקע
למשלבהמשתמשים.ברכבטכניממשקהואהאבחוןשקע

נתונילקריאתאושירותיםעבודותאותיקוניםעבודותבמהלך
עלרקאבחוןמכשירילחברישלכן.מורשהמוסךידיעלרכב
.מורשהמוסךידי
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בשקעמכשיריםחיבורעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האבחון

עלול,הרכבשלהאבחוןלשקעהתקניםמחברכשאתה
שלהתפעולובטיחותהרכבמערכותתפקודלהיפגע
.הרכב
רקולחברלהשתמשממליציםאנובטיחותמטעמי0

שלהשירותמרכזידיעלשאושרוהמוצריםאת
Mercedes-Benzשלך.

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

בהתקניםשימושעקבהמצברריקוןהערההערה*
האבחוןלשקעהמחוברים

עלעומסיוצרהאבחוןלשקעהמחובריםבהתקניםשימוש
.המצבר

.המצברשלהטעינהמצבאתבדוק0
,המצבראתלטעוןישנמוכההטעינהרמתכאשר0

.ארוכהנסיעהבאמצעותלדוגמה

להיותיכולותהאבחוןבשקעאחרבמכשירולשימושלחיבור
:הבאותהשלכות
Rהרכבבמערכותתפקודתקלות
Rהרכבלרכיביקבוענזק

.זהבהקשרהאחריותלתנאילבשים
לגרוםעשויהאבחוןלשקעמכשיריםחיבור,לכךבנוסף
שהרכבייתכןכךעקב.הפליטהניטורפרטילאיפוסלדוגמה

הרישויבמבחןהפליטהגזיבדיקתבדרישותעודיעמודלא
.הבאהשנתי

מורשהמורשהמוסךמוסך
וההכשרההעבודהכלי,הידיעותישנםמורשהלמוסך

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

27כלליותהערות



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

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

Mercedes‑Benz AGבמיוחדמדאיגיםחומריםידועים
SVHC,במוצריםהמשקלמאחוז0,1-מביותרשנמצאים
.הזההרכבשלבודדים

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

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

ליצורשיכוליםברכביםשמותקניםרכיביםישנם,לכךבנוסף
למצבקשרללאקבועמגנטשלבמובןמגנטייםשדות

באזורלמשללהיותיכוליםאלהשדות.הרכבשלהפעולה
גםהרכבאבזורלפיאוהסאונדומערכתהמולטימדיהמערכת
.המושביםבאזור
,המשומשיםהעזרלמכשיריובהתאםמסוימיםבמקרים,לכן

:הבאותההשפעותלהתרחשעלולים
Rהעזרמכשירישלשיבושים
Rשליליותבריאותיותהשפעות

העזרמכשירייצרןשלוההתראותלההנחיותלבלשיםיש
חברת.ספקשלבמקרהשלךלרופאאו/וליצרןופנה

Mercedes‑Benz AGמערכותבמעטלהשתמשממליצה
תקלותלגבימתמשכתוודאותאישלבמקרהחשמליותרכב
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מסוייםמרחקעללשמוראו/והעזרבמכשיראפשריות
.מהריכבים

לרכיביםבסמוךוהתחזוקההתיקוןעבודותאתלבצעיש
:מוסמךמורשהמוסךידיעלורקאךהבאים
Rחשמלמזרימירכברכיבי
Rהעברהאנטנות
Rהסאונדומערכתהמולטימדיהמערכת

.מורשהלמוסךפנהבירוריםאושאלותלךישאם

לפגמיםלפגמיםאחריותאחריות

ההנחיותשלהפרותעקבלרכבנזקיםהערההערה*
אלההפעלהבהוראות

לגרוםעשויהאלההפעלהבהוראותההנחיותשלהפרה
.לרכבךנזקים
באחריותאולפגמיםבאחריותמכוסיםאינםאלהנזקים
.Mercedes-Benzשלמשומשאוחדשלרכב
הנוגעותאלההפעלהבהוראותההנחיותלבשים0

.לרכבאפשרייםולנזקיםברכבתקיןלשימוש

חירוםחירוםכרטיסיכרטיסיעבורעבורQRקודיקודי
קודיהודבקוBבקורתהמנוגדובצדהדלקמכלדלתיתעל
QR.קודבעזרתההצלהצוותייכוליםתאונהמתרחשתאם
כרטיס.רכבךשלהחירוםכרטיסאתבמהירותלקרואQR-ה

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

נתוניםנתוניםאחסוןאחסון
ברכבברכבניתוניםניתוניםעיבודעיבוד

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

.ובידורמידעאונוחותפונקציות
,נוסףמידע.ברכבנתוניםעיבודעלכללימידעתמצאלהלן
ברכבךונשמריםנאספיםמטרהלאילוספיציפייםנתוניםאיזה

ההנחיותעםהמיידיבהקשרתמצא,שלישילצדומועברים
גםאלה.המתאיםהרכבבספרהבאיםהתפקודלמאפייני
.דיגיטליבאופןגםהאבזורובהתאםבמקווןזמינים

אישיתאישיתבהתייחסותבהתייחסות
ניתןלמדינהבהתאם.יחודירכבזיהויבמספרמסומנתרכבכל
ידיעללמשל,זהרכבזיהוימספרדרךהבעלזהותלקבועגם

נתוניםאחרלהתחקותאחרותאפשריותגםיש.הרשויות
לוחיתעללמשל,לנהגאוהרכבלבעלמהרכבשנאספו
.הרישוי
יכוליםהבקרהיחידותידיעלמעובדיםאושנוצריםהניתונים
בהתאם.אישייםמסויימיםבתנאיםאואישייםלהיותלפיכך
בקשרלמשלהצורךבעתהמסקנותיהיו,הזמיניםהרכבלנתוני

אושלךהמסלול,שלךהמיקום,שלךהנהיגהלהתנהגות
.אפשריותשלךהשימושהתנהגות

נתוניםנתוניםלגילוילגילוימשפטיותמשפטיותדרישותדרישות
כללבדרךמחויביםהיצרנים,משפטיותתקנותקיימותאם

עלהנדרשתבמידההיצרןידיעלהמאוחסניםנתוניםלשחרר
בעתללמשלהיותיכולזה.מסוימיםבמקריםהממשלהידי

.פשעחקירת
לקרואגםהחלהחוקפיעלמורשותממשלתיותרשויות
מאלדוגלקרואאפשרכך.מהרכבנתוניםמסויימיםבמקרים
,תאונהשלבמצבהאווירכריתשלהבקרהמיחידתניתונים
.זאתלהבהירלעזורשיכולים

ברכבברכבהפעלההפעלהניתוניניתוני
.ניתוניםהבקרהיחידותמעבדותהרכבלהפעלת
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:הבאיםהניתוניםללמשכולליםאלה
Rאורכיתהאצה,המהירותללמש,הרכבמצבעלמידע,

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

)מרחק

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

:הטכנילציודבהתאםנשמריםהבאיםהנתונים
Rאווירלחץ,נוזליםמפלסיללמש,מערכתרכיבישלמצבם

מצברוסטטוסבצמיגים
Rתאורהללמשחשוביםמערכתברכיביופגמיםתקלות,

בלמים
Rלהתנפחותלמש,מסוימיםנסיעהבמצביהמערכותתגובות

יציבותבקרתמערכותשלהתערבותאואווירכרית
Rלרכבנזקיםשלאירועיםעלמידע

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

ההפעלהנתוניאתלקרואניתן-הצורךבמידת,תחזוקה
הקריאה.הרכבזיהוימספרעםיחדבהםולהשתמשהשמורים
,סדנאותלמשל,השירותרשתעובדיידיעללהתבצעיכולה
הדבר.מהרכבתקלותשירותילמשל,שלישיצדאויצרנים
.איכותאבטחתואמצעיאחריותמקרילגביגםנכון

המוגדרהשקעבאמצעותכללבדרךמתבצעתהנתוניםקריאת
ההפעלהנתוני.לרכבאבחוןמכשיריחיבורלצורךבחוק

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

פעולותללמש,מהרכביםהפעלהבניתוניהיצרןמשתמש
טענותאתלבדוקגםאלהבניתוניםלהשתמשניתן.ריקול
.האחריותבהקשרהלקוח
במסגרתברכבהתקלותזיכרוןאתלאפסיכולהשירותמרכז

.שירותפעולתי"עבקשתךלפיאותחזוקהאותיקוןעבודות

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

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

הרכבשלהמולטימדיהבמערכת
Rשלהדיבוריתעםבשילובלשימושכתובותספרנתוני

הרכבשלהניווטמערכתעםאוהרכב
Rשהזנתניווטיעדי
Rאינטרנטבשירותישימושבעקבותנתונים

להישמרעשוייםובידורומידעהנוחותלפונקציותאלהנתונים
משלללרכבהמחוברבהתקןלהימצאאוברכבמקומית
אתהכאשר.MP3נגניאוUSBהתקני,חכמיםטלפונים

.עתבכלאלהלכבותיכולאתה,בעצמךנתוניםמזין
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חלזה.בקשתךלפירקלרכבמחוץאלהניתוניםהעברת
להגדרותבהתאםמקווניםבשירותיםהשימושבעתבמיוחד
.שבחרת

Androidלמשללמשל(סמארטפוןסמארטפוןשילובשילוב AutoאואוApple
CarPlay(

הטלפוןאתאליולחברתוכל,בהתאםמאובזרהרכבאם
התקןאתלתפעלתוכלאז.אחרניידקצההתקןאוהחכם
.ברכבךהמובניםהבקרהרכיביבאמצעותהסמרטפוןאוהקצה
מהסמרטפוןוצלילתמונהשלוהשמעההצגהמאפשרזה

פריטימשודריםבעתבה.הרכבשלהמולטימדיהבמערכת
השילובלסוגבהתאםשייכיםלזה.שלךלסמרטפוןמידע
ככלייםרכבומצבילילה\יוםמצב,מיקוםניתוניללמש
.ובידורמידעמערכת\הרכבמספרמידעקבלאנא.אחרים
מהטלפוןנבחריםביישומוניםלהשתמשמאפשרהשילוב
נוספתאינטראקציה.מוזיקההשמעתאוניווטדוגמהל,החכם
,הרכבלנתוניםפעילהגישהובמיוחד,לרכבהסמרטפוןבין
היצרןידיעלנקבעהנוסףהנתוניםעיבודאופן.קיימתאינה
תלויותזהבנושאלקבועשעליךההגדרות.אפליקציהכלשל

.שלךהסמרטפוןשלההפעלהובמערכתבאפליקציה

מקווניםמקווניםשירותיםשירותים

סלולריסלולריחיבורחיבור
חילופימתאפשרים,סלולריתלרשתחיבורכוללהטלפוןאם

סלולריתרשתחיבור.נוספותלמערכותרכבךביןנתונים

התקןידיעלאוברכבוקליטהשידורהתקןידיעלמתאפשר
זהסלולריחיבור.סמארטפוןלמשל,שהתקנתניידסופי

שירותיםכוללותאלה.מקוונותבפונקציותשימושמאפשר
שלישיצדאוהיצרןידיעלהמסופקים,מקווניםואפליקציות

.אחר

היצרןהיצרןשלשלשירותיםשירותים
הפונקציותאתמתארהיצרן,היצרןשלהמקווניםבשירותים
אתר,הרכבספרלמשל,לכךהמתאיםבמקוםהשונות

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

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

.חירוםשיחתמערכתלמשל,בחוקהמתחייבים

שלישישלישיצדצדשלשלשירותיםשירותים
צד(אחריםספקיםשלמקווניםבשירותיםמשתמשאתהאם

הגנתולתנאילאחריותכפופיםאלהשירותיםיהיו),שלישי
באופןהשפעהאיןליצרן.ספקאותושלוהפרטיותהנתונים
.אלהשירותיםבמסגרתהמועבריםהתכניםעלקבוע

,האופןמהוהחיצוניהספקאצללבדוקלךממליציםאנולכן
בהםוהשימושהפרטייםהנתוניםאיסוףשלוהמטרהההיקף
.חיצוניספקאותושלהשירותיםבמסגרת

הנתוניםהנתוניםהגנתהגנתזכויותזכויות

כמושלךהרכבשךוהתפקודהאבזורהיקף,למדינהבהתאם
זכויותלךקיימותהמשומשיםהשירותוהצעותהשירותיםכן

הגנתוזכויותנתוניםהגנתבנושאנוסףמידע.הניתוניםהגנת
שאתהאוהיצרןשלהאינטרנטבאתרתמצאשלךהניתונים
השירותוההצעותמהשירותיםכחלקזהמידעמקבל

שלהקשראישפרטיאתגםלמצואתוכלשם.המתאימות
.שלוהניתוניםהגנתעלוהאחראיהיצרן

עםרקלקרואתוכל,ברכבמקומיבאופןרקהנשמריםהנתונים
.בתשלום,צורךישאם,שירותבמרכזלמשל,מומחיתתמיכה

יוצריםיוצריםזכויותזכויות
פתוחקודותוכנותחינמיותתוכנותשלרישיונותעלמידע

נרתיקשלהאחסוןבהתקןתמצאשלךברכבהמשמשות
:תחתבאינטרנטשלהםועדכוניםהרכבמסמכי

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

:הבאיםהרכיביםאתכוללתהריסוןמערכת
Rבטיחותחגורותמערכת
Rאווירכריות
Rלילדיםריסוןמערכת
Rלילדיםבטיחותמושביעיגוני

נגיעהלמנוע,תאונהבעתלעזוריכולההריסוןמערכת
בנוסף.הרכבפניםשלבחלקיםברכבהנוסעיםשלאפשרית

הלחציםאתתאונהבעתלהפחיתיכולההריסוןמערכתלכך
.הנוסעיםעלהפועלים

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

שמערכתכדיהבאותלהנחיותלצייתחייבברכבנוסעכל
:שלהההגנהפוטנציאלמלואאתלממשתוכלהריסון
Rהבטיחותחגורתאתלחגור.
Rהגבכאשר,לגמריכמעטזקופהבתנוחהבמושבלשבת

.המושבמשענתעלנשען

Rהרכברצפתעלמונחותיהיוהרגלייםשכפותכךלשבת.
Rלהיותצריכים'מ1.50-מנמוךשגובהםאנשים

שללרכביםהמתאימה,נוספתריסוןבמערכתמאובטחים
Mercedes-Benz.

למנועמסוגלתאינהבשוקכיוםשקיימתמערכתאף,זאתעם
חגורותכלליבאופן.תאונהבכלמוותמקריאופציעותלגמרי

עצמיםמפניהגנהמספקותאינןהאווירוכריותהבטיחות
לגמרילשלוללבטלאפשראיכןכמו.לרכבמבחוץהחודרים
.שהתנפחהאווירמכריתפציעות

הריסוןהריסוןמערכתמערכתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאלהגבלתהגבלת

שינוייםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןבמערכת

לכךלגרוםעלולזההריסוןבמערכתשינוייםעקב
כפיהנוסעיםעלעודלהגןתוכללאהריסוןשמערכת
.אמורהשהיא
.הריסוןבמערכתחלקאףלשנותאיןלעולם0
ברכיביםגםכמובחיווטשינוייםלערוךאין0

.שלהםבתוכנהאואלקטרוניים

,גופניותמוגבלויותבעלילאנשיםהרכבאתלהתאיםעליךאם
.מורשהלמוסךפנה

Mercedes-Benzנהיגהבעזרילהשתמשממליצה
.שלךהרכבעבוראישרהMercedes-Benz-ש

הריסוןהריסוןמערכתמערכתשלשללפעולהלפעולהמוכנותמוכנות

מערכתשלהאזהרהנוריתתידלקמופעלתההצתהכאשר
שניותהמאוחרלכל.העצמיתהבדיקהבזמן6הריסון
המערכתרכיבי.נכביתהיאהמנועהתנעתלאחרספרות
.לפעולהאזמוכנים

הריסוןהריסוןמערכתמערכתבתפקודבתפקודתקלהתקלה

:הריסוןמערכתשלבתפקודתקלהישנההבאיםבמקרים
Rנדלקתאינה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית

.מופעלתההצתהכאשר
Rברציפותמאירה6הריסוןמערכתשלהאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךושובשובנדלקתאו

במערכתמתקלהכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסון

להיכנסעלוליםלילדיםהריסוןמערכתשלרכיבים
במקרהאמוריםשהםכפילפעוללאאובשוגגלפעולה

.תאונהשל
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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
בזהזהתלויבלתיבאופןלפעוליכוליםהריסוןמערכתרכיבי
:המערכתידיעלמזוההשהואכפילמצבבהתאם
Rאחוריתהתנגשות,חזיתיתהתנגשות:חגורהמתחן,

התהפכות,צדיתהתנגשות
Rהקדמיהנוסעשלאווירכרית,הנהגשלאווירכרית:

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

חזיתית
Rחזיתיתהתנגשות:לחגורהאווירכרית
RPRE-SAFE® Impulse Side:צדיתהתנגשות

PASSENGERהחיווינוריתכאשררק AIR BAG OFF
כאשר.להתנפחהקדמיהנוסעשלהאווירכריתתוכלכבויה
וגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושב

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)41עמוד3(

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
.)87עמוד3(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
.)109עמוד3(הרכבשלההעמסה

לדוגמה,למושבהנוסעביןחפציםאיןאופןשבשוםודא
.כריות

ולהנחיותלהערותלצייתלהקפידישברכבילדמסיעיםכאשר
.)46עמוד3("ברכבילדים"בפרקהבטיחות

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאלהגבלתהגבלת

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

והריסוןההגנהאתלספקתוכללאהבטיחותחגורת
נמצאתאינההמושבמשענתכאשרבחוקהדרושים
.זקופהכמעטבזווית
לפגועואזהבטיחותלחגורתמתחתלהחליקעלולאתה

.בעצמך
.הנסיעהתחילתלפניהמושבאתכוונן0
כמעטבתנוחההמושבמשענתאתלשמורהקפד0

חגורתשלהכתףשרצועתוודאתמידזקופה
.הכתףמרכזעלמונחתהבטיחות

ללאבנסיעהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נמוכיםלאנשיםנוספתריסוןמערכת

חגורתאתלחגוריכוליםאינם'מ1.50-מנמוכיםאנשים
נוספתריסוןמערכתללאנכונהבצורההבטיחות
.מתאימה

במערכתרק'מ1.50-מנמוכיםאנשיםלאבטחיש0
.מתאימהנוספתריסון
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שלחסימהעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
החגורהעיגוןשלאוהחגורהאבזם

אתחוסמיםהקדמיהמושבלידשנמצאיםחפציםכאשר
במושבהחגורהשלהניידהעיגוןאתאוהחגורהאבזם
.כראוילפעוליוכללאהחגורהמתחן,הקדמי
באזורחפציםשאיןלוודאישהנסיעהתחילתלפני0

.לדלתהקדמיהמושבביןאוהחגורהאבזם

אושינוייםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הבטיחותבחגורותנזקים

:להגןיוכלולאהבטיחותחגורותהבאיםבמצביםבמיוחד
Rמאודמלוכלכת,פגומההבטיחותחגורתכאשר,

.נצבעהאוהולבנה
Rמאודמלוכלךאופגוםהחגורהאבזםכאשר.
Rהחגורהעיגון,החגורהבמתחןשינוייםבוצעוכאשר

.החגורהבגוללאו

באופןגםתאונהבעתלהינזקעשויותהבטיחותחגורות
.זכוכיתמשברילדוגמה,סמוי

עלולותשניזוקואושינוייםבהןשנערכובטיחותחגורות
.תאונהבעתלדוגמה,לפעוללאאולהיקרע

להיכנסיכוליםשינוייםבהםשנערכוחגורהמתחני
.כמתוכנןכלללתפקדלאאובשוגגלפעולה

חגורותבמערכתשינוייםלערוךאיןלעולם0
,החגורהאבזם,הבטיחותחגורתלמשל,הבטיחות
.החגורהוגולליהחגורהעיגוני,החגורהמתחן

בלויותאינן,פגומותאינןהבטיחותשחגורותודא0
.נקיותושהן

כדימורשהלמוסךמידלפנותישתאונהלאחר0
.הבטיחותחגורותאתלבדוק

Mercedes-Benzבטיחותבחגורותלהשתמשממליצה
.שלךהרכבעבוראישרהMercedes-Benz-ש

המנגנוןכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מוזנקהחגורהמתחןשלהפירוטכני

יוכלולאפירוטכניבאופןהוזנקושכברחגורהמתחני
שהםההגנהאתלספקיוכלולאולכןשובלתפקד
.אמורים

לפנותישפירוטכניבאופןהוזנקחגורהמתחןאם0
.להחליפוכדימורשהלמוסךמיד

Mercedes-Benzמורשהלמוסךהרכבאתלגרורממליצה
.תאונהלאחר

הבטיחותחגורתהיתפסותעקבנזקהערההערה*

פנימהגלולהאינהבשימוששאינהבטיחותחגורתכאשר
.המושבבמנגנוןאובדלתלהיתפסעשויההיא,הסוףעד
נגללובשימוששאינןבטיחותשחגורותתמידודא0

.הסוףעדפנימה

במושביםבמושביםהבטיחותהבטיחותבחגורתבחגורתלחגורהלחגורהאוויראווירכריתכריתעלעלמידעמידע
האחורייםהאחוריים

אווירכריתעםהאחורייםלמושביםבטיחותחגורתלזהותניתן
.BELTBAGהכיתובלפילחגורה
אתמגדילההיאלפעולהנכנסתלחגורההאווירכריתכאשר
.הנוסעשלהחזהבביתהתמיכהשטח

מערכתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
אושרהשלאלילדיםריסון

נזקלגרוםתאונהבעתעשויהלחגורההאווירכרית
כריותעםלשימושאושרהשלאלילדיםריסוןלמערכת
.לחגורהאוויר

Mercedes-Benzלהשתמשבטיחותמטעמיממליצה
ידיעלואושרהשנבדקהלילדיםריסוןבמערכתרק

Mercedes-Benzלחגורהאווירכריתעםבשילוב.
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.)48עמוד3(לילדיםריסוןמערכותעלמידע

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלוכוונוןוכוונוןחגירהחגירה

תגרוםהבטיחותחגורתשלהחוצהחדהאומהירהמשיכה
להמשיךאפשראיזהבמצב.הקפיציהחגורהגולללחסימת
.החגורהרצועתאתהחוצהולמשוך
החגורהאבזם:מואריםמואריםמעוצביםמעוצביםחגורהחגורהאבזמיאבזמיעםעםרכביםרכבים
שללמ,הבטיחותחגורתחגירתמסויימיםבמצביםמקלהמואר
.שלילייםאורבמצבי
לתפקודואינדיקציהמהווהאינההחגורהבאבזםהתאורה%

.החגורהאבזםשלהנכון

באבזם2הבטיחותחגורתלשוניתאתתמידנעל0
.1הישיבהלמקוםהשייךהחגורה

חריץאתדחףלחוץהחגורהיציאתשחרורלחצןכאשר0
.המבוקשלמיקום3החגורהיציאת

שחריץוודאהחגורהיציאתשחרורלחצןאתשחרר0
.זהבמיקוםנתפס3החגורהיציאת

האווירכריתוהתנפחותהחגורהמתחןהזנקתהערההערה*
מאוישאינוהקדמיהנוסעמושבכאשר

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

החגורההחגורההתאמתהתאמתפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

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

.)37עמוד3(המולטימדיהמערכת
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מערכתמערכתבאמצעותבאמצעותהחגורההחגורהכוונוןכוונוןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיה

:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1
הרכבנוסעיעלהגנה2
.בטיחותחגורתהתאמתאתכבהאוהפעל0

הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתהסרתהסרת

חגורתאתוהולךהחגורהבאבזםהשחרורלחצןעללחץ0
.החגורהלשוניתעםידניתהבטיחות

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעושלושלהנהגהנהגשלשלחגורהחגורהאזהרתאזהרתתפקודתפקוד

מפנההנהגצגעלüהבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
חגוריםלהיותחייביםהנוסעיםשכללכךלבךתשומתאת

.נכונהבצורה
.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
.חגוריםהקדמיוהנוסעשהנהגברגענכביתהחגורהאזהרת

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהבטיחותהבטיחותחגורתחגורתשלשלהמצבהמצבתצוגתתצוגתתפקודתפקוד

זמינההאחורייםבמושביםהבטיחותחגורותשלהמצבתצוגת
.מסוימותבמדינותרק

חגורותשלהמצבתצוגתמציגהמופעלתההצתהכאשר
בטיחותחגורתאיזומסויםלזמןמציגהמאחורהבטיחות
.מהודקתאינההאחורייםבמושבים

שלמהצבעהאחוריתהבטיחותחגורתמצבאתמזההאתה
:הנהגבצגהמושבסמל
Rמהודקתאינההאחוריתהבטיחותחגורת:אפור.
Rהאחוריתהבטיחותחגורתשלהחגורהלשונית:ירוק

.המושבלמקוםהשייךהחגורהבאבזםננעלת
הבטיחותחגורתאתתמידלחגורחייבברכבנוסעכל

.הנסיעהתחילתלפנינכונהבצורה
Rשלהשחרורכפתורעללחץמאחוררכבנוסע:אדום

.האחוריתהבטיחותחגורתאתןהעלהחגורהלשונית

חגורתאתמשחררהאחוריבמושבהנוסעיםאחדאם
יופיעהאחוריתהבטיחותחגורתשלהמצבחיווי,הבטיחות

.שוב
.אזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף

אוויראווירכריותכריות
האווירהאווירכריותכריותסקירתסקירת

הקדמיהנוסעמושב/הנהגמושב
לברכייםאווירכרית1
לנהגאווירכרית2
הקדמילנוסעאווירכרית3
לחלוןאווירכרית4
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צדיתאווירכרית5
1אמצעיתאווירכרית6

.מסוימותבמדינותרק)1

אחורייםמושבים
לחלוןאווירכרית4
צדיתאווירכרית7

הכיתובלפיהאווירכריתשלההתקנהמקוםאתלזהותניתן
AIRBAG.חץסמל,מסוימותאווירכריותשלבמקרהM

.ההתקנהמקוםאתגםמציין
פוטנציאלאתלהגדיליכולההיאמופעלתהאווירכריתכאשר
.לנוסעיםההגנה

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

חזה
Rלאגןגםמלפנים,חזהבית:צדיתאווירכרית
Rחזהוביתראש:אמצעיתאווירכרית
Rראש:לחלוןאווירכרית

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעללילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכותלמערכותבנוגעבנוגעמידעמידע

כריתכאשרחייםסכנתאו‑פגיעהסכנתאזהרהאזהרה&
מופעלתהקדמיהנוסעשלהאוויר

אפשר,מופעלתהקדמיהנוסעשלהאווירכריתכאשר
מכריתתאונהבעתיפגעהקדמיהנוסעמושבעלשילד
.הקדמיהנוסעשלהאוויר
לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
שים.)59עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים
הפונותלילדיםריסוןלמערכתבנוגעלהנחיותבמיוחדגםלב

.הקדמיהנוסעמושבעלומותקנותאחורהאוקדימה

האוטומטיהאוטומטיהאווירהאווירכריתכריתלנטרוללנטרולבנוגעבנוגעמידעמידע
PASSENGERהחיווינוריתכאשררק AIR BAG OFF

כאשר.להתנפחהקדמיהנוסעשלהאווירכריתתוכלכבויה
וגםהנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושב

הנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכה
.)41עמוד3(

ישמאוישאינוהקדמיהנוסעמושבכאשרהערההערה*
הבאיםלנושאיםבמיוחדלבלשים

הריסוןמערכתרכיביהבאיםבמצביםעשוייםתאונהבעת
:לצורךשלאלפעולהלהיכנסהקדמיהנוסעבצד
Rהקדמיהנוסעמושבעלכבדיםחפציםישנם.
Rהחגורהבאבזםנעולההבטיחותחגורתלשונית

.מאוישאינוהקדמיהנוסעמושבכאשר
.מתאיםבמקוםחפציםאחסן0
.בטיחותחגורתבכלבלבדאחדנוסעלחגורמותר0

החלוןשלהאווירשכריתאפשר,שזוהההתאונהבמצבתלוי
מושבהאםבכךתלויהההפעלה.תופעלהקדמיהנוסעבצד

.ריקאותפוסהקדמיהנוסע

הנוסעיםבטיחות38



האווירהאווירכריותכריותשלשלההגנהההגנהפוטנציאלפוטנציאל

פוטנציאלאתלהגביר,התאונהבסוגתלוי,יכולההאווירכרית
.כהלכהשחגורהבטיחותחגורתשלההגנה

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

לאהאווירשכריתייתכןנכונהבתנוחהיושבאינךכאשר
.אמורהשהיאכפיעליךלהגןתוכל
:הבאיםהנושאיםעללהקפידחייבברכבנוסעכל
Rשחגורתבמיוחדלבשים.הבטיחותחגורתאתלחגור

מעלבהיריוןנשיםאצלתעבורלאפעםאףהאגן
.התחתיתהבטןאוהבטן
Rמרבימרחקעלןלשמורנכוןישיבהבמצבלשבת

האווירמכריות
Rהבאותלההנחיותלבשים.
.לנוסעהאווירכריתביןחפציםשאיןתמידודא0

למנועכדיהבאותלהנחיותבמיוחדלצייתחייבברכבנוסעכל
:האווירכריתשבהתנפחותהסכנותאת
Rאתדחף,הנסיעהתחילתלפנינכוןהמושביםאתכוונן

.האפשרככלאחורההקדמיהנוסעושלהנהגשלהמושב

הנהגשלנכונהישיבהלתנוחתהנוגעלמידעלבשים
.)87עמוד3(
Rכריתתוכלכך.ההגהבטבעת,מבחוץרקבהגהאחוז

.הפרעהללאלהתנפחהאוויר
Rתתכופףאל.הנסיעהכלבמשךהגבמשענתעלהישען

אתהאחרת.הצדחלוןעלאוהדלתעלתישעןועלקדימה
.האווירכריתשלההתנפחותלאזורנכנס
Rאל.תמידהרצפהעללהימצאצריכותהרגלייםכפות

רגליךזהבמקרה.המכשיריםלוחעלהרגליםאתתניח
.האווירכריתשלההתנפחותבאזוריימצאו
Rלהנחיותלבלשיםישברכבילדיםמסיעיםכאשר

.)46עמוד3(הנוספות
Rובטוחהמסודרתבצורהחפציםאחסן.

שלהתקיןהתפקודאתלשבשעשוייםהרכבבפניםחפצים
אתבמיוחדתמידלוודאחייבברכבנוסעכל.האווירכריות

:הבאיםהנושאים
Rהנוסעביןנמצאאינוחפץאוחייםבעל,נוסףאדםאף

.האווירלכרית
Rהדלתלעמודאולדלתהמושבביןחפץאףלהניחאין

).Bקורה(
Rהאחיזהידיותעלקולביםכגוןקשיםחפציםתלוייםלא

.הוויםאו

Rניווטמכשיריכגוןנוספיםאביזריםחלקילחבראין,
שלההתנפחותבאזורמשקאותמחזיקיאוניידיםטלפונים
אוהצדלחלון,לדלת,הנהגתאעללדוגמה,האווירכרית

.הצדלחיפוי
רצועת,חיבורכבללקשוראולהעביראסורלכךבנוסף
.אווירלכריתההתנפחותבאזורקשירהחגורתאומשיכה
האביזריםיצרןשלההתקנהלספרתמידלבשים

.הנכוןההתקנהלמקוםההערותאתגםבמיוחד,הנוספים
Rשלבכיסיםשביריםאוחדים,כבדיםחפציםלאחסוןאין

.בטוחבמקוםאלהמעיןחפציםאחסן.לבושפרטי

האווירהאווירכריותכריותשלשלההגנהההגנהבפוטנציאלבפוטנציאלהגבלותהגבלות

אווירכריתבכיסוישינוייםעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

לכיסויחפציםחיבוראוהאווירכריתבכיסוישינויכל
שכריתלכךלגרוםעלולים,מדביקותאפילו,האווירכרית

.ליעודהבהתאםתתפקדלאהאוויר
ואיןהאווירכריתכיסויאתלשנותאיןלעולם0

.כלשהםחפציםאליולחבר

הכיתובלפיהאווירכריתשלההתקנהמקוםאתלזהותניתן
AIRBAG)337עמוד(.
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מושבכיסוייעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מתאימיםלא

האווירכריותיוכלולאמתאימיםלאמושבכיסוייעקב
.אמורותשהןכפיהנוסעיםעלעודלהגן
הנטרולפונקצייתאתלשבשעשוייםהםלכךבנוסף

.הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטי
ידיעלשאושרומושבבכיסויירקהשתמש0

Mercedes-Benzזהמושבעבור.

שלבתפקודתקלותעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
בדלתהחיישנים

אובדלתותמקצועיותלאעבודותאושינוייםביצוע
עלולים,לדלתותשנגרמיםנזקיםאוהדלתותבחיפויי
.ליעודםבהתאםיתפקדולאהאווירשכריותלכךלגרום
אובדלתותכלשהםשינוייםלבצעאיןלעולם0

.שלהןבחלקים
אובדלתותעבודותלבצעכדימורשהלמוסךפנה0

.הדלתותבחיפויי

התנפחהשכבראווירמכריתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.עודמגנהאינההתנפחהשכבראווירכרית

לגרורישהתנפחהשכבראווירכריתלהחליףכדי0
.מורשהלמוסךהרכבאת

.שהתנפחותאווירכריותמידהחלף

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתמצבמצב

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתנטרולנטרולפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד
האוטטומטיתהאוטטומטית

מושבשלהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקציית
לילדיםריסוןמערכתאםלזהותמסוגלתהקדמיהנוסע

האווירכריתלכךבהתאם.אדםבויושבאולמושבמחוברת
.תנותקאותופעלהקדמיהנוסעשל

מחפציםכתוצאהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הקדמיהנוסעלמושבמתחת

עלוליםהקדמיהנוסעלמושבמתחתשנתפסוחפצים
כריתשלהאוטומטיהנטרולפונקצייתתפקודאתלשבש
.למערכתנזקלגרוםאוהקדמילנוסעהאוויר

.הקדמיהנוסעלמושבמתחתחפציםלאחסןאין0
שאיןלוודאישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר0

.הקדמיהנוסעלמושבמתחתנתפסיםחפצים

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
:הבאיםהנושאיםעלתמידלהקפיד
Rלילדיםהריסוןמערכתשלנכוןמיקוםעלהקפד

.)49עמוד3(
Rמערכתיצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים

.לילדיםהריסון
Rמערכתמאחוריאומתחתחפציםלהניחאיןלעולם

.כריתלדוגמה,לילדיםהריסון
Rהאורכיבכיווןהסוףעדפנימההמושבכריתאתכוונן.
Rלהיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא

.הקדמיהנוסעמושבשלהישיבהמשטחעלמונח
Rהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח

מושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.הקדמיהנוסע
Rוישהרכבבתקרתלגעתלילדיםהריסוןלמערכתאסור

עללוחצתאינההמושבשלהראששמשענתלוודא
המושבמשענתנטייתאתהתאם.לילדיםהריסוןמערכת

.בהתאםהראשמשענתאו
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חפציםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןלמערכתהמושבמשטחביןהנמצאים
לילדים

לביןהמושבשלהישיבהמשטחביןהנמצאיםחפצים
שלהתקיןלתפקודלהפריעיכוליםלילדיםהריסוןמערכת

לנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקציית
.הקדמי
המושבשלהישיבהמשטחביןחפציםלהניחאין0

.לילדיםהריסוןמערכתלבין
צריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא0

הנוסעמושבשלהישיבהמשטחעלמונחלהיות
.הקדמי

הריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח0
למשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.הקדמיהנוסעמושב

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת

:הבאותלהנחיותלצייתחייבהקדמיהנוסעבמושבשיושבמי
R34עמוד3(הבטיחותחגורתאתלחגור(.
Rהגבכאשר,לגמריכמעטזקופהבתנוחהבמושבלשבת

.המושבמשענתעלנשען
Rהרכברצפתעלמונחותיהיוהרגלייםשכפותכךלשבת.

למצבבשוגגלעבורעשויההקדמילנוסעהאווירכריתאחרת
:לדוגמההבאיםבמקרים,מנותק
Rאתמסיטוכךברכבהידמשענתעלנשעןהקדמיהנוסע

.מהמושבמשקלו
Rהמושבממשטחעומסשמקטיןבאופןיושבהקדמיהנוסע

כריתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
מושבתתהקדמיהנוסעשלהאוויר

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFFמושבתתהקדמילנסועהאווירכרית,דולקת.

עלולהקדמיהנוסעבמושבשיושבמימכךכתוצאה
יושבהואאםבמיוחד,הרכבבפניםבחלקיםלהתנגש
.המכשיריםללוחמדיקרוב
עללהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר

:הבאיםהנושאים
Rהנוסעמושבעלהאדםאתנכונהמזהההמערכת

כבויהאופעילההקדמילנוסעהאווירוכרית,הקדמי
.לכךבהתאם
Rשאפשרכמהעדלאחורדחוףהקדמיהנוסעמושב.
Rבמושבנכוןיושבהאדם.
האווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסע

העצמיתהבדיקהלאחראז,מאוישהקדמיהנוסעמושבאם
לנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרולפונקצייתשל

ישירותיושבהקדמיהנוסעבמושבאםהערכהתבוצעהקדמי
החיווינוריות.לילדיםבטיחותמושבעליומותקןאואדם

PASSENGER AIR BAGתהליךמצבאתמציגות
.הטעינה
החיווינוריותשללתפקודבנוגעלהנחיותלבשים

PASSENGER AIR BAG)341עמוד(.

PASSENGERהחיוויהחיווינוריתנוריתתפקודתפקוד AIR BAG
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הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולללאברכבים
הקדמיהנוסעבצדהמכשיריםלוחבצדמיוחדתמדבקהישנה

.)58עמוד3(

כריתכריתשלשלהאוטומטיהאוטומטיהנטרולהנטרולפונקצייתפונקצייתשלשלעצמיתעצמיתבדיקתבדיקת
הקדמיהקדמילנוסעלנוסעהאווירהאוויר
החיווינוריותשתימאירותמופעלתההצתהכאשר

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

.תאונהבעת
.נכביתהחיווינוריתשניות60-ככעבור
RONווOFFעשויההקדמילנוסעהאווירכרית:כבויותכבויות

.תאונהבעתלהתנפח
ROFFלאהיא.כבויההקדמילנוסעהאווירכרית:דלוקהדלוקה

.תאונהבעתתתנפח

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

PASSENGER AIR BAG OFFברציפותלהאיריכולה
.כבויהלהיותאו

PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG OFF
,זמניתבומאירות6הריסוןמערכתשלהאזהרהונורית
זהבמקרה.הקדמיבנוסעבמושבלהשתמשאחדלאףאסור
הנוסעמושבעלילדיםלריסוןמערכתלהתקיןאסוראף

אתולתקןלבדוקכדימורשהלמוסךדיחויללאפנה.הקדמי
.הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיהנטרול

מצבמצבתצוגתתצוגת
הנסיעהלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר
במצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגם

.לסיטואציהבהתאםהנכון
מושבמושבעלעללאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנתלאחרלאחר
PASSENGERהנורית:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסע AIR BAG OFF
.ברציפותלהאירחייבת

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כריתכאשראחורהמופניתלילדיםריסוןבמערכת
מופעלתהקדמילנוסעהאוויר

הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמושיבאתהכאשר
החיוויונוריתהקדמיהנוסעמושבעללאחור

PASSENGER AIR BAG OFFכרית,כבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר
.בילדלפגועעשויההאווירכרית

נורית.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירשכריתתמידודא
PASSENGERהחיווי AIR BAG OFFחייבת
.לדלוק
לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
.)59עמוד3(לרכבהספציפיותלהנחיותלבלשים
PASSENGERהחיווינורית AIR BAG OFFעשויה

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

PASSENGER AIR BAG OFFדולקת.
Rהחיווינוריתאםהאווירמכריתלהיפגע

PASSENGER AIR BAG OFFכבויה.
ככלאחורההקדמיהנוסעמושבאתלכוונןיש0

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

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת

ישהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת
.)59עמוד3(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
OFFכרית,העצמיתהבדיקהלאחרלהאירממשיכה
.מושבתתהקדמילנסועהאוויר
עללהקפידיש,מאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר

:הבאיםהנושאים
Rמושבעלהאדםאתנכונהלזהותחייבתהמערכת

צריכההקדמילנוסעהאווירוכרית,הקדמיהנוסע
.לכךבהתאםכבויאופעילבמצבלהיות
Rנכונהבצורהוחגורנכונהבצורהיושבהאדם.

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
Rהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכת

)59עמוד3(
R49עמוד3(לילדיםריסוןמערכתלמתאיםמיקום(
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®PRE-SAFEמערכתמערכת

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

.הנוסעיםעללהגנהמנעבאמצעיולנקוטמסוימים
PRE-SAFE®זהתלותללאהבאיםבאמצעיםלנקוטיכולה

:בזה
Rהנהגבמושבהבטיחותחגורותשלמקדימהמתיחה

.הקדמיהנוסעובמושב
Rהצדחלונותסגירת.
Rהשמשגגסגירת:נפתחנפתחשמששמשגגגגעםעםרכביםרכבים.
Rלתנוחההנהגמושבהבאת:זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתעםעםרכביםרכבים

.יותרמתאימה
Rהאחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורזיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתעםעםרכביםרכבים:

מתאימהלתנוחההצדייםהאחורייםהמושביםהבאת
.יותר
Rבתמיכתהאווירלחץהגברת:מתארימתארי-רברבמושבמושבעםעםרכביםרכבים

.המושבמשענתשלהצד
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
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®PRE-SAFEתפקודתפקוד Impulsבצדבצד

-PREמערכת,הרכבבצדיאפשריתהתנגשותבזיהוי
SAFE® Impuls Sideשלהעליוןהגוףפלגאתמזיזה

.זהירותכאמצעי,הרכבלאמצעהקדמייםבמושביםהנוסעים
בשפההממוקמתאווירכריתרבהבמהירותמתנפחת,כךלשם

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

.)409עמוד3(הרכבספרראהפועלתאינה

תאונהתאונהלאחרלאחראוטומטייםאוטומטייםאמצעיםאמצעים
,הרכבאבזורולפיהתאונהשלולחומרהלאופיבהתאם
:הבאיםהצעדיםלמשללהינקטיכולים
Rהתנגשויותרבבלם(אוטומטיבלימה(
Rהחירוםאיתותמערכתהפעלת
R270עמוד3(אוטומטיתחירוםקריאתהפעלת(
Rמנועדומם

אותההפעלואזההצתהאתכבהמחדשהרכבלהפעלת
שלולחומרהלאופיבהתאם.)152עמוד3(מחדש
.עודאפשריתתהיהלאהרכבשהתנעתייתכן,התאונה
Rהדלקאספקתאתכבה

Rהרכבדלתותנעילתשחרר
Rצדחלונותהורד
Rהמרכזיבצגחירוםבעתמסייעהצגת
Rפניםתאורתהפעל

התנגשויותהתנגשויותהרבהרבהבלםהבלםתפקודתפקוד
להפחיתיכולהתנגשויותהרבהבלם,התאונהלמצבבהתאם

.הבאהההתנגשותחומרתאתלמנועאפילואו
בלימהליזוםיכולהתנגשויותהרבהבלם,תאונהתזוההכאשר

החנייהבלםיינעל,מוחלטתעצירהעוצרכשהרכב.אוטומטית
.אוטומטיבאופן
ביצועידיעלהאוטומטיתהבלימהאתלבטליכולהנהג

:הבאותהפעולות
Rהאוטומטיתהבלימהמאשריותרחזקהבלימה.
Rההאצהדוושתעלחזקהלחיצה.

בטוחהבטוחהבצורהבצורהברכבברכבילדיםילדיםהסעתהסעת
הבאיםהבאיםלנושאיםלנושאיםלבלבלשיםלשיםישישברכבברכבילדיםילדיםנוסעיםנוסעיםכאשרכאשר

הספציפיותהבטיחותלהנחיותגםמיוחדבאופןלבשים%
כשגםוסכנותסיכוניםולמנועלזהותתוכלכך.למצב
.)46עמוד3(ברכבנוסעיםילדים

עקביעקביהיההיה
לילדיםריסוןבמערכתהילדיםבאבטחתהקפדהאיכיזכור
אתואבטחתמידעקביהיה.קשותלתוצאותלהובילעשוי
.נסיעהכללפניבקפידההילד

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

.שלךMercedes-Benz-ל
Rלמשקלו,לגילולהתאיםחייבתלילדיםהריסוןמערכת

.הילדשללגובהווכן
Rמערכתלהתקנתלהתאיםחייבברכבהישיבהמקום

.)49עמוד3(שלךלילדיםהריסון

עלהמאובטחיםשילדיםאותנומלמדתהתאונותסטטיסטיקת
מאלהיותרעקרוניבאופןמוגניםהאחורייםהמושבים

-Mercedesממליצהלכן.הקדמייםבמושביםהמאובטחים
Benzעללילדיםריסוןמערכותולהתקיןלהעדיףבמפורש

.האחורייםהמושבים

לילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכותלמערכותמבואמבוא
ריסוןמערכתבמונחמשתמשיםאנואלההפעלהבהוראות
:לדוגמההיאלילדיםריסוןמערכת.לילדים
Rסלקל

45הנוסעיםבטיחות



Rלאחורהפונהלילדיםבטיחותמושב
Rקדימההפונהלילדיםבטיחותמושב
Rלחגורתומוליכיםמשענתעם)בוסטר(מושבהגבהת

הבטיחות
Mercedes-Benzמושבבהגבהתלהשתמשממליצה

.המושבמשענתעם

וכןלמשקלו,לגילולהתאיםחייבתלילדיםהריסוןמערכת
.הילדשללגובהו

ולחוקיםולחוקיםלתקנותלתקנותלבלבשיםשים
ריסוןבמערכתלשימושבנוגעהחוקלתקנותתמידלבשים

.ברכבלילדים
לבדיקותבהתאםאושרהלילדיםהריסוןשמערכתודא

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע.התקפותולתקנות
Mercedes‑Benzשירותמרכזעלממליצה
Mercedes‑Benz.

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

ועללילדיםהריסוןמערכתשלהאישורקטגוריותעלמידע
הריסוןמערכתשלהאישורתוויתעלהמצויניםהנתונים
.)50עמוד3(לילדים

סכנותסכנותמניעותמניעות,סיכוניםסיכוניםזיהויזיהוי

ברכבברכבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעבורעבורעיגוןעיגוןמערכתמערכת
מערכותבאמצעותרקלילדיםהריסוןמערכותאתלעגןמותר
:הבאותהעיגון
RבשיטתההידוקחבקיISOFIXאוi-Size
Rהרכבשלהבטיחותחגורת
RרצועתחיבוריTop Tether

-iאוISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתלהתקיןמומלץ
Size.
אתלהפחיתיכולברכבהמותקנותלטבעותפשוטחיבור
.לילדיםהריסוןמערכתשלשגויהלהתקנההסיכון
במושבהמובניתהבטיחותחגורתבאמצעותמאבטחהילדאם

ISOFIXאוi-Size,הכולללמשקלבמיוחדלבלשיםיש
לילדיםהריסוןמערכתעםביחדהילדשלהמותר

.)53עמוד3(

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

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתללתמידתמידנכוןנכוןעיגוןעיגון

התקנהעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםהריסוןמערכתשלשגויה

.לושנקבעכמובמקוםויוחזקיוגןלאאזהילד
הריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראותלבשים0

.לשימושהמותרלתחוםוכןלילדים
הריסוןמערכתשלהבסיסשטחשמלואודא0

.המושבשלהישיבהלמשטחצמודלילדים
מערכתמאחוריאומתחתחפציםלהניחאיןלעולם0

.כריתלדוגמה,לילדיםהריסון
כיסויעםרקלילדיםריסוןבמערכותהשתמש0

.המקוריהמושב
.מקורייםבכיסוייםרקפגומיםמושבכיסוייהחלף0
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ילדיםעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםריסוןבמערכתברכבמאובטחיםשאינם

לאאושגויבאופןמותקנתהריסוןלילדיםמערכתאם
.להשתחררעלולה,מאובטחת
ולפגועבחלללהיזרקעשויהלילדיםהריסוןמערכת
.בנוסעים

ישבשימוששאינןלילדיםריסוןמערכותגם0
.נכונהבצורהולעגןלהקפיד

יצרןשלההתקנהלהוראותבמיוחדלבשים0
.לילדיםהריסוןמערכת

Rמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידציית
להנחיותוכןמשתמשאתהשבהלילדיםהריסון

:לרכבהספציפיות
-iאוISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתהתקנת-

Size53עמוד3(האחוריהמושבעל(.
האחורילמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-

.)57עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות
הקדמיהנוסעבמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-

שים.)59עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות
לילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלב

.)59עמוד3(קדימהאואחורההפונות

לפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר
הנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגםהנסיעה
לסיטואציהבהתאםהנכוןבמצבנמצאתהקדמי

.)41עמוד3(
Rהריסוןובמערכתהרכבבפניםהאזהרהלשלטילבשים

.לילדים
Rברצועתהשתמש,קיימתאםTop Tether.

לילדיםלילדיםהריסוןהריסוןמערכותמערכותאתאתלשנותלשנותלאלא

הריסוןבמערכתשינוייםעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדים

סכנת.כראוילתפקדלאעלולהלילדיםריסוןמערכת
!מוגברתפציעה
.לילדיםריסוןמערכתפעםאףתשנהאל0
הריסוןמערכתשיצרןאביזריםרקאליהחבר0

לילדיםריסוןמערכתעבורבמפורשאישרלילדים
.זו

Mercedes‑Benzהריסוןמערכותאתלנקותממליצה
באמצעותMercedes-Benzידיעלהמומלצותלילדים
.Mercedes-Benzשלטיפוחחומרי

התקינותהתקינותלילדיםלילדיםהריסוןהריסוןמערכותמערכותבברקרקלהשתמשלהשתמש

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פגומותלילדיםריסוןבמערכות

ניזוקושלההעיגוןמערכתאולילדיםהריסוןמערכתאם
כפיהילדעללהגןעודתוכללאהיא,בתאונהנפגעואו

.אמורהשהיא
.במקוםיוחזקלאאוליהילד
בתאונהשנפגעואושניזוקולילדיםריסוןמערכות0

.מידלהחליףיש
מערכותאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

שתתקיןלפנילילדיםהריסוןמערכותשלהעיגון
.לילדיםריסוןמערכתשוב

ישירהישירהשמששמשקרינתקרינתמנעמנע

עלישירהשמשקרינתעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםהבטיחותמושב

שמשלקרינתנחשפתלילדיםהריסוןמערכתכאשר
.להתלהטעשוייםשלהחלקים,ישירה
מחלקיבמיוחד,אלהמחלקיםלהיכוותעלוליםילדים
.לילדיםהריסוןמערכתשלמתכת
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חשופהאינהלילדיםהריסוןשמערכתתמידודא0
.ישירהשמשלקרינת

באמצעותלמשללילדיםריסוןמערכתעלהגן0
.כיסוי

שמשלקרינתנחשפהלילדיםהריסוןמערכתאם0
אתבהשתושיבלפנילהתקררלהאפשר,ישירה
.הילד

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

בעצירהבעצירהאואובחנייהבחנייהלבלבשיםשים

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

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

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

הקורהשפעתאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
עלוליםהם,קשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות
!למותואפילומכךלהיפצע

ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0
.מקרהבשוםהשגחה

מומלצותמומלצותלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותללסקירהסקירה

תקבלנכונהלילדיםריסוןמערכותבנושאנוסףמידע%
מרכזעלממליצהMercedes‑Benz.מורשהבמוסך
.Mercedes‑Benzשירות

:לחגורהלחגורהאוויראווירכריתכריתעםעםרכביםרכבים
אחורימושבעללילדיםריסוןבמערכתילדמאבטחיםכאשר
:הבאותלהנחיותמיוחדבאופןלבלשיםישצדי
Rעלשאושרולילדיםריסוןבמערכותורקאךלהשתמשיש

.Mercedes-Benzידי
מערכתאתלחברהקפד:1או+0,0משקלקבוצת-

-iאוISOFIXהעיגוןלנקודותלילדיםהריסון
Size.

הבטיחותבמושבירקהשתמש:II/IIIמשקלקבוצת-
KIDFIXלילדיםהמאושרים XP.

Rבאמצעותלחברישלאחורהפונהלילדיםריסוןמערכת
.i-SizeאוISOFIXעיגוןמנגנון
Rבאמצעותלעגןישקדימההפונהלילדיםריסוןמערכת

גםאזקיימתואם,i-SizeאוISOFIXעיגוןמנגנון
Topרצועתבאמצעות Tether.

Rבחגורתלחגורהאווירכרית"בפרקלהנחיותלבשים
.)35עמוד3("האחורייםבמושביםהבטיחות

הנוסעיםבטיחות48



ISOFIXבאמצעותבאמצעותעיגוןעיגון
(0קבוצהקבוצה )חודשיםחודשים15בערךבערךועדועדגג"קק13עדעד+
1BABYסוגסוג SAFE plus

Eגובהקבוצת

E1אישור 04 301 146

2B6קטלוגימספר 6 86 8224
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

)שניםשנים4עדעדחודשיםחודשים9-וכוכגג"קק18עדעדI:)9קבוצהקבוצה
1DUOסוגסוג plus

B1גובהקבוצת

E1אישור 04 301 133

2Aקטלוגימספר 000 970 43 02
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

ברכבברכבהישיבההישיבהמקוםמקוםשלשלהבטיחותהבטיחותחגורתחגורתבאמצעותבאמצעותעיגוןעיגון

+0קבוצהקבוצהוו)חודשיםחודשים6בערךבערךועדועדגג"קק10עדעד(0קבוצהקבוצה
)חודשיםחודשים15בערךבערךועדועדגג"קק13עדעד(

1BABYסוגסוג SAFE plus II

E1אישור 04 301 146

2Aקטלוגימספר 000 970 38 02
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

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

E1אישור 04 301 133

2Aקטלוגימספר 000 970 43 02
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

)שניםשנים12עדעד4-ומכומכגג"קק36עדעדII/III)15קבוצהקבוצה
1KIDFIXסוגסוג XP

E1אישור 04 301 304

2Aקטלוגימספר 000 970 49 02

1AMGסוגסוג KIDFIX XP

E1אישור 04 301 304

2Aקטלוגימספר 000 970 33 02
Britax:יצרן1 Römer29צבעקודעםH95

ריסוןריסוןמערכתמערכתלהתקנתלהתקנתמתאימיםמתאימיםישיבהישיבהמקומותמקומותסקירתסקירת
לילדיםלילדים

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב
:מומלצתלילדיםריסוןמערכת
ISOFIXבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון®

)52עמוד3(
או
i-Sizeבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון°

)53עמוד3(
Topברצועתהשתמש,קיימתאם¯ Tether

.)55עמוד3(

:חלופיתעיגוןמערכת
ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת7

)56עמוד3(
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הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב
:עיגוןמערכת
ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת7

)56עמוד3(

:מיוחדבאופןלבשים
Rלפנילהקפידישמאוישהקדמיהנוסעמושבכאשר

הקדמיהנוסעשלהאווירשכריתבמהלכהוגםהנסיעה
.)41עמוד3(לסיטואציהבהתאםהנכוןבמצבנמצאת
Rהאוטומטיהאווירכריתלנטרולבנוגעלהנחיותלבשים

.)40עמוד3(

אמצעיאמצעיאחוריאחורימושבמושב
:עיגוןמערכת
ברכבהישיבהמקוםשלהבטיחותחגורת7

)56עמוד3(

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.
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תקןשללילדיםריסוןלמערכותמתייחסIUFהסימון
ISOFIXלילדיםריסוןמערכות“.אוניברסלי„בקטגוריה

Topבאמצעותגםאותןלעגןצריךאלה Tetherאו
.רגליתבאמצעות

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

כאשררקבהםלהשתמשמותר“הרכבעבורספציפי„
הרכבדגמיברשימתמופיעיםברכבהישיבהומקוםהרכב
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשל

UN-R129תקןתקןלפילפיאישוראישורקטגוריתקטגורית

אישורלתוויתדוגמה

Ri‑Size:בקטגוריהלילדיםריסוןמערכות
„i‑Size“ההידוקחבקיעםברכביםלהתקנהמאושרות

i‑Size.בהתאםלילדיםריסוןבמערכותלהשתמשאפשר
ריסוןמערכותלעיגוןהרכבמושבישלההתאמהלסקירות
.i‑U-בהמסומניםישיבהמקומותעללילדים

תקןשללילדיםריסוןלמערכותמתייחסi‑Uהסימון
i‑Sizeלילדיםריסוןמערכות“.אוניברסלי„בקטגוריה
Topבאמצעותגםאותןלעגןצריךאלה Tetherאו

.רגליתבאמצעות

הרכבהרכבמושבימושבישלשללההתאמהלההתאמהלבלבשיםשים
הפונותלילדיםריסוןמערכותישהאישוריםלקטגוריתבהתאם
השימוש.אחורההפונותלילדיםריסוןמערכותאו/וקדימה
:מסויימיםרכבמושביעבורמוגבללהיותעשוי
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבהמקומותהתאמת

)52עמודISOFIX)3בתקן
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבהמקומותהתאמת

)53עמודi‑Size)3בתקן
Rלילדיםריסוןמערכותלעיגוןישיבהמקומותהתאמת

)56עמוד3(חגּורות
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למושבלמושבiSizeאואוISOFIXעםעםלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
אחוריאחורי

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןהישיבההישיבהמקומותמקומותהתאמתהתאמתסקירתסקירת
ISOFIXבתקןבתקן

ISOFIXריסוןמערכותלעיגוןמתוקננתמערכתהיא
.מיוחדות
מערכתלעיגוןמתאימיםישיבהמקומותמצייןהסמל®

UN-R44לפיISOFIXבתקןלילדיםריסון
.)50עמוד3(
UN-R44לפילילדיםריסוןמערכותרקלעגןיש

.ISOFIXלטבלאותבהתאםשאושרו

קלקל-סלסל
–גובהגובהקבוצתקבוצת
מערכתמערכת

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

F– ISO/L1X

G– ISO/L2X
XבתקןלילדיםריסוןמערכתעבורמתאיםלאISOFIXאו/וזומשקלבקבוצת

.זהגודלבדירוג

(0משקלמשקלקבוצתקבוצת )חודשיםחודשים6-ככועדועדגג"קק10עדעד:
–גובהגובהקבוצתקבוצת
מערכתמערכת

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

E– ISO/R1IL
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

דגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסון

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכב

)חודשיםחודשים15-ככועדועדגג"קק13עדעד(+0משקלמשקלקבוצתקבוצת
–גובהגובהקבוצתקבוצת
מערכתמערכת

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

E– ISO/R1IL

D– ISO/R2,
ISO/R2X

IL

–גובהגובהקבוצתקבוצת
מערכתמערכת

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

C– ISO/R3IL)1(
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

דגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסון

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכב

אתלהעביריש)ISO/R3(גובהמקבוצתלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת1

אינההקדמיהמושבשלהגבשמשענתודא.ביותרהעליונהלעמדההקדמיהמושב

.לילדיםהריסוןלמערכתצמודה

)שניםשנים4עדעדחודשיםחודשים9-וכוכגג"קקI)9–18משקלמשקלקבוצתקבוצת
–גובהגובהקבוצתקבוצת
מערכתמערכת

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

D– ISO/R2,
ISO/R2X

IL

C– ISO/R3IL)1(

B– ISO/F2IUF

B1 – ISO/F2XIUF
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–גובהגובהקבוצתקבוצת
מערכתמערכת

ימניימני/שמאלישמאליאחוריאחורימושבמושב

A– ISO/F3IUF
ILבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXמערכותסקירת"לטבלהבהתאם

דגמיברשימתמופיעהישיבהומקוםהרכבכאשראו",המומלצותלילדיםהריסון

.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלהרכב

IUFבתקןלילדיםריסוןלמערכותמתאיםISOFIXבקטגוריהקדימהשפונות

.זומשקלבקבוצת"אוניברסלי"

אתלהעביריש)ISO/R3(גובהמקבוצתלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת1

אינההקדמיהמושבשלהגבשמשענתודא.ביותרהעליונהלעמדההקדמיהמושב

.לילדיםהריסוןלמערכתצמודה

לילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןהישיבההישיבהמקומותמקומותהתאמתהתאמתסקירתסקירת
i‑Sizeבתקןבתקן

i‑Sizeמיוחדותריסוןמערכותלעיגוןמתוקננתמערכתהיא.
מערכתלעיגוןמתאימיםישיבהמקומותמצייןהסמל°

UN-R129לפיi‑Sizeבתקןלילדיםריסון
.)50עמוד3(

תקןלפישאושרולילדיםריסוןמערכותלעגןמותר
UN-R44לטבלאותבהתאםISOFIX

בהתאםUN-R129תקןלפיאו)52עמוד3(
.הבאהi‑Sizeלטבלת

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

Xi-U
Xלילדיםריסוןלמערכתמתאיםלא

".אוניברסלי"בקטגוריהi-Sizeבתקן
i-Uלילדיםריסוןלמערכותמתאים

בקטגוריה,לאחורהפונותi-Sizeבתקן

".אוניברסלי"

עלעלi‑SizeאואוISOFIXבתקןבתקןלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנת
האחוריהאחוריהמושבהמושב

מחריגהכתוצאהחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הריסוןומערכתהילדשלהמותרהכוללמהמשקל
לילדים

אוISOFIXחיבוריעללפעולעשוימדירבעומס
i‑Size,עודיוכלולאהםלדוגמהתאונהשבעתכך
.במקוםהילדאתלהחזיק

יותרשוקליםיחדלילדיםהריסוןומערכתהילדאם0
ריסוןבמערכתורקאךלהשתמשיש,ג"ק33-מ

הילדשבהi‑SizeאוISOFIXבתקןלילדים
.הרכבשלהבטיחותחגורתבאמצעותמאובטח

לילדיםהריסוןמערכתאתלאבטחישלכךבנוסף0
Topרצועתבאמצעותגם Tether,קיימתאם.

הריסוןמערכתשלהמידותבנושאלהערותתמידלבשים
:לילדים
Rהריסוןמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהבהוראות

לילדים
Rקיימתאם,לילדיםהריסוןבמערכתהתוויתעל

הילדשלהכוללמהמשקלחריגהחלהשלאסדירבאופןבדוק
.לילדיםהריסוןמערכתעםביחד
לנושאיםתמידלבלשיםישלילדיםריסוןמערכתהתקנתבעת

:הבאים
Oמקומותהתאמתואתהשימושתחוםאתתמידבדוק

.לילדיםריסוןמערכותלעיגוןהישיבה
ISOFIXבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון

)52עמוד3(
או

i‑Sizeבתקןלילדיםבטיחותמושבעיגון
)53עמוד3(
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Oיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידלבשים
.לילדיםהריסוןמערכת

Oבמקרה.הקדמיבמושבנוגעותאינןהילדשרגליודא
.הקדמיהמושבאתקדימהמעטהזזהצורך

ישISOFIXבתקןלילדיםריסוןמערכתבהתקנת®
:הבאיםלנושאיםגםלבלשים

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

Oמקבוצהמקבוצהקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
I:לכךבנוסף.אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש

הריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח
.הרכבמושבלמשענתלהיצמדצריךלילדים
אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד

.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת
Oמושבשלהראשמשענתאתלהוציאיהיהניתןלאאם

מובילזהדבר,ברכבמותקןכשהואלחלוטיןהילדים
ריסוןלמערכותהמקסימליתהגודלהגדרתשללהגבלה
.IIIאוIIהמשקלבקבוצותלילדים
כלפילחלוטיןמוצאתהראשמשענתכאשרהגגעםמגע
.בשימושכלשהילהגבלהמביאאינוונעולהחוץ

Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
אם.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

.בהתאםהמושבכריתנטייתאתכוונון,אפשר
Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור

.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים

לשיםישi‑Sizeבתקןלילדיםריסוןמערכתבהתקנת°
:הבאיםלנושאיםגםלב

Oאתכוונן:לאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
הריסוןבמערכתייגעלאשהואכךהקדמיהמושב
.לילדים

Oיש:קדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
שטחלכךבנוסף.אפשראםהראשמשענתאתלהסיר
לילדיםהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדול
.הרכבמושבלמשענתלהיצמדצריך
אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד

.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת
בתקןלילדיםהריסוןשמערכתהנסיעהלפנילוודאהקפד

ISOFIXבתקןלילדיםהריסוןמערכתאוi‑Sizeמחוברות
.i‑SizeאוISOFIXעוגנילשנינכון

המושבשלהבטיחותלחגורתנזקסכנתהערההערה*
לילדיםריסוןמערכתהתקנתבעתהמרכזי

.נתפסתאינההבטיחותשחגורותודא0

.1בריפודהכיסויאתמעלהקפל0
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אותהוהצב1הריפודבכיסויהלולאהאתמעלהמשוך0
.המשענתשלהתחתוןהקצהעל

1בריפודהכיסוישלהאחוריבצדהתומךאתסובב0
90°.
.פתוחנותר1הריפודכיסוי

.הפוךפעולותבסדרמתבצעהפירוק0
אוISOFIXבתקןלילדיםהריסוןמערכתאתחבר0

i‑Sizeברכב2העיגוןטבעותשתיאל.

Topחיבורחיבור Tether

המושבהזזתעקבחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לילדיםריסוןמערכתהתקנתלאחר

:חשמלייםאחורייםמושביםעםרכבים
:להתרחשעלוליםהבאיםהמצבים
RחגורתTop Tetherעליתרתימתחאותרפה

.המידה
Rלהתמקם,להשתחררעלולהלילדיםהריסוןמערכת

כפילהגןעודתוכלולא,להינזקאונכונהלאבצורה
.אמורהשהיא

ריסוןמערכתהתקנתלאחרהמושבאתלכוונןאין0
.לילדים

Topברצועתמצוידתלילדיםהריסוןמערכתאם¯
Tether:
Topרצועת Tetherסיכוןאתלהפחיתיכולה
Topרצועת.הפציעה Tetherנוסףחיבורמאפשרת

באמצעותהמעוגנתלילדיםהריסוןמערכתבין
ISOFIXאוi‑Sizeהרכבלבין.

.1הראשמשענתאתמעלהלדחוףישהצורךבמקרה0
Topעיגוןשל2הכיסויאתהסר0 Tether3.

אוISOFIXמסוגלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן0
i‑SizeרצועתעםTop Tether.כךתוךלבשים
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראות

Topרצועתאתהעבר0 Tether4למשענתמתחת
.הראשמשענתמוטותשניבין1הראש

Topוואתחבר0 Tether5רצועתשלTop Tether
Topעוגןאלהרצועהאתלסובבבלי4 Tether3.

Topרצועתאתמתח0 Tether4.כךתוךלבשים
.לילדיםהריסוןמערכתיצרןשלההתקנהלהוראות

.1הראשמשענתאתמטהלדחוףישהצורךבמקרה0
Topלרצועתמפריעאינודברששוםודא Tether4.
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הבטיחותהבטיחותחגורתחגורתבאמצעותבאמצעותלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתעיגוןעיגון

ריסוןריסוןמערכותמערכותלעיגוןלעיגוןישיבהישיבהמקומותמקומותלהתאמתלהתאמתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
הרכבהרכבשלשלהבטיחותהבטיחותחגורותחגורותבאמצעותבאמצעותהמעוגנותהמעוגנותלילדיםלילדים

לחגורהלחגורהאוויראווירכריתכריתללאללאאחורייםאחורייםמושביםמושבים

גג"קק10עדעד:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

Uימני/שמאליאחורימושב

1Uאמצעיאחורימושב

גג"קק13עדעד+:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

Uימני/שמאליאחורימושב

1Uאמצעיאחורימושב

גג"קק18עדעדI:9משקלמשקלקבוצתקבוצת

Uימני/שמאליאחורימושב

1Uאמצעיאחורימושב

גג"קק25עדעדII:15משקלמשקלקבוצתקבוצת

Uימני/שמאליאחורימושב

1Uאמצעיאחורימושב

גג"קק36עדעדIII:22משקלמשקלקבוצתקבוצת

Uימני/שמאליאחורימושב

1Uאמצעיאחורימושב
ישיבהלמקוםמתאימותאינןרגליתבעלותלילדיםריסוןמערכות1

.זה

Uהקטגוריהשללילדיםריסוןלמערכותמתאים

„Universal“זוהמשקלבקבוצת

לחגורהלחגורהאוויראווירכריתכריתעםעםאחורייםאחורייםמושביםמושבים

גג"קק10עדעד:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

Xימני/שמאליאחורימושב

גג"קק13עדעד+:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

Xימני/שמאליאחורימושב

גג"קק18עדעדI:9משקלמשקלקבוצתקבוצת

Xימני/שמאליאחורימושב

גג"קק25עדעדII:15משקלמשקלקבוצתקבוצת

L1ימני/שמאליאחורימושב

גג"קק36עדעדIII:22משקלמשקלקבוצתקבוצת

L1ימני/שמאליאחורימושב

אוKIDFIXלילדיםבטיחותבמושבירקלהשתמשמותר1

KIDFIX XPמאושרים.

Xזומשקלבקבוצתלילדיםמתאיםלא.

Lלטבלהבהתאםאוניברסליות-חצילילדיםריסוןלמערכותמתאים

ומקוםהרכבכאשראו",מומלצותלילדיםריסוןמערכות"בפרק

הריסוןמערכתיצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםהישיבה

.לילדים

במערכתילדמאבטחיםכאשר:לחגורהלחגורהאוויראווירכריתכריתעםעםרכביםרכבים
מיוחדבאופןלבלשיםישצדיאחורימושבעללילדיםריסון

:הבאותלהנחיות
Rעלשאושרולילדיםריסוןבמערכותורקאךלהשתמשיש

.Mercedes-Benzידי
Rלילדיםהריסוןמערכותסקירת"בפרקלהנחיותלבשים

.)48עמוד3("המומלצות
Rבאמצעותלחברישלאחורהפונהלילדיםריסוןמערכת

.i-SizeאוISOFIXעיגוןמנגנון
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Rבאמצעותלעגןישקדימההפונהלילדיםריסוןמערכת
גםאזקיימתואם,i-SizeאוISOFIXעיגוןמנגנון

Topרצועתבאמצעות Tether.

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעללילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכותלמערכותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
Rלילדיםריסוןמערכתלהתקיןאותךמחייבותהנסיבותאם

בנושאלהנחיותבמיוחדלבשים,הקדמיהנוסעמושבעל
הקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכות

.)59עמוד3(
Rלילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלבשים

הקדמיהנוסעמושבכאשר.קדימהאואחורההפונות
שכריתבמהלכהוגםהנסיעהלפנילהקפידישמאויש
בהתאםהנכוןבמצבנמצאתהקדמיהנוסעשלהאוויר

.)41עמוד3(לסיטואציה

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

גג"קק10עדעד:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

1Xפעילההקדמילנוסעהאווירכרית

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית

גג"קק13עדעד+:0משקלמשקלקבוצתקבוצת

1Xפעילההקדמיהנוסעאווירכרית

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית

גג"קק18עדעדI:9משקלמשקלקבוצתקבוצת

,1UFפעילההקדמיהנוסעאווירכרית
L

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית

גג"קק25עדעדII:15משקלמשקלקבוצתקבוצת

,1UFפעילההקדמיהנוסעאווירכרית
L

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית

גג"קק36עדעדIII:22משקלמשקלקבוצתקבוצת

,1UFפעילההקדמילנוסעהאווירכרית
L

1,2U,Lמנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכרית
המושבכריתשלהקדמישהקצהכךהמושבכריתנטייתאתכוונן1

.ביותרהתחתונהבעמדההאחוריוהקצהביותרהגבוההבעמדהיהיה

לנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולבפונקצייתמצוידהרכב2

PASSENGERהחיווינורית:הקדמי AIR BAG OFFחייבת

.לדלוק

Xזומשקלבקבוצתלילדיםמתאיםלא.

Uהקטגוריהשללילדיםריסוןלמערכותמתאים

„Universal“זוהמשקלבקבוצת

Lלטבלהבהתאםאוניברסליות-חצילילדיםריסוןלמערכותמתאים

ומקוםהרכבכאשראו",מומלצותלילדיםריסוןמערכות"בפרק

הריסוןמערכתיצרןשלהרכבדגמיברשימתמופיעיםהישיבה

.לילדים

Uהקטגוריהשלקדימהפונותלילדיםריסוןלמערכותמתאים

„Universal“זוהמשקלבקבוצת

חגורתחגורתבאמצעותבאמצעותהאחוריהאחורילמושבלמושבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
הבטיחותהבטיחות

לבלבלשיםלשיםישישחגּורהחגּורהלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתהתקנתהתקנתבעתבעת
:הבאיםהבאיםלנושאיםלנושאים

Oיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותתמידלבשים
.לילדיםהריסוןמערכת

Oבקטגוריהלילדיםריסוןמערכתכשמתקינים
אכןשהיאלוודאיש"אוניברסליחצי"או"אוניברסלי"

.ברכבהמסויםהישיבהלמקוםמתאימה
הישיבהמקומותהתאמת"בפרקלהנחיותלבשים

.)56עמוד3("חגּורותלילדיםריסוןמערכותלעיגון
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Oובמערכתובמערכת+0/0הקבוצותהקבוצותעבורעבורבסלקלבסלקלשימוששימושבעתבעת
מושבמושבעלעלIקבוצהקבוצהעבורעבורלאחורלאחורהפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסון
במערכתיגעשלאכךהנהגמושבאתכוונן:אחוריאחורי
.לילדיםהריסון

Oעבורעבורקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןבמערכתבמערכתבשימושבשימוש
.אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש:Iקבוצהקבוצה
אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד

.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת
Oהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח

המושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.האחורי

Oמושבשלהראשמשענתאתלהוציאיהיהניתןלאאם
מובילזהדבר,ברכבמותקןכשהואלחלוטיןהילדים
ריסוןלמערכותהמקסימליתהגודלהגדרתשללהגבלה
.IIIאוIIהמשקלבקבוצותלילדים
כלפילחלוטיןמוצאתהראשמשענתכאשרהגגעםמגע
.בשימושכלשהילהגבלהמביאאינוונעולהחוץ

Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
אם.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

.בהתאםהמושבכריתנטייתאתכוונון,אפשר
Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור

.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים

Oבמקרה.הקדמיבמושבנוגעותאינןהילדשרגליודא
.הקדמיהמושבאתקדימהמעטהזזהצורך

.לילדיםריסוןמערכתאתהתקן0
להיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא
.האחוריהמושבשלהישיבהמשטחעלמונח

מנותבתהבטיחותחגורתשלהכתףשרצועתתמידהקפד0
הכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורהיציאתמחריץנכון

.לילדיםהריסוןבמערכת
קדימההחגורהיציאתמחריץלעבורצריכההכתףרצועת
.למטהואז

האווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרולללאללארכביםרכביםבנושאבנושאהנחיותהנחיות
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשל

פתוחהכשהדלתגלויהמדבקה

הקדמילנוסעהאווירכריתשלאוטומטינטרולללאברכבים
.הקדמיהנוסעבצדהמכשיריםלוחבצדמיוחדתמדבקהישנה
:הבאותלהנחיותמיוחדבאופןלבשים
Rהנוסעמושבעללילדיםריסוןמערכתלהתקיןאיןלעולם

.לאחורפונהכשהיאהקדמי
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Rעלתמידאחורהמופניתלילדיםהריסוןמערכתאתהתקן
.מתאיםאחורימושב

לילדיםריסוןמערכותלעיגוןישיבהמקומותהתאמת-
)56עמוד3(חגּורות

האחורילמושבלילדיםריסוןמערכתחיבור-
.)57עמוד3(הבטיחותחגורתבאמצעות

Rאוקדימההפונהלילדיםריסוןלמערכתבנוגעהנחיות
)59עמוד3(הקדמיהנוסעמושבעלאחורה

אחורהאחורהאואוקדימהקדימההפונההפונהלילדיםלילדיםריסוןריסוןלמערכתלמערכתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבעלעל

שימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כריתכאשראחורהמופניתלילדיםריסוןבמערכת
מופעלתהקדמילנוסעהאוויר

הפונהלילדיםריסוןבמערכתילדיםמושיבאתהכאשר
החיוויונוריתהקדמיהנוסעמושבעללאחור

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

PASSENGERהחיווי AIR BAG OFFחייבת
.לדלוק

לאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
עלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבעל

.לילדקשורלפציעותאולמוותלהוביל

הפונותלילדיםריסוןלמערכותהספציפיותלהנחיותלבשים
.)59עמוד3(קדימהאואחורה

הקדמיהנוסעשלהשמשמגןעלאזהרה

PASSENGERהחיוויבנוריתתמידלבשים AIR BAG
OFFהקדמילנוסעהאווירכריתלמצב:
Rהריסוןמערכתאתלהתקיןאותךמחייבותהנסיבותאם

מיוחדבאופןלבשים,הקדמיהנוסעמושבעללילדים
שלהאווירכריתשלהאוטומטילנטרולהנוגעתלהנחיות
.)40עמוד3(הקדמיהנוסע

Rעלאחורההפונהלילדיםריסוןבמערכתשימושבעת
שלהאווירשכריתלהקפידחובההקדמיהנוסעמושב
רקמנוטרלתהאווירכרית.מנוטרלתתהיההקדמיהנוסע
PASSENGERהחיווינוריתכאשר AIR BAG
OFF41עמוד3(ברציפותמאירה(.
RהחיווינוריתכאשרPASSENGER AIR BAG

OFFכרית.מנוטרלתהקדמילנוסעהאווירכריתכבויה
.תאונהבעתלהתנפחעשויההקדמילנוסעהאוויר

באמצעותבאמצעותהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעבמושבבמושבלילדיםלילדיםריסוןריסוןמערכתמערכתחיבורחיבור
.הבטיחותהבטיחותחגורתחגורת

חגורתבאמצעותהמעוגנתלילדיםריסוןמערכתבהתקנת
לבלשיםישהקדמיהנוסעמושבאלהרכבשלהבטיחות
:הבאיםלנושאים

Oאוקדימההפונהלילדיםריסוןלמערכתבנוגעהנחיות
.)59עמוד3(הקדמיהנוסעמושבעלאחורה

Oמערכתיצרןשלוהשימושההתקנהלהוראותלבשים
.לילדיםהריסון

Oבקטגוריהלילדיםריסוןמערכתכשמתקינים
אכןשהיאלוודאיש"אוניברסליחצי"או"אוניברסלי"

.ברכבהמסויםהישיבהלמקוםמתאימה
הישיבהמקומותהתאמת"בפרקלהנחיותלבשים

.)56עמוד3("חגּורותלילדיםריסוןמערכותלעיגון
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Oמקבוצהקדימההפונהלילדיםריסוןבמערכתבשימוש
I:אפשראםהראשמשענתאתלהסיריש.

אתלהתקיןישלילדיםהריסוןמערכתהסרתלאחרמיד
.הראשמשענותכלאתנכוןולכוונןהראשמשענת

Oהריסוןמערכתמשענתשלהאפשרככלגדולשטח
מושבלמשענתלהיצמדצריךקדימההפונהלילדים
.הקדמיהנוסע

Oמושבשלהראשמשענתאתלהוציאיהיהניתןלאאם
מובילזהדבר,ברכבמותקןכשהואלחלוטיןהילדים
ריסוןלמערכותהמקסימליתהגודלהגדרתשללהגבלה
.IIIאוIIהמשקלבקבוצותלילדים
כלפילחלוטיןמוצאתהראשמשענתכאשרהגגעםמגע
.בשימושכלשהילהגבלהמביאאינוונעולהחוץ

Oלחוצהכשהיאלילדיםהריסוןמערכתאתלהתקיןאסור
.מסובבתכשהיאאו/והישיבהלמקוםהגגבין

Oהריסוןמערכתעללחץתפעילהראששמשענתאסור
.בהתאםהראשמשענותאתכוונן.לילדים

Oמערכתמאחוריאומתחתחפציםלהניחאיןלעולם
.לילדיםריסון

וכוונןשאפשרכמהלאחורהקדמיהנוסעמושבאתכוונן0
.ביותרהגבוההבעמדההאפשרככלהמושבאת

.האורכיבכיווןהסוףעדפנימההמושבכריתאתכוונן0

כריתשלהקדמישהקצהכךהמושבכריתנטייתאתכוונן0
האחוריוהקצהביותרהגבוההבעמדהיהיההמושב
.ביותרהתחתונהבעמדה

.האפשרככלזקופהלזוויתהמושבמשענתאתכוונן0
.לילדיםריסוןמערכתאתהתקן0

להיותצריךלילדיםהריסוןמערכתבסיסשטחמלוא
.הקדמיהנוסעמושבשלהישיבהמשטחעלמונח

מנותבתהבטיחותחגורתשלהכתףשרצועתתמידהקפד0
הכתףרצועתמנתבאלברכבהחגורהיציאתמחריץנכון

.לילדיםהריסוןבמערכת
קדימההחגורהיציאתמחריץלעבורצריכההכתףרצועת
.למטהואז

מושבשלהחגורהיציאתחריץאתכוונןהצורךבמקרה0
.הקדמיהנוסע

ילדיםילדיםבפניבפניבטיחותבטיחותנעילתנעילת

בדלתותבדלתותילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילתשלשלשחרורשחרור/נעילהנעילה
האחוריותהאחוריות

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

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

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
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.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

הקורהשפעתאוגבוהחוםעקבחייםסכנתאזהרהאזהרה&
ברכב

ממושךלזמןנחשפים–ילדיםובמיוחד–אנשיםכאשר
עלוליםהם,קשהקוראוגבוהחוםשללהשפעות
!למותואפילומכךלהיפצע

ללאברכב–ילדיםובמיוחד–אנשיםלהשאיראין0
.מקרהבשוםהשגחה

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

:בעיקרעלוליםהם,ברכבנוסעיםילדיםגםכאשר
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד
אתלהפעיללהקפידישברכבילדיםמסיעיםכאשר0

.ילדיםבפניהבטיחותנעילת

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

האחוריותהדלתותעבורקיימתילדיםבפניהבטיחותנעילת
.האחורייםהצדוחלונות
הבטיחותלהנחיותלבשים:לבריטניההמיועדיםרכבים

".הדלתותשלנוספתלאבטחההנחיות"בפרקהחשובות
דלתכלנועלתהאחוריותבדלתותילדיםבפניהבטיחותנעילת
.מבפניםהאלההדלתותאתלפתוחאפשראי.בנפרד

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

.דלתכלשל
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הצדהצדבחלונותבחלונותילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילתשלשלשחרורשחרור/נעילהנעילה
האחורייםהאחוריים

.2הלחצןעללחץ:שחרורשחרור/נעילהנעילה0
תתאפשרהאחורייםהצדחלונותשלסגירה/פתיחה
:כאשר
Rבדלתהמתגיםבאמצעות:דולקת1הבקרהנורית

.הנהג

Rבדלתותהמתגיםבאמצעות:כבויה1הבקרהנורית
.הנהגובדלתהאחוריות

לתפעליתאפשרלאפעילהילדיםבפניהבטיחותנעילתכאשר
:אתהאחורייםמהמושבים
Rהאחורייםהצדחלונות
Rהקדמיהנוסעמושבכוונון
Rהגלילהסוככי

האחורייםהצדבחלונות-
האחוריתבשמשה-
בתקרה-

ברכבברכבמחמדמחמדלחיותלחיותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

בעליהשארתבעתפציעהאותאונהסכנתאזהרהאזהרה&
ברכבפיקוחללאאומאובטחיםלאחיים

לאאופיקוחללאברכבחייםבעלימשאיראתהאם
אולחצניםעלללחוץלמשליכוליםהם,מאובטחים
.כפתורים

:למשל,החייםבעליעלוליםכךבשל
Rלהיתפסולמשלהרכבאבזוריאתלהפעיל.

Rמשתמשיאתיסכנוובכךמערכותלכבותאולהפעיל
.האחריםהדרך

ברכבלעוףיכוליםמאובטחיםלאחייםבעלי,בנוסף
,פתאומייםובלימההיגוילתמרוניאותאונהשלבמקרה
.הרכבבנוסעילפגועובכך
בתוךפיקוחללאחייםבעלילהשאיראיןלעולם0

.הרכב
,נהיגהבזמןחייםבעליכראוילאבטחתמידיש0

.חייםלבעלימתאיםהובלהארגזבאמצעותלמשל
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מפתחמפתח
המפתחהמפתחפונקציותפונקציותסקירתסקירת

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

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

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מגנטייםמשדותלמפתחנזקהערההערה*

.חזקיםמגנטייםמשדותהמפתחאתהרחק0

בקרהנורית1
נעילה2
)מילויעזרעם(נעילהשחרור3
המטעןתאמכסהשלסגירה/פתיחה4

הלחצןעלבלחיצהנדלקתאינה1החיווינוריתאם%
Üאוs,אתהחלף.ריקהאוחלשההסוללה
.הראשונהבהזדמנותהסוללה

.)65עמוד3(במפתחסוללההחלף

:הבאיםהרכיביםאתמשחרר/נועלהמפתח
Rדלתות
Rהדלקמכלדלתית
Rהמטעןתאדלת

שחרורמרגעשניות40-כתוךדלתותאתפותחיםלאאם
.תופעלגניבותנגדההגנה.יינעלהרכב,הנעילה

אואלקטרונייםמכשיריםעםביחדהרכבמפתחאתתחזיקאל
.המפתחתפקודאתלשבשעלולזה.מתכתייםחפצים
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הרכבהרכבנעילתנעילתשלשלהחיוויהחיווינוריתנורית

בחיפוי1החיווינוריתתהבהבמבחוץהרכבנעילתבעת
במהלךאו,מבפניםהרכבאתנועליםכאשר.הנהגבצדהדלת
.כבויה1החיווינורית,הנסיעה

הנעילההנעילהלאישורלאישורהקוליהקוליהחיוויהחיווישלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
סגירהפתיחה2רכב2הגדרות2©1

.קוליסגירהאישוראתכבהאוהפעל0
:לבלבשיםשים%

הנעילהלאישורהקוליהחיוויעבורשנבחרהההגדרה
במדינות.הרלוונטיותהתעבורהלתקנותבהתאםתהייה

הקוליבחיוויהשימוש,בגרמניהגםהיתרבין,מסוימות
בגרמניה(התעבורהתקנותפיעלאסורהנעילהלאישור

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

הנעילההנעילהשחרורשחרורהגדרותהגדרותשינוישינוי

:המפתחשלאפשריותנעילהשחרורפונקציות
Rמרכזינעילהשחרור
Rהדלקמכלודלתיתהנהגדלתשלנעילהשחרור

עלשניותכששבמשךלחץ:ההגדרותההגדרותביןביןהחלפההחלפה0
החיווישנוריתעד,זמניתבוs-וÜהלחצנים
.פעמייםמהבהבת

דלתשלנעילהשחרורפונקצייתנבחרהכאשראפשרויות
:הדלקמכלודלתיתהנהג
Rהלחצןעלפעמייםלחץ:ברכבברכבמרכזיתמרכזיתנעילהנעילהשחרורשחרור

Ü.
RעםעםרכביםרכביםKEYLESS-GO:במשטחתיגעאם

הנהגדלתשלהנעילה,הנהגדלתידיתשלהפנימי
.תשתחררבלבדהדלקמכלודלתית

המפתחהמפתחפונקציותפונקציותהשבתתהשבתת

אפשרבמפתחאוברכבשימושללאארוכהתקופהלפני
אתכךלשםהשבת.המפתחשלהחשמלצריכתאתלהפחית
.המפתחפונקציות

לחיצותשתיהמפתחשלsהלחצןעללחץ:השבתההשבתה0
.זואחרבזוקצרות
פעםואזפעמייםקצרותמאירההמפתחשלהחיווינורית
.ארוכהאחת

.במפתחכלשהולחצןעללחץ:הפעלההפעלה0
בתאהנמצאמפתחבאמצעותהרכבהתנעתבעת%

במחדשיופעלוהמפתחפונקציות,המרכזיתבקונסולה
.)153עמוד3(אוטומטית
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החירוםהחירוםמפתחמפתחשלשלוהכנסהוהכנסההוצאההוצאה

החירוםהחירוםמפתחמפתחאתאתשלוףשלוף

.1הנעילהשחרורלחצןעללחץ0
.החוצהמעטיידחף2החירוםמפתח

.2החירוםמפתחאתהסוףעדהחוצהמשוך0

החירוםהחירוםבמפתחבמפתחשימוששימוש

נתפסשהואעד,3בסימון2החירוםמפתחאתדחף0
.בפנים

להשתמשניתן,מפתחותלצרורהמפתחאתלחברכדי%
.2החירוםבמפתח

במפתחבמפתחסוללהסוללההחלפתהחלפת

סוללותמבליעתבבריאותחמורהפגיעהסכנהסכנה&

בליעת.וצורביםרעיליםחומריםמכילותהסוללות
.קשותבריאותיותלפגיעותלגרוםעלולהסוללות
!חייםסכנתקיימת

.ילדיםשלידםמהישגהרחקהסוללותאתשמור0
לעזרהמידלפנותיש,סוללותבלעמישהואם0

.רפואית

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
סוללותשלתקיןלאסילוקעקב

חוקפיעל.מזהמיםחומריםמכילותסוללות
.הביתיתלפסולתאותןלהשליךאסור
0

ידידותיבאופןסוללותלסלקיש
מורשהמוסךלהחזירישריקותסוללות.לסביבה

.סוללותאיסוףבנקודתלמסוראו

תנאיםתנאים
Rמסוגוולט3כפתורלסוללתזקוקאתהCR 2032.

Mercedes-Benzלצורךמורשהלמוסךלפנותממליצה
.הסוללההחלפת

.)65עמוד3(החירוםמפתחאתהוצא0
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הפתחלתוךהחץבכיוון2החירוםמפתחאתהכנס0
המכסהאתתחזיקאל.נפתח1שהמכסהעד,שבמפתח
.סגורבמצב1

אתפתח,3הכיסוילפתח2החירוםמפתחאתהכנס0
.אותווהסרהכיסוי

נופלת4שהסוללהעד,הידכףכנגדהמפתחאתדפוק0
.למפתחמחוץאל

פונההחיוביהקוטבכאשרהחדשההסוללהאתהכנס0
.סיביםמשירהשאינהבמטליתכךלשםהשתמש.מעלה

אומשומן,מסיביםנקייםהסוללהשלהשטחשפניודא0
.אחרלכלוךמכל

הלשוניותכאשרהמפתחלבית3המכסהאתהכנס0
.לסגירההצדדיםמשניולחץ,ראשונותנכנסותהקדמיות

.במקומוכראויננעל3שהמכסהודא0
הלשוניותכאשרהמפתחלבית1הכיסויאתהכנס0

שלמלאהלסגירהעדולחץראשונותנכנסותהקדמיות
.הכיסוי

ננעלשהואעדלמפתח2החירוםמפתחאתהכנס0
.במקומו

במפתחבמפתחבעיותבעיות

.הרכבהרכבשלשלהנעילההנעילהאתאתלשחררלשחרראואולנעוללנעולעודעודיכוליכולאינךאינך
:האפשריותהסיבות
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.

Rפגוםהמפתח.
.)63עמוד3(החיווינוריתבעזרתהסוללהאתבדוק0
.)65עמוד3(המפתחסוללתאתהחלף,הצורךבמידת0
שלנעילהולשחרורלנעילההחירוםבמפתחהשתמש0

.)70עמוד3(הרכב
.מורשהבמוסךלבדיקההמפתחאתהבא0

.חזקחזקרדיורדיואותותאותותממקורממקורהפרעההפרעה
:עקבלדוגמה,משובשהמפתחתפקוד
Rגבוהמתחקווי
Rניידיםטלפונים
Rלוחמחשבי,ניידיםמחשבים(אלקטרונייםהתקנים(
Rעבורהשראהלולאתאומתכתייםחפציםעקבסיכוך

חנייהושערידלתות

ההפרעהלמקורהמפתחביןמספיקמרווחעלהקפד0
.הפוטנציאלי

.מפתחמפתחאיבדתאיבדת
.המפתחאתשיחסמוכדימורשהלמוסךפנה0
.המכניהמנעולאתלהחליףמומלץ0
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דלתותדלתות
לדלתלדלתהנוספתהנוספתלאבטחהלאבטחההנחיותהנחיות

.בבריטניהרכביםעבוררקזמינהלדלתהנוספתהאבטחה

בתוךשנמצאיםאנשיםשלפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשרהרכב

עודניתןלא,פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשר
.מבפניםהדלתותאתלפתוח
ברכבילדיםובמיוחד,אנשיםלהשאיראיןלעולם0

.השגחהללא
כאשרלדלתהנוספתהאבטחהאתלהפעילאין0

.אנשיםברכבישנם

:הבאיםבמקריםאוטומטיתתופעללדלתהנוספתהאבטחה
Rהמפתחבאמצעותננעלהרכב.
RבאמצעותננעלהרכבKEYLESS-GO.

Mercedesבאמצעותננעלהרכבאם me connect,
.פעילהאינהלדלתהנוספתהאבטחה
אתלפתוחניתןלא,פעילהלדלתהנוספתהאבטחהכאשר

.מבפניםהדלתות
.הצופרבאמצעותלסמןאפשרהנעילהלאחר%

:הבאבאופןלדלתהנוספתהאבטחהשלהפעלהלמנועאפשר
הרכבפניםאבטחתאתכבההרכבנעילתלפני
.)86עמוד3(

מבפניםמבפניםהדלתותהדלתותשלשלופתיחהופתיחהנעילהנעילהשחרורשחרור

לאבטחהבנוגעלהנחיותלבשם:בריטניהבריטניהעבורעבוררקרק0
.)67עמוד3(דלתהנוספת

.1הדלתידיתאתמשוך0

מבפניםמבפניםהרכבהרכבשלשלמרכזייםמרכזייםנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

.1הלחצןעללחץ:נעילהנעילהשחרורשחרור0
.2הלחצןעללחץ:נעילהנעילה0

2בלחצןהאדומההחיווינורית,נעולהרכבכאשר
.מאירה

.תשתחררולאתינעללאהדלקמכלדלתית
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:תשתחררלאהרכבנעילת
Rהמפתחבאמצעותהרכבאתנעלתאם.
RבאמצעותהרכבאתנעלתאםKEYLESS-GO.

KEYLESS-GOעםעםרכביםרכביםשלשלנעילהנעילהשחרורשחרור/נעילהנעילה

תנאיםתנאים
Rלרכבמחוץנמצאהמפתח.
Rמ1-מגדולאינולרכבהמפתחביןהמרחק'.
Rסגורותמשתמשיםשלהשבידיתוהדלתהנהגדלת.

:יוצאותהדלתותידיות,הבאיםבמקרים
Rהרכבשלהנעילהשחרורבעת
Rהרכבמפתחזיהויבעת
Rהדלתותאחתפתיחתבעת

:נכנסותהדלתותידיות,הבאיםבמקרים
Rהרכבנעילתבעת
Rנסיעהבהתחלת
Rההשהייהזמןבחלוף

הדלתידיתשלהפנימיבשטחגע:הרכבהרכבנעילתנעילתשחרורשחרור0
1.

כדי2החיישןבמשטחגע,יוצאתאינההדלתידיתאם%
.הנעילהאתלבטל

.3החיישןשלהמשוקעבשטחגע:הרכבהרכבנעילתנעילת0
שלהמשוקעבשטחממושכתנגיעהגע:נוחהנוחהסגירהסגירה0

.3החיישן
.)78עמוד3(נוחהסגירהבנושאנוסףמידע%
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KEYLESS-GOעםעםבעיותבעיות

באמצעותבאמצעותהרכבהרכבנעילתנעילתאתאתולשחררולשחררלנעוללנעולעודעודניתןניתןלאלא
KEYLESS-GO.

:האפשריותהסיבות
Rיושבתוהמפתחפונקציות.
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.
Rפגוםהמפתח.
.)64עמוד3(המפתחפונקציותאתהפעל0
.)63עמוד3(החיווינוריתבעזרתהסוללהאתבדוק0
.)65עמוד3(המפתחסוללתאתהחלף,הצורךבמידת0
שלנעילהולשחרורלנעילההחירוםבמפתחהשתמש0

.)70עמוד3(הרכב
.מורשהבמוסךלבדיקהוהמפתחהרכבאתהבא0

.חזקחזקרדיורדיואותותאותותממקורממקורהפרעההפרעה
:עקבלדוגמה,משובשתKEYLESS-GOפעולת
Rגבוהמתחקווי
Rניידיםטלפונים
Rלוחמחשבי,ניידיםמחשבים(אלקטרונייםהתקנים(
Rעבורהשראהלולאתאומתכתייםחפציםעקבסיכוך

חנייהושערידלתות

ההפרעהלמקורהמפתחביןמספיקמרווחעלהקפד0
.הפוטנציאלי

האוטומטיתהאוטומטיתהנעילההנעילהשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה

יותרמהרמסתובביםוהגלגליםמופעלתההצתהכאשר
.אוטומטיתיינעלהרכב,הליכהממהירות

,שניותכחמשבמשךלחוץ2הלחצןאתהחזק:הפעלההפעלה0
.אישורצלילשנשמעעד

,שניותכחמשבמשךלחוץ1הלחצןאתהחזק:כיבויכיבוי0
.אישורצלילשנשמעעד

.מאירה2בלחצןהאדומההחיווינורית,נעולהרכבכאשר
כאשרלרכבמחוץלהינעלעלולאתההבאיםבמצבים
:מפועלתהפונקציה
Rהרכבשלבמשיכהאובדחיפההתנעהבעת.
Rדינמומטרבדיקהמתקןעלנמצאהרכבכאשר.

חשמליתחשמליתסגירהסגירהמערכתמערכתפונקצייתפונקציית

שלאוטומטיתבסגירההימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הדלתות

.ולהיפגעלהימחץעלוליםוחפציםגוףאברי
.הסגירהבתחוםחפציםאוגוףאברישאיןודא0
עלהדלתשלהאוטומטיתהסגירהאתלבטלאפשר0

.החיצוניתאוהפנימיתהדלתבידיתמשיכהידי

סגורהאינהאךבמנעולנתפסתשהיאכךהדלתאתכשסוגרים
הדלתאתותסגורתמשיךהחשמליתהסגירהמערכת,לגמרי
.לגמרי
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החירוםהחירוםמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבשלשלנעילהנעילהושחרורושחרורנעילהנעילה

שלשלהשמאליתהשמאליתבדלתבדלתהחירוםהחירוםמפתחמפתחבעזרתבעזרתהנעילההנעילהשחרורשחרור
הרכבהרכב
KEYLESS-GOללאללארכביםרכבים

.)65עמוד3(החירוםמפתחאתהוצא0
.משוכהאותהוהחזקהדלתידיתאתמעטמשוך0
.המנעולתוךאלהחירוםמפתחאתהכנס:נעילהנעילהשחרורשחרור0

.1לעמדהשמאלההחירוםמפתחאתסובב0
.הדלתידיתאתושחררהחירוםמפתחאתהוצא0

KEYLESS-GOעםעםרכביםרכבים

.)65עמוד3(החירוםמפתחאתהוצא0
שלהקדמיהחלקעללחץ:מוכנסתמוכנסתהדלתהדלתידיתידיתכאשרכאשר0

.1הידית
.החוצהמעטיוצאתהדלתידית

.משוכהאותהוהחזקהדלתידיתאתמעטמשוך0

והחזקהידיתאתמעטמשוך:יצאהיצאההדלתהדלתשידיתשידיתלאחרלאחר0
.זהבמצבאותה

.המנעולתוךאלהחירוםמפתחאתהכנס:נעילהנעילהשחרורשחרור0
.1לעמדהשמאלההחירוםמפתחאתסובב0
.הדלתידיתאתושחררהחירוםמפתחאתהוצא0
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דלתותדלתותנעילתנעילת

1לחריץ,החירוםמפתחכגון,מתאיםחפץהכנס0
.הדלתבמנעול

החירוםמפתחאתסובב:הרכבהרכבשלשלהשמאליהשמאליהצדהצדנעילתנעילת0
.הסוףעדימינה

החירוםמפתחאתסובב:הרכבהרכבשלשלהימניהימניהצדהצדנעילתנעילת0
.הסוףעדשמאלה

עודאפשראי,הנעולההדלתאתסוגריםמכןלאחראם
.מבחוץאותהלפתוח

מטעןמטעןתאתא
המטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהפתיחתפתיחת

פליטהמגזיהרעלהסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
בזמןפתוחנותרהמטעןתאמכסהאם.חמצני-חד

פליטהגזי,נסיעהבמהלךובמיוחד,פועלשהמנוע
.הרכבלפניםלחדורעלולים

אתמכסהפתיחתלפניהמנועאתלדומםהקפד0
.המטען

פתוחהמטעןתאמכסהאתלהשאיראןלעולם0
.נסיעהבזמן

מעלמכשוליםעקבהמטעןתאלמכסהנזקהערההערה*
לרכב

.מעלהכלפיהחוצהנפתחהמטעןתאמכסה
המטעןתאלמכסהמקוםמספיקשישנוודא0

.להיפתח

.המטעןתאמכסהשלבידיתמשוך0
HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים0 ACCESS:בעט

.)73עמוד3(לפגושמתחתברגלך

:המטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהשלשלנוחותנוחותסגירתסגירתעםעםרכביםרכבים

.המטעןתאמכסהשל1מרחוקההפעלהבלחצןמשוך0
.במפתחHהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
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.מעלהכלפיבינייםבמצבשנעצרמטעןתאמכסהמשוך0
.להיפתחמתחילשהואברגעשחרר
,מופעלתהמטעןתאמכסהשלההגבלהפונקצייתכאשר
לאחרמעלהכלפיידניתהמטעןתאמכסהאתמשוך
.נעצרשהוא

האוטומטיתהפתיחהתנועתאתעוצרכלשהומכשולכאשר
מכסהתנועתאתיעצורהחסימהזיהוי,המטעןתאמכסהשל
אמצעיהיאהאוטומטיתהחסימהזיהויפונקציית.המטעןתא
.שלךהלבתשומתאתמחליפהואינהבלבדעזר

המטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהסגירתסגירת

ברכבמאובטחיםלאמחפציםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

שאינםמטעןפריטיאוותיקיםמזוודות,חפצים
להיזרקאולהתהפך,להחליקעלוליםמספיקמאובטחים

.אותםולפצועבנוסעיםלפגוע,הרכבבחלל
!חדהיגויבעתאוחזקותבבלימותבמיוחד,פציעהסכנת
להםיאפשרשלאבאופןחפציםלאחסןהקפד0

.הרכבבתוךלהיזרק
פריטיאווהמזוודותהתיקים,החפציםאתאבטח0

.יתהפכואויחליקושלאכךהנסיעהלפניהמטען

.הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים

ודחףהאחיזהמשקעהמטעןתאמכסהאתמטהמשוך0
.נסגרשהואעדאותו
ומנגנון,למנעולהמטעןתאמכסהשלקלהלחיצה%

תאמכסהאתימשוךהאוטומטיתהחשמליתהנעילה
.למנעולאוטומטיתהמטען

:המטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהשלשלנוחותנוחותסגירתסגירתעםעםרכביםרכבים

שלאוטומטיתסגירהבעתהילכדותסכנתאזהרהאזהרה&
המטעןתאמכסה

להימצאעשוייםאנשים.להימחץעלוליםגוףאברי
.הסגירהבתחום

.הסגירהבתחוםנמצאאינושאישודא0
באחתהשתמשהסגירהתהליךאתלעצורכדי0

:הבאותמהאפשרויות
RהלחצןעללחץHבמפתח.
Rאוהנהגבדלתמרחוקהתפעוללחצןעללחץ

.אותומשוך
Rתאבמכסההנעילהאוהסגירהלחצןעללחץ

.המטען
Rהמטעןתאמכסהשלבידיתמשוך.

HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים0 ACCESS:אפשר
בעיטהתנועתבאמצעותגםהסגירהתהליךאתלעצור
.האחורילפגושמתחת

שהואברגעשחרר.המטעןתאמכסהשלבידיתמשוך0
.להיסגרמתחיל

.מטהכלפיבינייםבמצבשנעצרמטעןתאמכסהלחץ0
.להיסגרימשיךהמטעןאתמכסה

.המטעןתאמכסהשל1מרחוקהתפעוללחצןעללחץ0
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.המטעןתאבמכסה1הסגירהלחצןעללחץ0

KEYLESS-GOעםעםרכביםרכבים
.המטעןתאבמכסה2הנעילהלחצןעללחץ0

ייסגרהמטעןתאמכסה,לרכבמחוץמפתחמזוההאם
.יינעלוהרכב

ארוכהלחיצהלחץלגמריפתוחהמטעןתאמכסהכאשר0
בקרבתלהימצאחייבהמפתח.במפתחHהלחצןעל

.הרכב

HANDS-FREEעםעםרכביםרכבים ACCESS
בעיטהתנועתבצעלגמריפתוחהמטעןתאמכסהכאשר0

.)73עמוד3(לפגושמתחת

המטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
עםאוטומטיתחסימהזיהויפונקצייתכוללהמטעןתאמכסה
תאמכסהתנועתאתבולםמכשולכאשר.כיווןהיפוךפעולת
שובנפתחהוא,האוטומטיהסגירהתהליךבמהלךהמטען
היאהאוטומטיתהכיווןהיפוךפונקציית.אוטומטיבאופן
.לבתשומתלכךלהקדישצריךעדייןואתהבלבדעזראמצעי
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

היפוךפונקצייתלמרותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיוון

:מגיבהאינההכיווןהיפוךפונקציית
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים
Rהסגירהתהליךבסוף

תוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתכאלהבמצביםבמיוחד
.מעיכהלמנוע
.הסגירהבתחוםגוףאברישאיןודא0
:הבאותמהפעולותאחתבצע,נלכדמישהואם0
RהלחצןעללחץHבמפתח.
Rהנהגבדלתמרחוקההפעלהלחצןעללחץ.

Rתאבמכסההנעילהאוהסגירהלחצןעללחץ
.המטען
Rהמטעןתאמכסהשלבידיתמשוך.

HANDS-FREEפונקצייתפונקציית ACCESS
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HANDS-FREE ACCESSלסגור,לפתוחלךמאפשרת
שלבעיטהתנועתבאמצעותהמטעןתאמכסהאתולהחזיק
.לפגושמתחתהרגל
.לסירוגיןסגירהאופתיחהתהליךמפעילההבעיטהתנועת
ולסגירה)71עמוד3(לפתיחהלהנחיותלבשים
.המטעןתאמכסהשל)72עמוד3(
צלילנשמענסגראונפתחהמטעןתאמכסהכאשר%

.אזהרה

מערכתשלחמיםמחלקיםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
הפליטה

אם.מאודלהתחמםעשויההרכבשלהפליטהמערכת
-HANDS-בהשימושבעתהפליטהבמערכתתיגע

FREE ACCESSלהיכוותעלולאתה.
שלהכיסויבאזוררקלבעוטתמידהקפד0

.החיישנים

התאמכסהשלבשוגגמפתיחהלרכבנזקיםהערההערה*
המטען

Rאוטומטישטיפהבמתקןשימושבעת
Rגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת

KEYLESS-GOאתלהשביתישאלהבמצבים0
'מ3לפחותשלבמרחקנמצאשהמפתחולוודא
.מהרכב

עלולאתהאחרת.בטוחהלעמידההרגלתנועתבעתלבשים
.הכבישעלקרחישנוכאשרלדוגמה,להחליק
:הבאותלהנחיותלבשים
Rהרכבמאחורינמצאהמפתח.
Rמהרכבמ"ס30לפחותשלבמרחקעמודהבעיטהבזמן.
Rברגלבפגושתפגעאל.
Rמדילאטתבעטאל.
Rבחזרהואזהרכבלכיווןלהתחילצריכההבעיטהתנועת

.אחורה

החיישניםשלהכיסויאזור1

עשרהמתן,הצליחולאזואחרבזובעיטהתנועותכמהאם
.שניות

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמקרים
:כללתפעל
Rשלגאוהפשרהממלחילדוגמה,מלוכלכיםהחיישנים.
Rתותבתרגלהיאהבועטתהרגל.
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להיסגראולהיפתחעשויהמטעןתאמכסההבאיםבמצבים
:בשוגג
Rשלהכיסויבאזוררגלייםאוידייםמזיזיםאנשים

בהרמתאוהרכבשלפולישבמהלךלדוגמה,החיישנים
.חפצים
Rמאחורהרכבלרוחבחפציםמעמידיםאומוביליםכאשר,

.מטעןפריטיאומטעןחגורותכגון
Rמעבראחריםכיסוייםאויריעות,קשירהרצועותמושכים

.לפגוש
Rתאלסףמעברמטהחורגשאורכוהגנהבמצעמשתמשים

.החיישניםשלהכיסויאזורלתוךהמטען
Rכראוימחובראינהההגנהמצע.
Rמנשאיםאוגרוריםעל,הגרירההתקןעלבעבודה

.לאופניים

המפתחפונקציותאתהשבתדומיםבמצביםאואלהבמצבים
.המפתחאתאצלךתחזיקאלאו)64עמוד3(

המטעןהמטעןבתאבתאהנפרדתהנפרדתהנעילההנעילהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
סגירהפתיחה2רכב2הגדרות2©1

המטעןהמטעןבתאבתאהנפרדתהנפרדתהנעילההנעילההפעלתהפעלת
.מטעןתאחסימתבחר0
.PINהגדר0
.עלבלחיצהPIN-האתאשר0
.אותוואשרשובPIN-האתהזן0

שלהמרכזיתהנעילהבשחרורנעולנשארהמטעןתא
.הרכב
גם,תשתחררהמטעןתאדלתנעילתתאונהמזוההכאשר%

.פעילההייתההנפרדתהנעילהאפשרותאם
כאשרהמטעןתאאתלפתוחניתןהחירוםמפתחבעזרת%

תאשלהנפרדתהנעילה.מופעלתהמטעןתאנעילת
.פעילהנשארתהמטען

המטעןהמטעןבתאבתאהנפרדתהנפרדתהנעילההנעילהביטולביטול
.מטעןתאחסימתבחר0
.PINקודהזן0

המטעןתאשלהנפרדתהנעילה,נכוןPIN-הכאשר
.יימחקPIN-והמבוטלת

PINאיפוסאיפוס
שלהנפרדתהנעילהאתלבטלתוכל,PIN-האתשכחתאם
.החירוםמפתחבעזרתהמטעןתא
.מטעןתאחסימתבחר0
.האתשכחתאשר0
מפתחבעזרתדקות3תוךהמטעןתאנעילתאתשחרר0

.החירום
.נמחקPIN-והמבוטלתהמטעןתאשלהנפרדתהנעילה

החירוםהחירוםמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהמטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהנעילתנעילתשחרורשחרור

.)65עמוד3(מהמפתחהחירוםמפתחאתשלוף0
עדהמטעןתאמכסהלמנעולהחירוםמפתחאתדחף0

.הסוף
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לעמדהשמאלה1מהעמדההחירוםמפתחאתסובב0
2.

.אותוושלוף1לעמדהבחזרההחירוםמפתחאתסובב0
באמצעותופתיחתוהמטעןתאמכסהשלהנעילהשחרור%

נגדהאזעקהמערכתלהזנקתתגרוםהחירוםמפתח
.גניבה

המטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהשלשלהתנועההתנועההגבלתהגבלתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
סגירהפתיחה2רכב2הגדרות2©1

.פתיחההגבלתאתכבהאוהפעל0

לדוגמה,המטעןתאמכסהשלהתנגשותמונעתזופונקציה
.נמוכותבתקרות

צדצדחלונותחלונות
הצדהצד-חלונותחלונותשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

צדחלוןפתיחתבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

אולהיתפסגוףאבריעשוייםהצדחלונותפתיחתבעת
.החלוןלמסגרתהצד-חלוןביןלהיתפס

.הצדבחלוןנוגעאינושאישהפתיחהבעתודא0
משוךאו,הלחצןאתמידשחררנתפסמישהואם0

.הצדחלוןאתבחזרהלסגורכדיהלחצןאת

צדחלוןסגירתבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

בטווחלהיתפסגוףאבריעשוייםהצד-חלוןסגירתבעת
.הסגירה

באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0
.הסגירה

לחץאו,הלחצןאתמידשחררנתפסמישהואם0
.הצדחלוןאתבחזרהלפתוחכדיהלחצןעל

אתמפעיליםכשילדיםהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הצדחלונות

עלוליםהםהצד-חלוןאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאהםכאשרבמיוחד,להיתפס

עבורילדיםבפניהבטיחותנעילתאתהפעל0
.האחורייםהמושביםשלהצדחלונות

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

תנאיםתנאים
Rמופעלותההצתהאוהמתחאספקת.

וסגירהפתיחה76



סגירה1
פתיחה2

.יותרגבוההעדיפותהנהגבדלתללחצנים
הלחצןאתמשוךאולחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועההפעלתהפעלת0

Wושחררההתנגדותלנקודתמעבראל.
Wהלחצןעלשובלחץ:האוטומטיתהאוטומטיתהתנועההתנועהעצירתעצירת0

.אותומשוךאו

.מודמםהרכבכאשרגםהצדחלונותאתלתפעללהמשיךניתן
.קדמיתדלתלפתיחתעדאודקותכארבעלמשךאפשריהדבר
האחוריותהאחוריותבדלתותבדלתותחשמליחשמליגלילהגלילהסוכךסוכךעםעםרכביםרכבים%

האחורייםהצד-חלונותעבורהלחצנים:ומימיןומימיןמשמאלמשמאל
.)83עמוד3(הגלילהסוככיאתגםסוגרים/פותחים

הצדהצד-חלונותחלונותשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
חלון,הצדחלוןשלהסגירהלתנועתהמפריעמכשולישנואם
הכיווןהיפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהצד

להקדישצריךעדייןואתהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית
.לבתשומתלכך
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

פונקצייתלמרותהצדבחלוןהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיווןהיפוך

:מגיבהאינההכיווןהיפוךפונקציית
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים
Rכיולבזמן

למנועתוכללאהכיווןהיפוךפונקצייתכאלהבמצבים
.המעיכהאת
באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

.הסגירה

כדיWהלחצןעללחץ,נתפסמישהואם0
.הצדחלוןאתבחזרהלפתוח

הצדהצדחלונותחלונותשלשלאוטומטיתאוטומטיתפעולהפעולה

הרכבכאשראוטומטיתייסגרוהצדחלונותהבאיםבמקרים
:חונה
Rגשםלרדתמתחילכאשר

.הגשםאתמזהההקדמיתבשמשהגשםחיישן
Rקיצוניותבטמפרטורות
Rברכבהחשמללמתחבהתאם(מסויםזמןלאחר(
Rהמתחבאספקתהפרעותכשישנן

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

האוטומטיתהפעולהמכןלאחר.בחזרהמעטייפתחהחלון
.תבוטלהצד-וחלונותהנפתחהשמשגגשל
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)הנסיעההנסיעהתחילתתחילתלפנילפניהרכבהרכבאוורוראוורור(נוחהנוחהפתיחהפתיחה

צדחלוןפתיחתבאמצעותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

אולהיתפסגוףאבריעשוייםהצדחלונותפתיחתבעת
.החלוןלמסגרתהצד-חלוןביןלהיתפס

בחלוןנוגעאינושאישלוודאישהפתיחהבעת0
.הצד

.הלחצןאתמידשחרר,נמחץמישהואם0

.במפתחÜהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
:יבוצעוהבאותהפונקציות
Rתשוחררהרכבנעילת.
Rייפתחוהצדחלונות.
Rייפתחהנפתחהפנורמיהשמשגג.
Rיופעלהנהגמושבאוורור.
,סגוריםהנפתחהפנורמיהגגשלהגלילהסוככיכאשר%

.הגלילהסוככיראשיתייפתחו
,סגוריםהאחוריתהדלתותשלהגלילהסוככיכאשר%

.הגלילהסוככיראשיתייפתחו
.Üהלחצןאתשחרר:הנוחההנוחההפתיחההפתיחהביטולביטול0

Üהלחצןעלשובלחץ:הנוחההנוחההפתיחההפתיחההמשךהמשך0
.לחץאותווהחזק

)מבחוץמבחוץהרכבהרכבסגירתסגירת(נוחהנוחהסגירהסגירה

זהירהלאנוחהסגירהבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

בטווחהנמצאיםגוףאבריעשוייםנוחהסגירהבעת
.להיתפסהנפתחהשמשגגושלהצד-חלוןשלהסגירה

,כולוהסגירהתהליךעללפקחישנוחותבסגירת0
.הסגירהבתחוםגוףאברישאיןולוודא

.במפתחsהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
:יבוצעוהבאותהפונקציות
Rיינעלהרכב.
Rייסגרוהצדחלונות.
Rייסגרהנפתחהפנורמיהשמשגג.

.sהלחצןאתשחרר:הנוחההנוחההסגירההסגירהביטולביטול0
והחזקsהלחצןעלשובלחץ:הגלילההגלילהסוככיסוככיסגירתסגירת0

.לחוץאותו
KEYLESS-GOבאמצעותגםעובדתהנוחההסגירה%

.)68עמוד3(

הצדהצדבחלונותבחלונותבעיותבעיות

פונקצייתכאשרמוותאוהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
פעילהאינההכיווןהיפוך

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

.להימחץעלולים
.הסגירהבטווחנמצאאינוגוףאיברשאףודא0
,הלחצןאתשחררהסגירהתהליךאתלעצורכדי0

אתמחדשלפתוחכדיהלחצןעלשובלחץאו
.הצדחלון

.ברורהברורהאינהאינהלכךלכךוהסיבהוהסיבה,הצדהצד-חלוןחלוןאתאתלסגורלסגוראפשראפשראיאי
.החלוןבמסילותעצמיםישנםאםבדוק0
.הצד-חלונותאתכייל0

הצדהצד-חלונותחלונותכיולכיול
:מעטנפתחואזהסגירהבמהלךנחסםהצד-חלוןאם
הלחצןאתברציפותשובמשוךהחסימהלאחרמיד0

משוךהלחצןאתוהחזק,נסגרהצדשחלוןעדהמתאים
).מחדשכוונון(נוספתשנייהלמשך
.האוטומטיתהכיווןהיפוךפונקצייתללאייסגרהצדחלון
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:מעטנפתחואזשובנחסםהצד-חלוןאם
הלחצןאתברציפותשובמשוךהחסימהלאחרמיד0

משוךהלחצןאתוהחזק,נסגרהצדשחלוןעדהמתאים
).מחדשכוונון(נוספתשנייהלמשך
.האוטומטיתהכיווןהיפוךפונקצייתללאייסגרהצדחלון

פתיחהפתיחהבמצבבמצבהצדהצדחלונותחלונותאתאתלסגורלסגוראואולפתוחלפתוחאפשראפשראיאי
.נוחהנוחה
:האפשריתהסיבה
Rריקהאוחלשההמפתחסוללת.
.)63עמוד3(החיווינוריתבעזרתהסוללהאתבדוק0
.)65עמוד3(המפתחסוללתאתהחלף,הצורךבמידת0

נפתחנפתחשמששמשגגגג
הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

הפנורמיהשמשלגגמתייחס"נפתחשמשגג"המונח%
.הנפתח

גגשלובסגירהבפתיחההיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמש

.התנועהבתחוםלהימחץעלוליםגוףאברי

גוףאיברשאףלוודאישוהסגירההפתיחהבעת0
.הנפתחהשמשגגשלהתנועהבטווחנמצאאינו

.הלחצןאתמידשחררנלכדמישהואם0
או
.אוטומטיבמצבבלחצןגע0

.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

גגאתמפעיליםילדיםכאשרהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמש

עלוליםהםהנפתחהשמשגגאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאהםכאשרבמיוחד,להיתפס

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

סוכךשלובסגירהבפתיחההיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הגלילה

אולמסגרתהגלילהסוכךביןלהימחץעלוליםגוףאברי
.השמשלגג
גוףשאברילוודאישהסגירהאוהפתיחהבעת0

.הגלילהסוכךשלהתנועהבטווחנמצאיםאינם

.הלחצןאתמידשחררנלכדמישהואם0
או
.אוטומטיבמצבבלחצןגע0

.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

קרחאושלגעקבתקלההערההערה*

השמשגגשלבתפקודלתקלותלגרוםיכוליםוקרחשלג
.הנפתח

פנויהואכאשררקהנפתחהשמשגגאתפתח0
.ומקרחמשלג

בולטיםחפציםעקבנזקהערההערה*

בפסילפגועעשוייםהנפתחהשמשמגגהבולטיםחפצים
.האיטום

.הנפתחהשמשמגגלבלוטחפץלאףלאפשראין0

עליומותקןכאשרהנפתחהפנורמילגגנזקיםהערההערה*
גגמנשא

מנשאמותקןכאשרהנפתחהפנורמיהגגאתפותחיםאם
.הגגממנשאיינזקהנפתחהפנורמישהגגייתכן,גג
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כשמותקןהנפתחהפנורמיהגגאתלפתוחאין0
.גגמנשא

הגלילהסוכךואתהנפתחהשמשגגאתמתפעל1הלחצן
.הקדמי
סוכךכאשררקהנפתחהפנורמיהשמשגגאתלתפעלאפשר
.פתוחהקדמיהגלילה

.והחזק1הלחצןעללאחורהחלק:פתיחהפתיחה0

.והחזק1הלחצןעלקדימההחלק:סגירהסגירה0
.1הלחצןעלקצרהלחיצה:הנמכההנמכהאואוהרמההרמה0
עלאחורהאוקדימההחלק:אוטומטיאוטומטימצבמצבהפעלתהפעלת0

.1הלחצן
.1בלחצןשובגע:אוטומטיאוטומטימצבמצבהפסקתהפסקת0

.ייעצרוהסגירהאוהפתיחה

הרכבהרכבמקדמתמקדמתהאחוריהאחוריהגלילההגלילהסוכךסוכךתפעולתפעול

.1הלחצןעללחץ:סגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
.1הלחצןעלשובלחץ:עצירהעצירה0

סוכךתחילה,הסגירהאוהפתיחהתהליךאתמפסיקיםאם
.שובייסגרהגלילה

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםמאזורמאזורהאחוריהאחוריהגלילההגלילהסוכךסוכךתפעולתפעול

וסגירהפתיחה80



1הלחצןאתמשוךאולחץ:ידניותידניותסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
הגלילהשסוכךעדתשחררואל,ההתנגדותלנקודתעד

.המבוקשתלעמדהמגיע
1הלחצןאתמשוךאולחץ:מלאותמלאותסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0

.ושחררההתנגדותלנקודתמעבראל

הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
השמשגגשלהסגירהלתנועתמפריעכלשהומכשולאם

הכיווןהיפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהגג,הנפתח
להקדישצריךעדייןואתהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית

.לבתשומתלכך
.הסגירהבאזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0

היפוךפונקצייתלמרותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיוון

:מגיבהאינההכיווןהיפוךפונקציית
Rאצבעותכגון,וצריםקלים,רכיםלעצמים.
Rהסגירהתהליךבסוף
Rכיולבזמן.
Rלאחרמידהנפתחהשמשגגשלידניתסגירהבעת

האוטומטיהתנועההיפוך

באזורגוףאברישאיןלוודאישהסגירהבמהלך0
.הסגירה

.הלחצןאתמידשחררנלכדמישהואם0
או
.בלחצןגעאוטומטיתבסגירה0

.ייעצרהסגירהתהליך

הגלילההגלילהסוכךסוכךשלשלאוטומטיתאוטומטיתכיווןכיווןהיפוךהיפוךפונקצייתפונקציית
,הגלילהסוכךשלהסגירהלתנועתמפריעכלשהומכשולאם
הכיווןהיפוךפונקציית.בחזרהאוטומטיתייפתחהוא

להקדישצריךעדייןואתהבלבדעזראמצעיהיאהאוטומטית
.לבתשומתלכך
אינםגוףשאברילוודאישהגלילהסוככיסגירתבעת0

.שלהםהתנועהבטווחנמצאים

היפוךפונקצייתלמרותהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הכיוון

רכיםלעצמיםבעיקרתגיבלאהכיווןהיפוךפונקציית
.קטנותאצבעותכגון,וצרים
גוףשאברילוודאישהגלילהסוכךסגירתבעת0

.התנועהבטווחנמצאיםאינם
.הלחצןאתמידשחררנלכדמישהואם0
או
.בלחצןגעאוטומטיתבסגירה0

.ייעצרהסגירהתהליך

הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגשלשלאוטומטיותאוטומטיותפונקציותפונקציות

הפנורמיהשמשלגגמתייחס"נפתחשמשגג"המונח%
.הנפתח
הרכבכאשראוטומטיתייסגרהנפתחהגגהבאיםבמצבים
:במקוםעומד
Rגשםלרדתמתחילכאשר

.הגשםאתמזהההקדמיתבשמשהגשםחיישן
Rקיצוניותבטמפרטורות
Rברכבהחשמללמתחבהתאם(מסויםזמןלאחר(
Rהמתחבאספקתהפרעותכשישנן

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

נסיעהנסיעהבמהלךבמהלךבגשםבגשםסגירהסגירהפונקצייתפונקציית
יונמךהואמורםהשמשגגאם:נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגגבעליבעלירכביםרכבים

.הנסיעהבמהלךגשםלרדתמתחילכאשראוטומטית
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אוטומטיתאוטומטיתהנמכההנמכה
מורםהנפתחהשמשגגאם:נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגגבעליבעלירכביםרכבים
במהירות.גבוהותנסיעהבמהירויותמעטיונמךהוא,מאחור
.אוטומטיבאופןבחזרהיתרומםהואנמוכה

האוטומטיתההנמכהעקבהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמשגגשל

באופןמאחורמעטיונמךהואמורםהנפתחהשמשגגאם
.גבוהותבמהירויותאוטומטי

לטווחידייםשולחאינואישהנסיעהשבמהלךודא0
.הנפתחהשמשגגשלהתנועה

.בלחצןגענלכדמישהואם0

הנפתחהנפתחהשמשהשמשבגגבגגבעיותבעיות

סגירהבעקבותחייםסכנתאוהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הנפתחהשמשגגשלחוזרת

השמשגג,כיולאוחסימהלאחרמידמחדשסגירהבעת
.מקסימליבכוחאומוגברבכוחייסגרהנפתח

.הסגירהבטווחנמצאאינוגוףאיברשאףודא0
.הלחצןאתמידשחרר,נתפסמישהואם0
או

.אוטומטיתסגירהבמהלךבלחצןגע0
.ייעצרהסגירהתהליך

אינהאינהלכךלכךוהסיבהוהסיבה,הנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגאתאתלסגורלסגוראפשראפשראיאי
.ברורהברורה
הפנורמיהשמשלגגמתייחס"נפתחשמשגג"המונח%

.הנפתח
:מעטנפתחואזהסגירהבמהלךנחסםהנפתחהשמשגגאם
עלקדימההחלק,האוטומטיהכיווןהיפוךלאחרמיד0

.סגורהשמששגגעדאותווהחזק)79עמוד3(הלחצן
.מוגברתבעוצמהייסגרהנפתחהשמשגג

:מעטנפתחואזשובנחסםהנפתחהשמשגגאם
.הקודםהשלבעלחזור0

.מוגברתבעוצמהשובייסגרהנפתחהשמשגג

מקרטעתמקרטעתבצורהבצורהנפתחיםנפתחיםהגלילההגלילהסוכךסוכךאואוהנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגג
.בלבדבלבד
.הגלילהוסוכךהנפתחהשמשגגאתישר0

הגלילההגלילהוסוכךוסוכךהנפתחהנפתחהשמשהשמשגגגגיישוריישור
שגגעד)79עמוד3(הלחצןעלפעמיםמספרהחלק0

.לחלוטיןנסגרהשמש
.נוספתשנייהלמשךהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0

הגלילהשסוכךעדהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
.לחלוטיןנסגרהקדמי

.נוספתשנייהלמשךהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
התנועהבאמצעותלגמריהנפתחהשמשגגאתפתח0

.אותוסגורמכןולאחרהאוטומטית

.בלבדבלבדבקרטועיםבקרטועיםנענעהאחוריהאחוריהגלילההגלילהסוכךסוכך
.האחוריהגלילהסוכךאתכייל0

האחוריהאחוריהגלילההגלילהסוכךסוכךכיולכיול
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הגלילהשסוכךעד1הלחצןאתפעמיםכמהמשוך0
.לגמריסגורהאחורי

.נוספתאחתשנייה1הלחצןאתמשוך0
התנועהבאמצעותלגמריהאחוריהגלילהסוכךאתפתח0

.אותוסגורמכןולאחרהאוטומטית

גלילהגלילהסוככיסוככי
האחורייםהאחורייםהצדהצד-בחלונותבחלונותהגלילההגלילהסוככיסוככישלשלוגלילהוגלילהפריסהפריסה

האחורייםהצד-חלונותשלהגלילהסוככיאתלתפעלאפשר
.הצד-חלונותשלהלחצניםבאמצעות

שמאלצד,מאחורגלילהסוכך/צד-חלון1
ימיןצד,מאחורגלילהסוכך/צד-חלון2

במהלךנמצאאו,סגורהצד-חלוןכאשר:מלאהמלאהסגירהסגירה0
.המתאיםהלחצןאתמשוך,סגירתו

.המתאיםהלחצןעללחץ:מלאהמלאהפתיחהפתיחה0

האחוריתהאחוריתבשמשהבשמשההגלילההגלילהסוכךסוכךשלשלוגלילהוגלילהפריסהפריסה

שלגלילהאופריסהבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
הגלילהסוכך

עלוליםהגלילהסוכךשלהתנועהבתחוםגוףאברי
.להימחץ

.התנועהבתחוםגוףאברישאיןודא0
עלקצרהלחיצהשובלחץ,נתפסמישהואם0

.הלחצן
מכןלאחר.קצרלזמןייעצרוהסגירהאוהפתיחה
.המוצאלמצבהגלילהסוכךיחזור

הנהגהנהגממושבממושבגלילהגלילהאואופריסהפריסה

מחפציםנזקהערההערה*

.הגלילהבסוכךלתקלהלגרוםעלוליםחפצים
.המטעןתאמדףעלחפציםלהניחאין0
.הפרעהללאלנועיכולהגלילהשסוכךלבשים0
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.1הלחצןעללחץ0
ביחידתנמצא1הלחצןמתאיםאבזורבעליברכבים%

.הנהגבדלתההפעלה

האחורייםהאחורייםמהמושביםמהמושביםגלילהגלילהאואופריסהפריסה

מחפציםנזקהערההערה*

.הגלילהבסוכךלתקלהלגרוםעלוליםחפצים

.המטעןתאמדףעלחפציםלהניחאין0
.הפרעהללאלנועיכולהגלילהשסוכךלבשים0

.1הלחצןאתמשוך:פריסהפריסה0
.1הלחצןעללחץ:גלילהגלילה0

האחורייםהחלונותשלילדיםבפניהבטיחותנעילתכאשר
.מושבת1הלחצן,פעילה

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
האימובילייזרהאימובילייזרתפקודתפקוד

.מתאיםמפתחללאהרכבשלהתנעהמונעהאימובילייזר
ויבוטל,ההצתהכיבויעםאוטומטיתיופעלהאימובילייזר
.ההצתההפעלתעםאוטומטית

)EDW(גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת
גניבהגניבהנגדנגדהאזעקההאזעקהמערכתמערכתתפקודתפקוד
חזותיתאזעקהתפעילהיאמופעלתהאזעקהמערכתכאשר

:הבאיםבמצביםואקוסטית
Rדלתפתיחתבעת
Rהמטעןתאמכסהפתיחתבעת
Rהמנועתאמכסהפתיחתבעת
R86עמוד3(מוזנקתהרכבפניםאבטחתכאשר(
R85עמוד3(מוזנקתגרירהמפניההגנהכאשר(

אוטומטיתתופעלגניבהנגדהאזעקהמערכתהבאיםבמקרים
:שניותכעשרכעבור
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO
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1החיווינוריתמופעלתגניבהנגדהאזעקהמערכתכאשר
.מהבהבת
:אוטומטיתתכבהגניבהנגדהאזעקהמערכתהבאיםבמצבים
Rהמפתחבאמצעותנעילהשחרורלאחר
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
Rהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחיצהלאחר

)153עמוד3(האחסוןבתאנמצא

Mercedes‑Benzשלהחירוםקריאתמערכתכאשר%
שניות30-מיותרבמשךמופקתוהאזעקהפעילה

שירותלמרכזאוטומטיתהודעהתישלח,ברציפות
.)270עמוד3(הלקוחות

גניבהגניבהנגדנגדהאזעקההאזעקהמערכתמערכתסגירתסגירת
.במפתחHאוÜ,sהלחצןעללחץ0
או
בתאנמצאהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחץ0

.)153עמוד3(האחסון

:KEYLESS-GOבאמצעותבאמצעותאזעקהאזעקהביטולביטול
בעזרתלרכבמחוץהדלתידיתשלהפנימיבמשטחגע0

.המפתח

גרירהגרירהמפנימפניההגנהההגנהתפקודתפקוד

גרירהמפניההגנהכאשרהרכבבנטייתשינויזוההאם
.וקוליתחזותיתאזעקהתופעל,מופעלת
כעבורתופעלגרירהמפניההגנההבאיםבמצבים

:שניות60-כ
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO

:סגוריםהבאיםהרכיביםכאשררקתופעלגרירהמפניההגנה
Rהדלתות
Rהמטעןתאמכסה

:אוטומטיתתושבתגרירהמפניההגנההבאיםבמצבים
RהלחצןעללחיצהלאחרÜאוHבמפתח
Rהמפתחכאשרהדממה-התנעהכפתורעללחיצהלאחר

)153עמוד3(האחסוןבתא
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
RבאמצעותהפעלהבעקבותHANDS-FREE

ACCESS

.)176עמוד3(חונהברכבהתנגשותזיהויעלמידע

גרירהגרירהמפנימפניההגנהההגנהשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
סגירהפתיחה2רכב2הגדרות2©1
הגנהפונקציות2
.גרירהמפניהגנהאתכבהאוהפעל0

:מחדשתופעלגרירהמפניההגנההבאיםבמקרים
Rשובמשוחררתהרכבנעילת.
Rדלתפותחים.
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Rמחדשננעלהרכב.

הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחתתפקודתפקוד

בתוךתנועהמזוההפעילההרכבפניםאבטחתכאשראם
.ואקוסטיתחזותיתאזעקהתופק,הרכב

כעבוראוטומטיתתופעלהרכבפניםאבטחתהבאיםבמצבים
:שניותכעשר
Rהמפתחבאמצעותנעילהלאחר
RבאמצעותנעילהלאחרKEYLESS-GO

:סגוריםהבאיםהרכביםאםרקתופעלהרכבפניםאבטחת
Rהדלתות
Rהמטעןתאמכסה

:אוטומטיתתושבתהרכבפניםאבטחתהבאיםבמצבים
RהלחצןעללחיצהלאחרÜאוHבמפתח
Rהמפתחכאשרהדממה-ההתנעהלחצןעללחיצהלאחר

)153עמוד3(האחסוןבתאנמצא
RבאמצעותנעילהשחרורלאחרKEYLESS-GO
RבאמצעותהפעלהבעקבותHANDS-FREE

ACCESS

:שגויותאזעקותייתכנוהבאיםבמצבים
Rהרכבבתוךהתלוייםתליוניםלדוגמה,נעיםחפציםעקב
Rפתוחצד-חלוןכאשר
Rפתוחהנפתחהפנורמיהשמשגגכאשר

הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
סגירהפתיחה2רכב2הגדרות2©1
הגנהפונקציות2
.הרכבפניםאבטחתאתכבהאוהפעל0

:מחדשתופעלהרכבפניםאבטחתהבאיםבמקרים
Rשובמשוחררתהרכבנעילת.
Rדלתפותחים.
Rמחדשננעלהרכב.
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הנהגהנהגשלשלנכונהנכונהישיבהישיבהלתנוחתלתנוחתהנחיותהנחיות

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

חגורת,1ההגהגלגלכוונוןבעתהבאיםהנושאיםעלהקפד
:3הנהגומושב2הבטיחות
Rהנהגשלהאווירמכריתהאפשרככלרחוקלשבתיש,

.להלןהמפורטעלוהקפד
Rזקוףיושבאתה.
Rשלךבירכייםקלותתומכתהמושבכרית.
Rעללדרוךמסוגלואתה,לגמרימתוחותאינןרגליך

.הסוףעדבקלותהדוושות
Rמשענתידיעלהעינייםבגובהבמרכזונתמךהעורף

.הראש
Rמעטמכופפותבידייםההגהלגלגללהגיעמסוגלאתה.
Rבחופשיותהרגלייםאתלהניעמסוגלאתה.
Rבמכלולשמוצגמהכלאתהיטבלראותיכולאתה

.המחוונים
Rבדרךהנעשהאתהיטברואהאתה.
Rהכתףמרכזפניעלועוברתלגוףצמודההבטיחותחגורת

.האגןעלהירךובאזור

מושביםמושבים
הקדמיהקדמיהמושבהמושבשלשלחשמליחשמליכוונוןכוונון

ידיעלהמושביםכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
ילדים

עלוליםהםהמושביםאתמתפעליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

.כבויהההצתהכאשרהמושביםאתלכוונןאפשר

המושבכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

אחריםאנשיםאואתה,המושבאתמכוונניםכאשר
.המושבשלהכוונוןבמסילתלמשל,להיתפסעשויים

התנועהבטווחהנמצאגוףחלקשאיןלוודאחשוב0
.שלוהכוונוןבמהלךהמושבשל

ילדים"ו"אווירכריות"בנושאיםהבטיחותלהנחיותלבשים
".ברכב
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נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

המושבגובהכוונוןבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
לבתשומתבחוסר

נוסעיםאואתהאחרת,המושבגובהכוונוןבעתזהירהיה
.ולהיפצעלהיתפסעלוליםאחרים
הלחצניםאתבמכוונןשלאלתפעלעשוייםילדיםבמיוחד

.להיתפסזאתובעקבותהמושבכוונוןשל
אחריםגוףאבריאוידייםייכנסושלאהקפד0

שאתהבזמןהמושבכוונוןידיתלמנגנוןמתחת
.המושבאתמזיז

לאמכווננותהראשכשמשענותפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכון

סכנהקיימת,נכוןמכווננותאינןהראשמשענותאם
אותאונהבעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלת
!חזקהבלימה
שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0

.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

והריסוןההגנהאתלספקתוכללאהבטיחותחגורת
נמצאתאינההמושבמשענתכאשרבחוקהדרושים
.זקופהכמעטבזווית
לפגועואזהבטיחותלחגורתמתחתלהחליקעלולאתה

.בעצמך
.הנסיעהתחילתלפניהמושבאתכוונן0
כמעטבתנוחההמושבמשענתאתלשמורהקפד0

חגורתשלהכתףשרצועתוודאתמידזקופה
.הכתףמרכזעלמונחתהבטיחות

אחורהאותםכשדוחפיםלמושביםנזקהערההערה*

להינזקעלוליםהםהמושביםאתאחורהדוחפיםכאשר
.מחפצים

מאחוריאוהרגלייםבאזורחפציםשאיןודא0
.לאחורהמושבהזזתבזמןהמושבים

תקבללא,לכן.להזזהניתניםאינםהמושביםלכוונוןהמתגים
רקמתקבלהמשוב.עליולחיצהבעתמהמתגישירמשובכל
.המושבתנועתידיעל
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משענתעםרכבים(האורךבכיווןראשמשענתמיקום1
EASYמתקדמתראש ADJUST(

הראשמשענתגובה2
המושבגובה3
מושבכריתנטיית4
מושבכריתאורך5
המושבשלאורךכוונון6
המושבמשענתנטיית7

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותהכוונוניםאתשמור0
.)106עמוד3(
,המושבשלהאורךמיקוםאוהמושבגובהכוונוןבעת%

.ראשוניכוונוןאוטומטיתיתכוונןהראשמשענתגובה
EASYמתקדמתמתקדמתראשראשמשענתמשענתעםעםרכביםרכבים% ADJUST:

תתכוונןהראשמשענת,המושבמשענתנטייתכוונוןבעת
.האורכיבכיווןראשוניכוונוןאוטומטית

הנהגהנהגממושבממושבחשמליחשמליבאופןבאופןהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבכוונוןכוונון

הנוסעמושבעבורהבאותהפונקציותאתלטעוןאפשר
:הקדמי
Rמושבכוונון
Rמושבחימום
Rמושבאוורור
Rזיכרוןפונקציית
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.1הלחצןעללחץ:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבבחירתבחירת0
הנוסעשמושבסימןזהודולקתהחיווינוריתכאשר
.נבחרהקדמי

ביחידתהלחצניםבאמצעותהקדמיהנוסעמושבאתכוונן0
.הנהגבדלתהתפעול

מהמושביםמהמושביםחשמליחשמליבאופןבאופןהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבכוונוןכוונון
האחורייםהאחוריים

חשמלייםצדייםמושביםעםרכבים
הקדמיהנוסעמושבבחירת1
הראשמשענתגובה2
המושבמשענתנטיית3
המושבגובה4
המושבשלאורךכוונון5

EASYמתקדמתראשמשענתעםרכבים ADJUST
הקדמיהנוסעמושבבחירת1
הראשמשענתשלרוחבימיקום2
הראשמשענתגובה3
המושבמשענתנטיית4
המושבגובה5
המושבשלאורךכוונון6

.)91עמוד3(האחוריהמושבאתכוונן0

ואחסוןמושבים90



.1הלחצןעללחץ:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבבחירתבחירת0
הנוסעשמושבסימןזהודולקתהחיווינוריתכאשר
.נבחרהקדמי

ביחידתהלחצןבאמצעותהקדמיהנוסעמושבאתכוונן0
.האחוריתבדלתההפעלה

הבטיחותנעילתבאמצעותהפונקציהאתלחסוםאפשר%
האחורייםהמושביםאזורשלילדיםבפני
.)62עמוד3(

האחוריהאחוריהמושבהמושבשלשלחשמליחשמליכוונוןכוונון

תנוחתעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שגויהישיבה

והריסוןההגנהאתלספקתוכללאהבטיחותחגורת
נמצאתאינההמושבמשענתכאשרבחוקהדרושים
.זקופהכמעטבזווית
לפגועואזהבטיחותלחגורתמתחתלהחליקעלולאתה

.בעצמך
.הנסיעהתחילתלפניהמושבאתכוונן0
כמעטבתנוחההמושבמשענתאתלשמורהקפד0

חגורתשלהכתףשרצועתוודאתמידזקופה
.הכתףמרכזעלמונחתהבטיחות

תקבללא,לכן.להזזהניתניםאינםהמושביםלכוונוןהמתגים
רקמתקבלהמשוב.עליולחיצהבעתמהמתגישירמשובכל
.המושבתנועתידיעל
.חשמליתלכוונןאפשרמאחורהצדייםהמושביםאתרק

מושבעםרכבים(הראשמשענתשלרוחבימיקום1
)דינאמי

הראשמשענתגובה2

המושבמשענתנטיית3
המושבכריתשלמשולביםועומקנטייה4

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותהכוונוניםאתשמור0
.)107עמוד3(

שכיבהשכיבהמצבמצבכוונוןכוונון
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.1הלחצןעללחץ:שכיבהשכיבהמצבמצבלכוונוןלכוונון0
Rשכיבהלמצבנעהאחוריהמושב.
Rנהגעםנסיעהשללעמדהנעהקדמיהנוסעמושב

.פרטי
Rלמושבמתחתהחוצהנפתחהרגלייםכפותהדום

.הקדמיהנוסע
Rיתרומםהוא,לרגלייםהדוםישנואם.

.1הלחצןעללחץ:סטנדרטיסטנדרטימושבמושבמיקוםמיקוםשחזורשחזור0

הבטיחותנעילתבאמצעותהפונקציהאתלחסוםאפשר%
האחורייםהמושביםאזורשלילדיםבפני
.)62עמוד3(
.מדיגדולעומסעליוכשמפעיליםאחורהמתקפלההדום%

ולנעולבחזרהמעלהההדוםאתלפתוחישזהבמקרה
.זהבמצבאותו

פרטיפרטינהגנהגמצבמצב

פרטיפרטינהגנהגמצבמצבעלעלמידעמידע

לאמכווננותהראשכשמשענותפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכון

סכנהקיימת,נכוןמכווננותאינןהראשמשענותאם
אותאונהבעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלת
!חזקהבלימה
שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0

.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה

הרגלייםאזורשלהמטעןברשתלחפציםנזקהערההערה*
הקדמיהנוסעמושבכוונוןבעתהקדמיהנוסעשל

פרטינהגעםנסיעהלעמדת

מושבשלהרגלייםבאזורהמטעןברשתהנמצאיםחפצים
הנוסעמושבכוונוןבעתלהינזקיכוליםהקדמיהנוסע
.פרטינהגלעמדתהקדמי
.המטעןמרשתהחפציםאתהוצא0

אחורהאותםכשדוחפיםלמושביםנזקהערההערה*

להינזקעלוליםהםהמושביםאתאחורהדוחפיםכאשר
.מחפצים

מאחוריאוהרגלייםבאזורחפציםשאיןודא0
.לאחורהמושבהזזתבזמןהמושבים

תקבללא,לכן.להזזהניתניםאינםהמושביםלכוונוןהמתגים
רקמתקבלהמשוב.עליולחיצהבעתמהמתגישירמשובכל
.המושבתנועתידיעל
:הבאיםלנושאיםלבשים
Rלפניעודפרטינהגלמצבהקדמיהנוסעמושבאתהעבר

.הנסיעהתחילת
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עבורהקדמיהנוסעמושבשלהבאיםהכוונוניםאתלבצעיש
:פרטינהגמצב
Rקדימההמושבהנעת.
Rקדימההמושבמשענתהטיית.
Rקדימההראשמשענתקיפול.

ממצבעצמאיבאופןחוזרהקדמיהנוסעמושבהבאיםבמצב
:רגיללמצב‑פרטינהג
Rביחידתהלחצניםבאמצעותמכוונןהקדמיהנוסעמושב

.הקדמיהנוסעבצדבדלתההפעלה
Rהנוסעבמושבהחגורהלאבזםמוכנסתהחגורהלשונית

.הקדמי
Rכמאוישמזוהההקדמיהנוסעמושב.
Rלאחורמקופלתהקדמיהנוסעשלהראשמשענת

.נהגממושבאוהאחורימהמושב

פרטיפרטינהגנהגעםעםנסיעהנסיעהעבורעבורלעמדהלעמדההקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבהבאתהבאת

תנאיםתנאים
Rמאוישאינוהקדמיהנוסעמושב.
Rלאבזםמחוברתאינההקדמיהנוסעבצדהבטיחותחגורת

.החגורה

הקדמיהנוסעמושבבחירת1
המושבשלאורךכוונון2

.1הלחצןעללחץ:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבבחירתבחירת0
הנוסעשמושבסימןזהודולקתהחיווינוריתכאשר
.נבחרהקדמי
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פרטיפרטינהגנהגעםעםנסיעהנסיעהמצבמצב
.זהבמצבאותווהחזקקדימה2הלחצןאתדחף0

עבורהטווחבגבולונעצרקדימהנעהקדמיהנוסעמושב
.פרטינהגמצב

.2הלחצןאתשחרר0
עדלחוץאותווהחזק,קדימה2הלחצןעלשובלחץ0

נהגעםנסיעהעבורלעמדהמגיעהקדמיהנוסעשמושב
.פרטי

.קדימהמתקפלתהקדמיהנוסעמושבשלהראשמשענת
.קדימהנעהקדמיהנוסעמושב

מצבעבורבגבולנמצאכברהקדמיהנוסעמושבאם%
עםנסיעהלמצבמידיכוונןהמושב,פרטינהגעםנסיעה
.פרטינהג

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותהכוונוניםאתשמור0
.)107עמוד3(
הבטיחותנעילתבאמצעותהפונקציהאתלחסוםאפשר%

האחורייםהמושביםאזורשלילדיםבפני
.)62עמוד3(

קדמיקדמינוסענוסעבמושבבמושבהרגלייםהרגלייםכפותכפותבהדוםבהדוםשימוששימוש

תנאיםתנאים

רגלייםרגלייםכפותכפותבהדוםבהדוםשימוששימוש
מושבשלהאחוריבצדלמטהנמצאהרגלייםכפותהדום
.הקדמיהנוסע

.לאחור1הלחצןאתדחף0
הנוסעלמושבמתחתהחוצהנפתחהרגלייםכפותהדום
.הקדמי

הפתוחהרגלייםכפותהדוםאתדחףהרגלכףבעזרת0
.ננעלשהואעדמעלהכלפי

.מטהכלפילנועהרגלייםכפותלהדוםאפשר0
.הרכבברצפתנתמךהרגלייםכפותהדום

רגלייםרגלייםכפותכפותהדוםהדוםאחסוןאחסון

מעלהכלפיהרגלייםכפותהדוםאתדחףהרגלכףבעזרת0
.ננעלשהואעד

.קדימה1הלחצןאתדחף0
.הקדמיהנוסעלמושבמתחתנעהרגלייםכפותהדום
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הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהראשהראשמשענתמשענתשלשלהרמההרמהאואוקדימהקדימהקיפולקיפול
)פרטיפרטינהגנהגמצבמצב(

תנאיםתנאים
Rמאוישאינוהקדמיהנוסעמושב.
Rלאבזםמחוברתאינההקדמיהנוסעבצדהבטיחותחגורת

.החגורה

.1הלחצןעללחץ:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבבחירתבחירת0
הנוסעשמושבסימןזהודולקתהחיווינוריתכאשר
.נבחרהקדמי

מטהמטהכלפיכלפיהראשהראשמשענתמשענתקיפולקיפול
.זהבמצבאותווהחזקקדימה2הלחצןאתדחף0

.ונעצרתקדימהמעטנעההראשמשענת
.2הלחצןאתשחרר0

.קדימה2הלחצןעלשובלחץ0
.קדימהמתקפלתהראשמשענת

.אחורה2הלחצןעללחץ:הראשהראשמשענתמשענתהרמתהרמת0
.מתרוממתהראשמשענת

גםהקדמיהנוסעשלהראשמשענתאתלהריםאפשר%
לחצןעלכךלשםלחץ,כךלשם.הקדמיהנוסעממושב
.הקדמיהנוסעבדלתההפעלהביחידתכלשהו

,ביותרהקדמיתבעמדהנמצאתכברהראשמשענתאם%
.קדימהמידתתקפלהיא
הבטיחותנעילתבאמצעותהפונקציהאתלחסוםאפשר%

האחורייםהמושביםאזורשלילדיםבפני
.)62עמוד3(
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)פרטיפרטינהגנהגמצבמצב(רגילרגיללמצבלמצבהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבהבאתהבאת

.1הלחצןעללחץ:הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבבחירתבחירת0
הנוסעשמושבסימןזהודולקתהחיווינוריתכאשר
.נבחרהקדמי

רגילרגילמצבמצבכוונוןכוונון
.זהבמצבאותווהחזקלאחור3הלחצןאתדחף0

.פרטינהגמצבשלהאזורלגבולנעהקדמיהנוסעמושב
.מתרוממתהקדמיהנוסעבמושבהראשמשענת
.קדימהלנועממשיךהקדמיהנוסעמושבמכןלאחר

או
.אחורה2הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ0

מצבשלהאזורלגבולאוטומטיתנעהקדמיהנוסעמושב
הקדמיהנוסעבמושבהראשמשענת.פרטינהג

.מתרוממת
לשם.הקדמיהנוסעממושבגםרגילמצבלכוונוןאפשר%

ההפעלהביחידתכלשהולחצןעלכךלשםלחץ,כך
.הקדמיהנוסעבדלת

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותהכוונוניםאתטען0
.)107עמוד3(
הבטיחותנעילתבאמצעותהפונקציהאתלחסוםאפשר%

האחורייםהמושביםאזורשלילדיםבפני
.)62עמוד3(
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ראשראשמשענותמשענות

הקדמייםהקדמייםבמושביםבמושביםלראשלראשהנוחותהנוחות-משענותמשענותשלשלידניידניכוונוןכוונון

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

לאמכווננותהראשכשמשענותפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
נכון

סכנהקיימת,נכוןמכווננותאינןהראשמשענותאם
אותאונהבעתלדוגמה,וצווארראשלפציעותמוגדלת
!חזקהבלימה
שמרכזהנסיעהתחילתלפנינוסעכלעבורודא0

.העינייםבגובההעורףאתתומךהראשמשענת

שתהיהכךאותהלכוונןישהראשמשענתשלהאורךבכוונון
.לעורףהאפשרככלקרובה

.הראשמשענתאתקדימהמשוך:קדימהקדימההטייההטייה0
אחורהודחף1השחרורכפתורעללחץ:אחורהאחורההטייההטייה0

.הראשמשענתאת

שלשללראשלראשהנוחותהנוחות-במשענותבמשענותהנוספתהנוספתהכריתהכריתשלשלוהסרהוהסרהחיבורחיבור
הקדמייםהקדמייםהמושביםהמושבים

.2הראשמשענתאתהסוףעדקדימהדחף0
בצד4הסקוטשרצועתאתפתח:הנוספתהכריתחיבור0

.1הנוספתהכריתשלהאחורי
2הראשמשענתבין4הסקוטשרצועתאתהעבר0

.3הרצועהלבין
.4הסקוטשרצועתאתסגור0
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הנוספתהכריתאתדחף:נוספתנוספתהכריתהכריתשלשלהמיקוםהמיקוםשינוישינוי0
.מטהאומעלהכלפי1

של4הסקוטשרצועתאתפתח:הנוספתהנוספתהכריתהכריתהסרתהסרת0
.1הנוספתהכרית

.1הנוספתהכריתאתהסר0

במושביםבמושביםהראשהראשמשענותמשענותשלשלמקדימהמקדימהחשמליתחשמליתהנמכההנמכה
האחורייםהאחוריים
:מולטימדיהמערכת
1©2ß2y

.üעללחץ0

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםלראשלראשהנוחותהנוחות-משענותמשענותשלשלידניידניכוונוןכוונון

משענתאתדחףאומשוך:הראשהראשמשענתמשענתנטייתנטייתכוונוןכוונון0
.1החץבכיווןהראש

מאחורמאחורהראשהראשבמשענותבמשענותהנוספתהנוספתהכריתהכריתשלשלוהסרהוהסרהחיבורחיבור
)בודדיםבודדיםמושביםמושבים(

.2הראשמשענתאתהסוףעדקדימהדחף0
בצד4הסקוטשרצועתאתפתח:הנוספתהכריתחיבור0

.1הנוספתהכריתשלהאחורי

2הראשמשענתבין4הסקוטשרצועתאתהעבר0
.3הרצועהלבין

.4הסקוטשרצועתאתסגור0
הנוספתהכריתאתדחף:נוספתנוספתהכריתהכריתשלשלהמיקוםהמיקוםשינוישינוי0

.מטהאומעלהכלפי1
של4הסקוטשרצועתאתפתח:הנוספתהנוספתהכריתהכריתהסרתהסרת0

.1הנוספתהכרית
.1הנוספתהכריתאתהסר0

מחוממתמחוממתנוספתנוספתכריתכריתחיבורחיבור
לחמםניתן,חשמליתהמתכווננותראשמשענותעםברכבים

.הנוספתהכריתאת
.לעילכמתוארהראשלמשענתהנוספתהכריתאתחבר0
.הסוףעדמעלההראשמשענתאתדחף0
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השקעיםאלהנוספתברצועה2הלחצניותאתלחץ0
.הראשבמשענת1שלהן

.הרצוילגובההראשמשענתאתכוונן0
שים:הנוספתהנוספתבכריתבכריתהעורףהעורףחימוםחימוםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0

מחוברותהנוספתהרצועהשל2הלחצניותשזוגלב
.הראשבמשענת1שלהןלשקעיםהיטב

"המושבלחימוםהעורףחימוםקישור"שהפונקציהודא0
.)100עמוד3(המולטימדיהבמערכתמופעלת

.)101עמוד3(החימוםשלכיבויאוהפעלה0

האמצעיתהאמצעיתהראשהראשמשענתמשענתשלשלמטהמטהוקיפולוקיפולידניתידניתהרמההרמה

.ננעלתשהיאעדהראשמשענתאתלמעלהמשוך:הרמההרמה0

.1הלחצןעללחץ:מטהמטהקיפולקיפול0
.הסוףעדמטהכלפיהראשמשענתאתקפל0

.בשימושלאומצבשימוש‑מצבהאמצעיתהראשלמשענת
משענתבוביותרהעליון,הפתוחהמצבהואהשימושמצב
,ביותרהנמוךהמיקוםהואבשימושלאמצב;נעולההראש
,האמצעיבמושבהשימושבעת.הראשמשענתשלהסגור
ביותרהעליון,הפתוחבמצבלהיותחייבתהראשמשענת
.ונעולה
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המושבהמושבכוונוניכוונוניקביעתקביעת

:מולטימדיהמערכת
מושב2נוחות2©1

המתנפחותהמתנפחותהכריותהכריותכוונןכוונן
צדתמיכתאוכתפיים,מותנייםהגדרהמתאיםבתפריט0

.המתנפחותהכריותעבורהמשענתשל

המושבהמושבחימוםחימוםשלשלהאיזוןהאיזוןכוונוןכוונון
.חימוםהגדרותבחר0
.המושבחימוםאיזוןבחר0
.המבוקשהמושבעבורהחוםפיזוראתכוונן0
מאחורהמושביםשלהחימוםאיזוןאתלהגדירניתן%

.מושביםאקלוםבתפריט

המושבהמושבלחימוםלחימוםהעורףהעורףחימוםחימוםקישורקישור
.עורףמחממיבחר0
.המבוקשהמושבעבורהפונקציהאתכבהאוהפעל0

הכריתשלהעורףחימום,פעילההפונקציהכאשר
.המושבלחימוםמקושרהנוספת

המושבהמושבשלשלהאוטומטיתהאוטומטיתההתאמהההתאמההגדרתהגדרת

לאחרהנהגמושבכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הנהגפרופילפתיחת

שיתחילייתכןהמשתמשפרופילשלהבחירהלאחר
פרופילבאותוהשמורלמיקוםהנהגמושבשלכוונון

יתרושלשלךלפציעהסיכוןיוצרהדבר.משתמש
.ברכבהיושבים

מערכתבאמצעותהנהגמושבשלהכוונוןבמהלך0
,מגופםחלקאו,אנשיםשאיןודא,המולטימדיה

.המושבשלהתנועהבאזור

אתמידלעצוריש,יימחץשמישהוסכנהישנהכאשר
:הבאבאופןהכוונוןתהליך
.המרכזיבצגהאזהרההודעתעלהקש)א0
או
אוהזיכרוןפונקצייתשלמיקוםלחצןעללחץ)ב0

.הנהגבדלתהמושבכוונוןמתגעל
.מופסקההגהגלגלשלהמהלך

:מולטימדיהמערכת
מושב2נוחות2©1
אוטומטימושבכוונון2

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

הגוףלמבנהיותאמוההגהוגלגלהנהגמושבמיקום
.המוגדר

חישבשהרכבההגהגלגלומיקוםהמושבתנוחתאם%
לכוונןעתבכלאפשר,נוחיםאינםאושימושייםאינם
.הלחצניםבאמצעותידניתאותם

יש,החיצוניותהמראותאתמכווננתאינהזופונקציה
.המתגיםבאמצעותידניתאותןלכוונן

חשבוןבאמצעותגםאלההגדרותלקבועאפשר%
Mercedesהמשתמש meהמשתמשפרופילעבור

Mercedesובפרופיליברכבהפרופיליםסנכרון.שלך
me connectשלךברכבהאלהההגדרותאתמחיל.

.משתמשפרופיליסנכרוןעלנוסףמידע
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)דינאמידינאמימשבמשב(הצדהצדתמיכתתמיכתשלשלהאוטומטיתהאוטומטיתההתאמהההתאמההגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
מושב2נוחות2©1

.דינמימושבבחר0

הדינמיהמושבשלהצדתמיכותאתמתאימהזופונקציה
.הרכבשלוהעיקוליםהנסיעהלדינמיקתאוטומטית

.המבוקשתההגדרהאתבחר0

הקדמייםהקדמייםהמושביםהמושביםעבורעבורעיסויעיסויתוכניתתוכניתבחירתבחירת

:מולטימדיהמערכת
עיסוי2נוחות2©1

.עיסויתוכניתבחר0
.;המבוקשהמושבעבורהתוכניתאתהפעל0
.גבוההעוצמהכבהאוהפעל:העיסויהעיסויעוצמתעוצמתהגדרתהגדרת0
הבאיםבהתקניםלבחוראפשרהאחורייםהמושביםעבור%

:העיסויתוכניותאת)זמיניםאם(
Rהאחורייםבצגים
RבטאבלטMBUXהאחורייםלמושבים

עבורהאחורייםבצגיםכמומבוצעתהבחירה
.השנייההמושביםבשורתהאחורייםהמושבים

המושבהמושבכוונוניכוונוניאיפוסאיפוס

:מולטימדיהמערכת
מושב2נוחות2©1

.איפוסבחר0
.הנדרשהמושבעבורßבחר0

המושבהמושבחימוםחימוםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

שלחוזרתמהפעלהכתוצאהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
מושביםחימום

המושבכרית,ושבשובהמושבחימוםאתתפעילאם
.מאודלהתחמםעשוייםהמושבמשענתוריפוד
אומוגבלתטמפרטורהתחושתבעליאנשיםבפרט

עשויים,גבוההלטמפרטורהמוגבלתתגובהאפשרות
.מכךלהיכוותאולהיפגע

.שובהמושבחימוםאתלהפעילאין0

חימוםאתזמניתלהשביתניתן,יתרהתחממותמפנילהגנה
.ונשניתחוזרתהפעלהלאחרהמושב

כאשרהמושבעלחפציםעקבלמושבנזקהערההערה*
מופעלהמושבחימום

עלהמונחיםשעצמיםייתכןמופעלהמושבחימוםכאשר
לילדיםבטיחותמושביאומושבכריותכגון,המושבים

להיגרםעשויכךעקב.מדירבהחוםלהצטברותיגרמו
.המושבלמשטחנזק
עלחפציםאיןמופעלהמושבחימוםשכאשרודא0

.המושב

תנאיםתנאים
Rמופעלתהמתחאספקת.
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דרגתלבחירתעד1הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ0
.המבוקשתהחימום
.החימוםבדרגתתלוי,ידלקושלושעדאחתחיווינורית
.כבויהמושבחימוםאזכבויותהחיווינוריותכלכאשר

8,10כעבוראוטומטיתדרגותמורידהמושבחימום%
.מלאלכיבויעדדקות20-ו
אתמחדשומפעילמכבהאתהדקות20בתוךאם%

יישארהמושבחימוםשלהאחרוןהכוונון,המתחאספקת
.הנהגמושבעבורפעיל

חלוקתאתלהגדיראפשרהמולטימדיהבמערכת%
המושבומשענתהמושבלכריתהמחוממיםהמשטחים

.)102עמוד3(והאחוריים‑הקדמייםהמושביםשל
המולטימדיהבמערכת:לחימוםנוחותחבילתעםרכבים%

ובקונסולהבדלתהידמשענותחימוםאתלהגדיראפשר
.)102עמוד3(המרכזית

המשטחיםהמשטחיםחימוםחימוםהפעלתהפעלת

:מולטימדיהמערכת
חימוםהגדרות2מושב2נוחות2©1
משטחיםחימום2

החיפויים,הידמשענות,מופעלהמושבחימוםכאשר
.יתחממוהמרכזיתהקונסולהוכןהדלתותשלהמרכזיים

.המבוקשיםהמושביםעבורהפונקציהאתכבהאוהפעל0

המושבהמושבאוורוראוורורשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rמופעלתהמתחאספקת.
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דרגתלבחירתעד1הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ0
.המבוקשתהמפוח
.המפוחבדרגתתלוי,ידלקושלושעדאחתחיווינורית
.כבויהמושבאוורוראזכבויותהחיווינוריותכלכאשר

אתמחדשומפעילמכבהאתהדקות20בתוךאם%
המושבאוורורשלהאחרוןהכוונון,המתחאספקת
.הנהגמושבעבורפעיליישאר

הגההגה
ההגהההגהשלשלחשמליחשמליכוונוןכוונון

נהיגהבזמןברכבכוונוניםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rגלגל,הראשמשענת,הנהגמושבאתמכוונןכשאתה

.נהיגהבמהלךהמראהאוההגה
Rנהיגהבמהלךהבטיחותחגורתאתחוגרכשאתה.
משענת,הנהגמושבאתכוונן:המנועהתנעתלפני0

חגורתאתוחגורוהמראותההגהגלגל,הראש
.הבטיחות

גלגלכוונוןבעתלילדיםהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
ההגה

.להיתפסעשוייםההגהגלגלאתשמכוונניםילדים
בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל

.כבויההמתחאספקתכאשרההגהגלגלאתלכוונןאפשר
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מעלהכלפיכוונון1
לאחורכוונון2
מטהכלפיכוונון3
קדימהכוונון4

הזיכרוןפונקצייתבאמצעותהכוונוניםאתשמור0
.)106עמוד3(

ההגהההגהגלגלגלגלחימוםחימוםשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rמופעלותההצתהאוהמתחאספקת.

.2או1לעמדההמתגאתדחף0
גלגלשחימוםסימןזהו,דולקת3החיווינוריתאם

.מופעלההגה

.ההגהגלגלחימוםיכבהההצתהאתתכבהאם

המושבהמושבלחימוםלחימוםההגהההגהגלגלגלגלחימוםחימוםקישורקישור

:מולטימדיהמערכת
חימוםהגדרות2מושב2נוחות2©1

.ההגהגלגלחימוםעלהקש0
.המושבחימוםאליקושרההגהגלגלחימום

ומושבתמופעלההגהגלגלחימום,מופעלתהפונקציהכאשר
.המושבחימוםשלולכיבוילהפעלהבהתאםאוטומטית

וביציאהוביציאהבכניסהבכניסהסיועסיוע
וביציאהוביציאהבכניסהבכניסההסיועהסיועתפקודתפקוד

שהסיועבזמןלדרךיציאהעקבתאנהסכנתאזהרהאזהרה&
מתכוונןבכניסה

.הרכבעלשליטהלאבדעלולאתה
שתהליךעדלהמתיןישהנסיעהתחילתלפני0

.מסתייםהכוונון

שלההתכווננותבמהלךהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
וביציאהבכניסההסיועפונקציית

.להילכדעלוליםהאחריםהנוסעיםאואתה
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בטווחנמצאיםאינםגוףאיברואףאדםשאףודא0
.ההגהגלגלושלהמושבשלהתנועה

הזז,ההגהגלגלידיעללהיתפסותסכנהישנהאם0
.ההגהגלגלכוונוןידיתאת

.מופסקההגהגלגלשלהמהלך
,הנהגמושבידיעללהילכדותסיכוןקייםכאשר0

.המושבכוונוןמתגעללחץ
.מופסקההגהגלגלשלהמהלך

לחצןעללחיצהידיעלהכוונוןתהליךאתלעצוראפשר
.הזיכרוןפונקצייתשלשמורכוונון

אתמפעיליםילדיםכאשרלכידהסכנתאזהרהאזהרה&
והיציאההכניסה‑מסייע

הם,והיציאה‑הכניסהמסייעאתמפעיליםילדיםאם
.השגחהללאנותריםהםאםבמיוחד,להילכדעלולים

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

שתוכלכדיהאוטומטיהמושבכוונוןאתלהפעיליש
ממנווהיציאהלרכבהכניסהבעזרלהשתמש

.)100עמוד3(

למעלהנוטהההגהגלגלפעילוביציאהבכניסההסיועכאשר
:הבאיםבמצביםאחורהנעהנהגומושב
Rפתוחההנהגדלתכאשרההצתהאתמפעילאתה.
Rמופעלתההצתהכאשרהנהגדלתאתפותחאתה.
בגבולכברנמצאאינוהואאםרקמעלהינועההגה%

נמצאאינוהואאםרקאחורהינועהנהגמושב.העליון
.ביותרהאחוריתבעמדה

הנסיעהלמצבינועוהנהגומושבההגהגלגלהבאיםבמקרים
:שכוונוןהאחרון
Rדלתכאשרההצתהאתאוהמתחאספקתאתמפעילאתה

.סגורההנהג
Rמופעלתההצתהכאשרהנהגדלתאתסוגראתה.

:הבאיםבמקריםיישמרהאחרוןהנסיעהמצב
Rההצתהאתמכבהאתה.
Rפונקצייתבאמצעותהמושבכוונוניאתטועןאתה

.הזיכרון
Rפונקצייתבאמצעותהמושבכוונוןאתשומראתה

.הזיכרון

פונקצייתשלהשמוריםהכוונוניםמלחצניאחדעלתלחץאם
.ייעצרהכוונוןתהליך,הזיכרון

וביציאהוביציאהבכניסהבכניסההסיועהסיועכוונוןכוונון

תנאיםתנאים
R100עמוד3(פעילאוטומטימושבכוונון(.

:מולטימדיהמערכת
נוחות2רכב2הגדרות2©1
מהרכבוביציאהבכניסהסיוע2
.כבויאובלבדהגהגלגל,ומושבהגהבחר0
,אינדיבידואלימשתמשבפרופילמשתמשאתהכאשר%

המושב.וביציאהבכניסההסיועעבורישמשזהנתון
.המתאימהלעמדהאוטומטיתינועוההגהוגלגל

זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקציית
זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

הזיכרוןבפונקצייתשימושעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
נסיעהבמהלך

במהלךהנהגבצדהזיכרוןבפונקצייתתשתמשאם
אתלאבדלךלגרוםעלולותהכוונוןתנועות,הנסיעה
.ברכבהשליטה

כאשררקהנהגבצדהזיכרוןבפונקצייתהשתמש0
.במקוםעומדהרכב
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באמצעותהמושבכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הזיכרוןפונקציית

אתההמושבאתמכווננתהזיכרוןפונקצייתכאשר
.להימחץעשויים–ילדיםובמיוחד–אחריםונוסעים

עליךהזיכרוןפונקצייתשלהכוונוןתהליךבמהלך0
נמצאיםאינםגוףאיברואףאדםשאףלוודא
.ההגהגלגלשלאוהמושבשלהתנועהבטווח

מלחצניאחדעלמידלחץ,נמחץמישהואם0
.משובכוונוןלחצןעלאוהשמוריםהכוונונים
.מופסקההגהגלגלשלהמהלך

אתמפעיליםילדיםכאשרהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
.הזיכרוןפונקציית

עלוליםהםהזיכרוןפונקצייתאתמפעיליםילדיםכאשר
.השגחהללאזאתעושיםהםכאשרבמיוחד,להיתפס

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

.כבויהההצתהכאשרהזיכרוןבפונקצייתלהשתמשיכולאתה
כוונונילטעוןואזלשמוראפשרהזיכרוןפונקצייתבאמצעות

.אנשיםשלושהעדעבורמושב

:הקדמייםהמושביםעבורלהלןהכוונוניםאתלשמורניתן
Rהמשענתקימור,ראשומשענתמשענת,מושבמיקום

המותנייםבאזור
Rדינאמימושב:

המשענתשלהצדתמיכות-
המשענתכתפי-
המושבמשענתקימור-
הדינמיתהפונקציהדרגת-
Rכריתשלהמחוממיםהמשטחיםחלוקת:מושבחימום

המושבומשענתהמושב
Rהנהגבצדהצדמראותמיקום,ההגהזווית:הנהגצד

הקדמיוהנוסע
Rלאבזורבהתאם(עיליתתצוגה(

זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתתפעולתפעול

שמירהשמירה

העיליתהתצוגה,ההגהגלגל,הקדמיהמושבאתכוונן0
.המבוקשלמיקוםהחיצוניותוהמראות

.שובאותוועזובMemoryVלחצןעללחץ0
השמירהמלחצניאחדעללחץשניותשלושבתוך0

4,TאוU.
.נשמרוהכוונונים.אישורצליליישמע
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אוT,4השמירהלחצןעללחץ:טעינהטעינה0
U.
המושבהלחצןשחרורלאחר.השמורלמקוםיזוזהמושב
ההגהועמודהעיליתהתצוגה,הצדמראות,הקדמי

.בזיכרוןהשמורלמיקוםאוטומטיבאופןלעבורממשיכים
יש,נהיגהכדיתוךשמורמיקוםלטעינת:הנהגהנהגמושבמושב%

.לחוץהשמירהלחצןאתלהחזיק

האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםזיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקציית
האחוריהאחוריבאזורבאזורזיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקצייתתפקודתפקוד

האחוריהאחוריהמושבהמושבתפעולתפעול
אפשרהאחורייםהמושביםבאזורהזיכרוןפונקצייתבאמצעות
.האחוריהמושבעבורמושבמצבישלושהעדולטעוןלשמור
המושבעבורהבאיםהכוונוניםאתבזיכרוןלשמורניתן

:מאחור
Rהראשומשענתהגבמשענת,המושבמיקום
Rמשענתשלהצדתמיכות:מתארי-רבאקטיבימושב

המותנייםבאזורהמושבמשענתקימור,המושב
Rכריתשלהמחוממיםהמשטחיםחלוקת:מושבחימום

המושבומשענתהמושב

האחוריהאחוריוהמושבוהמושבהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבתפעולתפעול
אפשרהאחורייםבמושביםהזיכרוןפונקצייתבאמצעות
הנוסעמושבעבורמושבמצבישלושהעדולטעוןלשמור
.האחוריוהמושבהקדמי
הנוסעמושבעבורהבאיםהכוונוניםאתבזיכרוןלשמורניתן

:הקדמי
Rהראשומשענתהגבמשענת,המושבמיקום

המושבעבורהבאיםהכוונוניםאתבזיכרוןלשמורניתן
:מאחור
Rהראשומשענתהגבמשענת,המושבמיקום
Rמשענתשלהצדתמיכות:מתארי-רבאקטיבימושב

המותנייםבאזורהמושבמשענתקימור,המושב
Rכריתשלהמחוממיםהמשטחיםחלוקת:מושבחימום

המושבומשענתהמושב

בלחצןיישמרו,מאירהvבלחצןהחיווינוריתכאשר
:הבאיםהכוונוניםגםהשמירה
Rישנואם,הקדמיהנוסעמושבשלההדוםמיקום
Rישנואם,הצגמיקום

הנוכחיהכוונוןמצבאתלשמורלךמאפשריםהשמירהלחצני
.הקשורהמושבשל

שלשלהזיכרוןהזיכרוןפונקצייתפונקצייתבאמצעותבאמצעותהאחוריהאחוריהמושבהמושבתפעולתפעול
האחורייםהאחורייםהמושביםהמושבים

שמירהשמירה

.1הלחצןעללחץ0
.נבחרהאחוריהמושב,מאירהאינההחיווינוריתאם

ביחידתהלחצניםבאמצעותהאחוריהמושבאתכוונן0
.)91עמוד3(בדלתהתפעול
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)דוגמה(נשכבאחורימושבללארכבים
.שובאותוועזובMemoryVלחצןעללחץ0

טעינהטעינה
.1הלחצןעללחץ0

.נבחרהאחוריהמושב,מאירהאינההחיווינוריתאם

באמצעותבאמצעותהאחוריהאחוריוהמושבוהמושבהקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושבתפעולתפעול
האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורהזיכרוןהזיכרוןפונקצייתפונקציית

שמירהשמירה

.1הלחצןעללחץ0
.נבחרהאחוריהמושב,מאירהאינההחיווינוריתאם

ביחידתהלחצניםבאמצעותהאחוריהמושבאתכוונן0
.)91עמוד3(בדלתהתפעול

.1הלחצןעללחץ0
הנוסעשמושבסימןזהודולקתהחיווינוריתכאשר
.נבחרהקדמי

ביחידתהלחצןבאמצעותהקדמיהנוסעמושבאתכוונן0
.)87עמוד3(האחוריתבדלתההפעלה

.מאירה1בלחצןהחיווישנוריתודא0

)דוגמה(נשכבאחורימושבללארכבים
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.שובאותוועזובMemoryVלחצןעללחץ0

טעינהטעינה
.1הלחצןעללחץ0

הנוסעשמושבסימןזהודולקתהחיווינוריתכאשר
.נבחרהקדמי

נהגעםנסיעהעבורהשמירהמקומותאתלהגדיראפשר%
פרטינהגבמצבלנסיעההתנאיםכאשררקפרטי

.)92עמוד3(מתקיימים
הבטיחותנעילתבאמצעותהפונקציהאתלחסוםאפשר%

האחורייםהמושביםאזורשלילדיםבפני
.)62עמוד3(

אחסוןאחסוןאפשרויותאפשרויות
הרכבהרכבהעמסתהעמסתבנושאבנושאהערותהערות

פליטהמגזיהרעלהסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
בזמןפתוחנותרהמטעןתאמכסהאם.חמצני-חד

פליטהגזי,נסיעהבמהלךובמיוחד,פועלשהמנוע
.הרכבלפניםלחדורעלולים

אתמכסהפתיחתלפניהמנועאתלדומםהקפד0
.המטען

פתוחהמטעןתאמכסהאתלהשאיראןלעולם0
.נסיעהבזמן

אתלהגבילעלוליםהאווירכריתשלההתנפחותבאזורחפצים
.האווירכריותשלהתקיןהתפקוד

האווירכריותשלההגנהלפוטנציאללהנחיותלבשים
.)39עמוד3(

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

.הכוסותלמחזיקיבנוגעלהערותלבשים

משקלעקבהאחוריתהידלמשענתנזקיםהערההערה*
הגוף

במושביםהידלמשענתנזקלגרוםיכולהגוףמשקל
.פתוחהכשהיאהאחוריים
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שלהידמשענתעללהישעןאולשבתאין0
.האחורייםהמושבים

במחזיקשימושבעתופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
נסיעהבמהלךהכוסות

.הנסיעהבמהלךמכליםלהחזיקיכולאינוהכוסותמחזיק
המכל,נסיעהבמהלךהכוסותבמחזיקמשתמשיםאם

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

עומדהרכבכאשררקהכוסותבמחזיקהשתמש0
.במקום

.הכוסותלמחזיקמתאימיםשתייהמכלירקהכנס0
מכילהואאםובמיוחד,השתייהמכלאתסגור0

.חמיםנוזלים

הכוסותלמחזיקנזקהערההערה*

אתבחזרהכשמקפליםלהינזקעשויהכוסותמחזיק
.האחוריהמושבשלהידמשענת

רקהאחוריהמושבשלהידמשנתאתבחזרהקפל0
.סגורהכוסותמחזיקכאשר

כתוצאהלמאפרהמתחתהאחסוןלתאנזקהערההערה*
יתרמהתחממות

לכן,בחוםעמידאינולמאפרהמתחתהאחסוןתא
.בולפגועעשויותבוערותסיגריות

.במקוםהיטבתפוסהשהמאפרהודא0

חםכשהמציתופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

נגיעהאוחםהואכאשרהמציתשלהחימוםבגוףנגיעה
.לכוויותלגרוםעלולותהחמהבמעטפת
במקריםלהידלקעשוייםדליקיםחומריםלכךבנוסף
:הבאים
Rנופלהלוהטהמציתכאשר.
Rהלוהטהמציתאתמצמידיםלדוגמהילדיםכאשר

.לחפצים
.מהידיתרקהמציתאתלאחוזיש0
.למציתגישהאיןשלילדיםתמידלוודאיש0
.השגחהללאברכבילדיםלהשאיראיןלעולם0

מחיפויאוחםמפלטמצינורכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
חםמפלטצינורקצה

המפלטצינורקצהוחיפוייהמפלטשלהקצהצינורות
עלולאלהרכבבחלקימגע.מאודלהתחמםעלולים
.לכוויותלגרום
צינורשלהקצהוחיפויהמפלטצינורבאזור0

במיוחדלפקחוישתמידזהיריםלהיותישהמפלט
.זהבאזורבזהירותילדיםעל

.להתקררלהםלהניחישרכבבחלקינגיעהלפני0

לכן.העומסבחלוקתתלויהשלךהרכבךשלהכבישהתנהגות
:ההעמסהבעתהבאותלהנחיותלבשים
Rהאנשיםמשקלכולל,הרכבעלהמועמסהמטען

הכוללהמשקלבתחוםלהיותחייב,ברכבשנמצאים
.הרכבשלהמותריםהסרניםעומסיאוהמותר
הרכבנתונילוחיתעלשנמצאיםבנתוניםעיין
.)396עמוד3(
Rמשענותשלהעליוןלקצהמעברפריטיםלהעמיסאין

.המושבים
Rאינושאישמושביםמאחוריהמטעןאתהובל,אפשראם

.בהםיושב
Rהמטעןאתחלק.המטעןרשתלוויהמטעןאתאבטח

.שווהבאופןהמטעןברשתות
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הרכבהרכבבפניםבפניםאחסוןאחסוןתאיתאי

הקדמייםהקדמייםהאחסוןהאחסוןתאיתאיסקירתסקירת

בדלתותאחסון1
טעינהמודולעםהידבמשענתטלפוןותאאחסוןתא2

חיבורי,ניידטלפוןשלאלחוטיתטעינהלצורך
נגןעבורלדוגמה,אחסוןתאוכןUSB-ומולטימדיה

MP3
,כוסותמחזיקיעםמלפניםהמרכזיתבקונסולהאחסוןתא3

שלאלחוטיתטעינהלצורךטעינהומודולUSBחיבורי
ניידטלפון

מערכתשלהמרכזיתהתצוגהלפניאחסוןתא4
המולטימדיה

כפפותתא5

בקונסולההאחסוןבתאהגומימצעאתלהוציאניתן%
שים.פושריםבמיםניקויולצורך3מלפניםהמרכזית

.)289עמוד3(הרכבפניםלטיפוחבנוגעלהנחיותלב

מאחורמאחורהאחסוןהאחסוןמתאמתאהטלפוןהטלפוןהוצאתהוצאת

מאחורחשמלייםצדייםמושביםעםרכבים

.האחוריהמושבשלהידמשענתאתמטהקפל0
.האחורייםהמושביםשלהידבמשענתהאחסוןתאפתח0
.1בטלפוןגע0

.מתרומם1הטלפון
.1הטלפוןאתהוצא0

המטעןהמטעןרשתרשתוויוויסקירתסקירת

:הבאותלהנחיותלבשים
Rהמטעןרשתלוויהמטעןאתאבטח.
Rגמישותרצועותבאמצעותהמטעןפריטיאתתקשוראל

פריטישלהחלקהלמניעתרקמיועדותהן.רשתותאו
.קליםמטען
Rאוחדיםקצוותפניעלהקשירהאביזריאתתעביראל

.פינות
Rחדיםקצוותרפד.

בתאמטעןרשתותארבעעדישנןמתאיםאבזורבעליברכבים
.המטען
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המטעןרשתוו1

במושביםבמושביםהרכבהרכבאורךאורךלכללכלההעמסהההעמסהאפשרותאפשרותפתיחתפתיחת
האחורייםהאחוריים

תנאיםתנאים
Rמשוחררתהמטעןתאמחיצתשלהנעילה

.)113עמוד3(

מאחורחשמלייםצדייםמושביםעםרכבים

אתמטהקפל:חשמלייםחשמלייםצדייםצדייםמושביםמושביםעםעםרכביםרכבים0
.האחורייםהמושביםשלהידמשענת

.2הכיסויאתמטהופתח1בידיתמשוך0
האחורייםהמושביםשלהמושבבמשענתהאחסוןתא

.פתוח

מאחורחשמלייםצדייםמושביםעםרכבים

תאמחיצתשלהידיתבשקע2ההזזהמחווןאתדחף0
.מעלהכלפי1המטען
.משוחררת1המטעןתאמחיצתשלהנעילה

מוזזההזזהמחווןכאשר1המטעןתאמחיצתאתדחף0
ננעלתשהמחיצהעד,הסוףעדלאחר2מעלהכלפי
.ביותרהעליוןבמצב
.פתוחהמאחורהמטעןתאמחיצת
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אורךלכלההעמסהבאפשרותשובלהשתמשברצונךכאשר
:אחסוןכתאהרכב
אותהונעלמטהכלפי1המטעןתאמחיצתאתקפל0

.)113עמוד3(המטעןבתא

המטעןהמטעןבתאבתאהמטעןהמטעןתאתאמחיצתמחיצתנעילתנעילת

תנאיםתנאים
Rמוסרתהצידנית.

המטעןבתאהמחיצהשלהנעילהשחרורמחווןאתדחף0
.ימינה1

.נעולההמטעןתאמחיצת

התלייההתלייהבוויבווישימוששימוש

עםהתלייהבוויבשימושפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
כבדיםחפצים

.כבדיםתיקיםאוחפציםלהחזיקיכולאינוהתלייהוו
ולפגועבחלללהיזרקעלוליםמטעןפריטיאוחפצים
.בנוסעים

.התלייהוויעלבלבדקליםחפציםלתלותיש0
בעליחפציםהתלייהוויעללתלותאיןלעולם0

.שביריםחפציםאוחדיםקצוות

.1מהלשונית2התלייהוואתמשוך0
.)109עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים%
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EASY-PACKמסדרתמסדרתהמטעןהמטעןלתאלתאמתקפלמתקפלאחסוןאחסוןארגזארגז
מסדרתמסדרתהמטעןהמטעןלתאלתאהמתקפלהמתקפלהאחסוןהאחסוןארגזארגזגובהגובהכוונוןכוונון

EASY-PACK

הרצפההרמתבעתופציעההיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

האחסוןארגזשלבמסגרתלהיתפסעשויותהידיים
להיזרקעשוייםוחפציםEASY-PACKמסדרתהתקפל
.מעלהכלפיממנו
התנועהבטווחנמצאותאינןשלךשהידייםוודא0

.הרצפהשל
מטההרצפהאתבזהירותלחץ,נתפסמישהואם0

.במרכזה
מריםשאתהלפנימהרצפההחפציםכלאתהסר0

.אותה

ארגזשלפנימהדחיפהבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
EASY-PACKמסדרתהמתקפלהאחסון

במיוחד.להיתפסעשויותהידייםפנימהדחיפהבעת
.מכךלהיפצעיכוליםילדים
התנועהבטווחנמצאותאינןשלךשהידייםוודא0

-EASYמסדרתהתקפלהאחסוןארגזשל
PACK.

המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0
.הרכבאתונעל

בשוםהשגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.מקרה

המטעןלתאהמתקפלהאחסוןלארגזנזקהערההערה*
החוצהמשוךהואכאשרEASY-PACKמסדרת

מסדרתהמטעןלתאהמתקפלהאחסוןארגזכאשר
EASY-PACKהמתקפלהאחסוןארגז,החוצהמשוך

.להינזקעשויEASY-PACKמסדרתהמטעןלתא
האחסוןארגזמסגרתעלחפציםלהניחאין0

אוEASY-PACKמסדרתהמטעןלתאהמתקפל
.המסגרתעלללחוץ

ארגזכאשרהמטעןתאמכסהאתלסגוראין0
-EASYמסדרתהמטעןלתאהמתקפלהאחסון
PACKהחוצהמשוך.

המטעןלתאהמתקפלהאחסוןלארגזנזקהערההערה*
חפציםידיעלEASY-PACKמסדרת

,שביריםחפצים,חדיםקצוותבעלי,מחודדיםחפצים
לארגזנזקיםלגרוםיכוליםכבדיםאומתגלגלים,עגולים
EASY-PACKמסדרתהמטעןלתאהמתקפלהאחסון
.הרכבבחללולהיזרק

,חדיםקצוותבעלי,מחודדיםחפציםלהובילאין0
בארגזשביריםאומתגלגלים,עגוליםחפצים
-EASYמסדרתהמטעןלתאהמתקפלהאחסון
PACK.

מחוץתמידולאבטחלאחסןישכאלהחפצים0
.המטעןבתאהמתקפללארגז

ארגזשלהמותרהמרבימהעומסלחרוגאין0
-EASYמסדרתהמטעןלתאהמתקפלהאחסון
PACK.

לתאהמתקפלהאחסוןבארגזלהשתמשאין0
המושביםכאשרEASY-PACKמסדרתהמטען

.מקופליםהאחוריים

המטעןלתאהמתקפלהאחסוןארגזשלהמותרהמרביהעומס
גדולעומסלמונעכדי.ג"ק10הואEASY-PACKמסדרת
החלהמטעןתאלרצפתעדמטהתנועהארגזרצפת,מדי

.ג"ק5-כשלמשקלמעומס
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.הארגזשל2בידיתמשוך:החוצההחוצהמשיכהמשיכה0
עדבמרכזה1הרצפהאתדחף:ההעמסהההעמסהנפחנפחהגדלתהגדלת0

.המבוקשתלעמדה
.3הלחצןעללחץ:ההעמסהההעמסהנפחנפחצמצוםצמצום0
עד,הסוףעדפנימה2מהידיתהארגזאתדחף:אחסוןאחסון0

.ננעלשהוא
לתאהמתקפלהאחסוןארגזלניקוילהנחיותלבשים%

.)289עמודEASY-PACK)3מסדרתהמטען

המטעןהמטעןלתאלתאהמתקפלהמתקפלהאחסוןהאחסוןארגזארגזשלשלהסרההסרהאואוהתקנההתקנה
EASY-PACKמסדרתמסדרת
התקנההתקנה

.6הבריחאתהחוצהסובב0
.2לפתחים1הארגזשל3המחזיקיםאתחבר0
5הוויםאתודחףהחץבכיוון1הארגזאתמעטהרם0

.4העיגוניםאלהמטעןתאכיסוישל
.6הסוגריםאתפנימהסובב0
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הסרההסרה

.6הבריחאתהחוצהסובב0
מחוץאלאותוומשוךהחץבכיוון1הארגזאתהנמך0

.המטעןתאכיסוישללעיגונים
מחוץאלאחורההחץבכיוון1הארגזאתמשוך0

.לפתחים

לגגלגגמטעןמטעןמנשאמנשאחיבורחיבור

המרביהגגמעומסבחריגהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

הרגילההכבישהתנהגותגםכמוהרכבשלהכובדמרכז
.משתניםלהםרגילשאתהוהבלימהההיגויומאפייני
באופןתפגעהגגעלהמותרהמרבימהעומסחריגה

בהיגויגםכמוהרכבשלהנסיעהבמאפיינימשמעותי
.הבלימהובאיכות

אתוהתאם,המרביהגגמעומסלחרוגשלהקפד0
.הגגשעללמטעןהנהיגהאופן

".טכנייםנתונים"בפרקמצויןהמרביהגגעומס

אושרשלאלגגמטעןמנשאעקבלרכבנזקיםהערההערה*

ידיעלואושרונבדקושלאלגגמטעןבמנשאישימוש
Mercedes-Benzלרכבנזקיםלגרוםעשוי.

ואושרושנבדקולגגמטעןבמנשאירקהשתמש0
.Mercedes-Benzעבור

המטעןתאשמכסהודא,הרכבלאבזורבהתאם0
מטעןמנשאמותקןכאשרבמלואולהיפתחיכול
.לגג

באופןכךלגגהמטעןמנשאעלהמטעןאתאחסן0
.הנסיעהבמהלךגםלרכבנזקייגרםשלאהמבטיח

עליומותקןכאשרהנפתחהפנורמילגגנזקיםהערההערה*
גגמנשא

מנשאמותקןכאשרהנפתחהפנורמיהגגאתפותחיםאם
.הגגממנשאיינזקהנפתחהפנורמישהגגייתכן,גג
כשמותקןהנפתחהפנורמיהגגאתלפתוחאין0

.גגמנשא
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לכיסוייםנזקיםהערההערה*

.אותםכשפותחיםלהישרטאולהינזקעשוייםהכיסויים
.קשיםאומתכתייםבחפציםלהשתמשאין0

.החץבכיוון,1הכיסוייםאתבזהירותמעלהפתח0
מתחתהחיבורלנקודותלגגהמטעןמנשאאתחבר0

.1לכיסויים
.הגגמטעןמנשאיצרןשלההתקנהלהוראותלבשים0
.גגלמטעןמנשאעלהמטעןאתאבטח0

חשמלייםחשמלייםשקעיםשקעים
וולטוולט12בשקעבשקעשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rאמפר15(ואט180עדשלבהספקהתקניםמחוברים.(

12שקעיאתכוללשהואייתכןהרכבאבזורלמפרטבהתאם
:הבאיםהוולט
Rהקדמיהנוסעשלהרגלייםבחלל
Rכוונוןעםמושביםאומאחורמושביםספסלעםברכבים

מאחורהמרכזיתבקונסולההאלקטרוניקהבתא:חשמלי
Rהמטעןבתא

המרכזיתבקונסולההאלקטרוניקהבתאוולט12שקע
)דוגמה(מאחור

.החשמליהשקעשל1המכסהאתפתח0
.המכשירתקעאתהכנס0

מכסהאתלהשאירישוולט12-הלשקעמכשירמחוברכאשר
.פתוחהאחסוןתא

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורוולטוולט230-ההבשקעבשקעשימוששימוש

השקעאוהחיבורכבלכאשרחייםסכנתסכנהסכנה&
פגומיםהחשמלי

החיפוימתוךנמשךוולט230‑השקעאוהכבלכאשר
עלולאתה,רטובאופגוםהואכאשראו,מותקןהואשבו

.להתחשמל
.לגמריותקיןיבשחיבורבכבלורקאךהשתמש0
וולט230‑הששקעודאכבויהההצתהכאשר0

.יבש
פנהניזוקאומהחיפוינמשךוולט230‑השקעאם0

אוהשקעאתלבדוקכדימורשהלמוסךמיד
.להחליפו

230לשקעהחיבורכבלאתלהכניסאיןלעולם0
.שניזוקאומהחיפוישנמשךוולט

בשקעיםנכוןלאשימושעקבחייםסכנתסכנהסכנה&
חשמליים

:אםבפרטלהתחשמלעלולאתה
Rהחשמללשקעאצבעותתכניס.
Rלשקעמתאימיםלאחפציםאוהתקניםתחבר

.החשמל
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.השקעאלאצבעותלהכניסאין0
.החשמללשקעמתאימיםהתקניםרקחבר0

תנאיםתנאים
Rאתהתואם,מתאיםתקעבעליהתקניםרקמחוברים

.למדינההספציפייםהתקנים
Rמפצלבשקעלהשתמשאסור.
וואט150עדשלבהספקהתקניםלחברניתן%

).אמפר0.68(

חשמליכוונוןבעליצדייםמושביםאואחוריספסלעםרכבים
מאחור

:חשמלייםחשמלייםצדייםצדייםמושביםמושביםאואואחוריאחוריספסלספסלעםעםרכביםרכבים0
.מאחורהמרכזיתבקונסולההאלקטרוניקהתאאתפתח

.3המכסהאתפתח0
.2וולט230‑הלשקעההתקןתקעאתהכנס0

החיווינוריתתידלקמספיקברכבהחשמלמתחכאשר
1.

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורUSBחיבורחיבור

למפרטבהתאם,מאחורברכבקיימיםהבאיםUSB-החיבורי
:האבזור
Rהמושביםבאזורהמרכזיתבקונסולההאלקטרוניקהבתא

האחוריים
Rהאחורייםהמושביםשלהידבמשענתהאחסוןבתא

,ניידטלפוןכגון,מתאיםכבלבעליUSBהתקנילטעוןניתן
20-בההתקניםאתלטעוןאפשר.USB-החיבורידרך V)5
.מופעלתההצתהכאשר,הרכבלאבזורבהתאם),אמפר

צידניתצידנית
בצידניתבצידניתשימוששימוש

שלהאוורורסבכתכאשרשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
מכוסההצידנית

עשויההיאמכוסההצידניתשלהאוורורסבכתכאשר
.מדילהתחמם

.פנויההאוורורשסבכתתמידודא0

.המטעןבתאנמצאתהצידניתשלהאוורורסבכת
.ג"ק3.5הואהצידניתשלהמרביהאחסוןנפח
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פלסטיקבקבוקילמשללאחסןניתןהצידניתשלהעליוןבתא
לכל'ל0.33שללנפחעדופחות'ל0.5שלמרבילנפחעד

.היותר
,אותהלכבותישבצידניתשימושללאממושכתתקופהלאחר

פתוחהמכסהאתהשארמכןלאחר.אותהולנקותלהפשיר
.מהזמן

שהיאאופוחתהצידניתשלהקירורהספקהבאיםבמקרים
:נכבית
Rפועליםחשמלצרכנימדייותר.
Rמספיקטעוןאינוההתנעהמצבר.

שלוהכיבויההפעלהבלחצןהחיווינורית,המקרהזהואם
,מספיקחשמלימתחשובישנוכאשר.מהבהבותהצידנית
.לפעוליחזורהקירור

מאחורחשמלייםצדייםמושביםעםרכבים

אתמטהקפל:חשמלייםצדייםמושביםעםרכבים0
.האחורייםהמושביםשלהידמשענת

הכיסויאתמטהופתח1האחסוןתאשלבידיתמשוך0
.2האחסוןתאשל

מאחורחשמלייםצדייםמושביםעםרכבים

אתמטהופתח1הצידניתשלבידיתמשוך:פתיחהפתיחה0
.הצידניתשלהכיסוי

שנוריתעד2הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ:הפעלההפעלה0
קירור(חיווינוריותשתיאו)חלשקירור(אחתחיווי
.דולקות)חזק

ששתיעד2הלחצןעלחוזרותלחיצותלחץ:כיבויכיבוי0
.כבותהחיווינוריות
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הצידניתהצידניתשלשלהסרההסרהאואוהתקנההתקנה

התקנההתקנה

.1הכיסוייםאתהסר0

תאשמחיצתעד,מאחור2המטעןתאמחיצתאתפתח0
שלהביותרהעליוןבמצבננעלתהמטען

.)112עמוד3(
.והחזק7הידיתאתלמעלהמשוך0

.משוחרר4הצידניתחיבור

אל7מעלהכלפימשוכההידיתכאשרהצידניתאתדחף0
.המטעןתאמחיצתשלהפתחתוך

אלנכנסים3הצידניתשלהחשמליוהמגע4החיבור
.האורכיתההעמסהבכיסוי6-ו5הגומחותתוך

7הידיתבעזרתאותהדחף,ברכבהצידניתחיבורלאחר0
.מטהכלפי

.במקומהנעולההצידנית

הסרההסרה
.והחזק7הידיתאתלמעלהמשוך0
אותהוהוצא7בידיתמעלהכלפיהצידניתאתמשוך0

.6-ו5הגומחותמתוך
מנותקים3הצידניתשלהחשמליוהמגע4החיבור

.האורכיתההעמסהבכיסוי6-ו5מהגומחות
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המטעןהמטעןבתאבתאהצידניתהצידניתשלשלהאחסוןהאחסוןתאתאשלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה

הצידניתשלהאחסוןתאאתמשוךהידיתבעזרת:פתיחהפתיחה0
.לאחורבמשיכהאותווהוצאהחץכיווןעם1
.פתוח1האחסוןתא

עםקדימה1הצידניתשלהאחסוןתאאתדחף:סגירהסגירה0
.החץכיוון
.סגור1האחסוןתא

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

בתאחפציםשלהנחהעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
ניידיםלטלפונים

,הניידהטלפוןשלבתאאחריםחפציםמניחיםכאשר
.לשרפההסיכוןאתלהגדילעלולהדבר
שלבתאחפץאףלהניחאסורניידטלפוןמלבד0

.מתכתייםחפציםלאובמיוחד,הניידהטלפון

לטלפוניםבתאהנחתםעקבלחפציםנזקסכנתהערההערה*
ניידים

להםלגרוםעלולהניידיםלטלפוניםבתאחפציםהנחת
.אלקטרומגנטייםשדותעקבנזק
,אשראיכרטיסיהניידהטלפוןבתאלהניחאין0

אחריםחפציםאוזיכרוןמדיות,סקיכרטיסי
.אלקטרומגנטיתלקרינההרגישים

מנוזליםהניידהטלפוןלתאנזקהערההערה*

לולגרוםעלוליםהניידהטלפוןלתאשחודריםנוזלים
.נזק
הטלפוןלתאנוזליםיחדרושלאלהקפידישלכן0

.הנייד
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עזריםעםאדםלבניהמתייחסותלהנחיותתמידלבשים
.)28עמוד3(אלקטרונייםרפואיים
Rלאנטנתיחוברהניידהטלפוןמתאיםאבזורבעליברכבים

.הטעינהמודולדרךהרכב
Rוהצימודהטעינהפונקצייתמופעלתההצתהכאשררק

.זמיניםהרכבלאנטנתהניידהטלפוןשלהאלחוטי
Rבתאנקודהבכליטענולאקטניםניידיםשטלפוניםייתכן

.הניידהטלפון
Rהניידהטלפוןלתאנכנסיםשאינםגדוליםניידיםטלפונים

.הרכבלאנטנתיתחברוולאייטענולא
Rעשויזה.הטעינהבמהלךלהתחמםעשויהניידהטלפון

.ברקעכרגעהפתוחותבאפליקציותגםתלוילהיות
Rלאנטנתהניידהטלפוןולשיוךהטעינהאתלייעלכדי

כולללא.הניידמהטלפוןהמגןכיסויאתלהסירישהרכב
.אלחוטיתלטעינההנדרשיםמגןכיסויי
Rהטעינהבעתהתאבמצעלהשתמשמומלץ.

מלפניםמלפניםניידניידטלפוןטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה

תנאיםתנאים
Rאלחוטיתלטעינהמתאיםהניידהטלפון.

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

לטעינההבאותהאפשרויותאתכוללהרכב,לאבזורבהתאם
:הנהגבסביבתהניידהטלפוןשלאלחוטית
Rהקדמיהאחסוןבתא
Rהמכשיריםלוחשבאזורהידבמשענתהאחסוןבתא.

)דוגמה(הקדמיאחסוןבתאהניידהטלפוןשלאלחוטיתטעינה
,שניתןכמהעד1התאבמרכזהניידהטלפוןאתהנח0

.מעלהכלפיפונהכשהצג

:הקדמיהקדמיאחסוןאחסוןבתאבתאהניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
הסלולריהטלפון,המולטימדיהבמערכתהודעהמוצגתכאשר
הצגעליוצגוהניידהטלפוןשלבטעינההפרעותבנוסף.נטען
.המולטימדיהמערכתשל

מתחתמתחתהמרכזיתהמרכזיתבקונסולהבקונסולההניידהניידהטלפוןהטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
.נטעןהניידהטלפון,מאירההחיווינוריתאם:הידהידלמשענתלמשענת

שלושהידיעליוצגוהניידהטלפוןטעינתבעתתקלות,בנוסף
.החיווינוריתשלהבהובים
במיםלדוגמה,אותולנקותכדיהמצעאתלהוציאאפשר%

.ונקייםפושרים

ברזילברזילעבורעבוררדיורדיואישוראישורמספרימספרי
,הפרעותמפניהגנהלואיןכלומר,משניבמצבפועלזההתקן
להפרעותלגרוםלוואסור,הסוגמאותותחנותשללאגם

.ראשוניבמצבהעובדותלמערכות
ANATELהברזילאיתהבזקסוכנותידיעלאושרזהמוצר

אתתואםוהוא242/2000בתקנההקבועלתהליךבהתאם
.הטכניותהדרישות

.ANATELשלהאינטרנטבאתרלמצואניתןנוסףמידע
www.anatel.gov.br

מבוססירכברכיבישלהתאימההצהרתעלנוסףמידע0
.רדיוגלי

האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםבאזורבאזורניידניידטלפוןטלפוןשלשלאלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה

תנאיםתנאים
Rאלחוטיתלטעינהמתאיםהניידהטלפון.

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

.האחוריהמושבשלהידמשענתאתמטהקפל0
האחורייםהמושביםשלהידבמשענתהאחסוןתאפתח0

1.
,שניתןכמהעד2התאבמרכזהניידהטלפוןאתהנח0

.מעלהכלפיפונהכשהצג
הניידהטלפוןמערכתשלהקדמיבחלקהחיווינוריתאם

טעינתבעתתקלות,בנוסף.נטעןהניידהטלפון,מאירה
נוריתשלהבהוביםשלושהידיעליוצגוהניידהטלפון
.החיווי

.)109עמוד3(הרכבעללהעמסהלהנחיותלבשים%

הרכבהרכבשטיחשטיחשלשלהסרההסרהאואוהתקנההתקנה

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה

הרכבהרכבשטיחשטיחשלשלהתקנההתקנה

המתאיםהשטיחאתוהנח,המושבאתלאחורדחף0
.הרגלייםבאזורבצורתו

.2למחזיקים1הכפתוריםאתלחץ0
.המושבאתכוונן0
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הרכבהרכבשטיחשטיחשלשלהסרההסרה
הרכבשטיחאתונתקאחורההמושבאתדחף0

.2מהמחזיקים
.המושבאתכוונן0
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חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
לל"לחולחובנסיעהבנסיעההפנסיםהפנסיםכוונוןכוונוןבנושאבנושאהנחיותהנחיות
למדינההגבולחצייתבעתאוטומטיבאופןמתכוונניםהפנסים
עלשמירהתוך,הכביששלהשניבצדנוסעיםשבה

אתלכוונןניתן,נדרשאם.שלהםהמלאההפונקציונליות
.)132עמוד3(נמוךאורבתפריטידניבאופןגםהפנסים

במצביםלצורךבהתאםולכווננם,הפנסיםכוונוןאתלבדוקיש
:שלהלן
Rתנועהנמוךאורכוונוןההודעהכאשר

.מוצגתבלבדידניתאפשריימניתשמאלית
Rתנועהנמוךאורכוונוןבדוקההודעהכאשר

.מוצגתימניתשמאלית

:ידניכוונוןלאחר
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
תכבההחיצוניתהתאורה,הנהגדלתאתתפתחכאשר

).צדיחנייהואורחנייהאורמלבד(אוטומטית
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
.החירוםאיתותלחצןבאמצעותגםהחירום

MULTIBEAMשלשלאדפטיביותאדפטיביותפונקציותפונקציות LED
DIGITAL-וו LIGHT

החכמההחכמההתאורההתאורהמערכתמערכתתפקודתפקוד
למצבעצמםאתמתאימיםהראשייםהפנסיםזובמערכת
מציעההמערכתלכךבנוסף.האווירמזגולמצבהנהיגה

.הנהיגהמסלולתאורתלשיפורמורחבותפונקציות
:הבאותמהפונקציותמורכבתהמערכת
R128עמוד3(אקטיביתעיקוליםתאורת(
R128עמוד3(פניהתאורת(
R128עמוד3(מהיר-כבישאור(
R129עמוד3(מורחבערפלאור(
R129עמוד3(קשהאווירמזגתאורת(
R129עמוד3(עירתאורת(
Rעםברכבים(טופוגרפיאיזוןDIGITAL LIGHT(

)129עמוד3(

.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
Rמסובבהגהוגלגלש"קמ70-לש"קמ40ביןבמהירויות

הצדדיםבשניהפנייהתאורת:וצמתיםוצמתיםתנועהתנועהמעגלימעגליפונקצייתפונקציית
.הרכבשלהנוכחייםהמיקוםנתוניניתוחבעקבותמופעלות

אוהתנועהממעגלהיציאהלאחרעדפעילהנותרתהיא
.הצומת

המהירהמהירהכבישהכבישאוראורתפקודתפקוד
שלהבהירותואתההארהטווחאתמגדילהמהיר-הכבישאור

.יותרגדוללמרחקראותומאפשרהאוראלומת

נסיעהמזוהההבאיםמהאופניםבאחדכאשרפעילההפונקציה
:מהירבכביש
Rהרכבמהירותבסיסעל
Rתכליתית-הרבהמצלמהבעזרת
Rהניווטבעזרתאו

:פעילהתהיהלאהפונקציההבאיםבמקרים
Rש"קמ80-מנמוכותבמהירויות
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המורחבהמורחבהערפלהערפלאוראורשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
הארתאתומשפרהסנווראתמפחיתהמורחבהערפלאור
.הכביששולי

:אוטומטיתתופעלהפונקציההבאיםבתנאים
Rהערפלאורכאשרש"קמ70-מנמוכותבמהירויות

דולקהאחורי

:אוטומטיתתבוטלהפונקציההבאיםבתנאים
R100עלעולההנסיעהמהירותההפעלהלאחראם

.ש"קמ
Rכבויהערפלאור.

הקשההקשההאווירהאווירמזגמזגתאורתתאורתתפקודתפקוד
גשםכשיורדההחזרותאתמפחיתההקשההאווירמזגתאורת
.בפנסמסוימותלדנורותממוקדבאופןמעמעמתשהיאבכך
.האפשרככלפחותמסונווריםהאחריםהדרךומשתמשיהנהג

העירהעירתאורתתאורתתפקודתפקוד
האזוריםשלההארהאתמשפרתהעירתאורתפונקציית
האוראתמפזרתשהיאמאחר,בנויבשטחבנסיעההצדיים
.יותררחבהבצורה
:פעילהתהיההפונקציההבאיםבמקרים
Rנמוכותנסיעהבמהירויות
Rמואריםבנוייםבשטחים

הטופוגרפיהטופוגרפיהאיזוןהאיזוןשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
בכבישגובהלשינויימועדמבעודמגיבההתאורהמערכת
נותרהפנסיםשלההארהטווחכך.המפהנתוניעלבהתבסס
.לירידותאולעליותבכניסהלגמריכמעטקבוע

DIGITALשלשלהעזרהעזרפונקציותפונקציות LIGHT
DIGITAL LIGHTהעזרמערכותאתויזואליתמרחיב

.הנסיעהבמהלךהרכבלפניעזרגרפיקותהקרנתידיעל,לנהג
DIGITAL LIGHTנהיגהבמצבילנהגלסייעיכול

.קריטיים
:פעילהתהיההמערכתהבאיםבמקרים
RבעמדהנמצאהאורותמתגÃ.

Rמופעלהגבוההאור.
מסוימותפונקציות,נוסעאתהבהלמדינהבהתאם%

במערכתמופעלותשהןלמרותמושבתותלהיותעשויות
.במדינההתקפותשונותמתקנותכתוצאההמולטימדיה

בהתאםאוטומטיתמתכוונןהרכב,גבולותבמעבר
.החדשהבמדינההתקפותלתקנות

זרקורזרקור

רגלהולךמזההשהיאוברגע,ברקעפועלתהזרקורפונקציית
ארבעהבאמצעותאותומאירההיאהנתיבסימוןבתוך

הנהגשלהלבתשומת.הקדמייםהפנסיםשלקצריםאיתותים
.סמליםהקרנתידי-עלהמתקרביםהרגללהולכימוארת
:הבאיםבתנאיםזמינהזופונקציה
Rמואריםעירונייםלכבישיםמחוץנוסעאתה.
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Rנתיבסימוןמזהההמערכת.

התראותהתראות

עלמשולשמוקרן,הפחותלכלש"קמ30שלבמהירויות
:הבאיםבמצביםהכביש
Rבכבישלמשל,הנסיעהלכיווןהמנוגדבכיווןנוסעאתה

.מהיר
Rהמהירותאתלהאטמבליעצורשלטלעברנוסעאתה.
Rהמהירותאתלהאטמבליאדוםרמזורלעברנוסעאתה.

הערותהערות

:הבאבאופןתומכתהמערכת,בכבישבעבודות
Rעלמתאיםסמלמוקרןבכבישעבודותלאתרבכניסה

.הכביש
Rמוארמשטחמוקרן,בכבישעבודותאזורשלחצייהבעת

.הרכבשלהכולללרוחבבקירובהתואם,הכבישעל
.זמניבאופןיוסתרהמוארהמשטחצרותבעקומות

חכמהחכמהתאורהתאורהמערכתמערכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
2

כיבוי/הפעלהדינמינמוךאור0
MULTIBEAMפנסיעםברכבים% LEDלהפעילניתן

LEDבתפריטהחכמההאורותמערכתאתולכבות
MULTIBEAM.
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עםעםברכביםברכביםרקרק(מורחבותמורחבותעזרעזרפונקציותפונקציותכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
DIGITAL LIGHT(

.מסייעותהקרנותבחר0
.מיקודפנסאוהערות,אזהרותאתכבהאוהפעל0
.סגירהפתיחהבעתהקרנהאתכבהאוהפעל0

מושמעתגבוההברזולוציהפרידהאופניםקבלתברכת
תאורתשלההפעלהלהמשךזמןמוגדרכאשרלו

.לוומחוצההרכבבתוךהתאורהאוההתמצאות
)132עמוד3(ההתמצאותתאורתעלנוסףמידע%

לוומחוצההרכבבתוךהתאורההמשךעלנוסףמידע
)132עמוד3(וגם)134עמוד3(

פלוספלוסאדפטיביאדפטיבידרךדרךאורותאורותעזרעזר

פלוספלוסהאדפטיביהאדפטיביהגבוההגבוההאורהאורעזרעזרתפקודתפקוד

הגבוההאורעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
פלוסהאדפטיבי

:למגיבאינופלוסהאדפטיביהגבוההאורעזר
Rרגלהולכיכגון,תאורהלהםשאיןדרךמשתמשי
Rרוכביכגון,חלשהתאורהלהםשישדרךמשתמשי

אופניים

Rעללדוגמה,מוסתרתשלהםשהתאורהדרךמשתמשי
בטיחותגדרידי

יגיבלאפלוסהאדפטיביהגבוההאורעזרנדיריםבמקרים
.תאורהלהםשישדרךלמשתמשימדימאוחריגיבאו
לאהאוטומטיהדרךאוראלהמעיןבמצביםכךעקב
.זאתבכליופעללחלופיןאויכבה
האוראתוכבההתנועהלמצבתמידלבשים0

.בזמןהגבוה

בתנאילהתחשבמסוגלאינופלוסהאדפטיביהגבוההאורעזר
.התנועהבמצבוכןהאווירומזגהדרך

:בלבדמוגבלבאופןיפעלשהזיהויייתכןהבאיםבמצבים
Rאוחזקבגשם,בערפללדוגמה,גרועההראותכאשר

בשלג
Rמכוסיםאומלוכלכיםהחיישניםכאשר

האחריות.בלבדעזראמצעיהואהאדפטיביהדרךאורותעזר
והראותהאורלתנאיבהתאםהרכבשלנכונהלתאורתלדאוג

.עליךמוטלתהתנועהולמצבהסביבתיים

:ביןאוטומטיתמחליףפלוסהאדפטיביהגבוההאורעזר
Rנמוךאור
Rחלקיגבוהאור
Rגבוהאור
RגבוהאורULTRA RANGE)עםברכביםרק

DIGITAL LIGHT(

ULTRAהגבוההאור RANGEשלההארהאתמגדיל
.בחוקהמותרלמקסימוםהאוראלומת
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מפניהאחריםהדרךמשתמשיעלמגןהחלקיהגבוההאור
,האורמאלומתמסונווריםלאהם.הגבוההאורשלהאלומה
הרכביםלצדבנסיעההגבוהיםהאורותמאלומתנהנהוהנהג

.האחרים
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.

הקדמיתהשמשהמאחורינמצאהמערכתשלהאופטיהחיישן
.העיליתההפעלהיחידתבאזור

פלוספלוסהאדפטיביהאדפטיביהגבוההגבוההאורהאורעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

הפעלההפעלה
.Ãלעמדההאורותמתגאתסובב0
.תכליתי-הרבהמתגבאמצעותהגבוההאוראתהדלק0

נורית,פלוסהאדפטיביהגבוההאורעזרמופעלכאשר
החלקיהגבוההאורכאשר.הנהגבצגכבה_החיווי
החיווינוריתבנוסףנדלקתמופעלהגבוההאוראופעיל

.הכחולה

כיבויכיבוי
.תכליתי-הרבהמתגבאמצעותהגבוההאוראתכבה0

המעברהמעבראוראורכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
נמוךאור22
.אוטומטיאושמאליתתנועה,ימניתתנועהבחר0
MULTIBEAMפנסיעםברכבים% LEDלהפעילניתן

LEDבתפריטהנמוךהאוראתולכבות
MULTIBEAM.

החיצוניתהחיצוניתהתאורההתאורההמשךהמשךזמןזמןהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
RבעמדהנמצאהאורותמתגÃ.

:מולטימדיהמערכת
פרידה2אורות2הגדרות2©1
חיצוניתתאורההמשך2
.תאורההמשךזמןהגדרת0

הזמןלמשךתופעלהחיצוניתהתאורההרכבכיבוילאחר
.שהוגדר

ההתמצאותההתמצאותתאורתתאורתשלשלכיבויכיבויאואוהדלקההדלקה

:מולטימדיהמערכת
אורות2הגדרות2©1
חיצוניתפנימיתתאורה2
.התמצאותתאורתאתכבהאוהפעל0

לפעולימשיכוהחיצונייםהאורות,מופעלתהפונקציהכאשר
הרכבהתנעתלאחר.הרכבנעילתלאחרשניות40במשך
האוטומטיתהנסיעהותאורתתבוטלההתמצאותתאורת
.תופעל
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לרכבלרכבבהתקרבותבהתקרבותההפעלהההפעלהכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.בהתקרבותהפעלהאתכבהאוהפעל0

ברגעיופעלוהחיצונייםהאורות,מופעלתהפונקציהכאשר
.הרכבבקרבתמזוההשהמפתח

פנימיתפנימיתתאורהתאורה
הפנימיתהפנימיתהתאורההתאורהכוונוןכוונון

1cהקדמיתהפנימיתהתאורהשלכיבויאוהדלקה
2uהאחוריתהפנימיתהתאורהשלכיבויאוהדלקה
הפנימיתהתאורהבקרתשלכיבויאוהפעלה|3

האוטומטית

מתחתידךאתהעבר:קריאהקריאהמנורותמנורותשלשלכיבויכיבויאואוהדלקההדלקה0
.5או4הקריאהלמנורת

)האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםאזוראזור(האחיזההאחיזהבידיתבידיתהפעלההפעלהיחידתיחידת

1pהרכבמצדיאחדבכלקריאהמנורת
2uמאחורפנימיתתאורה

.1הלחצןעללחץ:קריאהקריאהמנורתמנורתהפעלתהפעלת0
התקרהותאורתבידיתהפנימיתהתאורה,הקריאהמנורת
.ברכבהרלוונטיבצדנדלקת

אואחתפעם1הלחצןעללחץ:קריאהקריאהמנורתמנורתכיבויכיבוי0
.פעמיים
ותאורתבידיתהפנימיתהתאורההראשונהבלחיצה
.ברכבהרלוונטיבצדנכביתהתקרה

הרלוונטיבצדנכביתהקריאהמנורתהשנייהבלחיצה
.ברכב

הלחצןעללחץ:מאחורמאחורפנימיתפנימיתתאורהתאורהכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה0
2.

התקרהותאורתבידיתהפנימיתהתאורה,הקריאהמנורת
.הרכבצדימשנינכביתאונדלקת

האופפתהאופפתהתאורההתאורהכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
אופףאור2נוחות2©1

הצבעהצבעהגדרתהגדרת
.צבעיםכמהאוצבעבחר0
.המבוקשהצבעיםשילובאוהצבעאתהגדר0

הבהירותהבהירותכוונוןכוונון
.בהירותבחר0
.הבהירותאתכוונן0
עוברתהאופפתהתאורה,הסביבהלתאורתבהתאם%

.לילהלמצביוםמצבביןאוטומטית

אזוריםאזוריםעבורעבורבהירותבהירותהפעלתהפעלת
.בהירותבחר0
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.אזוריםצימודאתבטל0
.בנפרדלהגדירניתןהדגשה-ועקיף,ישירהאזוריםאת
בנוסףלהגדירניתןאקטיביתאופפתתאורהעםברכבים%

.אורפסאזוראת

אפקטיםאפקטיםהפעלתהפעלת

שלהאפקטיםהפעלתלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביתהאופפתוהתאורההאופפתהתאורה

יש,בהתראותוהתמיכהשלבאפקטיםלהשתמשכדי
.הנהגעזריבתפריטהרלוונטיותהפונקציותאתלהפעיל

.מופעליםוהעזריםשהפונקציותלוודאיש0

באחריות.בלבדעזראמצעיהיאמהרכבהיציאהאזהרת%
שלאבפרטלבולשיםמהרכבבבטחהלצאתהרכבנוסעי
.חפציםאואנשיםאדםבנילסכן

.אפקטיםבחר0
.המבוקשהאפקטאתהפעל0
.שוניםאפקטיםזמיניםהרכבלאבזורבהתאם%

:תפעולמשוביאפקטים
Rצבע,ברכבהטמפרטורהכוונוןשינויבעת:אקלים

.קצרלזמןישתנההאופפתהתאורה

Rהעוזרתאקטיביתאופפתתאורהעםברכבים:קולימסייע
.חזותיתמונפשתהקולית

:בהתראותתמיכהאפקטים
Rמזוההמהרכביציאהבעתאם:מהרכביציאהאזהרת

בדלתבאדוםתהבהבהאופפתהתאורה,המתבשטחעצם
.המתאימה

.)203עמוד3(היציאהאזהרתעלנוסףמידע
Rהתראהמתקבלתכאשר:אקטיבינתיבשמירתעזר

האופפתהתאורה,הנתיבעללשמירההאקטיבימהעזר
.באדוםמהבהבתהאקטיבית

:הנתיבעללשמירההאקטיביהעזרעלנוסףמידע
.)206עמוד3(
R)כאשר):אקטיביבלימהעזר

התאורה,האקטיביהבלימהמעזרהתראהמתקבלת
מהבהבתהמכשיריםלוחבמרכזהאקטיביתהאופפת
.בהירבאדום
.)197עמוד3(:האקטיביהבלימהעזרעלנוסףמידע
Rאופפתתאורהעםברכבים:אקטיבימתשטחעזר

מהבהבתהרלוונטיבצדהאופפתהתאורה,אקטיבית
לשטחיםהאקטיבימהעזרהתראהמתקבלתכאשרבאדום
.מתים
לשטחיםהאקטיביהעזרעלנוסףמידע
.)203עמוד3(מתים

פניםקבלת
Rלרכבנכנסיםכאשרמוצגתמיוחדתצבעוניתהנפשה.

דינמייםגוונים
Rקבועיםזמןבמרווחימשתנההמוגדרהצבעיםשילוב

.מראש
.הנפשהמוצגתאקטיביתאופפתתאורהעםברכבים%
והתמיכותהתפעולמשוביאתלבטלאולהפעילניתן%

לאבזורבהתאם.´הסמלבאמצעותבהתראות
.בהתראותותמיכהשוניםתפעולמשוביזמינים,הרכב

ההתראותהנפשת,נמוכהלרמהמוגדרתהבהירותכאשר%
.יותרגבוההבבהירותמבוצעת

הפנימיתהפנימיתהתאורההתאורההמשךהמשךזמןזמןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
פרידה2אורות2הגדרות2©1

.אחוריתתאורההמשךאתכבהאוהפעל0
קצרלזמןתידלקהפניםתאורת,פעילהזופונקציהכאשר
.הרכבנעילתלאחר
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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

הקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהשלשליסודייסודיניקויניקוי
שליסודיניקוילבצעניתןמאודמלוכלכתהשמשהאם

עלעומדתהסביבהטמפרטורתכאשרהקדמיתהשמשה
5 °C.
תכליתי-הרבהמתגאתסובב,במקוםעומדהרכבכאשר0

.3או1,2למצב
כשתילמשך1החץלכיווןתכליתי-הרבהמתגאתלחץ0

.שניות
מותזיםהשטיפהומישירותלמצבנעותהמגביםזרועות

.הקדמיתהשמשהעל
למקומןחזרהנעותהמגביםזרועותשניות30-כלאחר

היסודיהניקוי.פעמיםכמההקדמיתהשמשהאתומנגבות
.הסתיים

קדמיתקדמיתשמשהשמשההמגביםהמגביםלהבילהביהחלפתהחלפת

מגבלהבישלהחלפהבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&
מופעליםהמגביםכאשר

אתמחליףשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.אבריםלמחוץעשויותהמגביםזרועות,המגביםלהבי
אתולכבותלהקפידישהמגביםלהביהחלפתלפני0

.וההצתההמגבים

החלפההחלפהלעמדתלעמדתהמגביםהמגביםזרועותזרועותהעברתהעברת
.מידאותהכבהואזההצתהאתהפעל0
במתגîהלחצןעללחץשניות15-כבתוך0

ברציפותשניותכשלושלמשךתכליתי-הרב
.)135עמוד3(

.שירותלמצביעברוהמגבים

המגביםהמגביםלהבילהביפירוקפירוק
.מהשמשההמגביםזרועותאתהרם0
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סובבהשנייהביד.אחתבידהמגבזרועאתיציבהחזק0
.המגבמזרועהסוףעד1החץבכיווןהמגבלהבאת

נתפסשהואעד3החץבכיוון2הרכיבאתדחף0
.הפירוקבעמדת

.4החץבכיווןהמגבמזרועהמגבלהבאתוהסרמשוך0

מגביםמגביםלהבילהביהתקנתהתקנת

.1החץבכיווןהמגבלזרועהחדשהמגבלהבאתחבר0
נתפסשהואעד3החץבכיוון2הרכיבאתדחף0

.הנעולהבעמדת
.יציביושבהמגבשלהבודא0
.הקדמיתלשמשהבחזרההמגביםזרועותאתקפל0
.ההצתהאתהפעל0

.תכליתי-הרבבמתגîהלחצןעללחץ0
.המוצאלעמדתבחזרהינועוהמגעזרועות

.ההצתהאתכבה0

תחזוקהתחזוקהחיוויחיווי

מקצההתחזוקהחיווישל1ההגנהמדבקתאתהסר0
.החדשהגבלהב
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אתלהחליףיש,לצהובמשחורמתחלףהתחזוקהחיוויכאשר
.המגביםלהבי
.השימושבתנאיתלויהצבעלהתחלפותעדהזמן%

MAGIC(הקדמיתהקדמיתבשמשהבשמשההמגביםהמגביםלהבילהביהחלפתהחלפת
VISION CONTROL(

החלפההחלפהלעמדתלעמדתהמגביםהמגביםזרועותזרועותהעברתהעברת
.ההצתהאתכבה0
במתגîהלחצןעללחץשניות15בתוך0

.)135עמוד3(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
.שנדמהממהקרובנמצאיםבמראההנראיםהאובייקטים

להעריךכדילכתףמעברתמידלהביטישלכן0
.האחריםהדרךלמשתמשיהמרחקאתנכונה

החיצוניתהחיצוניתהמראההמראהשלשלפתיחהפתיחהאואופנימהפנימהקיפולקיפול

.3הלחצןעלקצרהלחיצהלחץ0
אתמעטלהניעישהתרוקןאונותקשהמצברלאחר%

קיפולאזרק.3הלחצןבאמצעותהחיצוניותהמראות
.יפעלהאוטומטיהמראות

החיצוניותהחיצוניותהמראותהמראותכוונוןכוונון
.הרצויההמראהאת4או2הלחצניםבאמצעותבחר0

ניתן,הנהגומצלמתMBUXפניםעזרעםברכבים%
ידי-עלגםהנדרשתהחיצוניתהמראהאתמראשלבחור
.)246עמוד3(ימינהאושמאלההראשהזזת

.1הלחצןבאמצעותשנבחרההמראהמיקוםאתכוונן0

במקומהבמקומההחיצוניתהחיצוניתהמראההמראהקיבועקיבוע
.הבאבאופןפעל,ממקומהבכוחהוצאהחיצוניתמראהאם
.3הלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0

המראה.נעילהצלילולאחריונקישהצליליישמע
.הנכוןלמיקוםתחזורהחיצונית

במראהבמראההאוטומטיהאוטומטיהעמעוםהעמעוםתפקודתפקוד

האלקטרוליטימהנוזלוהרעלהצריבהסכנתאזהרהאזהרה&
סנוורהמונעתהמראהשל

,נשברתאוטומטיעמעוםבעלתמראהשלזכוכיתכאשר
.לדלוףעלולאלקטרוליטינוזל
אסור.לגירוייםוגורםלבריאותמזיקהאלקטרוליטיהנוזל

אוהנשימהאברי,העיניים,העורלביןבינומגעשייווצר
.אותולבלועואסורבגדים
לנושאיםלבלשיםישאלקטרוליטיבנוזלמגעבעת0

:הבאים
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Rלשטוףישבעורנגעהאלקטרוליטיהנוזלאם
לסיועדיחויללאולפנותבמיםהמקוםאתמיד

.רפואי
Rלשטוףישלעינייםהגיעאלקטרוליטינוזלאם

דיחויללאולפנותנקייםבמיםביסודיותמיד
.רפואילסיוע
Rמידשטוף,האלקטרוליטיהנוזלאתבלעתאם

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

באופןמתעמעמותהנהגשלהצדומראתהפנימיתהמראה
.הפנימיתבמראהבחיישןפוגעפנסשלאורכאשראוטומטי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:תעמעםלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rכבויהמנוע.
Rמשולבאחוריהילוך.
Rדולקתהפנימיתהתאורה.

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהצדהצדמראתמראתשלשלהחנייההחנייהמצבמצבתפקודתפקוד

.לחנייהבכניסהלךמסייעהחנייהמצב
,למטהתנועהקדמיהנוסעבצדהמראההבאיםבמצבים
:הקדמיהנוסעבצדהאחוריהגלגללכיוון
R139עמוד3(נשמרהחנייהמצב(.
Rנבחרההקדמיהנוסעמראת.
Rמשולבאחוריהילוך.

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

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהצדהצדמראתמראתשלשלהחנייההחנייהמצבמצבשמירתשמירת
אחוריאחוריהילוךהילוךבאמצעותבאמצעות

שמירהשמירה

הלחצןבאמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתבחר0
2.

.אחורילהילוךשלב0
החנייהלמצבהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתהעבר0

.1הלחצןבאמצעותהמבוקש

139וראותאור



טעינהטעינה
הלחצןבאמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתאתבחר0

2.
.אחורילהילוךשלב0

.השמורהחנייהלמצבתנועהקדמיהנוסעשלהצדמראת

האוטומטיהאוטומטיהמראותהמראותקיפולקיפולשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
סגירהפתיחה2רכב2הגדרות2©1

.אוטומטימראותקיפולאתכבהאוהפעל0

הקדמיתהקדמיתבשמשהבשמשהרדיורדיוגליגליהמעבירהמעביראזוראזור

לכבישימערכתכגון,רדיוגליבאמצעותהפועליםהתקנים
1רדיוגליהמעביריםהאזוריםעלרקלהתקיןאפשר,אגרה

.הקדמיתבשמשה
בצורהלזהותניתן1רדיוגליהמעביריםהאזוריםאת

הקדמיתהשמשהעלמאיריםכאשר,מבחוץביותרהטובה
.אורמקורבאמצעות

:הכולליםברכביםלמיקוםלבשים
Rהקדמיתהשמשהחימום
Rאדום-תתקרינתהמחזירהקדמיתשמשה

אדומהאדומה-תתתתקרינהקרינההמחזירההמחזירההקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהתפקודתפקוד
מיוחדתשכבהמצופהאדום-תתהמחזיקההקדמיתהשמשה
.הרכבפניםשלהתחממותומונעת
.רדיוגלימפניהרכבפניםעלמגןהציפוי

וראותאור140



האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכותמערכותסקירתסקירת
למיזוגלמיזוגבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

יפעלוהאווירוסינוןהזיהוםניטור,האקליםשבקרתכדי
הרכבבחללהאווירבמסנןלהשתמשתמידיש,כהלכה
נכוןמותקןשהמסנןודא.המנועשלהקדםמסנןעםבשילוב

בתאהמסנןביתאתואטומהנכונהבצורהסוגרושהמכסה
ואושרושהומלצובמסנניםהשתמש.השימושזמןבכלהמנוע
רקברכבהטיפוליםאתבצע.Mercedes-Benzידיעל

.מורשיםבמוסכים

האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכתמערכתשלשלהבקריםהבקריםסקירתסקירת

1sהטמפרטורההעלאת
0הסנכרוןפונקצייתשלכיבויאוהפעלה2
האקליםבקרתשלכיבויאוהפעלה^3
A/Cשלכיבויאוהפעלה¿4
הקדמיתהשמשההפשרת¬5
6gאווירסחרורמצבשלכיבויאוהפעלה

)144עמוד3(
האדיםמפשירשלכיבויאוהפעלה7¤

8Jהאקליםבקרתהפעלתאוהאווירכמותהגדלת
)142עמוד3(
9rהטמפרטורההנמכת
AÃבצדהאקליםבקרתשלאוטומטיויסות

)143עמוד3(ימין
B±143עמוד3(האקליםבקרתתפריטטעינת(
CÃשמאלבצדהאקליםבקרתשלאוטומטיויסות

)143עמוד3(
DIבקרתכיבויאוהאווירכמותהקטנת

)142עמוד3(האקלים
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האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםההפעלהההפעלהיחידתיחידתסקירתסקירת

והצדייםהמרכזייםהפתחיםאלהאווירחלוקתכוונון1
שמאלבצדמאחור

שמאלבצדמאחורהטמפרטורהכוונון2
וכיבויהפעלהאושמאלבצדמאחורהאווירכמותכוונון3

)142עמוד3(האקליםבקרת
)142עמוד3(האקליםבקרתשלכיבויאוהפעלה4

השיוריהחוםפונקצייתשלכיבויאוהפעלה
)144עמוד3(
וכיבויהפעלהאוימיןבצדמאחורהאווירכמותכוונון5

)142עמוד3(האקליםבקרת
ימיןבצדמאחורהטמפרטורהכוונון6
והצדייםהמרכזייםהפתחיםאלהאווירחלוקתכוונון7

ימיןבצדמאחור
המושביםשלהאקליםבקרתשלאוטומטיתויסות8

ימיןבצדהאחוריים
מאחורהרגלייםבחללהפתחיםאלהאווירחלוקתקביעת9

ימיןבצד
A144עמוד3(מופעלסנכרון(
Bמאחורהרגלייםבחללהפתחיםאלהאווירחלוקתקביעת

שמאלבצד
Cהמושביםשלהאקליםבקרתשלאוטומטיתויסות

שמאלבצדהאחוריים

בהתאםמבוצעות,השנייההמושביםשורתעבורההגדרות
,האחורייםבמושביםהפעלהיחידתדרך,הרכבלאבזור
הלוחמחשבאו)143עמוד3(המולטימדיהמערכת

MBUXמאחור.

האקליםהאקליםבקרתבקרתמערכותמערכותתפעולתפעול
האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

האקליםהאקליםבקרתבקרתהפעלתהפעלת
האווירכמותאתכוונןהמרכזיבצגהאקליםבקרתבשורת0

.יותרגבוהאו1לדרגהJדרך
או
.±אוÃ,s,rאתהפעל0

האקליםהאקליםבקרתבקרתכיבויכיבוי
האווירכמותאתכוונןהמרכזיבצגהאקליםבקרתבשורת0

.0לדרגהJדרך
או
.^אתהפעל0

להתכסותעשויותהשמשותכבויההאקליםבקרתכאשר
קצרלזמןהאקליםבקרתאתלכבותיש.יותרמהרבאדים
.בלבד

הפעלההפעלהיחידתיחידתדרךדרךאקליםאקליםבקרהבקרהמערכתמערכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
האחורייםהאחורייםבמושביםבמושבים

.4הלחצןעללחץ:הפעלההפעלה0
או
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5-ו3הלחצניםבעזרתהאווירכמותאתכוונן0
.יותראו1לדרגה

או
.Cאו26,8הלחצניםעללחץ0
.4הלחצןעללחץ:כיבויכיבוי0
או
3הלחצניםבאמצעות0לדרגההאווירכמותאתכוונן0

.5-ו
בעזרתמאחורהאקליםבקרתאתמכביםכאשר%

.OFFמאחורהצגעלמופיע,4הלחצן

האקליםהאקליםבקרתבקרתתפריטתפריטטעינתטעינת

בקרתסרגלדרךהאקליםבקרתתפריטאללגשתניתן
שלהתחתוןבחלקתמידמוצגהאקליםבקרתסרגל.האקלים

.המרכזיהצג
.האקליםבקרתבסרגלאיקולםתפריטהפריטאתברח0

.נפתחראשונהמושביםשורתהתפריט

המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותA/Cשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
ראשונהמושביםשורת2איקולםתפריט1
טובוייבושקירורמבוצע,מופעלתA/Cפונקצייתכאשר
.הסביבהלתנאיבהתאםהרכבבחללהאווירשליותר
).A/C(בחר0

האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלאוטומטיאוטומטיויסותויסות

הזרמתבאמצעותמווסתתהטמפרטורהאוטומטיבמצב
.קבועהברמהונשמרתהאוויר

.Ãהלחצןעללחץ0
._אוHהלחצןעללחץ:ידניידנילמצבלמצבמעברמעבר0

האווירהאווירחלוקתחלוקתקביעתקביעת

:מולטימדיהמערכת
איקולםתפריט1

.שנייהמושביםשורתאוראשונהמושביםשורתבחר0
.OאוP,¯בחר:האווירפיזורכוונון0
.האווירכמותאתקבע0

,למשל,זמניתבואווירהזרמתכווניכמהלהגדירניתן%
,זאתעם.במקבילהרגלייםולחללהקדמיתלשמשה
.תמידפעילאחדאזורלפחות
אפשר¯הקדמיתהשמשהשלהאקליםבקרתאת

.הראשונההמושביםשורתעבוררקלבחור

הרגלייםהרגלייםלאזורלאזורהטמפרטורההטמפרטורהכוונוןכוונון

:מולטימדיהמערכת
איקולםתפריט1

.הרגלייםלאזורהטמפרטורהאתכוונן^0

)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(מאחורמאחוראקליםאקליםבקרתבקרתהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
איקולםתפריט1

הטמפרטורההטמפרטורהכוונוןכוונון
.שנייהמושביםשורתבחר0
.הטמפרטורהאתכוונן0

האווירהאווירכמותכמותקביעתקביעת
.שנייהמושביםשורתבחר0
.האווירכמותאתקבע0
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האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםשלשלהאקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלאוטומטיתאוטומטיתויסותויסות
.בחר0

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםהאקליםהאקליםבקרתבקרתכיבויכיבוי
.בחר0

האקליםהאקליםבקרתבקרתשלשלהסנכרוןהסנכרוןפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

:מולטימדיהמערכת
איקולםתפריט1

,הטמפרטורה.מרכזיבאופןבמיזוגשולטתהסנכרוןפונקציית
אוטומטיתיחולוהנהגצדעבורשכווננוהאווירוחלוקתכמות
.האקליםאזוריכלעבור
.שנייהמושביםשורתאוראשונהמושביםשורתבחר0
).SYNC(בחר0

מהשמשותמהשמשותאדיםאדיםהסרתהסרת

מבפניםמבפניםאדיםאדיםמכוסותמכוסותשמשותשמשות
.Ãעללחץהמרכזיבצגהאקליםבקרתבשורת0
בקרתבשורת:באדיםמכוסותעדייןהשמשותאם0

.¬עללחץהמרכזיבצגהאקלים

מבחוץמבחוץאדיםאדיםמכוסותמכוסותשמשותשמשות
.המגביםאתהפעל0
.Ãהלחצןעללחץ0

אוויראווירסחרורסחרורמצבמצבשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

.gעללחץהמרכזיבצגהאקליםבקרתבשורת0
.יסוחררהרכבבפניםהאוויר

למצבמהזמןכעבוראוטומטיתמתחלףאווירסחרורמצב
.צחאוויר
עשויותהשמשותמופעלהאווירסחרורמצבכאשר%

סחרורמצבאתהפעל.יותרמהרבאדיםלהתכסות
.בלבדקצרלזמןהאוויר

השיוריהשיוריהחוםהחוםפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rכבויהרכב.

אולחמםאפשרהמנועשלהשיוריהחוםפונקצייתבאמצעות
,דקות30-כעדבמשךהרכבשלהקדמיהחלקאתלאוורר
.שנקבעהבטמפרטורהתלוי
עללחץהמרכזיבצגהאקליםבקרתבשורת:הפעלההפעלה0

.שיוריבחוםשימוש

.אוטומטיתתכבההשיוריהחוםפונקציית

יחידתיחידתדרךדרךהשיוריהשיוריהחוםהחוםפונקצייתפונקצייתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםההפעלהההפעלה

תנאיםתנאים
Rכבויהרכב.

באזורפעילההמנועשלהשיוריהחוםפונקצייתכאשר
הרכבקדמתאתלאוורראולחמםאפשר,האחורייםהמושבים

.דקות15-כלמשךהאחורייםהמושביםאזוראתאו
.4הלחצןעללחץ0

היינוןהיינוןשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
אוויראיכות2איקולםתפריט1
האווירשלהיינון.הרכבבתוךהאוויראיכותאתמשפרהיינון
.ריחנטולהרכבבפנים
.יינוןבחר0
מופעלAUTOמצבכאשררקהפעולהאתלבצעניתן%

פתחיכאשר.הצדפתחיאלמכוונתהאווירשחלוקתאו
.מוגבלתהפעולה,סגוריםהנהגבצדהאוויר
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הבישוםהבישוםמערכתמערכת

הבישוםהבישוםמערכתמערכתכוונוןכוונון

תנאיםתנאים
Rמופעלתהאקליםבקרתמערכת.
Rסגורהכפפותתא.
Rמוכנסבקבוקון.

:מולטימדיהמערכת
אוויראיכות2איקולםתפריט1
באמצעותהרכבבפניםנעיםניחוחמפיצההבישוםמערכת
.הכפפותבתאבקבוקון

.בישוםבחר0
.הרצויההבישוםלעוצמתלהגעהעדהלחצןעללחץ0

הבישוםהבישוםמערכתמערכתבקבוקוןבקבוקוןשלשלהסרההסרהאואוחיבורחיבור

הבושםמנוזלפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

אתלשתותעשוייםהםהבקבוקוןאתפותחיםילדיםאם
.לעינייםלהםלהתיזעלולשהואאוהבושםנוזל
.השגחהללאברכבילדיםלהשאיראין0
.לרופאמידפנה,הבושםנוזלאתשתהמישהואם0

העינייםאתשטוף,לעינייםהגיעהבושםנוזלאם0
.נקייםמיםבהרבה

.לרופאפנה,נמשכיםהכאביםאם0

בסביבהפגיעההסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
מלאיםבקבוקוניםשלנכוןלאסילוקעקב

המלאיםהבקבוקוניםאתלהשליךאסור
.הביתיתלפסולת

0

להביאישהמלאיםהבקבוקוניםאת
מכסה1.רעיליםלחומריםאיסוףלעמדת

בקבוקון2

.הסוףעדלמחזיקהבקבוקוןאתדחף:חיבורחיבור0
ואזשניותכשבעהמתן,הכפפותתאאתפתח:הוצאההוצאה0

.הבקבוקוןאתהחוצהמשוך

Mercedes-Benzשלהמקורייםבבשמיםמשתמשאינךאם
.הבושםאריזתשעללאזהרותלבשים
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ישנגמרMercedes-Benzשלהמקורישהבושםלאחר
.מחדשאותולמלאולאהבקבוקוןאתלסלק

עצמיעצמילמילוילמילויבקבוקוןבקבוקון
.הריקהבקבוקוןמכסהאתבהברגההסר0
.מ"מ15-מיותרלאבבקבוקוןמלא0
.הבקבוקוןעלהמכסהאתבחזרההברג0

.הבושםאותואתתמידלמלאישעצמילמילויבקבוקוןבכל
.לבקבוקוןהמצורףהנפרדהמידעלגיליוןלבשים

הקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהחימוםחימוםעלעלמידעמידע

בשמשהמנגיעהכתוצאהכווייהסכנתאזהרהאזהרה&
מופעלהקדמיתהשמשהחימוםכאשרהקדמית

חימוםכאשרמאודלהתחמםעלולההקדמיתהשמשה
.מופעלהקדמיתהשמשה
אפשרותאומוגבלתטמפרטורהתחושתבעליאנשים
אולהיפגעעשויים,גבוההלטמפרטורהמוגבלתתגובה
.מכךלהיכוות

השמשהחימוםכאשררקהקדמיתבשמשהגע0
.כבויהקדמית

להלאפשרישהקדמיתבשמשהנגיעהלפני0
.להתקרר

zכאשראוטומטיבאופןמופעלהקדמיתהשמשהחימום
.המרכזיבצגהאקליםבקרתבשורתמופעל
אוטומטיתיופעלהקדמיתהשמשהחימוםהרכבהתנעתלאחר
.הצורךבמקרה

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

החימוםשללוהטיםמחלקיםשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
הפליטהוגזיבמנוחה

עלולים,ענפיםאודשא,עליםללמש,דלקיםחומרים
.להידלק

עללהקפידישפועלבמנוחההחימוםכאשר0
:הבאותהנקודות
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Rבחומריםנוגעיםאינםחמיםרכבחלקי
.דליקים
Rשלהקצהמצינורלהיפלטיכוליםהפליטהגזי

.הפרעהללאבמנוחההחימוםשלהפליטה
Rדליקיםבחומריםנוגעיםאינםהפליטהשגזי

האוורור/החימוםפעולתעקבהמצברריקוןהערההערה*
במנוחה

.מהמצבראנרגיהצורךבמנוחההחימום
אוורוראוחימוםמחזורישניכעברהמאוחרלכל0

.ברכבארוךמרחקלנסועיש

תנאיםתנאים
R15°-מנמוכההסביבהטמפרטורתC.
Rהצורךדימלאהדלקמכל.
מגבלהתיתכן,מדינמוךהדלקבמיכלהמפלסכאשר%

.במנוחההחימוםבהפעלתתפקודית
בשורתwהחציםבעזרתהטמפרטורהאתכוונן0

.המדיהבצגהאקליםבקרת
.&הלחצןעללחץ0

תידלק&בלחצןהכחולהאוהאדומההחיווינורית
.תכבהאו

:החיווינוריתצבעישלהמשמעותלהלן
Rמופעלבמנוחההאוורור:כחולכחול.
Rמופעלבמנוחההחימום:אדוםאדום.
Rלדרךליציאהזמןנקודתנבחרה:צהובצהוב.

כעבוראוטומטיתיכבהבמנוחההאוורוראוהחימום
.דקות50

אתלתפעלאפשר:אפליקציהאפליקציהבאמצעותבאמצעותתפעולתפעול
Mercedesשלאפליקציהבאמצעותבמנוחהאוורור/החימום

me connect.הנפרדותההפעלהבהוראותתמצאנוסףמידע
/https://moba.i.daimler.com/markets/ece-rowתחת

baix/cars/connectme/de_DE/#emotions/
Startseite.html.

המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותבמנוחהבמנוחהאוורוראוורור/החימוםהחימוםכוונוןכוונון
:מולטימדיהמערכת
במנוחהחימום2איקולםתפריט1

הנסיעההנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתבחירתבחירת
.זמןאוזמן,זמןהזמןאתבחר0

נסיעהנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתקביעתקביעת
.זמןאוזמן,זמןהזמןאתבחר0
.השעהלידהעיפרוןאתבחר0
.השעהכוונון0

הרחוקהרחוקהשלטהשלטבאמצעותבאמצעותבמנוחהבמנוחהאוורוראוורור/החימוםהחימוםכוונוןכוונון

תנאיםתנאים
R15°-מנמוכההסביבהטמפרטורתC.
Rהצורךדימלאהדלקמכל.

מיידיתמיידיתהפעלההפעלה

.uהלחצןעלארוכהלחיצהלחץ0
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נסיעהנסיעההתחלתהתחלתשעתשעתקביעתקביעת
.uהלחצןעלקצרהלחיצהלחץ0
.או,הלחצןעלונשנותחוזרותלחיצותלחץ0

.לשנותשברצונךהשעהמופיעההצגשעלעד
.^-וuהלחצניםעלזמניתבולחץ0

.הרחוקהשלטשלהצגעליהבהבÎהסמל
,הלחצניםבאמצעותהמבוקשהיציאהזמןאתקבע0

..-ו
.^-וuהלחצניםעלזמניתבולחץ0

.נשמרההחדשההנסיעההתחלתשעת

.יציאהזמנישלושהעדלשמוראפשר
ולחץהמבוקשהיציאהזמןאתבחר:יציאהיציאהזמןזמןהפעלתהפעלת0

.uהלחצןעלארוכהלחיצה
אוA,Bוהאותהיציאהזמן,Íהסמליופיעוהצגעל
Cשנבחרהיציאהלזמןהמתאימה.

ולחץהמבוקשהיציאהזמןאתבחר:יציאהיציאהזמןזמןביטולביטול0
.^הלחצןעלארוכהלחיצה
.OFFיופיעהצגעל

לחיצהלחץ:הפעילהפעילבמנוחהבמנוחההחימוםהחימוםשלשלהסטטוסהסטטוסבדיקתבדיקת0
.uהלחצןעלקצרה

מיידימיידיכיבויכיבוי
.^הלחצןעלארוכהלחיצהלחץ0

)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
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0

הריקיםוהמצבריםהסוללותאתמסור
ומצבריםסוללותאיסוףלנקודתאומורשהלמוסך

.משומשים

תנאיםתנאים
RמסוגליתיוםסוללתישנהCR2450.

.1החריץלתוךמחודדעצםלחץ0
.2הסוללהמכסהאתהחץבכיווןאחורהדחף0
כלפיפונההכיתובכאשר3החדשההסוללהאתהכנס0

.מעלה

השלטעלהחץכיווןנגד2הסוללהמכסהאתדחף0
.נתפסהסוללהשמכסהעד,הרחוק

במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/החימוםהחימוםשלשלהרחוקהרחוקבשלטבשלטבעיותבעיות

̈¨FAILמופיעמופיעהרחוקהרחוקהשלטהשלטשלשלהצגהצגעלעל

:האפשריתהסיבה
Rלמקלטהמשדרביןהאותותבשידורתקלה.
התקרבהצורךבמקרה,לרכבביחסהמיקוםאתשנה0

.לרכב

FAILמופיעמופיעהרחוקהרחוקהשלטהשלטשלשלהצגהצגעלעל
:האפשריתהסיבה
Rמספיקטעוןאינוההתנעהמצבר.
.ההתנעהמצבראתטען0

:האפשריתהסיבה
R15°-מגבוהההסביבהטמפרטורתC.
הסביבהטמפרטורתכאשררקבמנוחהבחימוםהשתמש0

.15°C-מנמוכה

:האפשריתהסיבה
Rהצורךדימלאאינוהדלקמכל.

.הבאההדלקבתחנתתדלק0

̄¯FAILמופיעמופיעהרחוקהרחוקהשלטהשלטשלשלהצגהצגעלעל

:האפשריתהסיבה
Rבמנוחהבחימוםתקלהישנה.
.במנוחההחימוםבדיקתלצורךמורשהלמוסךפנה0

אוורוראוורורפתחיפתחי

מלפניםמלפניםהאוורורהאוורורפתחיפתחיכוונוןכוונון

מדיקטןמרווחעקבוקפיאהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
האוורורמפתחי

קראומאודחםאווירלפלוטעשוייםהאוורורפתחי
.מאוד
במרחקנמצאיםברכבהנוסעיםשכלתמידודא0

.האוורורמפתחימספיק
אחרלאזורהאווירזרםאתנתבהצורךבמקרה0

.הרכבבתוך

,האוורורפתחידרךהרכבלתוךצחאווירהזרמתלהבטיחכדי
:הבאותלהנחיותלבשים
Rהרכבבתוךהאוורורוסבכתהאוורורפתחיעלשמור

.תמידפנויים
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R285עמוד3(פנויהאווירכניסתפתחעלשמור(.

עללחץ:ובצדדיםובצדדיםבמרכזבמרכזהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחיפתיחתפתיחת0
.1הלחצן
האוויריציאתפתחי.יידלקובלחצןהחיווינוריותשלושת
.לחלוטיןפותחים

עלשובלחץ:ובצדדיםובצדדיםבמרכזבמרכזהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחיסגירתסגירת0
.1הלחצן
האוויריציאתפתחי.ייכבובלחצןהחיווינוריותשלוש
.לחלוטיןסגורים

פתחבמרכזאחוז:הצדהצדבפתחיבפתחיהאווירהאווירזרםזרםכיווןכיווןקביעתקביעת0
אולמטה/למעלהאותווהטה2הצדיהאוויריציאת
.ימינה/שמאלה

במרכזאחוז:המרכזייםהמרכזייםבפתחיםבפתחיםהאווירהאווירזרםזרםכיווןכיווןקביעתקביעת0
אולמטה/למעלהאותווהטה3האוויריציאתפתח

.ימינה/שמאלה

האחורייםהאחורייםהאוורורהאוורורפתחיפתחיכוונוןכוונון

מדיקטןמרווחעקבוקפיאהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
האוורורמפתחי

קראומאודחםאווירלפלוטעשוייםהאוורורפתחי
.מאוד
במרחקנמצאיםברכבהנוסעיםשכלתמידודא0

.האוורורמפתחימספיק
אחרלאזורהאווירזרםאתנתבהצורךבמקרה0

.הרכבבתוך

המרכזיתהמרכזיתבקונסולהבקונסולהמאחורמאחורהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחיכוונוןכוונון

.1הלחצןעללחץ:מאחורמאחורהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחיפתיחתפתיחת0
נוריותושלושלחלוטיןפותחיםהאוויריציאתפתחי
.יידלקובלחצןהחיווי

.1הלחצןעללחץ:מאחורמאחורהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחיסגירתסגירת0
האוויריציאתפתחי.ייכבובלחצןהחיווינוריותשלוש
.לחלוטיןסגורים

במרכזאחוז:האחורייםהאחורייםבפתחיםבפתחיםהאווירהאווירזרםזרםכיווןכיווןקביעתקביעת0
אולמטה/למעלהאותווהטה2האוויריציאתפתח

.ימינה/שמאלה
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מאחורמאחורהצדייםהצדייםהאוורורהאוורורפתחיפתחיכוונוןכוונון

עללחץ:מאחורמאחורהצדייםהצדייםהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחיפתיחתפתיחת0
.1הלחצן
פתח,הצדחיפויעםאחדבקוממוקםהלחצןכאשר
.פתוחהצדיהאוויריציאת

עלשובלחץ:מאחורמאחורהצדייםהצדייםהאווירהאוויריציאתיציאתפתחיפתחיסגירתסגירת0
.1הלחצן
יציאתפתח,הצדחיפוילקומעלממוקםהלחצןכאשר
.סגורהצדיהאוויר

במרכזאחוז:הצדייםהצדייםבפתחיםבפתחיםהאווירהאווירזרםזרםכיווןכיווןקביעתקביעת0
אולמטה/למעלהאותווהזז2האוויריציאתפתח

.ימינה/שמאלה

הכפפותהכפפותבתאבתאהאוורורהאוורורפתחפתחשלשלסגירהסגירהאואופתיחהפתיחה

בתאלקוראולחוםרגישיםלחפציםנזקהערההערה*
הכפפות

הכפפותבתאשנמצאיםלקוראולחוםהרגישיםחפצים
.הכפפותבתאהאוורורפתחעקבלהינזקיכולים
.מחומםהרכבכאשרהאוורורפתחאתסגור0
פתחאתפתחגבוהההחיצוניתהטמפרטורהכאשר0

.A/Cפונקצייתאתוהפעלהאוורור

חייבתהאוטומטיתהאקליםבקרת,יקוררהכפפותשתאכדי
.מופעלתלהיות

האוורורפתחוסת1
אוורורפתח2

.שמאלהאוימינה1הווסתאתסובב:סגירהסגירהאואופתיחהפתיחה0
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נהיגהנהיגה
ההצתהההצתהאואוהמתחהמתחאספקתאספקתהפעלתהפעלת

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

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

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

תנאיםתנאים
Rיזוההוהואברכבנמצאהמפתח.
Rלחוצהאינההבלםדוושת.

.1הלחצןעלאחתפעםלחץ:המתחהמתחאספקתאספקתהפעלתהפעלת0
.השמשותמגביאתלהפעיללמשלתוכלכעת

:שובתכבההמתחאספקתמתמלאיםהבאיםהתנאיםכאשר
Rהנהגדלתאתפותחאתה.

R1הלחצןעלפעמייםעודלוחץאתה.
.1הלחצןעלפעמייםלחץ:ההצתהההצתההפעלתהפעלת0

.החיווינוריותיופיעוהנהגבצג
:שובתכבהההצתה,מתמלאהבאיםהתנאיםאחדכאשר
Rותיבתדקות15במשךהרכבאתמפעיללאאתה

.מופעלהחשמליהחניהבלםאוjבמצבההילוכים
R1הלחצןעלאחתפעםלוחץאתה.

הרכבהרכבהתנעתהתנעת

הדממההדממה-התנעההתנעהלחצןלחצןבעלבעלרכברכבהתנעתהתנעת

הפליטהגזיבגללחייםסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
סכנהמהווהאלהפליטהגזישאיפת.חמצני-חד

.להרעלהותגרוםבריאותית
אם,במנוחהולחימוםלמנועלאפשראיןלעולם0

.מספיקאוורורללאסגוריםבחלליםלפעול,זמין

המנועבתאדליקיםחומריםעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
הפליטהבמערכתאו

.להתלקחדליקיםחומרים
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שאיןלוודאכדיסדירותבדיקותלבצעישלפיכך0
במערכתאוהמנועבתאודליקיםזריםחומרים
.הפליטה

תנאיםתנאים
Rיזוההוהואברכבנמצאהמפתח.
.iאוjלעמדהההילוכיםתיבתאתהעבר0
עלאחתפעםלחץמכןולאחרהבלםדוושתעללחץ0

.1הלחצן
חיונייםלאחשמלצרכניכבה:מתניעאינוהרכבאם0

.1הלחצןעלאחתפעםולחץ
הודעתמוצגתהנהגצגועלמתניעאינועדייןהרכבאם0

ספרראההמסומןבמקוםהמפתחאתהנחהצג
תאשנמצאהמפתחבאמצעותהרכבאתהתנע:הרכב
.)153עמוד3()חירוםבמצב(האחסון

,כךלשם.הנהיגהכדיתוךהמנועאתלדמםיכולאתה%
שלושתוךאו1הלחצןעלשניותכשלושלמשךלחץ
זהבנושאלבשים.פעמיםשלושה1הלחצןעלשניות
"נהיגההנחיות"בפרקהבטיחותלהערת

.)155עמוד3(

)חירוםחירוםמצבמצב(האחסוןהאחסוןבתאבתאמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבהתנעתהתנעת
הנחהצגהודעתמופיעההנהגצגועלמתניעאינוהרכבאם
יכולאתה,הרכבספרראההמסומןבמקוםהמפתחאת

.חירוםבמצבהרכבאתלהתניע

.ריק2הכוסותשמחזיקודא0
.המפתחותמצרור1המפתחאתהסר0
.2הכוסותמחזיק1המפתאתשים0

.קצרזמןכעבוריתניעהרכב
המנוע,2הכוסותממחזיק1המפתחאתתוציאאם

הרכבשלנוספותהתנעותלצורךאולם.לפעולימשיך
במשך2הכוסותבמחזיקלהימצאצריך1המפתח

.הנהיגהכל
.מורשהבמוסךלבדיקה1המפתחאתהבא0

:מתניעמתניעאינואינוהרכבהרכבאםאם
.2הכוסותבמחזיק1המפתחאתהשאר0
לחצןבאמצעותהרכבאתוהתנעהבלםדוושתעללחץ0

.הדממה-ההתנעה
ההצתהאתאוהמתחאספקתאתלהפעילגםאפשר%

.הדממה-ההתנעהלחצןבאמצעות

Remoteשירותישירותיבאמצעותבאמצעותהרכבהרכבהתנעתהתנעת Online
הנסיעההנסיעהתחילתתחילתלפנילפניהרכבהרכבפניםפניםקירורקירוראואוחימוםחימום
:הבאיםהנושאיםעלהקפדההתנעהלפני
Rהמנועשלהתנעהמתירותהעצירהבמקוםהחוקתקנות

.הסמרטפוןבאמצעות
Rבליזהבמקוםאפשריותהמנועופעולתהמנועהתנעת

.סכנהשיהוו
Rהצורךדימלאהדלקמכל.
Rמספיקטעוןההתנעהמצבר.

הנסיעההנסיעהתחילתתחילתלפנילפניההתנעהההתנעהמצברמצברטעינתטעינת
בסמרטפוןהודעהלקבליכולאתה,מרוקןהרכבמצברכאשר
באמצעותהרכבמצברטעינתאתלהתחילתוכלכעת.שלך

.שוביכבההרכבדקותעשרכעבור.הסמרטפון
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:הבאיםהנושאיםעלהקפדההתנעהלפני
Rהמנועשלהתנעהמתירותהעצירהבמקוםהחוקתקנות

.הסמרטפוןבאמצעות
Rבליזהבמקוםאפשריותהמנועופעולתהמנועהתנעת

.סכנהשיהוו
Rהצורךדימלאהדלקמכל.

Remote(הרכבהרכבהתנעתהתנעת Online(

פעולההתחלתעקבוהיתפסותמעיכהסכנתאזהרהאזהרה&
המנועשלמכוונתלא

עבודותבמהלךרצוילאבאופןלפעולמתחילהמנועאם
.להיתפסאולהימחץעלוליםגוףאברי,תיקוןאותחזוקה

להתחיליוכלשלאכךהמנועאתלאבטחהקפד0
.תחזוקהאותיקוןעבודותבזמןבשוגגלפעול

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

Rסגוריםהנפתחהשמשוגגהחלונות.
.הסמארטפוןבאמצעותהרכבאתהתנע0

עשרבמשךפועלהמנוע,המנועשלהתנעהכללאחר
.דקות

התנעתלפני.ברצףהתנעהניסיונותשניעדלבצעאפשר
אתלהתניעחייבאתה,החכםהטלפוןבאמצעותמחדשהמנוע
הרכבאתלכבותאפשר.המפתחבאמצעותאחתפעםהרכב
.רגעבכל
.הסמארטפוןבאפליקצייתתמצאנוסףמידע%

:תיקוןתיקוןאואותחזוקהתחזוקהעבודותעבודותלפנילפניהמנועהמנועהתנעתהתנעתמניעתמניעת
.החירוםאיתותמערכתאתהפעל0
או
.הדלתותנעילתאתשחרר0
או
.הנפתחהשמשגגאתאוצדיחלוןפתח0

להרצהלהרצההנחיותהנחיות

באופןהראשוניםמ"הק1500במשךהמנועעללהגןיש
:הבא
Rשוניםדים"ובסלשונותבמהירויותסע.
Rהיותרלכלש"קמ140-מהגבוההבמהירותלנהוגאין.

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

וחניהנהיגה154



אופטימליתאופטימליתהאצההאצהבנושאבנושאהערותהערות

אפשר,מתמששיםהנחוציםההפעלהותנאיהתנאיםכלכאשר
.עמידהממצבביותרהאפשריתהאפטימליתלההאצהלהגיע
חלקציבוריתבתנועהאופטימליתבהאצהתשתמשאל

.במהירותלזנקעשויוהרכבלהסתחררעשוייםמהגלגלים
.ולתאונהלסחרורמוגברתסכנה
®ESPלנושאהנוגעיםוהמידעהבטיחותלהנחיותלבשים
.)179עמוד3(

אופטימליתאופטימליתהאצההאצהעםעםנהיגהנהיגההתחלתהתחלת

גלגליםסחרורעקבותאונההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

חלק,אופטימליתהאצהעםנהיגהמתחילאתהכאשר
.במהירותלזנקעשויוהרכבלהסתחררעשוייםמהגלגלים

וסכנתההחלקהסכנתתוגבר,כבויה®ESP-הכאשר
!התאונה

.הרכבבסביבתומכשוליםאנשיםשאיןודא0

תנאיםתנאים
R154עמוד3(הרכבשלההרצהתקופתאחרי(.
Rתקיןבמצבנמצאיםוהצמיגיםהרכב.
Rמוצקמסלולעלנמצאאתה.

Rהתפעולבטמפרטורתנמצאיםההילוכיםותיבתהמנוע.

אופטימליתהאצהבאמצעותמוגברתשחיקההערההערה*

כלעומדיםאופטימליתהאצהעםנהיגהבהתחלת
.מאודכבדלעומסהינעקוושלהרכיבים

.גבוההחלקיםלשחיקתלהובעלעלולזה
.אופטימליתהאצהעםתמידנהיגהלהתחיללא0

.)164עמודh)3הנהיגהמצבאתשלב0
.לחלוטיןההגהגלגלאתיישר0
אוBביותרהספורטיביתהנהיגהתוכניתאתבחר0

C)3161עמוד(.
.)181עמודESP®)3-האתכבה0
ותשארהבלמיםדוושתעלחזקשמאליתברגללחץ0

.לוחץ
.ההאצהדוושתעללחץימיניתברגל0
הרגלאתבמהירותהרחקשניותמחמשיותרלאאחרי0

דוושתאתללחוץוהמשךהבלםמדוושתהשמאלית
.הסוףעדההאצה
.המרביתבתאוצהיזנקהרכב

.מסתייםההאצהשתהליךברגע,®ESP-האתהפעל0

האופטימליתהאופטימליתההאצהההאצהסיוםסיום
.ההאצהמדוושתהרגלאתהורד0
.®ESP-האתשובהפעל0
עלוליםאופטימליתבהאצההנהיגההתחלתאחרי%

זהעקב.מאודחזקלהתחממםההינעקוושלהרכיבים
במצביםהאופטימלייםההאצהלערכילהגיעעלולים
.מחדשדקותכמהאחרירקמסוימים

לנהיגהלנהיגההנחיותהנחיות

שלהרגלייםבאזורחפציםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנהג

אתלהגבילעלוליםהנהגשלהרגלייםבאזורחפצים
.שנלחצהלאחרדוושהלחסוםאוהדוושותתנועת
.בדרכיםוהבטיחותהפעולהבטיחותאתמסכןהדבר
בצורהלאפסןישברכבהנמצאיםהחפציםכלאת0

שלהרגלייםלאזורלהגיעיוכלושלאכךבטוחה
.הנהג

להבטיחכדי,היטבהרכבשטיחיאתלחבריש0
.לדוושותמספיקתנועהמרחב

להניחואין,משוחרריםרכבבשטיחילהשתמשאין0
.זהעלזהרכבשטיחיכמה
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מתאימותלאנעלייםכשלובשיםתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

:למשלהןמתאימותלאנעליים
Rעבותסוליותעםנעליים
Rגבוהיםעקביםעםנעליים
Rביתנעלי

,בטוחהבצורההדוושותאתלהפעילשתוכלכדי0
.מתאימותנעלייםלנעולתמידהקפד

במהלךההצתהכיבויבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנסיעה

מערכות,נהיגהכדיתוךההצתהמתגאתתסגוראם
.מוגבלתבצורהיפעלואוכלליפעלולאהבטיחות

לסובבכדייותרגדולבכוחלמשללהשתמשעליךיהיה
.לבלוםוכדיההגהגלגלאת
.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
ישפועליםבמנוחההחימוםאוהמנועכאשר0

נקייםהרכבסביבוהאזורהמפלטצינורעללשמור
.משלג

כדי,מהרוחהמוגןהרכבבצדאחדחלוןפתח0
.צחאווירשלנאותהאספקהלהבטיח

מערכתשליתרהתחממותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.הבלימה

לחץמפעילאתהכאשרלהתחמםעלולההבלמיםמערכת
.הנהיגהבמהלךהבלםדוושתעלקבוע
לכשללגרוםעלולואףהבלימהמרחקאתיגדילהדבר
.הבלמיםמערכת

כמשענתהבלמיםבדוושתתשתמשאללעולם0
.לרגל

דוושתועלהבלמיםדוושתעלבמקבילללחוץאין0
.נהיגהכדיתוךההאצה

מדיגבוהמנועד"סלעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.למנוענזקגורמתהחריגד"הסלבתחוםנסיעה
.החריגד"הסלבתחוםלנסועאין0

שוחקתהבלמיםדוושתעלמתמשכתלחיצההערההערה*
הבלמיםרפידותאת

.בנסיעההבלםדוושתעלברציפותללחוץאין0
ישהמנועשלהבלימהפעולתאתלנצלכדי0

.מועדמבעודהילוךלהוריד
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זינוקבעתולמנועההינעלקונזקהערההערה*

.במקוםעומדהרכבכאשרהמנועאתתחמםאל0
.מידלנסועהתחל

דוושתומלחיצתגבוהיםמנועמסיבוביהימנע0
לטמפרטורתמגיעשהמנועלפניהסוףעדההאצה
.שלוהעבודה

שרוףלאדלקעקבהקטליטילממירנזקהערההערה*

אינהההצתהומערכת,חלקהבצורהפועלאינוהמנוע
.כהלכהמציתה
.הקטליטילממירלהגיעעשוישרוףלאדלק
.במתינותההאצהדוושתעללחץ0
.מורשהשירותבמרכזלתקלההגורםאתמידתקן0

במלחבמלחמפוזריםמפוזריםבכבישיםבכבישיםלנהיגהלנהיגההנחיותהנחיות
.במלחמפוזריםבכבישיםמוגבלהבלמיםאפקט
:הבאותלהנחיותלבשיםלכן
Rורפידותהבלמיםדיסקותעלמלחשכבתישנהכאשר

אומשמעותיתלהתארךעשויהבלימהמרחקהבלמים
.בלבדאחדבצדיבלוםשהרכב
Rשלפניךמהרכביותרהרבהגדולמרחקעלשמור.

:כדלקמןהמלחשכבתאתהסר
Rהתנועהבמצבהתחשבותתוךפעםמדיבלום.
Rובתחילתהנהיגהבסוףהבלמיםדוושתעלבזהירותלחץ

.הבאההנהיגה

Aquaplaningלציפהלציפהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
עלולהרכב,מסויםבעומקהכבישעלמצטבריםמיםכאשר
.ציפהלמצבלהגיע
במקריםאוכבדגשםשלבמקרההבאותלהנחיותלבשים

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

.)309עמוד3(וצמיגים

בכבישבכבישמיםמיםשלוליתשלוליתדרךדרךלנסיעהלנסיעההנחיותהנחיות
למערכות,למנועלהזיקעלוליםלרכבהנכנסיםמים

.ההילוכיםולתיבתהאלקטרוניות
המנועשלהאוויריניקתפתחידרךלהישאבגםעלולהמים
.למנוענזקולגרום

:הבאותלהנחיותלבשים,במיםלנסועעליךאם
Rהסףעדיעלהלאשקטיםמיםשלבמקרההמיםעומק

.הרכבגוףשלהתחתון
Rעלוליםמיםאחרת,ש"קמ10שלמירביתבמהירותסע

.המנועלתאאוהרכבאלפנימהלחדור
Rיוצריםהנגדימהכיווןהבאיםאולפניךהנעיםרכבכלי

המיםמגובהלחרוגהמיםלגובהלגרוםעלולהדבר,גלים
.המותרהמירבי

הבלמיםשלהבלימהפעולתמיםבשלוליתנסיעהלאחר
בנעשהוהתחשבהרכבבלימתבעתזהירהיה.יותרחלשה
.מלאבאופןלתפקדחוזריםשהבלמיםעד,בדרך

האחוריהאחוריהסרןהסרןהיגויהיגויפונקצייתפונקציית

היגוימערכתהיאהאחוריהסרןשלההיגויפונקציית
אשר,האחוריהצירעלהממוקמתנוספתאלקטרומכנית

האחורייםהגלגליםשלההיגויאתמכווננת,למהירותבהתאם
ניידותהיאהתוצאה.הקדמייםהגלגליםמיקוםשלכפונקציה

נסיעהבעתלמשל,משופרתנהיגהויציבותיותרטובה
.בעיקולים

:הבאותהתכונותבעלהואהאחוריהסרןהיגוי
Rהסיבובקוטרוהקטנתבהיגויהמושקעהמאמץהפחתת

בחנייההמאמץצמצוםמכךוכתוצאה
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Rבעיקוליםבנסיעהלמשל,משופרתנהיגהיציבות
Rהרכבשלהתפעולשיפורתוךיותרישירהיגוי

שלגלשרשראותהמתייחסותלהנחיותלבשים
.שלגשרשראותעםנסיעהמצבולהפעלת)309עמוד3(

ECOהדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקציית
ECOהדממההדממה-ההתנעהההתנעהפונקצייתפונקצייתתפקודתפקודאופןאופן
אינה,במנועתלוי,ECOהדממה-ההתנעהפונקצית%

לבלשיםיש,כךלשם.הנסיעהתוכניותבכלזמינה
.הנהגבצגהסטטוסלתצוגת

,אוטומטיבאופןהמנועלהדממתהתנאיםכלמתקיימיםכאשר
:הבאיםבמצביםאוטומטיבאופןמודמםהמנוע
Rבהילוךהרכבאתעוצראתהhאוi.
Rנמוכהבמהירותלוחץאתה:וולטוולט-48שלשלרשתרשתעםעםרכביםרכבים

.הבלםדוושתעל

:יכבהלאהמנוע,הבאיםמהמצביםאחדמגלההמערכתאם
Rלפניךרכבאין,עצורשלטלפניעוצראתה.
Rשובלנסועמתחיל,לפניךנעצראשרהרכב.
Rמשלבאוחזקההגהגלגלאתמסובב,מתמרןאתה

.לאחורנסיעהלהילוך

,עצורשלטלמשל,חכםעצירהמונעזיהתההמערכתאם%
.יכובהלאהמנוע
למצבמשלבאוHOLDפונקצייתאתמפעילכשאתה
מונעלמרותיכבהשהמנועלהיותיכול,jחנייה

.החכםהעצירה
:אוטומטיתמחדשיותנעהמנועהבאיםבמקרים
Rהילוכיםלמצבמשלבאתהhאוk.
Rההאצהדוושתעללחיצה.
Rאוטומטיתהתנעהמחייבהרכבמצב.
Rהבלםדוושתאתמשחרראתה.
Rוולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכבים:

לאוהרכבבירידההבלםדוושתאתשחרראנא-
.מדרדר

ש"קמ20-מהחלובמהירותבירידהמתדרדרהרכב-
.גלישהלמצבאוטומטיבאופןעוברלאהרכב

:הנהגבצגECOהדממה-ההתנעהפונקצייתתצוגות
Rהסמלè)המנוע:בעצירהכשהרכביופיע)ירוק

.ECOהדממה-ההתנעהפונקצייתידיעלדומם
Rהסמלç)כללא:בעצירהכשהרכביופיע)צהוב

.מתמלאיםהמנועלהדממתמהרכבהנדרשיםהתנאים
Rהסמללאèולאçבעצירהכשהרכביופיעו:

.עצורשלטלמשל,אינטליגינטיעצירהמעכבזוהה

Rהסמלsהדממה-ההתנעהפונקציית:יופיעECO
.שגיאהשישאוכבויה

הדממה-ההתנעהשפונקצייתלאחרהרכבאתתעזובאם
ECOיותנעלאוהמנועאזהרהצליליישמעהמנועאתכיבתה
:הבאההצגהודעתהנהגבצגמופיעהבנוסף.מחדש
הרכבעזיבתלפניהצתהכבהלנסיעהמוכןהרכב
שלשאחריאוטומטיתתכבההיאההצתהאתתפעיללאאם

.דקות
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ECOהדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקצייתהפעלתהפעלת/ביטולביטול

.1הלחצןעללחץ0
הדממה-ההתנעהפונקצייתשלהפעלהאוכיבויבעת

ECOהנהגבצגחיווייוצג.
מוצגכבויהECOהדממה-ההתנעהפונקצייתכאשר%

.הנהגבצגsהחיווירציףבאופן

ECO-ההתצוגתתצוגתתפקודתפקוד

הנהגבצגשלךהנהיגהסגנוןשלהערכהמציגהECOתצוגת
הנהיגהסגנוןיעילותאתלבדוקתוכלובכך.למצבבהתאם
תצוגתבתפריט.הצורךבמידתאותוולהתאיםשלך
כבישגבי-עלאחורהאוקדימההמתגלגל1כדורמוצג
.הנהגשלהנהיגהלסגנוןבהתאםדמיוני
היעילהנהיגהטווחאתמסמניםקווים,זהלכבישומתחתמעל
בתוךמתגלגלהואכאשר,בירוקדולק1הכדור.3

.בכתוםדולקהכדורלקוויםמחוץ.הקווים
נהיגהלסגנוןהבאיםהקריטריוניםאתמעריכהECOתצוגת
:לצריכהמותאם
Rהנכוןבזמןהתדרדרות
Rאחידהמהירות

Rשקולהלאהאצה

ניתן"מההתחלה"שלךהנהיגהסגנוןשלהכלליתהדירוג%
-במתחילהדירוג.ECOתצוגתלידומוצג2כאחוז

%.100שללמקסימוםלהגיעויכול0%
התפריטיםדרךתצוגתלפונקציהלקרואיכולאתה%

.)236עמוד3(אקסקלוסיביוקלאסי

ECOעזרעזרתפקודתפקוד
):EQ-Boostטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכבים
.A-ו;הנסיעהבתוכניותפעילECOעזר%
המערכתיכולהכך.שלפניךהדרךנתוניאתמנתחECOעזר

לדרךאופטימליבאופןהנסיעהאופןאתלהתאיםלסייע
מזהההמערכתאם.אנרגיהולחדשבדלקלחסוך,שלפניך
ECOעזר,לאירועמתקרבוהרכבהדרךבהמשךאירוע
המהירותאתוהשיפועהמהירות,המרחקעלבהתבססמחשב

.האנרגיהוחידושבדלקחיסכוןלצורךהמיטבית
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עזרמערכותבתפריטהנהגבצגECOעזרתצוגת
לפניךבדרךאירוע1
"ההאצהמדוושתרגלהורד"המלצה2
מוצגתהנהגבצגהאחריםובתפריטיםהעיליתבתצוגה%

.ý"ההאצהמדוושתרגלהורד"ההמלצהרק
דרכולנהוגשניתן,הדרךבהמשךאירועמזוההכאשר

הסמלמוצג,הנהיגהסגנוןהתאמתידיעליותררבהביעילות
.המתאים1

שלוהרגלאתמורידשהנהגעדמוצגýהסמלבנוסף
.חלףבדרךשהאירועעדאוההאצהמדוושת
עודלספקיכולאינוECOשעזרברגע,ייכבה1הסמל

.הדרךהמשךעלהמלצות

::ECOעזרידיעלמזוהיםבדרךהבאיםהאירועים
תנועהמעגל3
Sעיקול4
חדעיקול5
Tצומת6
ירידות7
מלפניםנוסערכב8
מהירותהגבלת9

נוסערכב"8האירוערקיוצגAהנסיעהבתוכנית%
".מלפנים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
שהמערכתהמסלולעלשומריםליעדהכוונהבמהלךאם

.יותרעודמדויקתבצורהלעבודיוכלECOעזר,חישבה
המערכת.מסלולהכוונתללאגםזמינההבסיסיתהפונקציה

.התנועהומצביההנחיותכלאתמראשלצפותיכולהאינה
.המפהבנתוניתלויההאיכות

מרחקעללשמורהאחריות.בלבדעזראמצעיהואECOעזר
מוטלותבזמןלבלוםוהאחריותהנכונההמהירותעל,ביטחון

.הנהגעל
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
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Rאובנייהבאתריתמרוריםלדוגמה,ברורלאשילוט
סמוכיםבנתיבים

DYNAMICמתגמתג SELECT
DYNAMICלחצןלחצןתפקודתפקוד SELECT
.שונותנהיגהתוכניותברכבישוהאיבזורלמינועבהתאם%

DYNAMICמתגבאמצעות SELECTביןלהחליףתוכל
.הבאותהנהיגהתוכניות
.הנהגבצגמוצגתשנבחרההנהיגהתוכנית
=

Rאינדיבידואליותהגדרות

B

Rהנמכהעםמאודספורטיביתנהיגה
Rנהיגהלאופןלרכבויתרמופחתותנהיגהמאפיינימדגיש

יותרעודפעיל
Rמסלולונתיביבשהדרך,טוביםכבישלתנאירקמתאים

ברור

C

Rהנמכהעםספורטיביתנהיגה
Rיציבותעלדגשעםאך,ספורטיביכוונון

Rנהיגהבסגנוןלנהוגספורטיביותהמחפשלנהגומאפשרת
יותראקטיבי
Rמסלולונתיביבשהדרך,טוביםכבישלתנאירקמתאים

ברור

A

Rבדלקחסכונית,נוחהנסיעה
Rויציבותאחיזהשלפשרה
Rדרךתנאילכלמומלץ

;

Rבדלקבמיוחדחסכוניתנסיעה
Rויציבותאחיזהשלפשרה
Rדרךתנאילכלמומלץ

לתוכניתבהתאםשלהןהתכונותאתמשנותהבאותהמערכות
:הנהיגה
Rהנעה

הילוכיםותיבתמנועניהול-
אקטיביDISTRONICמרחקשמירתעזר-
הגלישהמצבזמינות-
RESP®
Rמתליםמערכת

וריסוןמתלה-
גחוןמרווח-
Rהיגוי

נהיגהנהיגהתוכניתתוכניתבחירתבחירת

DYNAMICהלחצןעללחץ0 SELECT1שמאלה
.ימינהאו

.הנהגבצגמוצגתשנבחרההנהיגהתוכנית
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DYNAMICהגדרתהגדרת SELECT)המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(
:מולטימדיהמערכת
רכב2הגדרות2©1
2

Iהנסיעההנסיעהתוכניתתוכניתהגדרתהגדרת
.אישיבחר0
.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

Rהדלקאיכות
Rחיצוניתטמפרטורה
Rהמנועשלההפעלהטמפרטורת
הערכים.בלבדייחוסערכיהםהמוצגיםהערכים%

ולמומנטהמנועלהספקבהתייחסהמרכזיבצגהמוצגים
הערכיםמןשוניםלהיותעשוייםהמנועשלהפיתול
.בפועל

הצריכההצריכהתצוגתתצוגתהעלאתהעלאת

:מולטימדיהמערכת
מידע2©1

.צריכהבחר0
.הצריכהערכיוממוצענוכחייםצריכהערכייוצגו
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אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבת
DIRECTהילוכיםהילוכיםבוררבורר SELECT
DIRECTההילוכיםההילוכיםבוררבוררתפקודתפקוד SELECT

נכונהלאהילוכיםהחלפתעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

הסרקמהירותעלעולההמנועסיבובימהירותכאשר
עשויהרכבkאוhלמצבההילוכיםאתמשלבואתה

.פתאומיבאופןלנועלהתחיל
בעתkאוhלמצבההילוכיםשילובבעת0

הבלםדוושתעלהיטבללחוץלהקפידישעמידה
.ההאצהדוושתעלזמניתבוללחוץולא

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

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

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

DIRECTההילוכיםבוררבאמצעות SELECTמשנהאתה
יוצגהנוכחיההילוכיםתיבתמצב.ההילוכיםתיבתמצבאת

.הנהגבתצוגת

jחנייהמצב
kלאחורנהיגההילוך
iסרקהילוך
hנהיגהמצב

Rלאחורלאחורנסיעהנסיעההילוךהילוךשילובשילוב
ההילוכיםבורראתודחףהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתמעבר,מעלהכלפי
.הראשונהההתנגדות
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)N(סרקסרקהילוךהילוךשילובשילוב
ההילוכיםבורראתודחףהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתעד,מטהאומעלהכלפי
.הראשונהההתנגדות

לחץ,פועלתההצתהכאשרiסרקלהילוךלשלבכדי%
אומעלהכלפישניותמספרלמשךההילוכיםבורראת
.הראשונהההתנגדותנקודתעדמטה

,בחופשיותלנועיוכלהרכבהבלםדוושתאתתשחררכעתאם
.גרירהאודחיפהלצורךלדוגמה

הילוךהילוךבמצבבמצבתישארתישארהאוטומטיתהאוטומטיתההילוכיםההילוכיםשתיבתשתיבתתרצהתרצהאםאם
המשךהמשך,הנהגהנהגדלתדלתפתיחתפתיחתאואוההצתהההצתהכיבויכיבוילאחרלאחרגםגםiiסרקסרק
:כךכך
סרקלמצבהרכבבעמידתושלבהבלםדוושתעללחץ0

i.
.הבלםדוושתאתשחרר0
.ההצתהאתכבה0

הופעלמצבהידרדרותסכנתההודעהתופיעהנהגבצג
.לאוטומטיתהחלפהללאידנית
תיבת,ברכבנותרוהמפתחמהרכבתצאמכןלאחראם%

.iסרקבמצבתישארהאוטומטיתההילוכים

ברגעמחדשמופעלjהחנייהלמצבהאוטומטיהשילוב
:הבאיםהתנאיםאחדשמתקיים
Rההילוכיםתיבתלמתבעובראתהhאוk.
Rהמתגעללוחץאתהj.

Pחנייהחנייהלמצבלמצבשילובשילוב
.)171עמוד3(הרכבעללעצורלההערותלבשים0
.מלאהבעצירהנמצאשהרכבעד,הבלםדוושתעללחץ0
.jהלחצןעללחץמוחלטתבעצירההרכבכאשר0

מצב,jתציגההילוכיםתיבתמצבתצוגתכאשר
ההילוכיםתיבתמצבתצוגתכאשר.משולביהיההחנייה
.הדרדרותנגדהרכבאתתאבטח,jמראהאיננה
יהיהjשעדקצרזמןלהימשךיכולבמצבתלוי%

.ההילוכיםתיבתמצבלתצוגתתמידלבשיםלכן.משולב
ישולבjהחנייהמצב,מתמלאהבאיםהתנאיםאחדכאשר

:אוטומטית
Rההילוכיםתיבתבמצבההצתהאתמכבהאתהhאו

kבעצירההרכבכאשר.
Rאובמקוםעומדהרכבכאשרהנהגדלתאתפותחאתה

אוhההילוכיםבמצבמאודנמוכהנסיעהבמהירות
k.
Rההילוכיםלתיבתזזהרכבכאשרמשלבאתהhאוk

.הרכבאתועוצרהמנועאתמדמם

Rההילוכיםלתיבתזזהרכבכאשרמשלבאתהi,עצור
.עומדהרכבכאשרהנהגדלתאתופתחהרכבאת
Rהחנייהלמצבהאוטומטיהשילובjהרכבמצדנחוץ.
בעצירההרכבכאשרפתח,פתוחההנהגודלתלתמרןכדי%

אוhמחדשההילוכיםבורראתושלבהנהגדלתאת
k.

Dנהיגהנהיגהלמצבלמצבשילובשילוב
ההילוכיםבורראתולחץהבלםדוושתעללחץ0

DIRECT SELECTלנקודתמעבר,מטהכלפי
.הראשונהההתנגדות

הילוכיםמחליפההאוטומטיתההילוכיםתיבתhבמצב
:הבאיםבגורמיםהיתרביןתלויותההחלפות.אוטומטיבאופן
Rשנבחרההנהיגהתוכנית
Rההאצהדוושתמצב
Rהנסיעהמהירות
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ידניתידניתהילוכיםהילוכיםהחלפתהחלפת

אתה,hבמצבנמצאתהאוטומטיתההילוכיםתיבתכאשר
ידניבאופןהאוטומטיתההילוכיםטיבתאתלהחליףיכול

ההילוכיםתיבת.בהגהההילוכיםהחלפתמנופיבאמצעות
אפשריהדבראםנמוךאוגבוהלהילוךמשלבתהאוטומטית

.ההילוכיםהחלפתידיתלתפעולבהתאם
,הידנילמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתלהחליףכדי

:אפשריותשתיבפניךעומדות
Rזמניתהגדרה
Rקבועההגדרה

החלפתתתבצע,מבוטלתהידניתההילוכיםהחלפתכאשר
.אוטומטיבאופןההילוכים
:זמניתזמניתהגדרההגדרה

1ההגהבגלגלההילוכיםהחלפתבמנוףמשוך:הפעלההפעלה0
.2או

תצוגת.קצרלזמןפעילהתהיההידניתההילוכיםהחלפת
.הנוכחיוההילוךpמציגהההילוכיםתיבתמצב
פעילהנותרתהידניתההילוכיםהחלפתשבוהזמןמשך%

.גורמיםבמספרתלוי
ההילוכיםהעברתאתלבטלאפשרהבאיםבמצבים
:אוטומטיבאופןהידנית
Rהנהיגהתוכניתהחלפת
Rהרכבשלמחדשהתנעה
Rההילוכיםתיבתמצבשלמחדששילובh
Rנהיגהאופן

בהגהההילוכיםהחלפתמנוףאתמשוך:הילוךהילוךהעלאתהעלאת0
2.

בגלגלההילוכיםהחלפתמנוףאתמשוך:הילוךהילוךהורדתהורדת0
.1ההגה

ההגהבגלגלההילוכיםהחלפתמנוףאתמשוך:ביטולביטול0
.מושךאותווהחזק2

.hמציגהההילוכיםתיבתמצבתצוגת

:קבועהקבועההגדרההגדרה
.)161עמוד3(=הנהיגהלתוכניתהעבר0

.)162עמודp)3ההנעההגדרתאתבחר0

הילוךהילוךלהחלפתלהחלפתהמלצההמלצה

נהיגהעלבשמירהלךמסייעותהילוכיםלהחלפתהמלצות
.חסכונית

תצוגתלידמופיעה1הילוךלהחלפתההמלצהכאשר0
.המומלץלהילוךהחלף:הנוכחיההילוך

בקיקדאוןבקיקדאוןשימוששימוש

לנקודתמעברההאצהדוושתעללחץ:מרביתמרביתהאצההאצה0
.ההתנגדות
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ההילוכיםתיבת,יתרד"סלמפניהמנועעללהגןכדי
.המרביהמנועד"לסלבהגעההילוךתעלההאוטומטית

גלישהגלישהמצבמצבשלשלהפעולההפעולהאופןאופן

צריכתאתלצמצםלךמסייעהגלישהמצבחכמהבנהיגה
.הדלק
:הגלישהמצבמאפייניהםאלה
Rבמצבלפעולוממשיך,ההינעמקומנותקהבעירהמנוע

.סרק
Rההילוכיםתיבתמצבתצוגתhבירוקמוצגת.
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
מערכת.הגלגליםארבעתכלאתמניעה4MATICמערכת

4MATICסבסובשלבמקרהרכבךאחיזתאתמשפרת
-המערכתשילובתוךהאחיזהמאיבודכתוצאההגלגלים
ESP®4-הומערכתETS.
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

מדלקיםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.לבריאותומסוכניםרעיליםחומריםהםדלקים
בבגדיםאובעיניים,בעורהדלקשלמגעלמנועיש0

.דלקלבלועולא
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.דלקאדילשאוףאין0
.מדלקיםילדיםהרחק0
במהלךסגוריםוהחלונותהדלתותעלשמור0

.התדלוק

לבשים,דלקעםבמגעבאיםאחרמישהואואתהאם
:הבאותלנקודות

.מהעורהדלקאתובסבוןבמיםמידשטוף0
העינייםאתמידשטוףלעינייםהגיעדלקאם0

.רפואילסיועמידפנה.נקייםמיםבהרבה
עזרהלקבלתמידפנה,דלקבליעתשלבמקרה0

.להקאהלגרוםאין.רפואית
.דלקשספגובגדיםמידהחלף0

טעינהעקבופיצוץ‑שריפהסכנתאזהרהאזהרה&
אלקטרוסטטית

.הדלקאדילהציתעלולהאלקטרוסטטיתטעינה
באקדחאחיזהאוהדלקמיכלפתיחתלפני0

.הרכבשלהמתכתיבמרכבגע,התדלוק
אין,חדשהאלקטרוסטטיתטעינהלמנועכדי0

.התדלוקבזמןלרכבבחזרהלהיכנס

דלקתערובתעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

:דיזלמנועעםברכבים
עלוליםהפליטהמערכתרכיבי,פועלהמנועכאשר

.להתחמם
.בנזיןלתדלקאיןלעולם0
.בסולרבנזיןלערבבאיןלעולם0

שגוידלקעקבנזקהערההערה*

:בנזיןמנועעםברכבים
למערכתנזקלגרוםיכולהשגוידלקשלקטנהכמותגם

.הפליטהגזיטיהורולמערכתלמנוע,הדלק
שעומדגופריתנטול,עופרתנטולבנזיןרקתדלק0

ENהאירופיבתקן .זההבאיכותדלקאו228

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
בדרישותשעומדגופריתנטולסולרורקאךתדלק0

ENהאירופיהתקן .ערךשווהסולראו590
רקגופריתנטולדיזלדלקלהןשישבמדינותתדלק
מפחותגופריתשמכילבגופריתענידיזלדלק
50ppm.

:הבאיםהדלקיםאחדאתתדלקאללעולם
Rבנזין
Rימייםלמנועיםסולר
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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

תנאיםתנאים
Rמשוחררתהרכבנעילת.

אתה.התדלוקבמהלךהרכבתוךאלחזרהלהיכנסאין%
.אלקטרוסטטימטעןלייצרעלול

.הדלקולסוגהרכבלנוזליבנוגעלהנחיותלבשים
השלטעלתמצארכבךעבורהמומלץהאוקטןמספראת

.הדלקמיכלשבדלתית

דלקמיכלדלתית1
הדלקמיכללמכזהמחזיק2
בצמיגיםאווירלחציטבלת3
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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

AdBlue®)דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכביםרקרק(
®AdBlueלמילוילמילויבנוגעבנוגעהערותהערות

AdBlue®גזילטיהורהמיועד,במיםמסיסנוזלהוא
טיהורשלתקיןתפקודלצורך.דיזלבמנועיNOxהפליטה

ISOתקןלפי®AdBlue-ברקלהשתמשישהפליטהגזי
22241.
:®AdBlue-המאפייניהםאלה
Rרעילאינו
Rוצבעטעםחסר
Rדליקאינו

כמותלהשתחררעלולה®AdBlue-המיכלפתיחתבעת
רק®AdBlue-המיכלאתמלא.אמוניהאדישלמזערית
.היטבמאוורריםבמקומות

אתהרחק.בבגדיםאובעיניים,בעור®AdBlueשלמגעמנע
.ילדיםשלידםמהישג®AdBlue-ה
אתלשטופיש,®AdBlueנבלעאם.®AdBlueלבלועאין
מידפנה.מיםהרבהלשתותיש.מיידיבאופןמאודטובהפה

.רפואיתעזרהלקבלת
.)398עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהנחיותלבשים

: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
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®AdBlueגלישתעקבהרכבפניםזיהוםהערההערה*

לאחר®AdBlue-המילויציודאתביסודיותסגור0
.המילוי

.ברכב®AdBlueמילויציודבקביעותתובילאל0

תנאיםתנאים
Rמשוחררתהרכבנעילת.

דורשותזואחרבזוהנהגצגעלהמופיעותהבאותההודעות
:®AdBlue-המיכלאתלמלאממך
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
.שירותבתפריטהנהגצגעלהמילוימפלס
באופןתלוישמופיע®AdBlueעםהנהיגהטווח%

טווחלכן.ההפעלהובתנאיהנהיגהבאופימשמעותי
.שנקבעהנהיגהמטווחשונהלהיותעלולבפועלהנהיגה

®AdBlue-ההמיכלמיכלפתיחתפתיחת

.1הדלקמכלדלתיתשלהאחוריהחלקעללחץ0
והסרשמאלהAdBlue®2שלהמיכלמכסהאתסובב0

.אותו
מחזיקעל®AdBlueשלהמיכלמכסהאתלהניחתוכל%

.הדלקמיכלדלתיתשלהצירבזרועהדלקהמיכלמכסה
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®AdBlueמילוימילוי

.AdBlue®4-הריקן'גשלהמכסהאתפתח0
המילויריקן'גפתחעל3המילויצינוראתידניתהברג0

.AdBlue®4-השל
המילויצווארעל3המילויצינוראתידניתהברג0

.ברכב

והטהAdBlue®4-השלהמילויריקן'גאתהרם0
.אותו
המילויתהליךלגמרימלא®AdBlue-המיכלכאשר
.ייעצר
גםAdBlue®4-השלהמלויריקן'גאתלהסיראפשר

.חלקיתמלאכשהמיכל
שלהמילויריקן'גואת3המילויצינוראתהחוצההברג0

.4ריקן'הגאתוסגורהפוךבסדר®AdBlue-ה
אותווסובבAdBlue®2שלהמיכלמכסהאתשים0

.ימינה
.1הדלקמיכלדלתיתסגור0
.לפחותשניות60למשךההצתהאתהפעל0
עודניתןלאריק®AdBlueממיכלוכתוצאהבמידה%

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

חנייהחנייה
הרכבהרכבכיבויכיבוי

לארכבהידרדרותעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מספיקמאובטח

שהרכבאפשר,מספקתאבטחהללאחונההרכבאם
.קטןבשיפועשליטהללאידרדר
הקדמייםהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות0

במידה,המדרכהלעבריתגלגלשהרכבבצורה
.יתגלגלוהרכב

.החניהבלםאתהפעל0
.jלמצבההילוכיםתיבתאתתשלב0

הפלטהבמערכתחמיםמחלקיםשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

עלולים,ענפיםאודשא,עליםלמשלכמו,דלקיםחומרים
.להידלק

חומריםביןמגעייווצרשלאכךהרכבאתהחנה0
.חמיםרכבחלקילביןדלקים

דגןבשדותאויבשעשבעלהרכבאתלהחנותאין0
.שנקצרו
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השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

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

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0

מהידרדרותוכתוצאהלרכבנזקהערההערה*

.להידרדריוכלשלאתמידהרכבאתאבטח0

.הבלםדוושתעללחיצהבאמצעותהרכבאתעצור0
בצורההקדמייםהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות0

.יתגלגלוהרכבבמידה,המדרכהלעבריתגלגלשהרכב
.החשמליהחניהבלםאתהפעל0

אתשלבלחוצההבלםודוושתבמקוםעומדהרכבכאשר0
.)164עמודj)3ההילוכיםתיבתמצב

הלחצןעללחיצהידיעלההצתהואתהמנועאתכבה0
1.

.לאטהשירותבלםאתשחרר0
.אותוונעלמהרכבצא0
אתולתפעללהמשיךעדייןניתןהרכבכיבוילאחר%

דקותארבעלמשךהפנורמיהשמשוגגהצדחלונות
.סגורההנהגדלתכאשרבערך

חניהחניהשערישעריפותחפותח

חנייהחנייהשערישעריפותחפותחשלשלהלחצניםהלחצניםתכנותתכנות

הפליטהגזיבגללחייםסכנתסכנהסכנה&

פחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
סכנהמהווהאלהפליטהגזישאיפת.חמצני-חד

.להרעלהותגרוםבריאותית
אם,במנוחהולחימוםלמנועלאפשראיןלעולם0

.מספיקאוורורללאסגוריםבחלליםלפעול,זמין
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שערשלסגירהאופתיחהבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
הנחייהשעריפותחבאמצעות

אנשיםהחנייהשעריפותחשלתכנותאושימושבזמן
אולהימחץעלוליםהשערשלהתנועהבתחוםהנמצאים
.להיפגע

שלהתנועהבטווחמצאאינושאישתמידודא0
.השער

תנאיםתנאים
Rהתנועהלטווחמחוץאוהחנייהלמוסךמחוץחונההרכב

.השערשל
Rכבויהמנוע.
Rפועלההצתהמתג.
שההצתהזמןכלזמינההחנייהשעריפתיחתפונקציית%

והחזק3או1,2לתכנותהמיועדהלחצןעללחץ0.מופעלת
.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
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.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

: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

חשמליחשמליחנייהחנייהבלםבלם

)אוטומטיאוטומטישילובשילוב(החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםתפקודתפקוד

השארתשלבמקרהופציעהתאונה‑סכנתאזהרהאזהרה&
השגחהללאברכבילדים

עשוייםהםברכבהשגחהללאנשאריםילדיםכאשר
:במיוחד
Rמשתמשיאואנשיםלסכןוכךהדלתותאתלפתוח

.אחריםדרך
Rמהתנועהולהיפגעמהרכבלצאת.
Rלמשל,מכךוכתוצאה,ברכבאבזוריםלהפעיל,

.להילכד

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

.מקרה
המפתחאתתמידאתךקחהרכבאתעוזבכשאתה0

.הרכבאתונעל
.ילדיםשלידםמהישגהרחקהמפתחאתשמור0
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מהתנאיםואחדjבמצבנמצאתההילוכיםתיבתכאשר
:ישולבהחשמליהחנייהבלם,מתמלאהבאים
Rכבויהמנוע.
Rמושבשלהחגורהבאבזםתקועהאינההחגורהלשונית

.נפתחתהנהגודלת,הנהג
.החשמליהחנייהבלםשלבידיתמשוך:שילובמניעת%

:כןגםהחשמליהחנייהבלםישתלבהבאיםבמצבים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICאתבולם

.מלאהלעצירהעדהרכב
RפונקצייתHOLDבעמידההרכבאתמחזיקה.
Rהרכבאתעוצרהאקטיביהחנייהעזר.

:מתמלאיםהבאיםהתנאיםלכךבנוסףכאשרהמקרהזהו
Rכבויהמנוע.
Rמושבשלהחגורהבאבזםתקועהאינההחגורהלשונית

.נפתחתהנהגודלת,הנהג
Rמערכתתקלתמתרחשת.
Rמספיקהאינההמתחאספקת.
Rממושךלזמןעומדהרכב.

נוריתהנהגבצגדולקתמשולבהחשמליהחנייהבלםכאשר
.!האדומההבקרה

בלם,המנועאתדוממהECOהדממה-ההתנעהפונקצייתאם
.אוטומטיתישתלבלאהחשמליהחנייה

)אוטומטיאוטומטישחרורשחרור(החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםתפקודתפקוד
החשמליהחנייהבלםמתמלאיםהבאיםהתנאיםכאשר

:ישתחרר
Rסגורההנהגדלת.
Rפועלהמנוע.
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתhאוkעללוחץואתה

ההילוכיםתיבתאתמעביראתהאוההאצהדוושת
h-לjממצבסגורההנהגכשדלתבמישורבעמידה

.kאו
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתכאשרkתאמכסה

.סגורלהיותחייבהמטען
Rהנהגמושבשלהחגורהבאבזרםתקועההחגורהלשונית.

החגורהבאבזםנמצאתאינההחגורהלשוניתכאשר
:להתמלאחייבהבאיםהתנאיםאחד,הנהגבמושב

.jממצבההילוכיםתיבתאתמוציאאתה-
.ש"קמ3-מגבוההבמהירותנסעת-

הבקרהנוריתהחשמליהחנייהבלםאתמשחרריםכאשר
.נכביתהנהגבצג!האדומה

החשמליהחשמליהחנייההחנייהבלםבלםשלשלידנייםידנייםשחרורשחרוראואושילובשילוב

נעילהנעילה

.1הידיתעללחץ0
.!האדומההבקרהנוריתדולקתהנהגבצג
החנייהבלםברציפותדולקתהחיווינוריתכאשררק%

.בטוחהבצורהנעולהחשמלי
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שחרורשחרור
.ההצתהאתהפעל0
.1בידיתמשוך0

.!האדומההבקרהנוריתנכביתהנהגבצג

חירוםחירוםבלימתבלימת
.לחוצהאותהוהחזק1הידיתעללחץ0

אתשחררההודעהתוצגלנסועממשיךהרכבעודכל
.תהבהב!הבקרהונוריתהחנייהבלם
החנייהבלםיינעלמלאהלעצירהעדנבלםשהרכבלאחר

הבקרהנוריתדולקתהנהגבצג.החשמלי
.!האדומה

חונהחונהברכבברכבהתנגשותהתנגשותזיהויזיהויעלעלמידעמידע

ברכבהתנגשותמזוההמופעלתגרירהמפניההגנהכאשראם
לאחרהמולטימדיהבמערכתמתאימההודעהתוצג,הנעול
.ההצתההפעלת
:שלהלןהנושאיםעלמידעלקבלתוכל
Rנפגעכישייתכןברכבהאזור
Rההתנגשותעוצמת

:נכונהתהיהלאשההודעהייתכןהבאיםבמצבים
Rחנייהבמתקנילדוגמה,נעהחונההרכבכאשר

.אוטומטיים
אתלכבותישההודעהשלבשוגגהפקהלמנועכדי%

גםגרירהמפניההגנהאתכשמכבים.גרירהמפניההגנה
.כבהההתנגשותזיהוי

באופןלכבותאפשרהמולטימדיהמערכתבאמצעות
.)176עמוד3(ההתנגשותזיהויאתקבוע

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:בלבדמוגבלבאופןיפעלשהזיהויייתכןהבאיםבמצבים
Rתלישתלדוגמה,התנגשותללאלרכבנזקיםכשנגרמים

מפתחבאמצעותצבעשריטותאוהחיצוניתהמראה
Rנמוכהבמהירותבהתנגשות
Rמשולבאינוהחשמליהחנייהבלםכאשר

החונההחונהברכבברכבהתנגשותהתנגשותזיהויזיהויהגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
סגירהפתיחה2רכב2הגדרות2©1
הגנהפונקציות2
.התנגשותזיהויתחתהפונקציהאתכבהאוהפעל0

עשרהחמשעד.היותרלכלאירועיםשלושהלרשוםניתן%
,נוסףאירועמתרחשכאשר.אירועלכלנשמרותתמונות
נמחקולאהןאם,יוחלפוהראשוןהאירועשלהתמונות

.כןלפני

התנגשותהתנגשותתמונותתמונותכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
המתייחסותמסוימותבמדינותהחוקהגבלותלכללבשים

.הרכבבסביבתתמונותשלאוטומטילצילום
.התנגשותתמונותשלכיבויאוהפעלה0

Mercedesאפליקצייתאפליקצייתאלאלהתנגשותהתנגשותתמונותתמונותהעברתהעברת me
.תאונהתמונותטעינתבחר0
אפליקצייתבאמצעותהמרכזיבצגQR-הקודאתסרוק0

Mercedes me.
Mercedesאלומועלותמוצפנותההתנגשותתמונות
me.
באפליקצייתההתנגשותבתמונותלצפותניתן%

Mercedes meהקודאתשסרקוהמכשיריםבכל-QR.

USBלהחסןלהחסןהתנגשותהתנגשותתמונותתמונותהעתקתהעתקת
.USBהחסןחיבור0
.התנגשותתמונותניהולבחר0
.להעתקבחר0

.USBלהחסןמועתקותההתנגשותתמונותכל
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התנגשותהתנגשותתמונותתמונותמחיקתמחיקת
.התנגשותתמונותניהולבחר0
.מחקבחר0

.תמחקנהההתנגשותתמונותכל

הרכבהרכבלהשבתתלהשבתתבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

לגרוםעשויהשבועותמששהממושכתלתקופההרכבהעמדת
.לרכבנזקים
בגללפגוםלהיותאולהינזקעלולוולט12המצבר,כןכמו

.עמוקהפריקה
.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע%

)ההתנעהההתנעהמצברמצברשלשלההשבתהההשבתהזמןזמןהארכתהארכת(מנוחהמנוחהמצבמצב
המנוחההמנוחהמצבמצבשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
האנרגיהאובדןמופחת,המנוחהמצבאתמפעילאתהכאשר
.המינימוםעדארוכיםעצירהבזמני
:המנוחהמצבמאפייניהםאלה
Rההתנעהמצברעלהגנה.
Rהמרביהעצירהזמןיופיעהנהגבצג.
Rינותקמקווניםלשירותיםהחיבור.

אתלבטלאולהפעילאפשרמתמלאיםהבאיםהתנאיםאם
:המולטימדיהמערכתדרךהמנוחהמצב
Rכבויהמנוע.
Rפועלההצתהמתג.

ייתכן,הרכבשלהמוצגההשבתהמזמןחריגהחלהכאשר
ההתנעהושמצברמסוימיםנוחותבמאפיינישיבושיםשיחולו

.המנועשלחלקההתנעהלהבטיחעודיוכללא
:הבאיםבמצביםההתנעהמצבראתלטעוןיש
Rהרכבשלההשבתהזמןאתלהאריךיש.
Rלמצבמספיקאינוההתנעהמצברשלהטעינהמצב

.המנוחה
.אוטומטיתיתבטלהמנוחהמצבההצתההפעלתלאחר%

)הרכבהרכבהשבתתהשבתת(המנוחההמנוחהמצבמצבשלשלביטולביטולאואוהפעלההפעלה
תנאיםתנאים
Rכבויהמנוע.

:מולטימדיהמערכת
סגירהפתיחה2רכב2הגדרות2©1

.המתנהמצבאתכבהאוהפעל0

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותומערכותומערכותנהיגהנהיגהמערכותמערכות
שלךשלךוהאחריותוהאחריותנסיעהנסיעהמערכותמערכות

בחנייה,בנהיגהלךשיסייעו,נסיעהמערכותכוללרכבך
אינןאלה.בלבדעזרמערכותהןהנסיעהמערכות.ובתמרונים

משחררותואינןלסביבהליבךתשומתאתלהחליףיכולות
הואהנהג.בדרכיםהתעבורהחוקעלמאחריותךאותך

למהירות,מלפניםמהרכבהמרחקלשמירתתמידהאחראי
לבשים.הנסיעהנתיבעלולשמירהבמועדלבלימה,הנסיעה
לגבולותלבשים.הצורךלפיוהתערבהתנועהלמצבתמיד

.בטוחלשימוש
לתאונההסיכויאתלהפחיתיכולותאינןהנסיעהמערכות
יכולותאינווהןלמצבמותאםשאינונהיגהאופןשלבמקרה
תמידלהתחשביכולותאינןהן.הפיזיקהגבולותאתלפרוץ
.התנועהבמצבגםכמוהאווירמזגובתנאיהכבישבמצב

הרכבהרכבומצלמותומצלמותחיישניחיישניעלעלמידעמידע

מצלמותבאמצעותמנטרותאחדותובטיחותנסיעהמערכות
הסביבהאתקולייםחיישניםאוLidarחיישני,ם"מכוחיישני
.שלךהרכבולצדמאחורי,שלפני
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מאחוריממוקמיםLidar-הוחיישנים"המכחיישני%
.מרצדסכוכבמאחוריאו/והפגושים

תכליתית-רבמצלמה1
החיצוניתבמראהמצלמות2

קולייםחיישנים3
הקדמיתהמצלמה4
לאחורהנסיעהמצלמת5

חיישנישלהזיהוייכולתכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מוגבלתהרכבומצלמות

,מכוסיםהרכבמצלמותאוהרכבחיישניאזוריכאשר
ומערכותהנהיגהממערכותחלק,מלוכלכיםאונזוקים
סכנת.כראוילתפקדעודיכולותאינןהנהיגהבטיחות
!תאונה
ומצלמותהרכבחיישנישלהאזוריםעלשמור0

.נקייםתמידהרכב
נזקיאוהרדיאטורבכיסוי,בפגושיםהנזקאתתקן0

.מורשהבמוסךוהאחוריתהקדמיתבשמשהאבנים

,מלכלוךנקייםוהמצלמותהחיישניםאזוריעלבמיוחדשמור
החיישניםאתלכסותאסור.)288עמוד3(שלגאוקרח

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

החיישניםשלהגילויבאזוראבניםמפניהגנהסרטיאו
.הגילויאזורתוךאלבולטלאמטעןששוםוודא.והמצלמות
לאחראוהרדיאטורלכיסויאולפגושנזקשלבמקרה

שירותבמרכזהחיישניםתפקודאתלבדוקיש,התנגשות

המצלמותבאזוראבניםנזקיאוהנזקיםאתתקן.מורשה
.מורשהבמוסךואחוריתהקדמיתבשמשה

הנסיעההנסיעהובטיחותובטיחותהנסיעההנסיעהמערכותמערכותסקירתסקירת

RABS)Anti-lockbrakingsystem)למניעתמערכת
)179עמוד3())גלגליםנעילת
RBAS)Brake Assist System)עזרמערכת

)179עמוד3())לבלימה
RESP®)Elektronisches Stabilitäts-Programm(

)179עמוד3(
RשלצדרוחעזרESP®)3180עמוד(
Rהשלהגרורייצוב-ESP®)3180עמוד(
REBD)Electronic Brakeforce Distribution(

)181עמוד3(
RהיגויעזרSTEER CONTROL)3181עמוד(
RפונקצייתHOLD)3181עמוד(
R182עמוד3(בעלייהזינוקעזר(
R183עמוד3(אדפטיביבלם-אור(
RATTENTION ASSIST)3183עמוד(
R185עמוד3(מגביל(
R200עמוד3(תמרוריםעזר(
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R203עמוד3(רמזורתצוגת(
RAIRMATIC)3208עמוד(

העזרהעזרמערכותמערכותחבילתחבילת
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי

)185עמוד3(
Rבמדינהתלוי(מהירותלהגבלתאקטיביעזר(

)189עמוד3(
Rבמדינהתלוי(הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות(

)190עמוד3(
R197עמוד3(אקטיביבלימהעזר(
R192עמוד3()במדינהתלוי(אקטיביהיגויעזר(
Rבמדינהתלוי(אקטיביחירוםעצירתעזר(

)194עמוד3(
Rבמדינהתלוי(נתיבלהחלפתאקטיביעזר(

)195עמוד3(
Rבמדינהתלוי(אקטיביתנועהפקקיעזר(

)191עמוד3(
Rמהרכבהיציאההתראתעםהמתלשטחהאקטיביהעזר

)203עמוד3(
R206עמוד3(אקטיבינתיבשמירתעזר(
RPRE-SAFE® Impulse Side)345עמוד(

חנייהחנייהחבילתחבילת
R209עמוד3(לאחורהנסיעהמצלמת(
R212עמוד3(360°מצלמת(
RחנייהעזרPARKTRONIC)3216עמוד(
R219עמוד3(אקטיביחניהעזר(
R223עמוד3(מרחוקחנייהעזר(

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

.הגלגליםנעילתאתמונעתהיא,הצמיגיםשלמספיקה
Rשלההיגוייכולתעלשמירהמבטיחההיאבלימהבעת

.הרכב

.הבלםבדוושתפעימותלחושניתןמווסתתABSכאשר
הדרךשתנאילכןסימןלשמשיכולותהבלםדוושתפעימות
.יתרהבזהירותלנהוגלךולהזכירמסוכנים

BASפונקצייתפונקציית
חירוםבלימתבעתלךמסייעת)BAS(הבלימהעזרמערכת
.הבלימהעוצמתאתיותרעודמגבירהשהיאבכך

מערכתלהפעלתתובילהבלםדוושתעלמהירהלחיצה
BAS:
RBASהבלמיםשלהבלימהלחץאתאוטומטיתמגבירה.
RBASהבלימהמרחקאתלקצריכולה.
RABSהגלגליםנעילתאתזהבמצבמונעת.

.כרגיללפעולהבלמיםיחזרוהבלםדוושתאתכשתשחרר
BASתכבה.

)אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת(®ESP-ההתפקודתפקוד

®ESP-הכיבויעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

ולשפרלנטר,הפיזיקלייםהגבולותבמסגרת,יכולה®ESP-ה
:הבאיםבמצביםוהאחיזההנסיעהיציבותאת
Rחלקאורטובכבישעלנסיעהבהתחלת
Rבבלימה
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מערכתאותומכווןהנהגשאליומהכיווןסוטההרכבכאשר
:הבאיםבאמצעיםהרכבאתלייצביכולה®ESP-ה
Rיותראואחדגלגלשלממוקדתבלימה.
Rהנוכחילמצבהמנועהספקהתאמת.

®ESP-המערכת,ברציפותדולקåהאזהרהנוריתאם
:כבויה
Rהנסיעהיציבותאתזהבמצבתשפרלאהמערכת.
Rלהסתחררעשוייםהמניעיםהגלגלים.
RהאחיזהבקרתETS/4ETSפעילהנותרת.
לךלסייע®ESP-התמשיך,כבויה®ESP-הכאשרגם%

.בבלימה
אואחדגלגלהגיעאז,מהבהבת÷האזהרהנוריתכאשר
:שלהםהאחיזהלגבוליותר
Rהאווירומזגהכבישלתנאיהנהיגהאופןאתהתאם.
Rהאתלכבותאיןאופןבשום-ESP®.
Rיותרנסיעהבתחילתההאצהדוושתעלתלחץאל

.מהדרוש

במצבים®ESP-האתלכבותיש,האחיזהאתלשפרכדי
:הבאים
Rהגלגליםעלשלגשרשראותמורכבותכאשר

Rעמוקבשלגבנסיעה
Rחצץאוחולעלבנסיעה

"כרסום"העקבהאחיזהאתמגבירהגלגליםסחרור%
.בקרקעשלהם

ברציפותדולקת÷®ESPהאזהרהנוריתכאשר
.תקלהעקבזמינהאינה®ESP-ה

:הבאהמידעראה
R461עמוד3(וחיוויאזהרהנוריות(
R408עמוד3(הצגעלהודעות(

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

.חלקכבישעלוהאצהזינוקמאפשרת
ETS/4ETSבאמצעיםהרכבאחיזתאתלשפריכולה

:הבאים
Rלפיבולמתהיאמסתחרריםהמניעיםהגלגליםכאשר

.בודדיםגלגליםהצורך
Rהאחיזהבעלילגלגליםאולגלגלמועבריותררבמומנט.

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

.מתאים®ESPמצבמופעלמובחרתנהיגהלתוכנית

מתגבאמצעותהנסיעהתוכניותאתלהגדירבאפשרותך
DYNAMIC SELECT)3161עמוד(.

®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
ומזגהכבישלתנאיהנהיגהאופןאתתמידהתאם0

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

.ש"קמ65שלממהירות
Rצדדית-חדבלימהבאמצעותתרוסןקלהמטוטלתתנועת

.המערכתידיעל
Rגםהמערכת,חזקהמטוטלתתנועתכברישנהכאשר

.הגלגליםכלאתותבלוםהמנועהספקאתתפחית

לפעולהבאבמצבעשויה®ESP-השלהגרורייצובפונקציית
:כלללפעוללאאומוגבלבאופן
Rידיעלמזוההאינואותקינהבצורהמחובראינוהגרור

.הרכב

)אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת(®ESP-ההשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
1©2ß2y

הגישהבאמצעות®ESP-האתולכבותלהפעילאפשר%
זמינהנוספתאחתפונקציהשלפחותבתנאירקהמהירה
בתפריט®ESP-האתתמצאאחרת.המהירהבגישה

.עזרמערכות
.בחר0

.כיבויåאוהפעלהבחר0

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

.המחווניםבמכלוללהופיעשיכולות

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

STEERההיגויההיגויעזרעזרתפקודתפקוד CONTROL
STEERההיגויעזר CONTROLבאמצעותלךמסייע

אתלנווטצריךשבובכיווןההגהעלמורגשכוחהפעלת
.אותולייצבכדיהרכב
:הבאיםבמצביםתופקזוהיגויהמלצת
Rנמצאיםהשמאלייםאוהימנייםהגלגליםשניבלימהבעת

.חלקאורטובכבישעל
Rלסחרורנקלעהרכב.

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

עדייןהחשמליהכוחהגה,®ESP-בתקלהישנהכאשר
.לפעולימשיך

HOLDפונקצייתפונקציית
HOLDפונקצייתפונקציית
שתצטרךבליבמקוםהרכבאתמחזיקהHOLDפונקציית
.בנסיעההמתנהבזמנילדוגמה,הבלםדוושתעלללחוץ

לגביהאחריות.בלבדעזרמערכתהיאHOLDפונקציית
.הנהגעלמוטלתהרכבשלהבבטוחההעצירה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
והיא,בנהיגהלסייעורקאךנועדהHOLDפונקציית
.הידרדרותכנגדהצורךדיהרכבאתמאבטחתאינהכשלעצמה
R30הואהאפשריהמרביהשיפוע.%
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HOLDפונקצייתפונקצייתשלשלוכיבויוכיבויהפעלההפעלה

HOLDפונקצייתכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הרכבעזיבתבעתפועלת

יכול,HOLDפונקצייתידיעלרקנבלםהרכבכאשר
:הבאיםבמצביםלהתדרדרהרכב
Rהמתחבאספקתאובמערכתתקלהישנה.
RפונקצייתHOLDדוושתעללחיצהידיעלמבוטלת

אחדידיעללדוגמה,הבלםדוושתאוההאצה
.הרכבמנוסעי

כנגדהרכבאתהרכבעזיבתלפניתמידאבטח0
.הידרדרות

תנאיםתנאים
Rבמקומועומדהרכב.
Rחגורההנהגבצדהבטיחותחגורתאוסגורההנהגדלת.
Rהדממה-ההתנעהפונקצייתאופועלהמנועECOכיבתה

.המנועאת
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICכבוי.
Rבעמדהנמצאההילוכיםתיבתh,kאוi.

HOLDפונקצייתפונקצייתהפעלתהפעלת
עמוקעליהלחץקצרזמןוכעבורהבלםדוושתעללחץ0

.הנהגבצגëהתצוגהשמופיעהעד,הסוףעדיותר
.הבלםדוושתאתשחרר0

HOLDפונקצייתפונקצייתכיבויכיבוי
.ההאצהדוושתעללחץבנסיעהלהתחילכדי0
או
מצגנעלמתëשהתצוגהעדהבלםדוושתעללחץ0

.הנהג
:הבאיםבמצביםתכבהHOLDפונקציית
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICיופעל.
Rלעמדהמועברתההילוכיםתיבתj.
Rהחשמליהחנייהבלםבאמצעותמאובטחהרכב.

jמצבבאמצעותבמקומומאובטחהרכבהבאיםבמקרים
:החשמליהחנייהבלםבאמצעותאו\וההילוכיםתיבתשל
Rנפתחתהנהגודלתמשוחררתהבטיחותחגורת.
Rיכבההרכב.
Rמספיקהאינההמתחאספקתאומערכתתקלתמתרחשת.

מידבלוםההודעההנהגבצגשתופיעלהיותיכולבנוסף
.סדירבאופןצפצוףוישמע

האזהרהשהודעתעדהבלםדוושתעלובחוזקהמידלחץ0
.תיעלם

.תכבהHOLDפונקציית
.להידרדריוכלשלאכךהרכבאתאבטחלכךבניסף0

בעלייהבעלייהלזינוקלזינוקהעזרהעזרפונקצייתפונקציית

במקוםהרכבאתקצרלזמןמחזיקבעלייהלזינוקהעזר
:בעלייהזינוקלצורךהבאיםבתנאים
Rבעמדהנמצאתההילוכיםתיבתhאוk.
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.

לדוושתהבלםמדוושתהרגלאתלהעבירזמןלךישכך
.להידרדרמידיתחילשהרכבבליההאצה

הרכבהידרדרותעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

תפסיקבעלייהלזינוקהעזרמערכת,קצרזמןפרקלאחר
.רכבךאתלבלום
דוושתאלהבלםמדוושתרגלךאתבמהירותהעבר0

נעצרהרכבכאשר,הרכבאתלעזובלא.ההאצה
.בעלייהזינוקעזרבעזרת
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האדפטיביהאדפטיביהבלםהבלםאוראורתפקודתפקוד

התנועהאתהאדפטיביהבלםאוריזהירחירוםבלימתבעת
:הבאיםבאמצעיםשמאחוריך
Rהבלםפנסשלהבהובים
Rהחירוםאיתותמערכתהפעלת

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

חידושלאחר.נעצרשהרכבברגעתידלקהחירוםאיתות
שלבמהירותאוטומטיתתכבההחירוםאיתותמערכתהנסיעה

גםהחירוםאיתותמערכתאתלכבותתוכל.ש"קמ10-כ
.החירוםאיתותלחצןבאמצעות

ATTENTION ASSIST
ATTENTION-ההתפקודתפקוד ASSISTזעירהזעירהשינהשינהזיהויזיהויעםעם
בשילוברקזמינההזעירההשינהשלהזיהויפונקציית%

.הנהגמצלמת
ATTENTIONהערנותעזר ASSISTלנהגמסייע

בדרכיםאומהירותבדרכיםלדוגמה,ארוכותבנסיעות
בחוסרעלייהאועייפותסימנימתגליםכאשר.עירוניות-בין

.הפסקהתציעהמערכת,הנהגשלהלבתשומת

ATTENTIONמערכת ASSISTבלבדעזרמערכתהיא.
.בזמןהעירנותבחוסרהעלייהאתלזהותיכולהואתמידלא

במהלך.הנהגולריכוזלמנוחהתחליףמהווהאינההמערכת
לצורכי,מראשקבועותהפסקותלתכנןמומלץארוכותנסיעות
.ורענוןמנוחה
:הגדרותשתיביןלבחוראפשר
Rהמערכתשלרגילהרגישות:רגילרגיל
Rמוקדםיוזהרהנהג:המערכתשלגבוההרגישות:רגישרגיש

.זולהגדרהיותאםמזההשהמערכתהעירנותומצביותר

תוצג,העירנותבחוסרעלייהאועייפותמזהההמערכתאם
תוכלהפסקה:ההודעההנהגבצג

אינךאם.הפסקהלערוךהצורךובמקרהההודעהאתלאשר
ATTENTION-וההפסקהעורך ASSISTלזהותממשיך
דקות15בתוךשובאותךיזהירהוא,העירנותבחוסרעלייה
.המאוחרלכל

:להלןהמידעמוצגהנהגבצג
Rהאחרונהמההפסקההנסיעהמשך
Rהידיעלהמזוהההערנותמצב-ATTENTION

ASSIST:
רמת2המעגלשלמקטעיםיותרשמוצגיםככל-

.יותרגבוהההעירנות
שרמתככלופוחתהולך2במעגלהמקטעיםמספר-

.יורדתהעירנות
R1זעירהשינהזיהוימצב:

.כבויה1התצוגה:כבוי-
.אפורה1התצוגה:לאזהרהמוכןאינואך,מופעל-
.ירוקה1התצוגה:לאזהרהומוכןמופעל-
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ATTENTIONכאשר ASSISTאתלחשביכולאינו
Attention-ה Levelתופיע,אזהרהלהפיקיכולואינו

.פסיביבמצבהמערכתההודעה
מצלמתדרךזעירהשינהשלסימניםמזהההמערכתכאשר
האזהרהתופיעהנהגבצג,הנהג
יש.אזהרהצליליושמעבמקביל,הפסקהזעירהשינה
מומלץ.המגעבקרבאמצעותהאזהרההודעתאתלאשר
.דיחויללאלהפסקהלעצור
תציעהמולטימדיהמערכת,אזהרהמוצגתהנהגצגעלאם

תחנתלבחוריכולאתהכעת.עבורךהתרעננותתחנתלחפש
אולהפעילבאפשרותך.אליההניווטאתולהפעילהתרעננות

.המולטימדיהבמערכתזופונקציהלבטל
ATTENTION-ההמנועשלמחדשהתנעהלאחר

ASSISTהרגישות.אוטומטיתפעילזעירהשינהזיהויעם
.פעילהנותרתשנבחרההאחרונה

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

20שלממהירותהחלפעילהזעירהשינהלזיהויהאפשרות
."קמש

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

)חזקותהאצותאו
Rהאקטיביתהשיוטבקרתשלהאוטומטיההיגויעזרכאשר

DISTRONICפעיל
Rמכווןאינוהשעוןכאשר
Rמהירותשינוייאונתיביםבהחלפות,פעילהנהיגהבזמן

תדירים

הנהגמצלמתאםפועלאינוהזעירההשינהגילוי,כןעליתר
הגורמיםבגלללמשל,הנהגעיניאתלאתריכולהאינה

:הבאים
Rההגהעמודמכוונוןכתוצאהלמשל,העינייםהסתרת
Rמיטבייםשאינםתאורהתנאי
Rשמשומשקפימסויימיםמשקפייםסוגי
Rהמצלמהשלהראייהלשדהמחוץהמבטכיוון

הצגולהודעותהאזהרהלנוריותבנוגעלמידעלבשים
.הנהגבצגלהופיעשיכולות
שביצעוהעירנותהעייפותניתוחהבאיםבמצבים

ATTENTION-ה ASSISTמתאפסזעירהשינהזיהויעם,
:מחדשיתחילהנסיעהובהמשך
Rהמנועאתשכיביתלאחר.
Rהנהגדלתאתופתחתהבטיחותחגורתאתשהסרתלאחר

).הפסקהאונהגהחלפתלצורךלדוגמה(

ATTENTIONהגדרתהגדרת ASSIST
:מולטימדיהמערכת
תמיכה2עזרמערכות2הגדרות2©1
2(ATTENTION ASSIST(

הרגישותהרגישותהגדרתהגדרת
.הנוכחיתההגדרהעלהקש0
.רגישאומחדלברירתבחר0

נמנוםנמנוםהתראתהתראתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.נמנוםהתראתאתכבהאוהפעל0
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מגבילמגביל

המגבילהמגבילתפקודתפקוד
לרדתכדי.הרכבשלהנסיעהמהירותאתמגבילהמגביל
.עצמאיתבולםהמגבילהשמורהלמהירות

:הבאיםבאופניםהמהירותאתלהגבילבאפשרותך
Rהנסיעהמהירותשלזמניתהגבלהלצורך:משתנהמשתנה,

בנויבשטחלדוגמה
Rארוךלטווחהנסיעהמהירותהגבלתלצורך:קבועקבוע,

חורףצמיגיעםבנסיעהלדוגמה

הלחצניםבאמצעותמתפעליםהמשתנההמגבילאת
.)188עמוד3(ההגהבגלגלהמתאימים

למהירותועדש"קמ20-מהחל,מהירותכללהגדירתוכל
עםלנסיעההמהירותמגבלתעדאוהמבנהתלויתהמרבית
גםהערךאתלקבועתוכלהרכבהתנעתלאחר.חורףצמיגי

.במקוםעומדכשהרכב
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

הנהגהנהגבצגבצגתצוגותתצוגות
RÈ)הופעלטרםאךנבחרמשתנהמגביל):אפור.
RÈ)זמניבאופןפסיבימשתנהמגביל):מהבהבאפור.
RÈ)מופעלמשתנהמגביל):ירוק.

Èלתצוגהמתחתמופיעהבזיכרוןהשמורההמהירות
.המהירותבמדומסומנת

התצוגה,השמורהמהמהירותגבוהההנסיעהמהירותאם
.Èתהבהב

קיקדאוןקיקדאון
ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם
בצג.סביללמצביעבורהמשתנההמהירותמגביל),קיקדאון(

.פסיביÈההודעהתופיעהנהג
במצביםפעיללמצביחזורהמגבילהקיקדאוןסיוםלאחר
:הבאים
Rהשמורהמהמהירותנמוכההנסיעהמהירות.
Rנטענתהשמורההמהירות.
Rחדשהמהירותשומראתה.

קבועקבועמגבילמגביל
תקופהבמשךמסוימתממהירותלחרוגלאאמורהרכבכאשר
זאתלהגדירתוכל)חורףצמיגיעםבנסיעהלדוגמה(ארוכה
.הקבועבמגביל
המהירותאתהמולטימדיהבמערכתלהגבילתוכלכךלשם
.)185עמוד3(ש"קמ240-לש"קמ160שביןלערך
מופיעההיא,המוגדרתלמהירותמגיעשהרכבלפניקצרזמן
עדשובתוצגלאהיא,ההודעהאתתאשראם.הנהגבצג

אומחדשהתנעהלאחררקשובתוצגההודעה.הרכבלכיבוי
.המכווננתהמהירותשינוילאחר
הקבועהמגבילאתלהעביראפשראיקיקדאוןבאמצעותגם

למהירותמתחתתישארבפועלוהמהירות,סביללמצב
.המוגדרת

חורףחורףצמיגיצמיגיעםעםבנסיעהבנסיעהמהירותמהירותהגבלתהגבלתקביעתקביעת
:מולטימדיהמערכת
נהיגה2רכב2הגדרות2©1

.חורףצמיגימגבלתאתכבהאוהפעל0

מהירותמהירותהגדרתהגדרת
.חורףצמיגימגבלתליד´בחר0
.מהירותבחר0

אקטיביאקטיביDISTRONICמרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר

DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפקודתפקוד
פנויהבדרךשומרDISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזר
רכבמזוההכאשר.מראששהוגדרהקבועהמהירותעל

במידת,מראששהוגדרהמרחקעלהמערכתתשמור,מלפנים
הרכבאתתאיץאותאטהמערכת.מלאהלעצירהעדהצורך
.שהוגדרהולמהירותמלפניםהנוסעמהרכבלמרחקבהתאם
.ההגהבגלגלונשמריםנקבעיםוהמרחקהמהירות
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בטווחזמיןDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
.ש"קמ210-ש"קמ20שלהמהירות
אקטיבימרחקשמירתעזרשלנוספיםמאפיינים

DISTRONIC:
Rחיסכון(שנבחרההנסיעהלתוכניתהנהיגהאופןהתאמת

.)161עמוד3()דינמיתאומוגברתנוחות,בדלק
Rפנסאתמפעיליםכאשרהשמורהלמהירותהאצההתחלת

.העקיפהלנתיבלעבורכדיהאיתות
Rנסיעהבמהירותמזההשהמערכתעומדיםלרכביםתגובה

).ואופנועיםאופנייםמלבד(עירונית
Rאומהירותבדרכיםצדדיים-חדעקיפהבאיסוריהתחשבות

בנויהפרדהבשטחמופרדיםנתיביםכמהעםבדרכים
).למדינהבהתאם(

שמירתעזרכאשר:למדינהלמדינהבהתאםבהתאםזמינהזמינהנוספתנוספתפונקציהפונקציה
לעצירהעדהרכבאתמאטDISTRONICהאקטיביהמרחק
המערכת,בנויהפרדהשטחעםנתיביםמרובתדרךעלמלאה
שניות30עדשלבטווחאוטומטיתהנסיעהאתלחדשיכולה
בעתקריטימצבמזוההאם.לפניךהנוסעלרכבבהתאם
אזהרהתופק,הנסיעהבנתיבאדםלמשל,הנסיעהחידוש
.הרכבאתבעצמולנהוגמהנהגהדורשתואקוסטיתחזותית
.עצמאיתעודיאיץלאהרכב

האקטיביהמרחקשמירתעזרשלהנסיעהלתחילתהמוכנות
DISTRONICהרכבסמלידיעלמסומנתçהירוק

.מחזוריבאופןהמהבהב
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

עזרמערכותבתפריטבתפריטהנהגהנהגבצגבצגתצוגהתצוגה

מלפניםנוסערכב1
מרחקסולם2
המוגדרהמבוקשהמרחק3

גםלהימצאיכולהוא.בירוקמודגש1מלפניםשזוההרכב
למשל,מימיןלעקוףמותראםאלא,משמאלהסמוךבנתיב

.מהיריםבכבישים

קבועהקבועהמצבמצבתצוגתתצוגת
Rç)האקטיביהמרחקשמירתעזר):לבן

DISTRONICמוגדרמבוקשמרחק,נבחר
Rç)האקטיביהמרחקשמירתעזר):ירוק

DISTRONICרכבומזוההמוגדרמבוקשמרחק,פעיל

לתצוגתמתחת,המהירותבמדמסומנתהשמורההמהירות
האקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר.הקבועההמצב

DISTRONICבאפורתוצגהמצבתצוגת,פעילאינו.
המותאמתהמהירותאומלפניםהנוסעהרכבשלהמהירותאם
,השמורהמהמהירותיותרנמוכהלפניךבדרךאירועעקב

.המהירותבמדהמקטעיםיידלקו
התצוגה,המבוקשהמרחקאתמקטיןאומגדילאתהאם
Òהקבועההמצבבתצוגתלרכבמתחתקצרלזמןתופיע.
לדרכיםדומותבדרכיםאומהירותבדרכיםבנסיעה%

סמליוצגבנסיעהלהתחילמוכןהרכבכאשרמהירות
.לסירוגיןבירוקçהרכב

שמירתבעזרלהגדרהמעברההאצהדוושתעללחיצה%
המערכתאתתעבירDISTRONICהאקטיביהמרחק
.פסיביתçההודעהתופיעהנהגבצג.פסיבילמצב
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןלדוגמההבאיםבמצבים

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

האורבתנאיקיצונייםשינוייםאו
Rמלוכלכתהמצלמהבאזורהקדמיתהשמשהכאשר,

אחרבאופןמכוסהאופגומה,אדיםמכוסה
Rמכוסיםאומלוכלכיםהמכםחיישניכאשר
Rתלולותבירידותאובעליותאומקוריםבחניונים
Rאואופנייםכגון,מלפניםהנוסעיםצריםברכבים

אופנועים

אחדלגלגללגרוםעלולותחלקותדרכיםעלהאצהאובלימה
.להחליקעלולוהרכבבכבישהאחיזהאתלאבדיותראו

האקטיביהמרחקשמירתבעזרלהשתמשאיןאלהבמצבים
DISTRONIC.

עזרשלבלימהאוהאצהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירת

,עשויDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
:לבלוםאולהאיץ,הבאיםבמצביםלדוגמה
Rהמרחקשמירתעזרידיעלמבוצעהזינוקכאשר

.DISTRONICהאקטיבי
Rזוומהירות,השמורההמהירותאתטועןאתהכאשר

ממהירותמשמעותיתנמוכהאומשמעותיתגבוהה
.הנוכחיתהנסיעה
Rהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר

DISTRONICמלפניםהנוסערכבמזההאינוכבר
.רלוונטייםלעצמיםמגיבאינואו

.לבלוםמוכןוהיההתנועהלמצבתמידלבשים0
אתטועןשאתהלפניהתנועהבמצבהתחשב0

.השמורההמהירות

המרחקשמירתעזרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
אתמספיקמאטאינוDISTRONICהאקטיבי
הרכב

אתבולםDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
זושהאטהבמידה.האפשריתמההאטה50%בעדרכבך

האקטיביהמרחקשמירתעזר,מספיקהאינה
DISTRONICואקוסטיתחזותיתאזהרהיפיק.

.מספיקמרחקושמורהנסיעהמהירותאתהתאם0
.בעצמךחמיקהתמרוןבצעאו/ובלום0

שלהזיהויבכושרהגבלהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר

מגיבאינוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
:מוגבלבאופןמגיבאו
Rמחליףכשאתהאוהנתיבלגבולותמחוץבנסיעה

נתיב
Rעומדיםרכביםאואופניים,חייםבעלי,רגללהולכי

צפוייםבלתילמכשוליםגםכמו
Rמורכביםתנועהלמצבי
Rחוצהאונגדיתלתנועה

האקטיביהמרחקשמירתעזרהבאיםבמצבים
DISTRONICבאופןלסייעאולהזהיריוכללא

.אקטיבי
והגבהתנועהמצבאחרבעירנותתמידעקוב0

.בהתאם
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DISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפעולתפעול
המשתנההמשתנההמהירותהמהירותומגבילומגביל

תנאיםתנאים
אקטיביDISTRONICמרחקשמירתעזר
Rמשוחררהחשמליהחנייהבלם.
RESP®מווסתתואינהמופעלת.
Rבמצבנמצאתההילוכיםתיבתh.
Rסגורותהדלתותכל.
Rבהצלחההסתיימההמכםחיישניבדיקת.
R310עמוד3(פעילאינוהשלגשרשרותמצב(.

משתנהמגביל
Rנבחרהמשתנההמגביל.

Jמזוהה/שמורהמהירותאישור
האקטיביהמרחקשמירתעזרהשבתת±

DISTRONIC/משתנהמגביל
המהירותהפחתת/הגדלת1
Kהמבוקשהמרחקהגדלת/הקטנת
Iהמרחקשמירתועזרהמהירותמגבילביןהחלפה

DISTRONICהאקטיבי

DISTRONICהאדפטיביהאדפטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרתפעולתפעול0
בלבדאחתאצבעבאמצעותלחץ:המשתנההמשתנההמגבילהמגבילאואו
.הבקרהלוחעלהחלקאוהמתאיםהמקשעל

האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתועזרועזרהמהירותהמהירותמגבילמגבילביןביןהחלפההחלפה
DISTRONIC

.Iעללחץ0

אואוDISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרהעברתהעברת
פעילפעיללמצבלמצבהמשתנההמשתנההמהירותהמהירותמגבילמגביל
אוM,Nלחץ:שמורהשמורהמהירותמהירותללאללאהפעלההפעלה0

J.אקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזרDISTRONIC:
.ההאצהמדוושתהרגלאתהורד

בהייסעוהרכב,במערכתתישמרהנוכחיתהמהירות
האקטיביהמרחקשמירתעזר(בקביעות

DISTRONIC(אליהיוגבלאו)המהירותמגביל.(
או
עזרעזר.Jעלעללחץלחץ:בזיכרוןבזיכרוןשמורהשמורהמהירותמהירותעםעםהפעלההפעלה0

הרגלאתהורד:DISTRONICאקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירת
.ההאצהמדוושת
בהייסעוהרכב,במערכתתישמרהנוכחיתהמהירות
)DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזר(בקביעות

).משתנהמהירותמגביל(אליהיוגבלאו
תישמר,הזיכרוןמןנמחקהשנשמרההמהירותאם

.הרכבשלהנוכחיתהנסיעהמהירות
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.תימחקשנשמרההמהירותהרכבכיבוילאחר%
האקטיביהמרחקשמירתעזראתכשמפעילים

DISTRONIC,מגבילעבורשנשמרההמהירות
.תימחקהמשתנההמהירות

המהירותהמהירותהפחתתהפחתתאואוהגדלתהגדלת
מהחלקהחלק:השמורההמהירותאתלהגדילכדי0

.1הבקרעלהעליוןלחלקהתחתון
Rש"קמ1-בתגדלהשמורההמהירות.

מהחלקהחלק:השמורההמהירותאתלהפחיתכדי0
.1הבקרעלהתחתוןלחלקהעליון
Rש"קמ1-בתקטןהשמורההמהירות.

או
.1המתגעלNמטהאוMקצרהלחיצהלחץ0

.ש"קמ10-בתגדלהשמורההמהירות
או
המתגעלNמטהאוMמעלהכלפילחיצהלחץ0

.לחוץאותווהחזק1
.ש"קמ10שלבצעדיםתקטןאותגדלהשמורההמהירות

או
.המבוקשתהנסיעהלמהירותהרכבאתהאץ0
.1המתגעלMמעלהכלפילחץ0

:הנהגהנהגבצגבצגהמוצגתהמוצגתהמהירותהמהירותהגבלתהגבלתהחלתהחלת
אוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרהעבר0

.פעיללמצבהמשתנההמהירותמגביל
.Jעללחץ0

כעתתישמרהמחווניםבמכללהמוצגתהמהירותהגבלת
שלוהנסיעהמהירותאתיתאיםהרכב.המוגדרתכמהירות
מהמהירותמהריותרלאאולם,מלפניםהנוסעלרכב

.בהתאםמהירותואתמגבילאוהשמורה

האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרעםעםנסיעהנסיעההתחלתהתחלת
DISTRONIC

DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזראתהפעל0
.הבלםמדוושתהרגלאתוהורד

.Jעללחץ0
או
.ההאצהדוושתעלוברורהקצרהלחיצהלחץ0

DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרפונקציות
.לתפקדימשיכו

לפניךלפניךהנוסעהנוסעלרכבלרכבהמבוקשהמבוקשהמרחקהמרחקהגדלתהגדלתאואוהקטנתהקטנת
.Kעללחץ0

.çהמצבלשורתמתחתמוצגתÒהתצוגה
.אחדבשלביצומצםהמבוקשהמרחק

לשלבעוברתהבחירה,ביותרהנמוךהשלבכברנבחראם
.ביותרהגבוה

אואוDISTRONICהאקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרהשבתתהשבתת
משתנהמשתנהמגבילמגביל

המרחקשמירתעזרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מושבעזיבתבעתפעילDISTRONICהאקטיבי

הנהג

המרחקשמירתשעזרלאחרהרכבאתעוזבאתהאם
הרכב,לבדוהרכבאתבלםDISTRONICהאקטיבי

.להידרדרעשוי
תמידהקפדהנהגמושבאתעוזבשאתהלפני0

האקטיביהמרחקשמירתעזראתלכבות
DISTRONICיידרדרשלאהרכבאתולאבטח.

.±עללחץ0
כאשראו®ESP-האתמכבה,בולםאתהכאשר%

האקטיביהמרחקשמירתעזר,מווסתת®ESP-ה
DISTRONICיושבתלאהמשתנההמגביל.יושבת.

האקטיביהאקטיביהמהירותהמהירותהגבלתהגבלתעזרעזרתפקודתפקוד
130וביןש"קמ20ביןשונהמהירותהגבלתמזוההכאשר
,מופעלתמהירויותהגבלותשלהאוטומטיתוהקבלהש"קמ
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שמורהכמהירותאוטומטיבאופןתקובלזומהירות
.)202עמוד3(

הגבלתשלטבקוהמאוחרלכלמתחילהנסיעהמהירותויסות
המהירות,עירונישלטחכניסהשלטישלבמקרה.המהירות
תצוגת.עירוניבשטחהמותרתהמהירותפיעלמותאמת
הגבלתתמרורלפיתמידתעודכןהנהגבצגהמהירותהגבלת

.המהירות
תשתמשהמערכת,המהיריםבכבישיםמהירותהגבלתאיןאם

אם.מומלצתכמהירותארוכיםדרךבקטעיהשמורהבמהירות
,ארוכיםדרךלקטעיהשמורההמהירותאתתשנהלא

.ש"קמ130תהיהבהםהמומלצתהמהירות
עוברDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר
המערכת,ההאצהדוושתעללחיצהבעקבותסביללמצב

.השמורהמהמהירותגבוהותמהירותבהגבלותרקתתחשב
תנאיאתבחשבוןלוקחתאינההמותרתהמרביתהמהירות
התאם.הנוכחייםהתנועהומצבהאווירמזגתנאיואתהכביש

.ולתנאיםלמצבשלךהנסיעהמהירותאת
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עזרשלהמערכתמגבלותחלותתמרוריםזיהוילצורך

.)200עמוד3(התמרורים

מהמערכתמיושמותאינןש"קמ20-למתחתמהירותהגבלות
תוכללאשהמערכתייתכן.שמורהכמהירותאוטומטיבאופן
לדוגמה(חלקיתמהירותהגבלתמשמעיחדבאופןלזהות
המערכת).מסוימיםאווירמזגבתנאיאומסוימיםבזמנים
.גרורעםבנסיעההמותרתהמרביתהמהירותאתמזההאינה
.אלהבמקריםהמהירותאתלהתאיםיש

עזרידיעלהמהירותויסותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביהמהירותהגבלת

עשויהמיישםהאקטיביהמהירותהגבלתשעזרהמהירות
:מסוימיםבמקריםשגויהאומדיגבוההלהיות
Rש"קמ20-מנמוכותמהירויותבהגבלות
Rערפלכשישאורטובכבישעל
Rגרורעםבנסיעה

.התעבורהלחוקימתאימההנסיעהשמהירותודא0
התנועהלמצבבפועלהנסיעהמהירותאתהתאם0

.הנוכחייםהאווירמזגולתנאי

הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססהמהירותהמהירותויסותויסותתפקודתפקוד
,מופעלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזרכאשר
ייסעהרכב.בדרךהצפוייםלאירועיםתותאםהנסיעהמהירות
אומוגברתבנוחות,בדלקחסכוניבאופןבדרךהאירועיםדרך

לאחר.שנבחרההנסיעהבתוכניתתלוי–דינמיתבנסיעה

.השמורהלמהירותבחזרהיאיץהרכבעברבדרךשהאירוע
הנוסעלרכבהמוגדרבמרחקכךתוךמתחשבתהמערכת
.בדרךהצפויותהמהירותובהגבלותמלפנים

להפעילאפשרהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסותאת
.)191עמוד3(המולטימדיהבמערכת
:בדרךהבאיםבאירועיםמתחשבתהמערכת
Rעיקולים
Rתנועהכיכרי
RצמתיT
Rמהירותמדרכיםויציאותפניות
Rעםרק(תנועהעומסילפניLive Traffic(

האיתותשפנסיבזמןכאשרתקטןהרכבמהירותלכךבנוסף
:מזוהההבאיםמהמצביםאחדמופעלים
Rצומתאופנייה
Rהאטהבנתיבינסיעה
Rהאטהלנתיבשכןבנתיבנסיעה

מתאימהמהירותלבחירתאחריהנהגעקרוניבאופן
במיוחדתקףזה.אחריםדרךבמשתמשיולהתחשבות

מאחר,בדרךאיתותולמערכותתנועהלמעגלי,לצמתים
הרכבאתיבלוםלאהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותשוויסות

.מלאהלעצירהעד
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מערכתשלמסלולהנחייתכאשרהדרךבהמשךאירועבזיהוי
תתבצעהראשונההמהירותהתאמת,פעילההניווט

הנסיעהמסלולאתמאשרתהאיתותפנסהפעלת.אוטומטית
.תופעלהנוספתהמהירותוהתאמת
:הבאיםבמצביםתסתייםהמהירותהתאמת
Rבדרךהאירועלפניהאיתותמחווןאתמכביםאם

.לנהגרלוונטיאינובדרךשהאירועמניחהוהמערכת
Rהבלםדוושתאוההאצהדוושתעללוחץהנהגכאשר

.התהליךבמהלך

המערכתהמערכתגבולותגבולות
בחוקימתחשבאינוהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסות
התעבורהתקנותעללשמירהאחראיהנהג.קדימהזכותמתן

.הנסיעהמהירותולהתאמת
לאתבחרשהמערכתשהמהירותייתכןקשיםסביבהבתנאי
:למצבהמתאימההמהירותתהיה
Rברוראינוהנתיביםמהלך
Rכבישיםהיצרות
Rמותרותמרביותמהירויותעםנתיביםמרוביכבישים

בודדיםבנתיביםשונות
Rקרחאושלגמכוסה,רטובכביש
Rאופנייםמנשאאונגררללמש,הובלההתקןכאשר,

כראוימתבצעהחשמליוהחיבורהנגררהתקןעלמותקן

.להתערבהנהגעלאלהבמצבים

מבוססמהירותויסותלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
דרךתנאי

במצביםעשויהדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסות
:זמניתכלללפעוללאאושגויבאופןלפעולהבאים
Rמראששחושבלמסלולבהתאםנוסעאינוהנהגאם
Rזמיניםאינםאומעודכניםאינםהמפהנתוניכאשר
Rבכבישעבודותשלבאזורים
Rמשובשוהכבישגרועיםהאווירמזגכשתנאי
Rההאצהדוושתעללחיצהבעקבות
Rדיגיטליתהמוצגותמהירותהגבלותכשישנן

.התנועהלמצבהמהירותאתהתאם0

האקטיביהאקטיביהמרחקהמרחקשמירתשמירתעזרעזרשלשלהנהיגההנהיגהסגנוןסגנוןהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל.

:מולטימדיהמערכת
נסיעה2עזרמערכות2הגדרות2©1
האקטיביהמרחקשמירתעזר2

הנהיגההנהיגהסגנוןסגנוןבחירתבחירת
.נוחאודינמי,מבוססבחר0

המהירותהמהירותהתאמתהתאמתהגדרתהגדרת
.במגבלותאווכובעיקוליםבחר0

מותאמתהנהיגהמהירות,מופעלותאלהפונקציותכאשר
עלהמזוהותהמהירותלמגבלותאוקדימהמסלוללאירוע

.התמרוריםעוזרידי
אתלזהותניתן,מופעלתהבאותהמערכותאחתאם%

:המהירותכמגבלתידניבאופןשזוהתההמהירות
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
Rמשתנהמגביל

האקטיביהמרחקשמירתלעזרבנוגענוסףמידע
DISTRONIC)3188עמוד(.

.)190עמוד3(המהירותלהתאמתבנוגענוסףמידע%

האקטיביהאקטיביהתנועההתנועהפקקיפקקיעזרעזרתפקודתפקוד
פקוקיםבכבישיםבנסיעהמסייעהאקטיביהתנועהפקקיעזר

עדבתוךאוטומטיתנסיעההתחלתבאמצעות,נתיביםמרובי
הרכבלפימתכוונןהוא.מתונותהיגויותנועותשניות60
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האקטיביהתנועהפקקיעזר.הנתיביםוסימונימלפניםהנוסע
הנוסעמהרכבבטיחותמרחקעלאוטומטיבאופןשומר

.משתלביםומרכביםמלפנים
ידיואתתמידיחזיקשהנהגדורשהאקטיביהתנועהפקקיעזר
ולתקןרגעבכללהתערביוכלשהואכדי,ההגהגלגלעל

.בנתיבהנסיעהמיקוםאתהצורךבמקרה
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא
כלבהתמלאאוטומטיתמופעלהאקטיביהתנועהפקקיעזר

:הבאיםהתנאים
Rכבישעלאומהירכבישעלתנועהבפקקנוסעאתה

.מהירכבישמאפייניבעלעירוני-בין
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל

.)188עמוד3(פעילובמצב
Rפעילובמצבמופעלהאקטיביההיגויעזר

.)194עמוד3(
Rש"קמ60-מגבוההאינההמהירות.

המצבתצוגתתופיע,פעילהאקטיביהתנועהפקקיעזרכאשר
.הנהגבצג¬

המערכתהמערכתגבולותגבולות
האקטיביהמרחקשמירתעזרשלהמערכתגבולות

DISTRONICלעזרגםתקפיםהאקטיביההיגויעזרושל
.)192עמוד3(האקטיביהתנועהפקקי

אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזר

האקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
.ש"קמ210שללמהירותעדזמיןהאקטיביההיגויעזר

לךמסייעתהמערכתבהיגוימתונותהתערבויותבאמצעות
לפימתכוונןהאקטיביההיגויעזר.הנתיבבמרכזלהישאר
בהתאם,הנתיביםסימוניולפימלפניםהנוסעיםרכבים

.הנסיעהלמהירות
לפימתכוונןהאקטיביההיגויעזרמהמדינותבחלק%

במקרהכך.נמוכותנסיעהבמהירויותמסביבהתנועה
באמצעותגםלסייעיכולהאקטיביההיגויעזרהצורך
.הנתיבבמרכזשלאנסיעה

,משתבשיםמלפניםהרכביםוזיהויהנתיביםסימוןזיהויכאשר
המערכתזהבמקרה.סביללמצביעבורהאקטיביההיגויעזר
.תסייעלא

הנהגהנהגבצגבצגקבועהקבועהמצבמצבתצוגתתצוגת
RØ)ופאסיבימופעל):אפור
RØ)ואקטיבימופעל):ירוק

RØ)אוהנהגשללהתערבותדרישה):מהבהבאדום
מגבלותזיהוי,פסיבילמצבאקטיביממצבמעבר

המערכת

הסמלהסביללמצבהפעילהמצבביןהמעברבשלב%
Øסיימהשהמערכתלאחר.ויהבהבבהגדלהיוצג
.הנהגבצגבאפורØהסמליוצגהסביללמצבלעבור

מגעמגעזיהויזיהוי
כדי,תמידההגהגלגלעלהידייםאתלשמורחייבהנהגלכן

מסלולאתולתקןהרכבאתלנווטרגעבכליוכלשהוא
מצבביןלהחלפהתמידמוכןלהיותחייבהנהג.שלוהנסיעה
.ולהפךסביללמצבפעיל

ההגהגלגלאתמסובבאינושהנהגמזהההמערכתכאשר
,ההגהמגלגלהידייםאתמורידשהואאוממושךזמןבעצמו
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תופיעהנהגבצג.חזותיתאזהרהראשיתתפיקהמערכת
ההגהגלגלאתמסובבאינועדייןהנהגאם.1התצוגה
צליליושמע,למערכתמשובמספקאינואופעילבאופן
.החזותיתלאזהרהבנוסףאזהרה
יבצעשהרכבייתכן,ממושךזמןזומאזהרהמתעלםהנהגאם

.)194עמוד3(חירוםעצירת
מזההשהמערכתברגעתופסקאותינתןלאהאזהרההודעת
.ההגהבגלגלאוחזשהנהג
יפעלשלאאו,בלבדמוגבלבאופןיפעלהמגעשזיהויייתכן
:כלל
Rכפפותעוטההנהג.
Rההגהגלגלעלכיסוימותקן.

,המערכתלמגבלותהגעהמזהההאקטיביההיגויעזראם
.אזהרהצלילומושמעחזותיתאזהרהמוצגת
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

המערכתהמערכתגבולותגבולות
מוגבלהיגוימומנטלהפעילמסוגלהאקטיביההיגויעזר

יספיקלאהמערכתשלשההיגויייתכן.הצדהתנועהלצורך
.בנתיבהרכבאתלשמורכדי

לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

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

.אורהחזרותאוישירהשמש
Rמספיקמואראינוהכבישכאשר
Rמכוסה,מלוכלךהקדמיתבשמשההמצלמהאזורכאשר

מדבקהידיעללמשל,מכוסהאופגום,אדים
Rהנתיבמסימוניחלקכאשראונתיבסימוניאיןכאשר

,במהירותמשתניםהנתיבסימוניכאשראוברוריםאינם
.בכבישעבודותשלבאזורלדוגמה
Rבשלגאובלכלוךכוסואוהתכהו,דהוהנתיביםסימוני

לדוגמה
Rלאכךועקבמדיקטןשלפניךהרכבאלהמרחקכאשר

הנתיבסימניאתלזהותניתן
Rמפותלאוצרהכביש
Rבולטיםאוהנסיעהבנתיבשנמצאיםמכשוליםכשישנם

תנועהסמניכגון,הנתיבלתוך
Rאופנייםמנשאאונגררללמש,הובלההתקןכאשר,

כראוימתבצעהחשמליוהחיבורהנגררהתקןעלמותקן

:תסייעלאהמערכתהבאיםבמצבים
Rבעיקוליםאומאודחדותבפניות
Rצמתיםבחציית
Rאגרהבתחנותאותנועהבמעגלי
Rהאיתותפנסהפעלתללאפעילהנתיבהחלפתבעת
Rבצמיגיםנמוךאווירבלחץ

עזרשלצפוילאביטולעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.הנתיבהחלפת

ייתכןהאקטיביההיגויעזרמערכתלגבולותבהגעה
הרכבעלעודתשמורלאושהיאלפעולתפסיקשהמערכת

.בנתיב
ערניהיה,תמידההגהגלגלעלהידייםאתשמור0

.התנועהלמצבומודע
.התנועהלמצבבהתאםתמידהרכבאתנווט0

בהיגויצפויהלאהתערבותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביההיגויעזרידיעל

מובילהאשר,הנתיביםסימוניבזיהויתקלהשישנהייתכן
.בהיגוירצויותלאלהתערבויות

.התנועהלמצבבהתאםהרכבאתנווט0
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האקטיביהאקטיביההיגויההיגויעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
RESP®מווסתתאינהאך,מופעלת.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICמופעל.

:מולטימדיהמערכת
נסיעה2עזרמערכות2הגדרות2©1

.אקטיביהיגויעזרØבחר0

האקטיביהאקטיביהחירוםהחירוםעצירתעצירתעזרעזרתפקודתפקוד

כדימגעבחיישנימשתמשהאקטיביהחירוםעצירתעזר
ובמידת,ההגהבגלגלאוחזהנהגהאםנתוןרגעבכללבדוק
.חירוםבלימתיוזםהצורך
מנטרתהמערכת,כבוינתיבלמעברהאקטיביהעזרכאשר
כאשררקתתקבלאזהרה.והבלםההאצהדוושתאתבנוסף
,כלשהידוושהעללוחץואינוההגהבגלגלאוחזאינוהנהג
.מהנתיבלסטותעלולוהרכב

ההגהגלגלאתמסובבאינושהנהגמזהההמערכתכאשר
,ההגהמגלגלהידייםאתמורידשהואאוממושךזמןבעצמו
אינועדייןהנהגאם.1חזותיתאזהרהתפיקהמערכת
משובמספקאינואופעילבאופןההגהגלגלאתמסובב
.החזותיתלאזהרהבנוסףאזהרהצליליושמע,למערכת

האקטיביההיגויעזרשלהמגעזיהוילהנחיותגםלבשים
.)192עמוד3(

:זואחרזואזהרותמנפיקהאקטיביהחירוםעצירתעזר
Rהנהגבצגתופיע1התצוגה.
Rאזהרהצלילמושמע1לתצוגהבנוסף.
Rהנהגבצגמוצגתמתבצעתחירוםעצירתההודעה,

ומבוצע,עודמאיץאינוהרכב,קבועאזהרהצלילנשמע
.הבטיחותחגורותשלקלהידוק

Rמלאהלעצירהעדבהדרגהמואטתהרכבמהירות.
.בלימהפעימותיבוצעובמקביל

לנתיבנתיבמעברמבוצעהאפשרובמידת,למדינהבהתאם
.הסמוךהימני
לבצעניתןלא,הימנילנתיברקנתיבמעברלבצעניתן%

.לשולייםנתיבמעבר
לביצועבמקבילמופעליםהחירוםמאותתי,למדינהבהתאם
.האוטומטיתהבלימה
:הבאותהפעולותיבוצעו,נייחבמצבנמצאהרכבכאשר
Rהחשמליהחנייהבלםבאמצעותמאובטחהרכב.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICייסגר.
Rתשוחררהרכבנעילת.
Rשלהחירוםלמרכזתתקשרהמערכתאפשריאם

Mercedes-Benz.

בלימתעזראתלבטלניתן,האוטומטיתהבלימההפעלתלפני
.ההיגויבאמצעותהאקטיביהחירום
בלימתעזראתלבטלניתן,האוטומטיתהבלימההפעלתלאחר
:הבאבאופןהאקטיביהחירום
Rהודעת,מופסקתהחירוםבלימת:בלימהאוהאצה

יישארובהיגויההתערבותוכןאזהרהצליל,האזהרה
.פעילים
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Rוצלילהאזהרההודעת,מופסקתבהיגויההתעברות:היגוי
.נמשכתהרכבבלימת,פעיליםיישארו

עדחירוםעצירתליזוםיכולהאקטיביהחירוםעצירתעזר%
.אחדהצתהמחזורבמהלךהיותרלכלפעמיםשלוש
החירוםבלימתועוזרהאקטיביההיגויעוזר,מכןלאחר

.זההצתהמחזורעבורמושבתיםהאקטיבי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
סימונימזההאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזרכאשר
.יופעללאהאקטיביהחירוםעצירתעזר,נתיב
למגבלותלבלשיםיש,אחריםומכשוליםרכבכלילזהותכדי

:הבאותבפונקציותהמערכת
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי

)185עמוד3(
R192עמוד3(אקטיביהיגויעזר(
R195עמוד3(נתיבלהחלפתאקטיביעזר(

נתיבנתיבלהחלפתלהחלפתאקטיביאקטיביעזרעזר

נתיבנתיבלהחלפתלהחלפתהאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתפקודתפקוד
והואנתיבבהחלפתלנהגמסייענתיבלהחלפתהאקטיביהעזר
.קצרלמזמןהאיתותהפעלתבאמצעותיופעל

:כךלשםלהתקייםחייביםהבאיםהתנאים
Rבעלעירוני-ביןבכבישאומהירבכבישנוסעאתה

.מהירכבישמאפייני
R180לביןש"קמ80בערךשביןבמהירותנוסעאתה

.ש"קמ
Rמקוטעהפרדהבקומופרדהסמוךהנתיב.
Rהסמוךבנתיבשזוהומכשולאורכבאין.
Rאחתפעםהאחרונההרכבהתנעתמאזזיהוהחיישנים

.שלךהרכבמאחורימספיקמרחקעםרכב
Rבמערכתנתיבלהחלפתהאקטיביהעזרנבחר

.המולטימדיה
RהמרחקשמירתעזרDISTRONICועזרהאקטיבי

.המהירבכבישמופעליםהאקטיביההיגוי

:מחדשלהפעילהוצריךזמינהאינההמערכתהבאיםבמצבים
RהמרחקשמירתעזרDISTRONICועזרהאקטיבי

לכבישהכניסותלפניהופעלוכברהאקטיביההיגוי
.המהיר
Rקצרלזמןהנסיעהשבוהכבישאתמכירהלאהמערכת

כבישבצומתללמש,דומהמהירכבישאומהירככביש
.מהיר

כבישמחדשמזהההאקטיביהנתיבהחלפתעזרכאשר
,Jהלחצניםאחדדרךזהאתלהפעיליכולאתה,מתאים
MאוNמחדש.

עזרמערכותבתפריטבתפריטהנהגהנהגבצגבצגתצוגהתצוגה

נתיבמעברביצוע:ירוקחץ1
בוטלהמסלולמעבר:אדוםחץ2
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התצוגהתופיע,זמיןנתיבלהחלפתהאקטיביהעזרכאשר
אבלהמערכתהופעלהאם.הנהגבצגירוקיםחתיםעם±
,מתקיימיםהתנאיםכלשלאללמשבגלל,כעתזמינהאינה

.הנהגבצגאפוריםחציםעם±התצוגהמופיעה
להחליףומותרהסמוךבנתיבמכשולאורכביזוההלאאם
למזמןהאיתותאתיפעילשהנהגלאחרמתחילהדבר,נתיב
לידבירוקמהבהבחץידיעללנהגתוצגהנתיבהחלפת.קצר
מוצגעזרמערכותבתפריט,הנהגבצג.±ההגהסמל
למשלמוצגתבנוסף.הסמוךהנתיבעלהמצביע1ירוקחץ

נתיבהחלפת(ההודעה
).שמאלה
:הבאיםבמצביםבפרטיבוטלנתיבלמעברהאקטיביהעזר
Rשזוההמכשוללמשל(משתניםהסביבתייםהתנאים.(
Rמההגהידיואתמורידהנהג.
Rהנגדיבכיווןאומדיחזקההגהגלגלאתמסובבהנהג.
Rהנגדיבכיווןהאיתותמחווןאתמפעילהנהג.
RהאקטיביהמרחקשמירתעזרDISTRONICעזראו

.מושבתיםהאקטיביההיגוי
Rכמתוכנןהרכבידי-עללהתבצעיכולהאינוהנתיבמעבר.

:הבאבאופןמוצגנתיבלמעברהאקטיביהעזרשלביטול
Rלאדוםהופךהנבחרבכיווןהחץ.
Rמתאימההודעהתופיעהנהגבצג.

Rאזהרהצלילמושמעמסוימיםבמצבים.

רכבבושישלנתיבמעברעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.פנוישלצדךהנתיבאםלזהותהנתיבעזריכולתמידלא
שהנתיבפיעלאףנתיבבמעברלהתחילעשויהוא

.תפוסשלצדך
ושאינךפנוישלצדךשהנתיבודאנתיבמעברלפני0

.אחריםדרךמשתמשימסכן
.הנתיבמעברתהליךאחרעקוב0

לאתפקודביטולעקבדרכיםתאונתסכנתאזהרהאזהרה&
הנתיבמעברעזרשלצפוי

לא,הנתיבמעברעזרשלהמערכתלגבולותמגיעכאשר
.פעילהתישארשהמערכתבטוח
.תומךהיגוישלמומנטיםאזמציעלאהנתיבמעברעזר
עלהידייםבאמצעותתמידהנתיבמעבראתבצע0

בלימהאו\והיגויובצעהתנועהאתנטר.ההגה
.הצורךבעת

המערכתהמערכתגבולותגבולות
עזרשלהמערכתלגבולותכפוףהאקטיביהנתיבהחלפתעזר

.)192עמוד3(האקטיביההיגוי

אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים,בנוסף
:כללתפעללא
Rמלוכלכיםאומכוסים,פגומיםהחיישנים

.)177עמוד3(
Rתקלהמציינתהחיצוניתהתאורה.
Rחדיםבעיקוליםלמשל,מתאיםכבישמזההאינההמערכת

.מהירלכבישעלייהאחרימעטאו
Rבכבישעבודהבאתרנמצאהרכב.
האקטיביהנתיבמעברעזרשלהחיישניםטכנולוגית%

נסיעהמרחקכדיתוךאוטומטיבאופןעצמהאתמכיילת
לאהלימודתהליךבמהלך.הרכבמסירתלאחרמסויים
חיציםיוצגוולאזמיןהאקטיביהנתיבמעברעזריהיה
.Øהאקטיביההיגויעזרסמלליד

אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבהחלפתהחלפתעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
נסיעה2עזרמערכות2הגדרות2©1

.הפונקציהאתכבהאוהפעל0
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אקטיביאקטיביבלימהבלימהעזרעזר

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרפונקציותפונקציות
:הבאותהפונקציותאתכוללהאקטיביהבלימהעזר
Rמרחקלשמירתאזהרהאות
Rאוטונומיתבלימהפונקציית
Rלמצבהמותאמתבלימההגברת
Rבמדינהתלוי(חומקהיגויעזר(

סכנתאתלמזערלךלסייעיכולהאקטיביהבלימהעזר
להפחיתאורכבובהולכיאופנייםברוכבי,ברכביםההתנגשות

.התאונההשלכותאת
נשמעהתנגשותסכנתמזהההאקטיביהבלימהעזרכאשר
.נדלקתLהמרחקאזהרתונוריתאזהרהצליל

1מאודקטןמרחקמרווחמוצגעזרמערכותבתפריט
עודהמרחקאתמקטיןאתהאם.אדוםבצבעשלפניךמהרכב
זיהויבעת.אדוםבצבעיודגשלפניךשנוסעהרכבגם,יותר
.הרכבלפני2אדומיםם"מכגלייופיעוהתנגשותסכנת
מתקיימתלמדינהבהתאם:®PRE-SAFEעםעםרכביםרכבים
.קלותחגורותמתיחותדרךתחושתיתאזהרה
תמיכהכאשר:אקטיביתאקטיביתסביבהסביבהתאורתתאורתעםעםרכביםרכבים%

האקטיביהבלימהעזראזהרת,מופעלתבאזהרות
הסביבהתאורתבאמצעותבנוסףתודגש

.)133עמוד3(
המערכתקריטייםשבמצביםייתכןלאזהרהמגיבאינךאם

.עצמאיתתבלום
גםהאקטיביהבלימהעזריכולקריטייםבמצביםבמיוחד
במקרהיופעלוהאזהרהוצלילהאזהרהנורית.עצמאיתלבלום

.הבלמיםעםביחדזה
בעתהבלםעלתלחץאוקריטיבמצבבעצמךתבלוםאם

בלימההגברתתספקהמערכת,אוטונומיבלימהתהליך
הבלימהלחץאתתגבירהיאהצורךבמקרה.למצבהמותאמת

.מלאהלבלימהעד

,למצבבהתאםבבלימהסיועאואוטונומיתבלימהנעשתהאם
באופןשתמחק,הנהגבצג1המוקפץהחלוןמופיע

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

עזרשלהזיהויכושרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מוגבלהאקטיביהבלימה

בבירורלזהותהאקטיביהבלימהעזריוכלתמידלא
.מורכביםתנועהומצביאובייקטים

ורקאךתסמוךואלהתנועהלמצבתמידלבשים0
האקטיביהבלימהעזר.האקטיביהבלימהעזרעל
מרחקעללשמורהאחריות.בלבדעזראמצעיהוא
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ולבלוםהדרושההמהירותעללשמור,בטיחות
.הנהגעלמוטלתבזמן

.הצורךלפילחמוקאולבלוםמוכןהיה0

התצוגהתופיע,כבויהאקטיביהבלימהעזרכאשר%
æהנהגבצג.
,מוגבלהפונקציההיקףאוזמינהאינההמערכתכאשר
.Äהתצוגהתופיע

.האקטיביהבלימהעזרשלהמערכתלגבולותגםלבשים

:הבאיםהבאיםהמהירותהמהירותבטווחיבטווחיזמינותזמינותהבודדותהבודדותהפונקציותהפונקציות
:הבאיםבמצביםמזהירמרחקלשמירתהאזהרהאות
Rשניותכמהבמשךש"קמ30כמעטשלמהירותכאשר

למהירותביחסמדינמוךמלפניםהנוסעלרכבהמרחק
בצגהמרחקאזהרתשלהאזהרהנוריתנדלקת,הנסיעה
.Lהנהג
Rמתקרבש"קמ7כמעטשלממהירותהחלאתהכאשר

תשמע,קריטיבאופןרגלהולךאואופנייםרוכב,לרכב
הנהגבצגהמרחקאזהרתשלהאזהרהונוריתאזהרהצליל
Lנדלקת.
מתקיימתלמדינהבהתאם:®PRE-SAFEעםעםרכביםרכבים
.קלותחגורותמתיחותדרךתחושתיתאזהרה

.מהמכשוללחמוקאומיידלבלוםיש,האפשרבמידת

מרחקמרחקלשמירתלשמירתאזהרהאזהרהאותאות
צלילבאמצעותלךלסייעיכולמרחקלשמירתהאזהרהאות

:אזהרהונוריתמקוטעאזהרה
Rלרכביםבתגובהש"קמ250-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rרגלהולכי,לרכביםבתגובהש"קמ120-כעדבמהירות

חוציםאופנייםורוכבי
Rלרכביםבתגובהש"קמ100-כעדשלבמהירויות

עומדים
Rאופנייםלרוכביבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות

לפניך
Rרגללהולכיבתגובהש"קמ70-כעדשלבמהירויות

עומדיםאופנייםורוכבי

אוטונומיתאוטונומיתבלימהבלימהפונקצייתפונקציית
ממהירותהחללהתערביכולההאוטונומיתהבלימהפונקציית

:ש"קמ7-כשל
Rלרכביםבתגובהש"קמ250-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rרגלהולכי,לרכביםבתגובהש"קמ120-כעדבמהירות

חוציםאופנייםורוכבי
Rלרכביםבתגובהש"קמ100-כעדשלבמהירויות

עומדים

Rאופנייםלרוכביבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות
לפניך
Rרגללהולכיבתגובהש"קמ70-כעדשלבמהירויות

עומדיםאופנייםורוכבי

למצבלמצבבהתאםבהתאםבבלימהבבלימהסיועסיוע
ממהירותהחללהתערביכוללמצבבהתאםבבלימההסיוע
:ש"קמ7-כשל
Rלרכביםבתגובהש"קמ250-כעדשלבמהירויות

לפניךשנוסעים
Rרגלהולכי,לרכביםבתגובהש"קמ120-כעדבמהירות

חוציםאופנייםורוכבי
Rלרכביםבתגובהש"קמ100-כעדשלבמהירויות

עומדים
Rאופנייםלרוכביבתגובהש"קמ80-כעדשלבמהירויות

לפניך
Rרגללהולכיבתגובהש"קמ70-כעדשלבמהירויות

עומדיםאופנייםורוכבי

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרשלשלבבלימהבבלימהההתערבותההתערבותביטולביטול
עזרשלבבלימהההתערבותאתרגעבכללהפסיקבאפשרותך
:הבאבאופןהאקטיביהבלימה
Rקיקדאוןאוההאצהדוושתעלמלאהלחיצה
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Rהבלםדוושתשחרור

האקטיביהבלימהעזר,מתמלאהבאיםמהתנאיםאחדאם
:בבלימהההתערבותאתלהפסיקעשוי
Rמהמכשולחומקאתה.
Rהתנגשותסכנתיותראין.
Rבדרךמכשולעודמזההאינההמערכת.

מתקרביםמתקרביםדרךדרךמשתמשימשתמשיעלעלתגובהתגובה
דרךמשתמשיעללהגיבגםיכולהאקטיביהבלימהיזר

:שזוהומתקרבים
Rש"קמ100עדשלמהירותעלתגובה
Rצפצוףבאמצעותמתקרביםדרךמשתמשימפניאזהרה

אזהרהומנורתהזהרה
Rחומרתאתלהפחיתכדי,אוטונומיתבלימההתירבות

ההתנגשות

חומקחומקהיגויהיגויעזרעזר

החומקההיגויעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

בבירורלזהותהחומקההיגויעזריוכלתמידלא
.מורכביםתנועהומצביאובייקטים

אינוהחומקההיגויעזרשלבהיגויהסיועזאתמלבד
.התנגשותלמנועכדימספיק

ורקאךתסמוךואלהתנועהלמצבתמידלבשים0
.החומקההיגויעזרעל

.הצורךלפילחמוקאולבלוםמוכןהיה0
אקטיביהיגויבאמצעותהעזרשלהסיועאתהפסק0

.קריטייםלאבמצבים
רכבהולכיישנםכאשרהולמתבמהירותסע0

.הכבישבסביבת

:החומקההיגויעזרשלהמאפייניםהםאלה
Rורכביםאופנייםרוכבי,רגלהולכיזיהוי
Rתמרוןזיהויבעתנוסףהיגויסיועבאמצעותעזרה

התחמקות
Rתמרוןבעתההגהשלמהירהתנועהבאמצעותהפעלה

התחמקות
Rהרכבשלובהתיישרותבהתחמקותסיוע
Rשללמהירותועדש"קמ20-כשלממהירותהחלתגובה

ש"קמ110-כ

עתבכלהחומקההיגויעזרשלהתמיכהאתלסייםיכולאתה
.נגדיהיגויידיעל

המערכתהמערכתגבולותגבולות
מהזמןעוברנסיעההתחלתלאחראוההצתההפעלתלאחר
.זמיןהמערכתהספקשמלואעד

תופיע,מוגבלהפונקציההיקףאוזמינהאינההמערכתכאשר
.הנהגבצגÄהאזהרהנורית

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

יציביםלאראותתנאיאו
Rאופגומים,אדיםמכוסים,מלוכלכיםהחיישניםכאשר

)177עמוד3(מכוסים
Rלדוגמה,לחיישניםמפריעיםאחריםמכםמקורותכאשר

מקוריםבחניוניםמכםקרנישלחזקההחזרהבעת
Rבצמיגיםאווירלחץאובדןומציגהמזהההמערכתכאשר

הצמיגיםבאחדפגםאו
Rאתמזההאינההיאשבהם,מורכביםתנועהבמצבי

משמעיחדבאופןהאובייקטים
Rבמהירותשנכנסיםרכביםאואופניים,רגלהולכיכשישנם

החיישניםשלהכיסוילאזור
Rאואחריםחפציםבאמצעותמכוסיםדרךמשתמשיכאשר

אחריםלחפציםצמודיםנמצאים
Rנוהגאוהרגלהולךשלהאופיינייםהמתארקוויכאשר

הרקעפניעלבולטיםאינםאופניים
Rככזהאופנייםנהגאורגלהולךמזההאינההיאכאשר,

אחריםאובייקטיםאומיוחדלבושעקבלדוגמה
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Rחגוראינוהנהגכאשר
Rצריםבעיקולים

מכיילתהאקטיביהבלימהעזרשלהחיישניםטכנולוגית%
מסוייםנסיעהמרחקכדיתוךאוטומטיבאופןעצמהאת

הבלימהעזרהזההלימודבתהליך.הרכבמסירתלאחר
.בלבדמוגבלבאופןזמיןאוזמיןאינוהאקטיבי

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרהגדרתהגדרת

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיביבלימהעזר2מהתנגשותהימנעות2
.המבוקשתההגדרהאתבחר0

שלהבאהההתנעהלאחרגםהמצבבאותונותרתההגדרה
.המנוע

האקטיביהאקטיביהבלימההבלימהעזרעזרכיבויכיבוי
.תמידמופעלהאקטיביהבלימהעזראתלהשאירמומלץ%
.כבויבחר0

הבלימהפונקציית,הרחקשמירתאזהרתפונקציית
.יכבוהחומקההיגויועזרהאוטומטית

תיבחר"בינוני"ההגדרההבאההמנועבהתנעת
.אוטומטית

æהסמליוצגכבויהאקטיביהבלימהעזרכאשר%
.תכליתי-הרבהצגשלהסטטוסבאזור

תמרוריםתמרוריםעזרעזר

התמרוריםהתמרוריםעזרעזרתפקודתפקוד
תכליתית-הרבבמצלמההתמרוריםאתלוכדהתמרוריםעזר

.הדיגיטליתהניווטבמפתהמופיעלמידעאותםומשווה
המהירותהגבלותאתמציגשהואבכךלךלסייעתפקידו
אם.העיליבצגאוהנהגבצגמזההשהואהעקיפהואיסורי
להזהיריכולההמערכת,המותרתהמהירותממגבלתחרגת
.אותך

נוספותפונקציותלךלהציעיכולההמערכתמסוימותבמדינות
אורגלהולכילמעברימתקרבאתהכאשראותךולהזהיר
.אדוםרמזוראועצורשלטיבטעותחוצהכשאתה
עלהמפורטתהגבלהעםתמרוריםגםומעבדתמזהההמצלמה

).רטובכבישלדוגמה(נוסףתמרורידי
תמרורי.הנהגבצגנבחריםתמרוריםרקמציגהתמרוריםעזר

עדיפותתמידיקבלוהדרךלצדיהמהירותומגבלותהתנועה
.הנהגבצגהמוצגיםמהירותומגבלותתמרוריםפניעל
:הבאותלהנחיותלבשים,מזהחוץ
Rהאווירומזגהסביבה,הנהיגהלתנאיהמהירותאתהתאם.

Rהדרךלצדיהמוצביםלתמרוריםלבשים.
Rהתעבורהולתקנותהתנועהלחוקילבשים.

אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

הנהגהנהגבצגבצגתצוגותתצוגות

מותרתמהירות1
מגבילתנאיכשישנומותרתמהירות2
המגבילהתנאיעםנוסףתמרור3

.הנהגבצגזמניתבותמרוריםשניעדלהציגיכולההמערכת
בתצוגה.עדיפותתמידיקבלוהמהירותמגבלותעלתמרורים
.מהירותמגבלתעםאחדתמרורמקסימוםלהציגניתןהעילית

בזיהוילמשל,הנהגבצגמהירותתמרורישנימוצגיםאם
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המהירותמגבלתשלהערךתמידיוצג,בדרךהגבלות
שמירתעזראוהמהירותמגבילאללהעברה1השמאלית
.העיליתבתצוגהויוצגDISTRONICהאקטיביהמרחק

להציגשניתןלתמרוריםדוגמאות

:1הבאיםהתמרוריםאתולהציגלזהותיכולהתמרוריםעזר
Rמהירותמגבלת
Rמהירותהסרת
Rעקיפהאיסורי
Rלמשחקיםרחוב

3הבאיםהנוספיםהסימניםאתלזהותיכולהתמרוריםעזר
בעזרתההגבלותשלהרלוונטיותאתלהעריך,צורךישואם

:ברכבהנוספיםהחיישנים
Rרטובבכביש
Rחלקבכביש
Rבערפל
Rזמניותהגבלות
Rמהירמכבישיציאות
Rגרורעםלרכביםהגבלה

הדיגיטליתהדרכיםמפתבנתוניגםמשתמשהתמרוריםעזר
גםהנהגבצגהתצוגהאתלעדכןניתןלכן.הניווטמערכתשל
,כבישהחלפתאויישובגבולחצייתבעת,התמרורזיהויללא

ביצועלאחראומהירמכבישירידהאועלייהבעתלמשל
.בצומתפנייה
המרביתהמהירותאתלקבועיכוללאהתמרוריםעזראם

הבאההתצוגה),שילוטחוסרבגלללמשל(המותרתהנוכחית
:הנהגבצגמופיעה

התמרוריםעזרשבהבמדינהנמצאהרכבאםקבועהזותצוגה
.המדינותבכלזמיןאינותמרוריםעזר.זמיןאינו
עזרשלבצגלהודעותהמתייחסלמידעלבשים,כןכמו%

.)408עמוד3(התמרורים

המותרתהמותרתהמרביתהמרביתמהמהירותמהמהירותחריגהחריגהבעתבעתאזהרהאזהרה
בשוגגחורגאתהכאשראותךלהזהיריכולההמערכת

במערכתלהגדירתוכלכךלשם.המותרתהמרביתמהמהירות
המותרתהמרביתמהמהירותחריגהמאיזוהחלהמולטימדיה

בלבדחזותיתתהייההאזהרההאםלקבועניתן.האזהרהתופק
גםתושמעהאםאו)הנהגבצגהתמרורשלהבזקיםשלושה(

.אזהרהצלילידי-עלקוליתאזהרה

)למדינהלמדינהבהתאםבהתאם(תמרוריםתמרוריםעזרעזרשלשלנוספותנוספותפונקציותפונקציות
להזהיריכולהתמרוניםעזר:כניסהכניסהמניעתמניעתשלטישלטיעםעםאזהרהאזהרה
,כבישבקטעהקבועהנסיעהכיווןנגדנוסעאתהכאשר,אותך
.אחד-כיוון-כבישאומהירלכבישבכניסהללמש
אותךלהזהיריכולהתמרוניםעזר:רגלרגלהולכיהולכימעברמעבראזהרתאזהרת
מתקרבאתהכאשר,ש"קמ70-כשלנסיעהמהירותעד

נעיםאוסכנהבאזורנמצאיםרגלוהולכירגלהולכילמעבר
.בו

עדאותךלהזהיריכולהתמרוניםעזר:עצורעצורבשלטיבשלטיאזהרהאזהרה
עצורשלטלחצותעומדאתהאם,ש"קמ70-כשלמהירות
כאשרללמש,ברורלהיותצריךהשילוטכךלשם.כוונהללא

י"עעצורשלטלאשרניתןאועצורשלטיכמהמזהההמערכת
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לא,שוניםשלטיםמספרמזוההאם.הדיגיטליתהניווטמפת
.אזהרהשוםתהיה
אותךלהזהיריכולהתמרוניםעזר:אדומיםאדומיםברמזוריםברמזוריםאזהרהאזהרה
רמזורלחצותעומדאתהאם,ש"קמ70-כשלמהירותעד

.כוונהללאאדום
:הבאיםהתנאיםלהתקייםצריכיםכךלשם
Rמזוהיםרמזוריםמספר.
Rאדומיםהמזוהיםהרמזוריםכל.
Rבצדנמצאהמזוהיםהאדומיםהרמזוריםאחדלפחות

.האישיהנתיבבצדהקדמיהנוסע
Rהבאהאותותרצףאתישלרמזורים)vלמטהמלמעלה:(

.ירוק,צהוב,אדום
האזהרהאתולכבותלהפעיל,זמיןאם,יכולאתה%

אדומיםורמזוריםעצורשלטי,רגלהולכיבמעברי
נוספיםאזהרהתכניתחתהתמרוניםעזרבתפריט

.)202עמוד3(

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצביםבמיוחד

:כללתפעללא
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

,קיצוניבאופןמשתניםוהצלהאורתנאיכאשר,מספיק
רברססכשישנואואבקבסופות,בערפל,בשלג,בגשם

Rאוישירהשמשמקרינת,נגדיתמתנועהלדוגמה,בסנוור
מהחזרות

Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר
פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
אחרבאופןמכוסהאו
Rלכלוךבשללמשל,לזיהויניתניםאינםהתמרוריםכאשר,

,סיבוב,לקוימיקום,נזק,קרח,שלג,דהייה,הסתרה
לאתאורהאולפניךהנוסעלרכבמאודקרובנסיעה
מספקת
Rפעיליםתמרורים,שידורתדריכמוטכנייםתנאיםבשל

יזוהואולזיהויניתניםאינםLEDבתצוגתהמשתמשים
שגויבאופן
Rמערכתשלהדיגיטליתהדרכיםבמפתהמידעכאשר

מעודכןאינואושגוי,שלםאינוהניווט
Rלמשל,משמעותמרוביהנתיבאוהתמרורכאשר

מכבישיםוביציאותבכניסות,בנייהבאתריתמרורים
מקביליםבכבישיםאוסמוכיםבנתיבים,מהירים
Rהתקןפי-עלאינוהתמרורכאשר
Rלמדינהספציפייםהםהכבישתוואיאוהתמרורכאשר,

,הניווטמערכתשלהמסלולמהנחיותחריגהוקיימת
בנייהאתרילאחראובתוךלמשל
Rעובריםכאשר,חדיםובעיקוליםחדסיבובלאחר

המצלמהשלהראייהלשדהמחוץתמרורים

Rמותקניםאומודבקיםעליורכבשלעקיפהביצועבעת
תמרורדמויימדבקות
Rמחברדרךלרכבהמחובריםשינועבהתקנישימושבעת

לקחתעשויההמערכת,אופנייםמנשאלמשל,הגרור
גרורעםהנוסעיםלרכביםהתקפותהגבלותבחשבון

התמרוריםהתמרוריםעזרעזרהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
תמיכה2עזרמערכות2הגדרות2©1
תמרוריםעזר2

מהירותמהירותהתראתהתראתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.מהירותאזהרתאתכבהאוהפעל0

האזהרההאזהרהסוגסוגהגדרתהגדרת
.מהירותאזהרתליד´בחר0
.חזותיתאוואקוסטיתחזותיתבחר0

האזהרההאזהרהסףסףהגדרתהגדרת
.אזהרהתופקמהירותחריגתמאיזוהחלקובעזהערך
.המבוקשתהמהירותאתקבעאזהרהסףתחת0

התמרוריםהתמרוריםעזרעזרשלשלנוספותנוספותפונקציותפונקציותשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.נוספיםאזהרהתכניאתכבהאוהפעל0

.כבותאומופעלותהזמינותהפונקציות
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נוספותנוספותפונקציותפונקציותעבורעבורהאזהרההאזהרהסוגסוגקביעתקביעת
.נוספיםאזהרהתכניליד´בחר0
.חזותיתאוואקוסטיתחזותיתבחר0

רמזוררמזורתצוגתתצוגת

הרמזורהרמזורתצוגתתצוגתבנושאבנושאמידעמידע
אדוםרמזורלפניההמתנהבזמןבנהגתןמכתהרמזורתצוגת
המצלמהתמונת.המרכזיבצגהמצלמהתמונתתצוגתדרך

האדוםהרמזורלפניהראשוןהרכבשלהנהגכאשר,מוצגת
.בנסיעהמתחילהרכבכאשרומוסתרת

הרמזורהרמזורתצוגתתצוגתהצגתהצגת

תנאיםתנאים
Rמופעלתרמזורתצוגתהאפשרות.
Rזמינהאחתרמזורתצוגת.

:מולטימדיהמערכת
סיוע2עזרמערכות2הגדרות2©1
רמזורתצוגת2

תמונתמוצגת,הרמזורלפניהראשוןבמקוםעוצרהרכבכאשר
.המרכזיבצגהרמזורעםהמצלמה
.המצלמהתמונתתוסתר,לנסועמתחילכשהרכב

.DEאתכבהאורמזורתצוגתהפעל0

זמינותזמינותאחרותאחרותבפונקציותבפונקציותשימוששימוש
.´בחר0
.אוטומטיאודרישהפיעלבחר0

רמזוריםותצוגתמוגדרתדרישהפיעלהאפשרותאם
.כאןהקשאנארמזוריםלתצוגתההודעהתוצג,זמינה
.המצלמהתמונתתופיעההודעהאישורלאחר
תמונתשלהרמזוריםתצוגת,אוטומטיההגדרהנקבעאם

.אוטומטיתתופיעהמצלמה

מהרכבמהרכבהיציאההיציאההתראתהתראתעםעםהמתהמתלשטחלשטחהאקטיביהאקטיביהעזרהעזר

יציאהיציאההתראתהתראתעםעםמתמתשטחשטחלזיהוילזיהויהאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתפקודתפקוד
מהרכבמהרכב
עדהאזוראתמ"מכעםמבקרמתשטחלזיהויהאקטיביהעזר
.שלךהרכבלידמטר3ומאחורהמטר40
לזהותיכולההמערכתש"קמ12-כשלנסיעהממהירותהחל
.אזהרהולהוציאזהניטורבאזורנוסעיםאשררכבים
ולפיהרכבאבזורלפילהשתנותיכולהאזהרהסוג%

.שנבחרהההגדרה
הנהגבצגהמצבתצוגת
R¸)מוכנהאיננהאך,מופעלתהמערכת):אפור

.לתפקוד
R¸)לתפקודומוכנהמופעלתהמערכת):ירוק.

עזרמערכותבתפריטהנהגבצגתצוגה

במראההאדומההאזהרהנורת,הנטורלאזורנוסערכבכאשר
העזרמערכתבתפריט.באדוםנדלקתהרלוונטיתהחיצונית
עליובאדוםוהנתיב1החיצוניתבמראההנוריתגםנדלקת
.מודגרהרכבזוהה
כיווןמחווןאתמפעילואתההנטורלאזורנוסערכבכאשר
ונורתכפולאזהרהצלילנשמע,הרלוונטיבכיווןהנסיעה
בהחיווי.באדוםתהבהבהרלוונטיתהחיצוניתבמראההאזהרה
הרכבליד2אדומיםם"מכגלימופעיםהעזריםשלהגרפי
.שלך
יישמעלא,דלוקנשארכיווןלאותוהאיתותפנסנשאראם
בעקיפה.נוסףאזהרהצלילהמזוההיםהאחריםהרכביםבכל

.אזהרהתופקלארכבשלמהירה
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תמיכהכאשר:אקטיביתאקטיביתסביבהסביבהתאורתתאורתעםעםרכביםרכבים%
המתלשטחהאקטיביהעזראזהרת,מופעלתבאזהרות
הסביבהתאורתבאמצעותבנוסףתודגש

.)133עמוד3(
אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

לשטחהאקטיביהעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המתח

:הבאיםבמצביםמגיבאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר
Rעוקףשאתהרכבלביןבינךהצדיהמרווחכאשר

.המתבשטחנמצאוהרכב,קטן
Rבהפרשאותךועוקפיםאליךשמתקרביםלרכבים

.גדולמהירות

להגיביכולאינומתיםשטחיםלזיהויהעזראלובמקרים
.להתריעאו
מרחקעלושמורהתנועהלמצבתמידלבשים0

.שלצדךהרכבוביןבינךביטחון

מהרכבמהרכביציאהיציאההתראתהתראת
לזיהויעזרשלאופציונליתתכונההיאמהרכבהיציאההתראת
מפניהרכביושביאתלהזהירותפקידה,האקטיביהמתהשטח
.עומדהרכבמןיציאתםבעתמתקרביםרכבים

היציאהאזהרתלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

עלולאנייחיםחפציםעלמגיבהלאהיציאהאזהרת
.גדולמהירותבהפרששמתקרביםרכבים
.הבאיםבמצביםלהזהיריכולהלאהיציאהאזהרת
התנועהלמצבהדלתותפתיחתבעתתמידלבשים0

.מספיקולמריב

החיצוניתבמראההאזהרהנורת,הנטורלאזורנוסערכבכאשר
.באדוםנדלקתהרלוונטית

,המזהירבצדהדלתידיתאתמושךהרכבמנוסעיאחדכאשר
המתאימהבדלתהסביבהותאורתכפולאזהרהצליליישמע
.באדוםיהבהבוהרלוונטיתהחיצוניתבמראההאזהרהונורת
MBUXעםעםרכביםרכבים Interieur-Assistent:האזהרה

באזורידואתמחזיקהרכבנוסעכאשרכברמתחילהחזותית
.הדלת
:אקטיביתאקטיביתסביבהסביבהתאורתתאורתאואוסביבהסביבהתאורתתאורתעםעםרכביםרכבים%

שלבאזהרותתמיכהאתלכבותאולהפעיליכולאתה
.)133עמוד3(הסביבהתאורת

לאבזורבהתאםלהשתנותיכולההאזהרהאותותתצוגת%
.להגדרהובהתאםהרכב
לזיהויהאקטיביהעזרכאשררקזמינהמהרכבהיציאההתראת
כיבוילאחרהיותרלכלדקותשלושועד,מופעלמתשטח

עלמסומנתמהרכבהיציאההתראתשלהזמינותסוף.ההצתה
.הצדבמראותההתראהנוריתשלהבהוביםשלושהידי

אינהוהיאבלבדעזרמערכתהיאמהרכבהיציאההתראה
האחריות.הרכבמיושביהנדרשתהלבותשומתאתמחליפה
עלתמידמוטלתמהרכביוצאיםוכאשרהדלתותפתיחתבעת
.הרכביושבי

המערכתהמערכתגבולותגבולות
במיוחדמוגבליהיההמתלשטחהאקטיבישהעזרייתכן

:הבאיםבמצבים
Rמכוסיםאומלוכלכיםהחיישניםכאשר
Rבשלגאוכבדבגשם,בערפללדוגמה,לקויהבראות
Rאופנועיםאואופנייםכגון,צריםרכביםכשישנם
Rצריםאומאודרחביםבנתיבים
Rחדבאופןשלהםהנתיבבצדשנעיםנהיגהבדרכי

לגדרותקרובנהיגהבעתשוואאזהרותלהציגעשויהוא
ודא.נתיביםביןלהפרדהאחריםקשיחיםאמצעיםאוהפרדה
משתמשילביןבינךהרכבבצדמספיקגדולמרווחשישתמיד
.אחריםומכשוליםהדרך

ייתכן,משאיותכגון,ארוכיםרכביםלידממושכתבנסיעה
.תופסקשהאזהרה

אינוהמתלשטחהאקטיביהעזרמשולבאחוריהילוךכאשר
.לפעוליכול
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מחובר,אופנייםמנשאאונגררלמשל,הובלההתקןכאשר
העזר,כראוימתבצעהחשמליוהחיבורהגרירהלהתקן

.לפעוליכולאינוהמתלשטחהאקטיבי
מוגבלבאופןיפעלמהרכבהיציאההתראהשלשהזיהויייתכן
:הבאיםבמצביםגם
Rחניהבמקומותסמוכיםרכביםידיעלכבויהחיישןכאשר

צרים
Rלרכבאנשיםבהתקרבות
Rלאטנעיםאוזזיםשאינםבאובייקטים

שטחשטחלזיהוילזיהויהאקטיביהאקטיביהעזרהעזרשלשלבבלימהבבלימהההתערבותההתערבותפונקצייתפונקציית
המתהמת
סכנתמזההמתיםשטחיםלזיהויהאקטיביהעזרכאשר

המערכת,החיישניםשלהניטורבטווחצדדיתהתנגשות
זופעולהשלמטרתה.הנסיעהמסלולאתלתקןכדיבולמת
.תאונהלמנועלךלסייעהיא

פועלתהנסיעהמסלולתיקוןלצורךבבלימהההתערבות
.ש"קמ200-לכש"קמ30-כשביןהמהירויותבתחום

שלבבלימהההתערבותלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המתהשטחעזר

יכולהאינההנסיעהמסלוללתיקוןהבלמיםהפעלת
.מצבבכלתאונהלמנוע

,ההאצהאוהבלימה,ההיגויאתבעצמךתמידבצע0
מזהירהמתלשטחהאקטיביהעזרכאשרבמיוחד

.בנתיבהרכבאתלשמורכדיבולםאו
.הרכבבצדיביטחוןמרחקעלתמידשמור0

לשטחהאקטיביהעזרלמרותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המת

:הבאיםבמצביםמגיבאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר
Rגבוההבמהירותרכביםעוקףאתהכאשר.
Rמתקרביםמדיגדוליםמהירותבהפרשירכביםכאשר

.עוקףואתה

להגיביכולאינומתיםשטחיםלזיהויהעזראלובמקרים
.להתריעאו
מרחקעלושמורהתנועהלמצבתמידלבשים0

.שלצדךהרכבוביןבינךביטחון

,הנסיעהמסלולאתלתקןכדיבבלימהמתערבתהמערכתאם
ויישמעהחיצוניתבמראההאדומההאזהרהנוריתתהבהב
,1התצוגההנהגצגעלתופיעלךבנוסף.אזהרהצליל

.צדיתהתנגשותמפניהמתריעה
שלאבבלימהלהתערבעשויההמערכתנדיריםבמקרים
אתלסובבעליךבבלימהכזוהתערבותלבטלכדי.לצורך
.ההאצהדוושתעלללחוץאוההפוךלכיווןההגה

המערכתהמערכתגבולותגבולות
כדיבבלימהתתערבלאהמערכתהבאיםבמצביםבמיוחד
מותאםלאבאופןתתערבשהיאאו,הנסיעהמסלולאתלתקן
:למצב
Rלדוגמה,רכבךצדימשניממוקמיםמכשוליםאורכבכלי

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

.האקטיביהבלימהעזר
RESP®כבויה.
Rפגוםצמיגאובצמיגאווירלחץאובדןמזוהה.
Rמחובר,אופנייםמנשאאונגררלמשל,הובלההתקן

.כראויהתבצעהחשמליוהחיבורהגרירהלהתקן

מתמתשטחשטחלזיהוילזיהויאקטיביאקטיביעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
מהתנגשותהימנעות2עזרמערכות2©1
מתיםשטחיםלזיהויאקטיביעזר2
.אקטיבימתשטחעזרבחר0
).כבוי(אומופעלבחר0

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהאקטיביאקטיביעזרעזר

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירההאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתפקודתפקוד
שלהקדמיהאיזורעלשומרהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
)177עמוד3(תכילתיתרבמצלמהבאמצעותשלךהרכב
הנהיגהנתיבשלרצויהלאעזיבהמפניעליךלשמורויכול

היגוייהתערבותבאמצעותאותךלהחזיריכולההמערכת.שלך
אותךלהזהירובנוסףשלךהנהיגהלנתיבהנתיבלתיקון

הנתיבשמירתעזר.ההגהשלבולטתתגובהבאמצעות
200לביןש"קמ60שביןהמהירויותבתחוםזמיןהאקטיבי

.ש"קמ
:הבאיםהתנאיםתחתלהתערביכולההמערכת
Rנתיביםסימוןמזהההאקטיביהנתיבשמירתעזר.
Rהקדמיהגלגלבאמצעותהנתיבסימןעלנוסעאתה.

בצדהתערבותתהיהלא,האיתותפנסאתמפעילאתהכאשר
על,אחררכבללמש,מכשולמזהההמערכתכאשר.הנקוב
.האיתותפנסלמרותהתערבותתהיה,הסמוךהנתיב
אבל,האיתותפנסהפעלתבליהנתיבאתעוזבאתהכאשר
.התערבותתהיהלא,שלךנתיבבאותומכשולמזוהה

צלילויישמעהנהגבצג1התצוגהמופיעההבאיםבמקרים
:אזהרה
Rנמשכתהרקטיביהנתיבעלשמירהעזרשלהתערבות

.כמעטשניותמעשריותר
Rבלידקותשלשכמעטתוךיותראוהתערבויותשתייהיו

.הנהגשלהיגוייהתערבות

להגדיריכולאתההפעילהנתיבעללשמירההעזרבהגדרות
התמיכהדרגתהיאמה,להגדירוכךהמערכתשלהרגישותאת

צריכההמערכתאםלהגדירבנוסףיכולאתה.להיותשצריכה
תישארההגדרה.רצפיםרקאומקווקויםנתיבסימניעללהגיב
.)208עמוד3(שמורההרכבשלמחדשהתנעהאחריגם

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירההאקטיביהאקטיביהעזרהעזרשלשלמצבמצבתצוגתתצוגת
Rð)מופעלהאקטיביהנתיבשמירתעזר):אפור,

.מוכןאיננואבל
Rð)ומוכןמופעלהאקטיביהנתיבשמירתעזר):ירוק.

מצבתצוגתתהיה,בלבדאחדבצדמוכנההמערכתכאשר
.בצדתלויה
Rð)החזירהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר):אדום

לנתיבהנתיבלתיקוןהיגוייהתערבותבאמצעותאוך
,בהגההפטיתאזהרהבנוסףהשמעתכאשר.שלךהנהיגה
.בצדתלויהמצבתצוגתתהיה.המצבתצוגתמהבהבת

Rï)מכובההנתיבעללשמירההאקטיביהעזר):לבן.
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Rï)להודעותגםכךלשםלבשים.תקלהיש):צהוב
.הצג

"עזרעזר"בתפריטבתפריטהנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירההאקטיביהאקטיביהעזרהעזרתצוגתתצוגת

זה,הקדמיהגלגלבאמצעותנתיבסימןעלנוסעאתהכאשר
.אדוםבצבעהנהגבצגעזרמערכותבתפריטמודגש
תמיכהכאשר:אקטיביתאקטיביתסביבהסביבהתאורתתאורתעםעםרכביםרכבים%

עללשמירההאקטיביהעזראזהרת,מופעלתבאזהרות
הסביבהתאורתבאמצעותבנוסףתודגשהנתיב

.)133עמוד3(

המערכתהמערכתגבולותגבולות
שמירהלצורךבהיגויהתערבותתתבצעלאהבאיםבמצבים

:בנתיבהרכבעל
Rברורבאופןמאיץאובולם,מנווטאתהכאשר
Rלדוגמה,מתערבתנהיגהבטיחותמערכתכאשר

האקטיביהעזראוהאקטיביהבלימהעזר,®ESP-ה
מתיםשטחיםלזיהוי
Rבסיבוביםמהירהבנהיגה,ספורטיביבסגנוןנוהגכשאתה

הרכבשלחזקהבהאצהאו
Rהכאשר-ESP®כבויה
Rאופנייםמנשאאונגררלמשל,הובלההתקןכאשר,

כראוימתבצעהחשמליוהחיבורהגרירהלהתקןמחובר
Rבצמיגיםאווירלחץאובדןומציגהמזהההמערכתכאשר

הצמיגיםבאחדפגםאו

אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצביםבמיוחד
:כללתפעללא
Rמואראינוהנתיבכאשרלדוגמה,גרועההראותכאשר

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

מהחזרות

Rהמצלמהבאזורמלוכלכתהקדמיתהשמשהכאשר
פגומה,אדיםמכוסההמצלמהכאשראו,תכליתית-הרב
אחרבאופןמכוסהאו
Rברוריםאינםכולםאוהנתיבמסימוניחלקכאשר,

בכבישעבודותבאזורלדוגמה
Rמכוסיםאומוכהים,שחוקיםהנתיביםסימוניכאשר
Rלאכךועקבמדיקטןשלפניךהרכבאלהמרחקכאשר

הנתיבסימניאתלזהותניתן
Rפיצוללדוגמה,במהירותמשתניםהנתיבסימוניכאשר

מתמזגיםנתיביםאוחוציםנתיבים,נתיבים
Rמאודמפותלאוצרהכביש

אחרת,שלךוהאחריותהנהיגהמערכותעללהערותלבשים
.)177עמוד3(הסכנותאתלזהותתוכללא

הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהרקטיבירקטיביעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
מהתנגשותהימנעות2
הנתיבעללשמירהאקטיביעזר2
.הפונקציהאתכבהאוהפעל0

עללשמירההאקטיביהעזראתולכבותלהפעילניתן,לחלופין
.הסיועבתפריטהנתיב
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.במדינהתליההמנועהתנעתהגדרת%

האקטיביהאקטיביהנתיבהנתיבשמירתשמירתעזרעזרהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
אקטיבינתיבשמירתעזר2מהתנגשותהימנעות2

הרגישותהרגישותהגדרתהגדרת
.´בחר0
.מאוחראובינוני,מוקדםבחר0

.הבאההמנועבהתנעתתתקבלשנבחרההאחרונהההגדרה
ממדינהמשתנהזוהפונקציהשלהסטנדרטחתההגדרה%

.למדינה

מקוטעיםמקוטעיםהנהיגההנהיגהנתיבנתיבסימניסימניעלעלתמיכהתמיכהכבויכבויאואוהפעלתהפעלת
.מורחבתתמיכהבחר0

.הבאההמנועבהתנעתתתקבלשנבחרההאחרונהההגדרה
ממדינהמשתנהזוהפונקציהשלהסטנדרטחתההגדרה%

.למדינה

AIRMATIC
AIRMATIC-ההתפקודתפקוד

AIRMATICזעזועיםשיכוךעםאווירמתליהםאלה
מרווחשלהתמידיתהבקרה.הנסיעהנוחותלהגברת,משתנה
המתליםשלביותרהטובההשיכוךלפעולתדואגתהגחון

שלהגחוןמרווח.עמוסהרכבכאשרגםקבועגחוןולמרווח
הנהיגהבטיחותאתלשפרכדיאוטומטיבאופןקטןהרכב

לכוונןהאפשרותישנהלכךבנוסף.הדלקצריכתאתולהפחית
.ידניתמהקרקעהרכבגובהאת

AIRMATICהבאיםוהפונקציותהרכיביםאתכוללת:
Rאוטומטיתהיקפיתגובהבקרתעםאווירמתלי
Rבדלקלחיסכון,מהירות-תלויתרכבהנמכת
Rהמולטימדיהמערכתדרךהרכבשלמוגבהגובהבחירת

יותרגדולגחוןמרווחלצורך
RADS PLUS)חלוקתעםאדפטיביתשיכוךמערכת

)רציפהשיכוךעוצמת

נסיעהנסיעהלתוכניתלתוכניתבהתאםבהתאםמתליםמתליםמערכתמערכתכוונוןכוונון
:B-וCנסיעהתוכנית
Rיותרנוקשההמתליםמערכתכוונון.
R1-נמוכהלרמהמכוונןהרכבגובה.
Rנמוךלגובהמונמךהרכבש"קמ120שלממהירותהחל

2.-

Rלגובהשובמורםהרכבש"קמ80שללמהירותמתחת
-.1נמוך

;ו,Aנסיעהתוכנית
Rנוחהמתליםמערכתכוונון.
Rהרגילהלרמהמכוונןהרכבגובה.
Rנמוךלגובהמונמךהרכבש"קמ120שלממהירותהחל

1.-
Rנמוךלגובהמונמךהרכבש"קמ160שלממהירותהחל

2.-
Rלגובהשובמורםהרכבש"קמ120שללמהירותמתחת

-.1נמוך
Rלגובהשוביוגבההרכבש"קמ80שללמהירותמתחת

.רגיל
חיבורישנוכאשר:לאופנייםלאופנייםמנשאמנשאאואוגרורגרורעםעםנסיעהנסיעה%

תלותללא,הרגילבגובהיישארהרכבתקיןחשמלי
.שנבחרההנסיעהובתוכניתהנסיעהבמהירות

מהקרקעמהקרקעהרכבהרכבגובהגובההגדרתהגדרת

מדיגבוהרכבגובהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מהקרקע

.לרעהמושפעיםלהיותעשוייםהנהיגהמאפייני
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בנסיעהאובהיגויהחוצהלהימשךלדוגמהעשויהרכב
.בעיקול

ותנאיהנהיגהאופןאתהתואםרכבגובהבחר0
.הכביש

הרכבהנמכתבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

נמצאיםוהםבמידהלהילכדעלוליםשוניםגוףחלקי
הנמכתבעתהצמיגיםלביןהרכבגוףביןאולרכבמתחת
.הרכב
לרכבמתחתאחדאףשאיןודאהרכבהנמכתבעת0

.הגלגליםבתיקשתותבקרבתאו

הרכבהנמכתבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&

פריקתבעת:גובהגובהבקרתבקרתאואוAIRMATICבעליבעלירכביםרכבים
זמןוכעבור,מעטמתרומםהואמהרכביציאהאוהרכב
.המוגדרלגובהבחזרהמונמךקצר

הנמצאיםגוףחלקישלללכידהלגרוםעלולהזופעולה
.הגלגליםבתיאוהגחוןבקרבת
.הרכבנעילתלאחרגםהנמכהתהליכיייתכנו
נמצאאינושאישלוודאישהרכבעזיבתבעת0

.הרכבגחוןאוהגלגליםבתיקשתותבאזור

הרכבמהנמכתכתוצאהנזקיםהערההערה*

.להינזקעלוליםהמרכבחלקיהרכבהנמכתבעת
אבניכגון,הרכבהנמכתבעתמכשוליםשאיןודא0

.המרכבבקרבתאומתחתהממוקמים,שפה

תנאיםתנאים
Rמותנעהרכב.
Rש"קמ60-מגבוההשאינהבמהירותנוסעהרכב.
Rהרכב):אופנייםמנשא/גרור(מחוברהגרורשקעכאשר

.ש"קמ30-מגבוההשאינהבמהירותנוסע

:מולטימדיהמערכת
1©2ß2y

הרכבהרכבהגבהתהגבהת
.tבחר0

.ברציפותמאירההחיווינורית
.1+שטחלגובהמכוונןהרכבגובה

שמורנשארשהגדרת+1השטחגובה.תישמרשלךהבחירה
.ההצתהכיבוילאחרגם

:בחזרהיונמךהרכבהבאיםבמצבים
Rש"קמ80-ממהרנוסעאתה.

R80-לש"קמ60שביןבמהירותקצרלזמןנוסעאתה
.ש"קמ
Rמתגבאמצעותאחרתנסיעהתוכניתבוחראתה

DYNAMIC SELECT.
תוכניתלגובהבחזרהמתכוונןהרכבגובהזהבמקרה
.הפעילההנסיעה
Rהרכב):אופנייםמנשא/גרור(מחוברהגרורשקעכאשר

.ש"קמ30-מגבוההבמהירותנוסע

הרכבהרכבהנמכתהנמכת
.tבחר0

.נכביתהחיווינורית
הנסיעהתוכניתלגובהבחזרהמתכוונןהרכבגובה

.הפעילה
)אופנייםמנשא/גרור(מחוברהגרורשקעכאשר%

.בלבדהרגילבגובהלנסועניתןSportהנסיעהבתוכניות

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמת

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתתפקודתפקוד
.הרכבשמאחוריהאזוראתמנטרתלאחורהנסיעהמצלימת
תמונתתוצג,)216עמוד3(מופעלתהפונקציהכאשר
ברגעאוטומטיבאופןהמרכזיבצגלאחורהנסיעהמצלמת
.ישולבלאחורהנסיעהשהילוך
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אינההיא.בלבדעזראמצעיהיאלאחורהנסיעהמצלמת
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
בסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםאיןהיתרשביןלוודא
.חנייהובעתתמרוןביצועבעתהרכב
בדומה,מראהכתמונתמוצגהרכבשמאחוריהאזור%

.הפנימיתבמראהלמוצג

Top(המצלמהמבטיתפריט View(
חנייהעזריתפריט1
עליוןמבט2
פנורמיתתצוגה3
גרורתצוגת4
PARKTRONICהחנייהעזרשלכיבויאוהפעלה5

)219עמוד3(

PARKTRONICהחנייהעזרשלאזהרהחיווי6
)216עמוד3(
3.0ו'מ1.5,'מ1.0,'מ0.5-כשלבמרחקעזרקווי7

האחורילאזורמרחק'מ
בהתאםהצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןסימון8

)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזווית
הנוכחיתההגהזוויתלפיעליונוסעשהרכבהשטח9

)דינמי(
Aהרכבשלהאחורימחלקו'מ0.3-כשלבמרחקעזרקו

מסלולסימונייוצגופעילהאקטיביהחנייהעזרכאשר%
.)219עמוד3(בירוק8הנסיעה
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גרורתצוגתפנורמיתתצוגה
התמצאותעזר,צהובעזרקו1
שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו2

הגרירההתקן
הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3

המערכתהמערכתגבולותגבולות
מערכתההודעהתוצג,לפעוליכולהאינההמערכתכאשר
.המרכזיבצגמתפקדתאינה

אותפעללאלאחורהנסיעהמצלמתהבאיםבמצביםהיתרבין
:בלבדמוגבלבאופןתפעל
Rש"קמ16כ-מהגבוההבמהירותקדימהנוסעאתה.
Rפתוחהמטעןתאמכסה.
Rערפל,שלג,כבדגשםלמשל,קשיםאווירמזגתנאי,

.רססאוסערה
Rממולאוראובלילהלדוגמה,טוביםאינםהאורתנאי.
Rשים.באדיםמכוסהאומלוכלכת,מכוסההמצלמהעדשת

לאחורהנסיעהמצלמתלניקוילהנחיותלב
.)288עמוד3(
Rזהבמקרה.ניזוקורכבךשלהאחוריחלקואוהמצלמה

וההגדרותהמיקום,המצלמהבדיקתלצורךלמוסךפנה
.שלה
.לאחורהנסיעהבמצלמתתשתמשאלאלהבמצבים%

אולחנייההכניסהבעתאחריםלפצועעלולאתהאחרת
.בעצמיםלהתנגש

מנשאאוהרישוילוחיתתושבתכגון,מאחורלרכבתוספות
נוספותופונקציותהראייהשדהאתלהגבילעשויות,לאופניים

.לאחורהנסיעהמצלמתשל
כניסהבעתלדוגמה,אחריםאורמקורותאושמשקרינת%

זהירהיה.הצגשלבניגודיותלפגועיכולים,חנייהלמוסך
.אלהבמצביםמיוחדבאופן
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פיקסליםעקבלדוגמה,מאודמוגבלהצגתפקודאם%
.הצגלהחלפתאולתיקוןדאג,פגומים

360°מצלמתמצלמת
360°-ההמצלמתמצלמתתפקודתפקוד
מצלמותמארבעהמורכבתמערכתהיא360°-המצלמת

בעתמסייעותהמצלמות.הקרובההרכבסביבתאתהמצלמות
הראייהשדהשבהםבמקומותמחנייהיציאהאוהרכבחניית
.מוגבל
הנסיעהמצלמתתמונתתוצג,מופעלתהפונקציהכאשר
הנסיעהשהילוךברגעאוטומטיבאופןהמרכזיבצגלאחור
.)216עמוד3(ישולבלאחור
אתומנתחתהבאותהמצלמותאתמכילה360°מצלמת

:תמונותיהן
Rלאחורהנסיעהמצלמת
Rהקדמיתהמצלמה
Rהחיצוניותבמראותצדמצלמותשתי

מכשוליםלהראותועלוליםעזראמצעירקהןהמצלמות
אינההיא.בכלללהראותםלאאונכונהלא,מעוותתבצורה
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות

בסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםאיןהיתרשביןלוודא
.חנייהובעתתמרוןביצועבעתהרכב

המצלמהמבטיהתפריטהתפריטסקירתסקירת

חנייהעזריתפריט1
הקדמיתהמצלמהתמונתעםעליוןמבט2
לאחורהנסיעהמצלמתתמונתעםעליוןמבט3
הרכבשלשמאלצדממד-תלתתצוגת4

הרכבשלימיןצדממד-תלתתצוגת5
אוטומטיתממד-תלתתצוגת6
PARKTRONICהחנייהעזרשלכיבויאוהפעלה7

)219עמוד3(
)216עמודGPS)3-השלההפעלהנקודתהגדרת8
הרחבההזוויתומבטרגילמבטביןהחלפה9
Aהגרורומבטרגילמבטביןהחלפה

החנייהעזרשלהאזהרהתצוגתתוצגהמבטיםבכל%
PARKTRONIC)3216עמוד(.
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העזרהעזרקוויקוויתפקודתפקוד

3.0ו'מ1.5,'מ1.0,'מ0.5-כשלבמרחקעזרקווי1
האחורילאזורמרחק'מ
בהתאםהצמיגיםינועושבוהמסלולאתהמסמןסימון2

)דינמי(ההגהגלגלשלהנוכחיתלזווית
הנוכחיתההגהזוויתלפיעליונוסעשהרכבהשטח3

)דינמי(
הרכבשלהאחורימחלקו'מ0.3-כשלבמרחקעזרקו4

מסלולסימונייוצגופעילהאקטיביהחנייהעזרכאשר%
בצהובבמקוםבירוקהעזרוקויהנסיעה

.)219עמוד3(

הנסיעההנסיעהומצלמתומצלמתהקדמיתהקדמיתהמצלמההמצלמהתמונתתמונתעםעםעליוןעליוןמבטמבט
לאחורלאחור
הנסיעהמצלמתתמונתתוצג,מופעלתהפונקציהכאשר
הנסיעהשהילוךברגעאוטומטיבאופןהמרכזיבצגלאחור
.)216עמוד3(ישולבלאחור

PARKTRONICהחנייהעזרשלאזהרהחיווי1
)216עמוד3(
מלמעלהשלךהרכב2
ההגהשלהנוכחילמצבבהתאםהנסיעהמסלול3

הרכבהרכבשלשלימיןימין/שמאלשמאלצדצדממדממד-תלתתלתתצוגתתצוגת

מוצגיםשאינםמחפציםכתוצאהתאונותסכנתהערההערה*
מדימעוותבאופןמועגיםאו

בתצוגותהאובייקטיםהמצלמותהקרנתבאמצעות
אומדימעוותבאופןמוצגיםלהיותעלוליםממד-התלת
.כללמוצגיםיהיושלא
אוחייםבעלי,אנשיםאיןהיתרשביןלוודאחשוב0

ובעתתמרוןביצועבעתהרכבבסביבתחפצים
.חנייה

)216עמודPARKTRONIC)3החנייהעזרתצוגת1

,הרכבשלהימני/השמאליהצדשלממדית-התלתבתצוגה
.הרכבשלהרלוונטילצדעוברתהווירטואליתהמצלמה
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הפרספקטיבה,ההילוכיםבוררמיקוםאתמשניםכשאתה
.אוטומטיתמותאמת

אוטומטיתאוטומטיתממדממד-תלתתלתתצוגתתצוגת
מוצגאינואינוהרכבמאחוריהאזור,ממד-התלתבתצוגת%

.כללבדרךשנהוגכפי,מראהבתצוגת

)216עמודPARKTRONIC)3החנייהעזרתצוגת1
עזרקווי2

הווירטואליתהמצלמההאוטומטיתממדית-התלתבתצוגה
גגשלהאחורימהחלקומביטההרגילהלפרספקטיבהעוברת
בעתאוטומטיתמשתנההפרספקטיבה.קדימהלכיווןהרכב

.למכשולהתקרבות

עםממד-תלתלתצוגתעוברתהתצוגה,המגעבמסךבנגיעה
נקודתאתולהגדיללהטות,לסובביכולאתה.חופשיסיבוב
.נגיעהבאמצעותהמבט

פנורמיתפנורמיתתצוגהתצוגה

)216עמודPARKTRONIC)3החנייהעזרתצוגת1
הרחבההזוויתומבטרגילמבטביןהחלפה2

גרורגרורתצוגתתצוגת
.הגרירההתקןבגובהמוצגיםגרורבמצבהעזרקווי%
יוצג,לרכבמחובראינוגרורואףהגרורתצוגתאתבחרתאם

:הבאהמבט

קוליתעזרה:הגרורמבט
הגרורומבטרגילמבטביןהחלפה1
צהובהקוליתעזרה2
הגרירההתקןשלהגרירהתפוח3
שלהגרירהמתפוח'מ0.3-כשלבמרחקאדוםעזרקו4

הגרירההתקן

למבטהתצוגהתתחלףלרכבהגרורביןחשמליחיבורכשישנו
.הצדמצלמותשל
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המראהמצלמותשלצדימבט:הגרורמבט
הגרורומבטרגילמבטביןהחלפה1

המערכתהמערכתגבולותגבולות
מערכתההודעהתוצג,לפעוליכולהאינההמערכתכאשר
.המרכזיבצגמתפקדתאינה

באופןתתפקד360°-השמצלמתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתתפקדלאאובלבדמוגבל
Rש"קמ16כ-מהגבוההבמהירותקדימהנוסעאתה.
Rפתוחותהדלתות.
Rבמלואהנפתחהלאאחתצדמראת.
Rפתוחהמטעןתאמכסה.
Rערפל,שלג,כבדגשםלמשל,קשיםאווירמזגתנאי,

.רססאוסערה

Rממולאוראובלילהלדוגמה,טוביםאינםהאורתנאי.
Rבאדיםמכוסהאומלוכלכת,מכוסההמצלמהעדשת.
Rהמצלמותמותקנותשבהםהרכברכיביאוהמצלמות,

לצורךמורשהלמוסךהרכבאתהבאזהבמקרה.פגומים
.שלהןוההגדרותהמיקום,המצלמותבדיקת

אתהאחרת.360°-הבמצלמתלהשתמשאיןזהבמקרה%
להתנגשאולחנייההכניסהבעתאחריםלפצועעלול

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

שלבניגודיותלפגועיכולים,חנייהלמוסךכניסהבעת
.אלהבמצביםמיוחדבאופןזהירהיה.הצג
פיקסליםעקבלדוגמה,מאודמוגבלהצגתפקודאם%

.הצגלהחלפתאולתיקוןדאג,פגומים
.)288עמוד3(360°-המצלמתלניקוילהנחיותלבשים

הלחצןהלחצןבאמצעותבאמצעות360°המצלמההמצלמהתצוגותתצוגותטעינתטעינת

.1הלחצןעללחץ0
.המצלמהמבטיהתפריטאתבחר0
המולטימדיהבמערכתהמבוקשתהתצוגהאתבחר0

.)212עמוד3(
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)לאחורלאחורנסיעהנסיעההילוךהילוך(360°-ההמצלמתמצלמתתצוגתתצוגתבחירתבחירת
תנאיםתנאים
Rבמערכתההופעלהבהילוךהפעלההפונקציה

.)216עמוד3(המולטימדיה
.אחורילהילוךשלב0
המולטימדיהבמערכתהמבוקשתהתצוגהאתבחר0

.)212עמוד3(

360°-ההמצלמתמצלמתאואולאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמהמצלמההגדרתהגדרת
אינההיא.בלבדעזראמצעיהיאלאחורהנסיעהמצלמת
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולה

חשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשיםשאיןלבלשים
.לבלוםתמידמוכןוהיהסביבךלנעשהלבשים

:מולטימדיהמערכת
מצלמה2עזרמערכות2הגדרות2©1

.כבויאותצוגת,מאחורמצלמהתמונתבחר0

ההפעלהההפעלהנקודתנקודתניהולניהול-GPSעםעם360°מצלמתמצלמת
:מולטימדיהמערכת
מצלמה2עזרמערכות2הגדרות2©1

ההפעלהההפעלהמיקוםמיקוםשםשםשינוישינוי
.המצלמהמבטיבתפריטייקבעוההפעלהנקודות%

)212עמוד3(
.הפעלהמיקוםבחר0
.´בחר0
.אותוואשרשםהזן0

.החדשהשםתחתנשמרההפעלהמיקום

הפעלההפעלהמיקוםמיקוםמחיקתמחיקת
.הפעלהמיקוםניהולבחר0
.הפעלהמיקוםבחר0
.Eבחר0
.השאלהאתאשר0

.יימחקההפעלהמיקום

לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמתשלשלהכיסויהכיסויפתיחתפתיחת
:מולטימדיהמערכת
מצלמה2עזרמערכות2הגדרות2©1

.המצלמהכיסויפתיחתבחר0

לאחראומהזמןכעבוראוטומטיתייסגרהמצלמהכיסוי%
.ההצתהמתגמצבהחלפת

PARKTRONICחנייהחנייהעזרעזר
PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרתפקודתפקוד
אלקטרוניחניהעזרהואPARKTRONICהחניהעזר

אתואקוסטיתחזותיתומציגשלךהרכבסביבתאתהמנטר
.שזוההלמכשולשלךהרכבביןהמרחק
.הרכבבצדימכשוליםמפניבנוסףמזהירהפסיביהצגמגן

הממוקמיםהחיישניםידיעלתחילהיזוהואלהמכשולים
כאשר.לידםחולףהרכבכאשרהאחוריאוהקדמיבפגוש
סכנהיצירתתוך,שזוההמכשוללכיווןהרכבאתמנווטאתה

ולכבותלהפעילבאפשרותך.התראהתושמע,צדיתלהתנגשות
.המולטימדיהבמערכתהפסיביהצדמגןאת
בצדדיםהממוקמיםהמכשוליםשלהצגהשתתאפשרכדי

למחציתהשווהמרחקלעבורחייבהרכב,מאחוראומלפנים
לאורךהשווהמרחקעוברהרכבכאשר.לפחותהרכבאורך
.הרכבסביבהמכשוליםאתלהציגיכולההמערכת,הרכב
הוא.בלבדעזראמצעיהואPARKTRONICהחנייהעזר
.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליףיכולאינו

ודא.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרוןעלהאחריות
ביצועבעתהרכבבסביבתחפציםאוחייםבעלי,אנשיםשאין
.חניהובעתתמרון
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המרכזיהמרכזיבצגבצגתצוגותתצוגות

360°מצלמתעםרכבים

לאחורנסיעהמצלמתעםרכבים

אזורי,למדידהמוכןPARKTRONICהחניהשעזרברגע
.בכחולמוצגיםהרלוונטייםהתצוגה
ומאחורמלפניםלמדידהמוכן1
לרכבמסביבלמדידהמוכן2
מכשוליםוזוהולרכבמסביבלמדידהמוכן3

:המזוההמהמכשוללמרחקבהתאםמשתנהבתצוגההצבע
Rמכשולזוההלא('מ1>:כחולכחול(
Rמ0.7-'מ1-כ:צהובצהוב'
Rמ0.4-'מ0.7-כ:כתוםכתום'
Rמ0.4<:אדוםאדום'

בהתאםדינמיבאופןזזהגבולקו:360°מצלמתמצלמתעםעםרכביםרכבים
.ממנוהרכבשלולמרחקהמכשולשללמיקום
מהמכשוללמרחקבהתאםמקוטעאזהרהצליליושמע,בנוסף
במערכתההתראהנקודתאתלקבועבאפשרותך.שזוהה

מזהירההמערכתמוקדמתהתראהבהגדרה.המולטימדיה
-מהחלרקהסטנדרטיתובהגדרה,מטר1שלממרחקכבר
.מטר0,4

360°מצלמתעםרכבים
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לאחורנסיעהמצלמתעםרכבים

מזוההומכשולוחנייהמצלמהבתפריטנמצאלאאתהאם
ללארכבים(ש"קמ12-למתחתבמהיריות,הנסיעהבמסלול

חנייהעזרעםרכבים(ש"קמ18או)אקטיביחנייהעזר
.המרכזיבצג1המוקפץהחלוןיופיע)אקטיבי

מכשוליםלהציגיכולPARKTRONICהחניהעזרלחלופין
מצדי'מ0.7-ו2מלפנים'מ1.0שלממרחקהחלהמזוהים
.העיליתבתצוגהגם3הרכב

המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכןמסוימיםבמצבים
:הבאיםהמכשוליםאתיזהה
Rבעלי,אנשיםלדוגמה,הכיסוילאזורמתחתמכשולים

חפציםאוחיים
Rתלוייםחפציםלדוגמה,הכיסוילאזורמעלמכשולים,

משאיתשלהרמהדופןאובולטיםחלקים
Rמהצדהרכבלכיווןשמגיעיםחייםבעליאורגלהולכי
Rהרכבלצדהמוצביםעצמים

:הבאיםבמצביםהיתרביןיוצגולאשמוריםצדייםמכשולים
Rההצתהאתוכבההרכבאתהעמד.
Rהדלתותאתפותחאתה.

אתמחדשלזהותתצטרךהמערכתהרכבהתנעתלאחר
.מפניהםלהזהירתוכלשהיאלפניהמכשולים

:הבאותהמערכותשלהמערכתלגבולותלבשים,לזהבנוסף
R209עמוד3(לאחורהנסיעהמצלמת(
R212עמוד3(360°מצלמת(

תתפקדלאאחרת,והמצלמותהרכבחיישניעללמידעלבשים
.)177עמוד3(כראויהמערכת
הרכבביןחשמליחיבורישנוכאשר:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
עבורפעולאינוPARKTRONICהחנייהעזר,לגרור
.הרכבשמאחוריהאזור

PARKTRONICהחניההחניהבעזרבעזרתקלותתקלות
באדוםדולקתPARKTRONICהחנייהעזרתצוגתאם

הסמלומופיעמכןלאחרלדלוקמפסיקה,שניות3-כלמשך
éבאותתקלהבגללכבהשהמערכתייתכן,הנהגבצג.
החנייהעזראחרבמקוםאםובדוקהרכבאתשובהתנע

PARKTRONICמתפקד.
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מאחרלנבועעשויהדבר,נוסףאזהרהצלילנשמעאם
:הבאיםהגורמים
Rלבשים,החיישניםאתנקה:מלוכלכיםמלוכלכיםהחיישניםהחיישנים

.)288עמוד3(הרכבחלקישלהטיפוחלהוראות
RהחנייההחנייהעזרעזרPARKTRONICתפקודתפקודעקבעקבכובהכובה

פנה,נמשכתהבעיהאם.הרכבאתמחדשהתנע:לקוילקוי
.מורשהלמוסך

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

הרכבבקרבתחפציםעקבתאונהסכנתהערההערה*

חפציםיזההלאPARKTRONICהחנייהשעזרייתכן
.הרכבבקרבתמסוימים

במיוחדלבשיםתמרוןביצועאוחניהבזמן0
כמו,לחיישניםמעלאומתחתהממוקמיםלעצמים
עצמיםאוהרכבאחרת.גרירהוויאואדניותלמשל
.להינזקעשוייםאחרים

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

הבקרהנוריתכאשרפעילPARKTRONICהחנייהעזר
במכלולאודולקתאינההבקרהנוריתכאשר.דולקת

החנייהעזר,éהסמלמוצגהמחוונים
PARKTRONICפעילאינו.

PARKTRONICהחנייהעזרהרכבהתנעתלאחר%
.אוטומטיתפעיל
החנייהעזרלכבותאולהפעילניתן,לחלופין

PARKTRONICהמהירההגישהבתפריט.

PARKTRONICהחנייההחנייהעזרעזרשלשלהאזהרההאזהרהצלילצלילהגדרתהגדרת
:מולטימדיהמערכת
חנייה2עזרמערכות2הגדרות2©1

האזהרההאזהרהצליליצלילישלשלהצלילהצלילוגובהוגובההעוצמההעוצמההגדרתהגדרת
הערךאתהגדרהצלילגובהאוקולעוצמתתחת0

.המבוקש

השמעהשמעעוצמתעוצמתהנמכתהנמכתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
.שמעהחלשתאתכבהאוהפעל0

במהלךמונמכתהנוכחיהמדיהמקורשלהקולעוצמת
.PARKTRONICהחניהעזרשלאזהרהצלילהשמעת

או
.בהילוךקולעוצמתהנמכתאתכבהאוהפעל0

שילובעםמונמכתהנוכחיהמדיהמקורשלהקולעוצמת
.לאחורנסיעההילוך

אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזר

האקטיביהאקטיביהחנייההחנייהעזרעזרתפקודתפקוד
,בחנייהלסיועאלקטרוניתמערכתהואהאקטיביהחנייהעזר

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

.הרכב
:הבאותהפונקציותאתמציעהאקטיביהחנייהעזר

לאחורנסיעהמצלמתעםרכבים
Rהנתיבלאורךחניהבמקומותלחניהכניסה
Rהנתיבלרוחבחניהבמקומותלאחורבנסיעהלחניהכניסה

360°מצלמתעםרכבים
Rהנתיבלאורךחניהבמקומותלחניהכניסה
Rהבחירהלפי(הנתיבלרוחבחניהבמקומותלחניהכניסה,

)אחורהאוקדימהבנסיעה
Rידיעלרקככזולזהותשניתןחניהבמקומותלחניהכניסה

)הכבישבצדלמשל(קוויםסימון
Rהנתיבלאורךמחניהיציאה
Rאושמאלה,הבחירהלפי(הנתיבלרוחבמחניהיציאה

)ימינה
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יכולאינוהוא.בלבדעזראמצעיהואהאקטיביהחנייהעזר
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים
בצגתופיעÇהתצוגה,זמיןהאקטיביהחניהעזרכאשר
Èהתצוגה,חניהמקומותמזהההמערכתכאשר.הנהג

נמצאיםהכביששלצדבאיזהמציגיםהחצים.מופיעה
.המרכזיהצגעלמוצגיםוהם,המזוהיםהחנייהמקומות
החנייהכיווןאתגם.כרצונךחנייהמקוםלבחוריכולאתה
במיקוםתלוי,כרצונךלבחוריכולאתה)אחורהאוקדימה(

.החנייהמקוםשל
האיתותמחוון,האקטיביהחנייהעזראתמפעיליםכאשר
תומכתהמערכת.המחושבהנסיעהמסלולבסיסעליופעל

,האצהבאמצעותמהחנייהוהיציאהלחנייההכניסהבתהליך
.הילוכיםוהחלפתהיגוי,בלימה
cהלחצןעללחץ,החניהבהליךלהתחילכדי
.)221עמוד3(

:לפעוליפסיקהאקטיביהחנייהעזרהבאיםבמצבים
RהחנייהעזרמכבהאתהPARKTRONIC.
Rהלחצןעלחוזרתבלחיצהc.
Rההגהאתמסובבאתה.
Rלמצבההילוכיםאתמעביראתהj

RESP®מווסתת.
Rהנהגדלתאתפותחאתה.

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אינוהאקטיביהחניהעזר,פגומההחיצוניתהתאורהכאשר
.זמין
:הבאותהמערכותשלהמערכתלגבולותלבשים,מזהחוץ
R209עמוד3(לאחורהנסיעהמצלמת(
R212עמוד3(360°מצלמת(

החנייהעזרשלהכיסוילאזורמתחתאומעלהנמצאיםעצמים
שלהעמסהדופןאושלוחה,מרכבבולטמטעןכגון,האקטיבי
מדידתבמהלךיזוהולאחנייהמקומותשלגבולותאומשאית
תהליךבחישובבחשבוןיילקחולאהםלכן.החנייהמקום
האקטיביהחנייהעזרמסוימיםשבמצביםייתכןלכן.החנייה
מאוחריבלוםאומדימוקדםהחנייהלמקוםהרכבאתינווט
.מדי

יכולים,כבדגשםאושלגלמשל,מסוימיםסביבהבתנאי
עלולההמערכת.החניהמקוםשלמדויקתלאלמדידהלהוביל
חלקיתהתפוסיםחניהמקומותכהלכהלמדודאולזהותשלא
החנייהבעזרהשתמש.גרוריםשלהגרירהמוטותידיעל

.טובהאחיזהעם,מאוזנתדרךעלרקהאקטיבי

מתחתאומעלעצמיםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
האקטיביהחנייהעזרשלהכיסוילאזור

,הכיסוילאזורמתחתאומעלעצמיםישנםכאשר
:להתרחשעשוייםהבאיםהמצבים
Rמוקדםההגהאתלסובבעשויהאקטיביהחנייהעזר

.מדי
Rאלהעצמיםלפנילעצוריוכללאהרכב.

.לתאונהלגרוםעלולהדבר.להתנגשותלגרוםעלולהדבר
החנייהבעזרלהשתמשאיןאלהבמצבים0

.האקטיבי

חניהמקומותעללהצביעגםיכולהאקטיביהחניהעוזר
עלחניותאולחנותאסורבהןחניותלמשל,מתאימיםשאינם

.מתאימיםלאמשטחים
החנייהבעזרלהשתמשאיןהבאיםבמצביםהיתרבין

:האקטיבי
Rשלגמכוסהכביש,קרחכגון,קיצונייםאווירמזגבתנאי

חזקבגשםאו
Rלרכבמעברהבולטהמטעןהובלתבמהלך
Rתלויהבעלייהאותלולבמדרוןנמצאהחנייהמקוםכאשר
Rשלגשרשראותהרכבתבעת
Rאופנייםמנשאאוגרורמחוברכאשר
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Rחלופיצמיגמותקןכאשראוצמיגהחלפתלאחרמיד
Rמדיגבוהאומדינמוךבצמיגיםהאווירלחץכאשר
Rחבטהלאחרלמשל,מכיווןיצאההמתליםמערכתכאשר

שפהבאבן
R15%-למעלמאודתלולבמדרון

האקטיביהאקטיביהחניההחניהעזרעזרעםעםלחנייהלחנייהכניסהכניסה

.1הלחצןעללחץ0

.חנייהעזרי2התפריטאתבחר0

.המערכתשזיהתה3החנייהמקומותיוצגוהמרכזיבצג

4המצויןהנסיעהמסלוליופיע,מלאהבעצירההרכבכאשר
.כעתשנבחר5החנייהבמקוםגם
לעצירההרכבאתהביא:חנייהמקומותמוצגיםאם0

.מלאה
.אחרחניהמקוםבחר,הצורךבמידת0
הכניסהכיווןאתלשנותכדי:360°מצלמתמצלמתעםעםרכביםרכבים0

.שנבחרהחנייהמקוםעלשובהקש,לחנייה
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.1הלחצןעלשובלחץ:לחנייהלחנייההכניסההכניסהתהליךתהליךהתחלתהתחלת0
.החנייהלמקוםייכנסהרכב

הכניסהתהליךשמתחילברגעאוטומטיתיופעלהאיתותפנס
מוטלתהנכוןבכיווןבאיתותלהשתמשהאחריות.לחנייה
.המתאיםהאיתותכיווןאתבחרהצורךבמקרה.עליך

מהמסלולהרכבשלבליטהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מחנייהיציאהאולחנייהכניסהבזמן

בולטהרכבמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת
.הנגדיהנתיבשללתחוםלהיכנסעשויולכןמהמסלול

אואחריםדרךבמשתמשילהתנגשעשויאתהכךעקב
.אחריםבעצמים

.אחריםולעצמיםדרךלמשתמשילבשים0
עםהחניההליךאתבטלאוהפסק,הצורךבמידת0

.האקטיביהחניהעזר

החנייהעזרØההודעהתוצגהחנייהתהליךסיוםלאחר
.הרכבעלפיקודקחסייםהאקטיבי

אוהחוקתקנותאם.הידרדרותכנגדהרכבאתאבטח0
לכיווןהגלגלאתסובב:זאתמחייביםבפועלהתנאים
.השפהאבני
הרכבאתלעצוריוכלאתההחנייהתהליךבמהלך%

מסלולזאתבעקבותתחשבהמערכת.הילוךולהחליף

אתלשנותניתן,זמיןחדשמסלולאיןאם.חדשנסיעה
אתה,בנוסף.הפעולהאתלבטלאושובההילוכיםמצב
למשל,בלימהידיעלהחנייהתהליךאתלהפסיקיכול
לאחר.ממנולרדתאולרכבלעלותלאנשיםלאפשרכדי
קצרהלחיצהידיעלהחנייהבתהליךלהמשיךניתןמכן
.ההאצהדוושתעל

האקטיביהאקטיביהחניההחניהעזרעזרבאמצעותבאמצעותמחנייהמחנייהיציאהיציאה

תנאיםתנאים
R360°במצלמתמאובזרהרכב.
Rהרכבאתהחנההאקטיביהחנייהעזר.
.הרכבאתהתנע0
.1הלחצןעללחץ0

.2חנייהעזריהתפריטאתבחר0
.הצורךבמקרה3מהחנייההיציאהכיווןאתשנה0
הלחצןעלשובלחץ:מהחנייהמהחנייההיציאההיציאהתהליךתהליךהתחלתהתחלת0

1.
כאןלבשים.הצורךבמקרהההילוכיםמצבאתשנה0

.המרכזיהצגועלהנהגצגעלהמוצגותלהודעות
.החנייהממקוםיצאהרכב
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היציאהתהליךתחילתעםביחדאוטומטיתיופעלהאיתותפנס
האחריות.התהליךסיוםעםאוטומטיתויכבהמהחנייה
הצורךבמקרה.עליךמוטלתהנכוןבכיווןבאיתותלהשתמש

.המתאיםהאיתותכיווןאתבחר
וההודעההאזהרהצלילמהחנייההיציאהתהליךסיוםלאחר
Øהרכבעלפיקודקחסייםהאקטיביהחנייהעזר
,ולבלוםלשובעליך.הרכבעלפיקודלקחתממךדורשים
.בעצמךהילוכיםולהחליףלנווט,להאיץ
המערכת,הרכבעלפיקודלקחתלדרישהמגיבאינךאם

.מלאהלעצירהעדהרכבאתתבלום

מרחוקמרחוקהחנייההחנייהעזרעזרשלשלהתפקודהתפקודאופןאופן
החנייהעזרשלנוספתפונקציההואמרחוקהחנייהעזר%

בעתבמדינתךהתקנותעללשמורהקפד.האקטיבי
.ציבוריותבדרכיםמרחוקהחנייהבעזרשימוש

אסור,המדרכהלכיווןהגלגליםאתלסובבדורשזהאם
.מרחוקהחנייהבעזרלהשתמשלך
והואבתוקףנהיגהרישיוןלושישמישרקלבשים
החנייהבעזרלהשתמשרשאילנהיגהכשירבמצב
.מרחוק

נמצאאתהכאשרשלךהרכבאתמחנהמרחוקהחניהעזר
התמרוןתהליךעללשלוטיכולאתה.שלךלרכבמחוץ

.שלךהניידמהטלפוןוהחנייה

תהליכיכלאתלבצעתוכלמרחוקהחנייהעזרבאמצעות
.האקטיביהחנייהעזרשלמהחנייהוהיציאהלחנייההכניסה
אוהחניוןמולישירותהרכבאתלמקםיכולאתה,לכךבנוסף
מהחנייהלהוציאואולחנייההרכבאתלהכניסכדי,הכניסה

.מרחוקהחנייהעזרבאמצעות
הבלמים,ההאצהדוושתאתבעצמומפעילמרחוקהחנייהעזר
פעילמרחוקהחנייהשעזרבזמן.הילוכיםוהחלפתההגהגלגל
.נעולהרכב
יכולאינוהוא.בלבדעזראמצעיהואמרחוקהחנייהעזר

עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
אתסייםאוהפסק.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
,אנשיםשאיןלבלשיםחשוב.הצורךבמקרההחנייהתהליך
לרכביםגםלבשים.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי
.האחים

המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכלשהיתקלההחנייהאוהתמרוןבמהלךמזהההרכבאם
:יבוטלהתהליך,המערכתגבול
Rייעצרהרכב.
Rההילוכיםתיבתמצבjהחשמליהחנייהובלםישולב

.יופעל
Rכבויהמנוע.
Rנעולנותרהרכב.

בטלפוןמתאימההודעהתופיעמבוטלהחנייהתהליךכאשר
.הנייד

לתמרן,התהליךעללשלוטתוכלמכןלאחר,למצבבהתאם
.הרכבעללשלוטאוההתחלהלמקוםבחזרההרכבאת

האקטיביהחנייהעזרשלהמערכתגבולותתקפים
.)219עמוד3(

יכולים,כבדגשםאושלגלמשל,מסוימיםסביבהבתנאי
לגרוםאוהחניהמקוםשלמדויקתלאלמדידהלהוביל
החנייהבעזרהשתמש.הניידהטלפוןעםתקשורתלבעיות
.טובהאחיזהעם,מאוזנתדרךעלרקמרחוק
יותרלאשלמרחקעללשמורישהחנייהתהליךבמהלך

התהליךיותרגדולהמרחקאם.הרכבלביןבינך'מ3.0-מ
שתתקרבלאחר.הניידבטלפוןמתאימההודעהותוצגיבוטל
.התהליךאתלהמשיךתוכללרכבבחזרה

מרחוקמרחוקהחנייההחנייהעזרעזרתפעולתפעול

תנאיםתנאים
ניידבטלפוןצורךישלתפקדיוכלמרחקהחנייהשעזרכדי

הרכבדגםעבורהנוכחיתמרחוקהחנייהעזרובאפליקציית
.שלך

:נתמכותהבאותההפעלהמערכות
RAndroid™
RApple® iOS
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סביבתשללקויהראותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הרכב

באמצעותמחנייההרכבאתמוציאאומחנהאתהכאשר
:הבאיםלדבריםלבשיםמרחוקהחנייהעזר
ביותרהטובההראותאתתמידלהשיגהקפד0

.ולסביבתולרכבהאפשרית
במסלולעצמיםאוחייםבעלי,אנשיםשאיןודא0

.הרכבשלהנסיעה
אואתהושלאמהרכבמתאיםמרחקעלהקפד0

.בסכנהנמצאיםאחריםדרךמשתמשי
סכנותלזהותכדיהזמןכלהרכבסביבתאתבדוק0

.אפשריות
.הצורךבמקרההחנייהתהליךאתעצור0

חייםולבעליאחריםלאנשיםאסורהחנייהתהליךבמשך
בטל.המערכתגבולותעללשמורתמידהקפד.ברכבלהימצא

גישהשנשמרתתמידודא.הצורךבמקרההחנייהתהליךאת
.אחריםדרךמשתמשישללרכבים

שלהביתבדף“מרחוקחנייהעזר„השירותהפעלת0
Mercedes me:https://www.me.mercedes-

benz.com/.
החנייהעזראפלקצייתבאמצעותהניידהטלפוןאתהרשא0

.)225עמוד3(הרכבבתוךמרחוק

ברכבברכבהחנייההחנייהלתהליךלתהליךתמרוןתמרוןשלשלמראשמראשבחירהבחירה
.jההילוכיםתיבתלמצבושלבהרכבאתעצור0

.1הלחצןעללחץ0
.המרכזיבצגנפתחוחנייהמצלמההתפריט

.2אקטיביחנייהעזרבחר0
3בחר:מרחוקחנייהלעזרבנוגענוסףלמידע0

אתבחראו4אחרחנייהמקוםבחר,הצורךבמידת0
.החניוןתוךאלישרלנסועכדי,5החקרמצב

.6החניהכיווןאתשנה,הצורךבמידת0
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לחנייההכניסהתהליךאתלהתחיליכולאתה,לחלופין%
)221עמוד3(האקטיביהחנייהעזרבאמצעות
שלמיקוםמכלמרחוקהחנייהעזרבאמצעותולהמשיך
למצבושלבהחנייהתהליךאתעצור,כךלשם.הרכב
.jההילוכיםתיבת

.איתךהמפתחאתאתךוקחמהרכבוצאההצתהאתכבה0

מראשמראשבחירהבחירהללאללאהחנייההחנייהתהליךתהליךהתחלתהתחלת
.jההילוכיםתיבתלמצבושלבהרכבאתעצור0
.איתךהמפתחאתאתךוקחמהרכבוצאההצתהאתכבה0

לרכבלרכבמחוץמחוץהחנייההחנייהתהליךתהליךהתחלתהתחלת
.הרכבנעילתשחרר0

מרחוקמרחוקהחנייההחנייהעזרעזרבאמצעותבאמצעותהחנייההחנייהתהליךתהליךביצועביצוע
.החנייהתהליךבמהלךברשותךהרכבמפתחאתהחזק%

החנייהתהליךאתתבטלהרכבבמפתחלחצןעללחיצה
.הרכבאתותעצור

.נעולהרכבלחנייההכניסהתהליךסיוםלאחר%
מוכןיהיההרכב,לעילכמתוארהחנייהבתהליךהתחלתאם
.הניידלטלפוןעצמואתלחברמוגבללזמן
הניידבטלפוןמרחוקהחנייהעזראפלקצייתאתהפעל0

.לרכבאותווחבר
.מרחוקהחניהעזרשלבאפליקציהההוראותאחרעקוב0

תהליךתחילתעםביחדאוטומטיתיופעלהאיתותפנס%
.התהליךסיוםעםאוטומטיתויכבההחנייה

במהלךמתנתקהניידלטלפוןהרכבביןהחיבוראם%
החיבוראםבתהליךלהמשיךניתן,החנייהתהליך
.קצרזמןתוךמתחדש

מהמסלולהרכבשלבליטהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מחנייהיציאהאולחנייהכניסהבזמן

בולטהרכבמחנייהיציאהאולחנייהכניסהבעת
.הנגדיהנתיבשללתחוםלהיכנסעשויולכןמהמסלול

אואחריםדרךבמשתמשילהתנגשעשויאתהכךעקב
.אחריםבעצמים

.אחריםולעצמיםדרךלמשתמשילבשים0
עםהחניההליךאתבטלאוהפסק,הצורךבמידת0

.האקטיביהחניהעזר

היציאהלאחראוטומטיתייפתחולאהחיצוניותהמראות%
.מהחנייה

דלתותשכלוודאלחנייההכניסהתהליךסיוםלאחר0
הרכבאתאבטח.סגוריםהמטעןותאהחלונות,הרכב
.הידרדרותכנגד

החנייההחנייהתהליךתהליךביטולביטול
מרחוקהחנייהעזרשלהחנייהתהליךאתלבטליכולאתה
.מוחלטתלעצירההרכבאתולהביאעתבכל
.מרחוקהחנייהעזרבאפלקצייתהחנייהתהליךאתבטל0
או
.הרכבבמפתחהלחצניםאחדעללחץ0
או
.הדלתותמידיותאחתמשוך0

החנייההחנייהעזרעזרעבורעבורניידניידטלפוןטלפוןשלשלהרשאההרשאהביטולביטולאואוהרשאההרשאה
מרחוקמרחוק
:מולטימדיהמערכת
עזרמערכות2הגדרות2©1
מרחוקחנייהעזר2וחנייהמצלמה2

חדשחדשניידניידטלפוןטלפוןשלשלהרשאתהרשאת
עליךמרחוקהחנייהעזרשלבפונקציותלהשתמששתוכלכדי

באפשרותך.שלךהניידלטלפוןהרשאהלהעניקראשית
.ניידיםטלפוניםששהלעדהרשאותלהעניק

.מרחוקהחנייהעזרעבורהתקןאישורבחר0
.לחיבורמוכןמרחוקהחנייהעזר

שםהתחלואזמרחוקהחנייהעזראפליקצייתאתהפעל0
.ההרשאהתהליךאת

.חיבורשאילתתמוצגת
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.המרכזיבצגהמוצגQR-הקודאתסרוק0
.מאושרהניידהטלפון

ניידניידטלפוןטלפוןשלשלהרשאההרשאהביטולביטול
.התקניםהרשאתביטולבחר0
.ניידטלפוןבחר0

.ההתקניםמרשימתיימחקהניידהטלפון
או
.ההתקניםכלשלהרשאהבטלבחר0

.המכשיריםמרשימתיימחקוהניידיםהטלפוניםכל

בתמרוניםבתמרוניםסיועסיוע

הנסיעההנסיעההתחלתהתחלתעזרעזרפונקצייתפונקציית
ההתנגשותעוצמתאתלהפחיתיכולהנסיעההתחלתעזר

בכיווןמסוייםמכשולמזהההמערכתכאשר.הנסיעהבהתחלת
2-כעלקצרלזמןהרכבמהירותאתמגבילההיא,הנסיעה

.ש"קמ
:לתאונהסכנהלדוגמהקיימתהבאיםבמצבים
Rולהיפךהבלםלדוושתההאצהדוושתביןמתבלבלהנהג.
Rשגויהילוךמשלבהנהג.
Rהסוףעדההאצהדוושתאתלוחץהנהג.

:הבאיםבתנאיםפועלהנסיעההתחלתעזר
Rממצבהילוךהחלפתובוצעהבמקוםעמדהרכבk

.h-ל
Rמ1.0-מכקצרלמרחקוהתגלגלבמקוםעמדהרכב'.
Rמ1.0-מכקצרבמרחקנמצאהמזוהההמכשול'.
התנגשותמניעתעזראתלכבותאולהפעילניתן%

.)228עמוד3(בחנייה
בתצוגהבאדוםיופיעהבאהסמל,קריטימצבמתרחשאם

:וחנייהמצלמהבתפריטשנבחרה

יוצגהסמלאותו,זמיןאינוהנסיעההתחלתעזראם%
בצגפתוחוחנייהמצלמההתפריטלאאם.באפור
עזרשלהמוקפץהחלוןעםביחדיופיעהסמל,המרכזי
.PARKTRONICהחנייה

יכולהאינההיא.בלבדעזראמצעיהואהנסיעההתחלתעזר
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים

עזרשלהזיהויכושרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מוגבלהנסיעההתחלת

עצמיםבבירורתמידלזהותיכולאינוהנסיעההתחלתעזר
.מסוימיםתנועהומצבי
ואלתמידערניהיה,התנועהלמצבלבשים0

.בלבדהנסיעההתחלתעזרעלתסתמך
במידה,לחמוקהצורךובמקרהלבלוםמוכןהיה0

ההתחמקותותמרוןזאתמאפשרהתנועהשמצב
.מסוכןאינו

המערכתהמערכתגבולותגבולות
האקטיביהחנייהעזרשלהמערכתגבולותתקפים

.)219עמוד3(
.מוגבליםהנסיעההתחלתעזרשלהביצועיםבעלייהבזינוק
מותקן,אופנייםנמשאאונגררללמש,הובלההתקןכאשר
.לאחורבנסיעהזמיןאינוהנסיעההתחלתעזר,הנגררבהתקן

חוצהחוצהתנועהתנועהשלשלבמקרהבמקרהאזהרהאזהרהפונקצייתפונקציית
בעתחוצהתנועהעללהתריעעשויהחוצהתנועהעלהאזהרה
בקרבתהאזוראתמנטריםבפגושהמכםחיישני.מחניהיציאה
.הרכב
10מבערךפחותשלבמהירותאחורהנוסעאתהכאשר
באופןפעילהתהיהחוצהתנועהעלהאזהרה,ש"קמ

.אוטומטי
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בתצוגהבאדוםיופיעהבאהסמל,קריטימצבמתרחשאם
:וחנייהמצלמהבתפריטשנבחרה

.אוטומטיתלהיבלםיכולהרכב
יוצגהסמלאותו,זמיןאינוהנסיעההתחלתעזראם%

בצגפתוחוחנייהמצלמההתפריטלאאם.באפור
עזרשלהמוקפץהחלוןעםביחדיופיעהסמל,המרכזי
.PARKTRONICהחנייה

אינהוהיאבלבדעזרמערכתהיאחוצהבתנועההאזהרה
תמרוןעלהאחריות.לסביבהשלךהלבתשומתאתמחליפה
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניה
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים

אזהרתשלהזיהויכושרכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מוגבלהחוצההתנועה

בבירורלזהותתמידיכולהאינההחוצההתנועהאזהרת
.מסויימיםתנועהומצביעצמים
ואלתמידערניהיה,התנועהלמצבלבשים0

.בלבדהחוצההתנועהאזהרתעלתסתמך

במידה,לחמוקהצורךובמקרהלבלוםמוכןהיה0
ההתחמקותותמרוןזאתמאפשרהתנועהשמצב
.מסוכןאינו

המערכתהמערכתגבולותגבולות
האקטיביהחנייהעזרשלהמערכתגבולותתקפים

.)219עמוד3(
הם,המכםלחיישנימפריעיםאחריםעצמיםאורכביםכאשר
.חוצהתנועהלזהותיוכלולא

:הבאיםבמצביםזמינהאינההחוצההתנועהאזהרת
Rבעליות
Rאונגררללמש,הובלההתקןכאשר,לאחורנסיעהבעת

החשמליוהחיבורהנגררהתקןעלמותקן,אופנייםמנשא
כראוימתבצע

התמרוןהתמרוןבלימתבלימתתפקודתפקוד
עםהתנגשותלמנועיכולהבתמרוניםהבלימהפונקציית
באמצעותמזהההמערכתכאשר.אחורהאטיתבנסיעהאנשים
היא,הרכבשלהנסיעהבמסלולאדםלאחורהנסיעהמצלמת
.מלאהלעצירהעדהרכבאתלבלוםעשויה
:הבאיםבמצביםלהתערביכולההתמרוןבלימת
Rש"קמ10-מנמוכהבמהירותאחורהנוסעהרכב.
R215עמוד3(המרכזיהצגעלתוצגהמצלמהתמונת(.

התמרוןבלימתפונקצייתאתולכבותלהפעיליכולאתה%
.)228עמוד3(
הבאהסמל,תמרוניםבמהלךהרכבאתבולמתהמערכתאם

:וחנייהמצלמהבתפריטבתצוגהבאדוםיופיע

הסמלאותו,זמינהאינהבתמרוניםהבלימהפונקצייתאם%
בצגפתוחוחנייהמצלמההתפריטלאאם.באפוריוצג

עזרשלהמוקפץהחלוןעםביחדיופיעהסמל,המרכזי
.PARKTRONICהחנייה

יכולהאינההיא.בלבדעזראמצעיהיאהתמרוןבלימת
עלהאחריות.מסביבךלנעשהשלךהלבתשומתאתלהחליף
שאיןלבלשיםחשוב.הנהגבידינשארתבטוחיםוחניהתמרון
.התמרוןבאזורחפציםאוחייםבעלי,אנשים

שלמוגבלתזיהוייכולתבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
התמרוןבלימת

תמידלזהותיכולהאינהבתמרוניםהבלימהפונקציית
מכשוליםמזההאינההפונקציה.ברורבאופןאנשים
.אחרים
לאאוסיבהללאלבלוםעלולההפונקציהאלהבמקרים
.בכלללבלום
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תסמוךואלתמידערניהיה,התנועהלמצבלבשים0
.התמרוןבלימתפונקצייתעלרק

.לבלוםמוכןהיה0

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:הבאותהפונקציותשלהמערכתייםלגבולותלבשים
R219עמוד3(אקטיביחניהעזר(
R212עמוד3(360°מצלמת(
R209עמוד3(לאחורהנסיעהמצלמת(

:זמינהאינההתמרוןבלימתפונקצייתהבאיםבמצבים
Rבעליות
Rאופנייםמנשאאונגררללמש,הובלההתקןכאשר,

כראוימתבצעהחשמליוהחיבורהנגררהתקןעלמותקן

בתמרוניםבתמרוניםהסיועהסיועשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
חנייה2עזרמערכות2הגדרות2©1

.בתמרוניםסיועבחר0
.בתמרוניםהסיועאתכבהאוהפעל0
שעזרכדיפעיליםלהיותחייביםבתמרוניםהסיועים%

בתמרוניםוהבלימה)226עמוד3(הנסיעההתחלת
.לפעוליוכלו)227עמוד3(

הגרירההגרירההתקןהתקן
גרורגרורלגרירתלגרירתהנחיותהנחיות

:הגרירהוועללעומסבנוגעהבאותלהנחיותלבשים
Rהגרירהוועלהמותרלעומסמתחתאומעללחרוגאין.
Rהגרירהוועלהמותרהמרביהעומסאתלנצלהשתדל.

:הבאיםלערכיםמעללחרוגאסור
Rלגרירהמותרמשקל
Rהגוררהרכבשלהאחוריהסרןעלמותרעומס
Rהגוררהרכבשלמותרכוללמשקל
Rהגרורשלמותרכוללמשקל
Rהגרורשלמותרתמרביתמהירות

:הבאיםהנושאיםעללהקפידישהנסיעהתחילתלפני
Rהגוררהרכבשלהאחוריהסרןבצמיגיהאווירלחץ

.מרבימשקלבעומסללחץמכווננים
Rתקינההמחוברהגרורתאורת.

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

הגרירההגרירהוווושלשלהחוצההחוצהאואופנימהפנימהמלאהמלאהחשמליתחשמליתהטייההטייה

נעולאינוהגרירהווכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לגרוםעלולההגרירהתפוחשלנכונהלאנעילה
.הגרורלהשתחררות

.כהלכהננעלהגרירהשוותמידודא0

נוסףלחץעקבהחשמליהגרירהלוונזקיםהערההערה*

כתוצאהלהינזקעלולההחשמליהגרירהוושלהמכניקה
.הטייתובמהלךהגרירהוועלמיותרלחץמהפעלת

הגרירהוושלההטייהפעולתאתלהאיץניתןלא0
.חיצונילחץהפעלתידיעל

תנאיםתנאים
Rלהידרדריוכלשלאהרכבאתאבטח.
Rפנויההטיהאזור.
Rהוסרוהמתאםהתקעאוהגרורכבל.
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הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתפתיחהפתיחה

.2הלחצןאתמשוך:פתיחהפתיחה0
ההודעהמופיעההנהגובצגמהבהבת1הבקרהנורית

.נעהגרירהוו
.חשמליתנפתחהגרירהוו

ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0
.במקומו
הגרירהוו,קבועבאופןדולקת1החיווינוריתכאשר
.כהלכהנעול
1הבקרהנורית,בבטחהנעולאינוהגרירהווכאשר

בדוקגרירהווההודעהמופיעההנהגובצגמהבהבת
.נעילה

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתסגירהסגירה
.2הלחצןאתמשוך0

ההודעהמופיעההנהגובצגמהבהבת1הבקרהנורית
.נעהגרירהוו
.חשמליתנסגרהגרירהוו
ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

.במקומו
.כהלכהנעולהגרירהוו,כבה1החיווינוריתכאשר
1הבקרהנורית,בבטחהנעולאינוהגרירהווכאשר

וונעילתאתבדוקההודעהמופיעההנהגובצגמהבהבת
.הגרירה

:הנהגבצגלחיווייםבנוגעלמידעלבשים
R461עמוד3(ובקרהאזהרהנוריות(
R408עמוד3(הצגעלהודעות(

הגרירההגרירהוווושלשלהחוצההחוצהאואופנימהפנימהמלאהמלאהחשמליתחשמליתהטייההטייה
)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(

נעולאינוהגרירהווכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לגרוםעלולההגרירהתפוחשלנכונהלאנעילה
.הגרורלהשתחררות

.כמוסברהגרירהוואתתמידלנעולהקפד0
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נוסףלחץעקבהחשמליהגרירהלוונזקיםהערההערה*

כתוצאהלהינזקעלולההחשמליהגרירהוושלהמכניקה
.הטייתובמהלךהגרירהוועלמיותרלחץמהפעלת

הגרירהוושלההטייהפעולתאתלהאיץניתןלא0
.חיצונילחץהפעלתידיעל

תנאיםתנאים
Rלהידרדריוכלשלאהרכבאתאבטח.
Rפנויההטיהאזור.
Rהוסרוהמתאםהתקעאוהגרורכבל.

:מולטימדיהמערכת
1©2ß2y

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתפתיחהפתיחה
.Üבחר0

.נעהגרירהווההודעהתופיעהנהגבצג
.חשמליתנפתחהגרירהוו
ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

.במקומו

הנהגבצגתוצג,בטוחהבצורהנעולהאינוהגרירהווכאשר
.נעילהבדוקגרירהווההודעה

הגרירההגרירהוווושלשלחשמליתחשמליתסגירהסגירה
.Üבחר0

.נעהגרירהווההודעהתופיעהנהגבצג
.חשמליתנסגרהגרירהוו
ננעלהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

.במקומו

הנהגבצגתוצג,בטוחהבצורהנעולהאינוהגרירהווכאשר
.הגרירהוונעילתאתבדוקההודעה

:המחווניםבמכלוללחיווייםבנוגעלמידעלבשים
R461עמוד3(ובקרהאזהרהנוריות(
R408עמוד3(צגהודעות(

הגרורהגרורשלשלניתוקניתוק\חיבורחיבור

משתנההרכבכשגובהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.להיתפסעשוייםלרכבמתחתאולצמיגים
:גרורשלניתוקאוחיבורבעתהבאיםלנושאיםלבשים

תאדלתכולל,הדלתותאתלסגוראולפתוחאין0
.המטען

במתגלהשתמשואיןהגובהבקרתאתלהפעילאין0
DYNAMIC SELECT.

.הרכבנעילתאתלשחרראולנעולאין0

תנאיםתנאים
Rזובעמדהבבטחהוננעלהחוצהנפתחהגרירהוו.

המתאמיםבאמצעותלרכבפינים7תקעבעליגרוריםחבר
:הבאים
Rמתאםתקע
Rמתאםכבל

:הבאיםהתנאיםבהתמלארקהגרוראתנכונהיזהההרכב
Rנכוןמחוברהגרור.
Rלגמריתקינההגרורשלהתאורהמערכת.

שלהפונקציותעל,היתרבין,משפיעכראויהמחוברגרור
:הבאותהמערכות
Rהשלהגרורייצוב-ESP®
Rהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
RחנייהעזרPARKTRONIC
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Rאקטיביחניהעזר
Rהמתלשטחהאקטיביהעזראוהמתהשטחעזר
Rהנסיעההתחלתעזר
Rחוצהתנועההתראת
Rתמרוןבלימת
Rלאחורהנסיעהמצלמת
R360°מצלמת
RAIRMATIC

גרורגרורחיבורחיבור

מלאהמפריקהכתוצאהההתנעהלמצברסכנההערההערה*

הגרורשלהמתחאספקתבאמצעותהגרורמצברטעינת
.ההתנעהלמצברנזקלגרוםיכולה
לצורךהרכבשלהמתחבאספקתלהשתמשאין0

.הגרורמצברטעינת

במקוםאותוואחסןהגרירהמווהמגןהכיסויאתהסר0
.בטוח

.אותווחברהגוררהרכבמאחוריישרבקוהגרוראתמקם0

.התקעשלהמגןהכיסויאתפתח0
של3לחריץנכנסת1שהלשוניתכךהתקעאתהכנס0

.השקע
.המעצורעדימינה2השגוםהמצמדאתסובב0
.להינעללמכסהאפשר0
בשימושרק(אזיקוניםבאמצעותלגרורהכבלאתחבר0

).מתאםבכבל
.בעיקוליםנסיעותלצורךמספיקמשוחררשהכבלודא0

שתופיעייתכןנכוןמחוברהגרורכאשרגםהבאיםבתנאים
:הנהגצגעלהודעה
Rלדנורותמותקנותהגרורשלהתאורהבמערכת.
Rהמינימוםלערךמתחתירדהגרורתאורתשלהזרם

)50 mA.(

המתחולאספקתהקבועההמתחלאספקתלחבראפשר%
.ואט180עדשלבהספקאביזריםההצתהמתגשל

גרורגרורניתוקניתוק

הגרורניתוקבעתוהיתפסותמעיכהסכנתאזהרהאזהרה&

היתרעומסבלםכאשרהגרוראתמשחרראתהאם
.הגרירהמוטלביןהרכבביןלהילכדעלולהידך,מופעל
.מופעליםהגרורבלמיכאשרהגרוראתלנתקאין0

הגרורבלמיכאשרגרורניתוקבעתנזקיםהערההערה*
מופעלים

נזקלגרוםעלולמופעליםהגרורבלמיכאשרהגרורניתוק
.לרכב
.מופעליםהגרורבלמיכאשרהגרוראתלנתקאין0

הגרורכבלניתוקבעתהיתפסותסכנתאזהרהאזהרה&

ניתוקעםיונמךשהרכבייתכן:גובהגובהבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים
.הגרורכבל
לביןהרכבגוףביןאחריםאואותךללכודעלולהדבר

.המרכבתחתיתאוהצמיגים
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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
.)311עמוד3(

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)302עמוד3(הגרירהלשיטות
.)302עמוד3(הקרקעעלהסרניםשניכאשר
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הנהגהנהגלצגלצגהערותהערות

כושלהנהגצגכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לא,חלקיתמתקלקלאולגמריכושלהנהגשצגבמקרה
הקשורותמערכותשלבתפקודהגבלותלזהותתוכל

.לבטיחות
.שלךהרכבשלהבטיחותעללהשפיעעלולהדבר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הרכבאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

העמד,הרכבשלהבטיחותמאפייניעלהשפעהוקיימתבמידה
.מורשהלמוסךהודע.בטוחבמקוםדיחויללאהרכבאת
מפלס,מנועד"סל,מהירותכגון,בסיסימידעמציגהנהגצג
.קירורנוזלוטמפרטורתדלק

:הבאותהפונקציותהיתרביןלרשותךעומדותלכךבנוסף
Rהלאהוכןהניווט,העזרמערכותשלשוניםתפריטים
Rהעזרמערכותשלמצבתצוגות
Rהצגעלהודעות
Rובקרהאזהרהנוריות
Rוטווחצריכהבנושאמידע

אינדיבידואליבאופןולהתאיםהתפריטיםאתלהגדיראפשר
.התכניםאת

הנהגהנהגצגצגתפעולתפעול

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

במדינההחוקלהוראותלבלשיםישהנהגצגתפעולבעת
.כעתנמצאאתהשבה

חזרהלחצן1
ראשיתפריטלחצן2
מגעפקד3

בצדהבקרהרכיביבאמצעותהנהגצגשלבתכניםלשלוטניתן
המגעפקדבאמצעותמתבצעהניווט.ההגהגלגלשלהשמאלי
.אחתאצבעהחלקתחוותבאמצעותואופקיאנכיבכיוון,3

.הבחירהאתתאשרהמגעפקדעללחיצה
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להפעלההאגודלבקצההשתמש,האפשרבמידת%
אתלהגדירתוכלבנוסף.3המגעפקדשלאופטימלית

.)251עמוד3(המרכזיבצגהמגעפקדרגישות
לחצןעלקצרהלחיצהלחץ:התפריטיםהתפריטיםבסרגלבסרגלדפדוףדפדוף0

.2הראשיהתפריט
ימינהאושמאלההחלקהמחוותבאמצעותתפריטבחר0

.3המגעפקדעל
.3המגעפקדעללחץלאישור0

)ישירהישירההחלקההחלקה(תפריטיםתפריטיםביןביןישירהישירההחלפההחלפה
צורךללא,ישירותאחריולבאאחדמתפריטלעבוראפשר
:התפריטיםסרגלאתלפתוח
פקדעלימינהאושמאלההחלקכלשהותפריטבתוך0

.3המגע

נהגנהגבצגבצגתפריטיםתפריטים
נהגנהגבצגבצגלתפריטיםלתפריטיםבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

במדינההחוקלהוראותלבלשיםאנאהנהגצגתפעולבעת
.כעתנמצאאתהשבה
בצגהתפריטיםסרגלבאמצעותהבאיםלתפריטיםלקרואניתן
:הנהג
Rמעודן
Rספורטיבי
Rאקסקלוסיבי
Rקלאסי
Rניווט
Rעזרמערכות
Rשירות

באזורשוניםצגיםתכניביןלבחורתוכלאלהבתפריטים
.התצוגותשינויאותצוגה

,אפשרויותמשנהתפריטישתפריטלכלכמעט,לכךבנוסף
הספציפייםהתצוגהלתוכנינוספותהגדרותלבצעניתןבו

.לתפריט
בתפריטיםוהבחירהההגדרהאפשרויותעלנוסףמידע%

.הדיגיטליותההפעלהבהוראותתמצא

עיליתעיליתתצוגהתצוגה
העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהתפקודתפקוד

אתלמשלהנהגשלהראייהלשדהמקרינההעיליתהתצוגה
:השוניםהתכנים
לבחוריכולאתההעיליתהתצוגהשלהתפריטסרגלדרך

:שללמ,שוניםבהקשרים
Rמינימלי
Rספורטיבי
Rסטנדרטי
RתצוגתECO
Rהגדרות
Rעיליתתצוגה

.הניווטעםלהקשרדוגמהמציגהשלהלןהגרפיקה
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)6x2°(העיליתהעיליתבתצוגהבתצוגההמוצגיםהמוצגיםתכניםתכנים

מזוהיםותמרוריםשלטים1
)במסלולהבאלאירועמרחק(ניווטהנחיות2
היגויעזרמצב3
הנוכחיתהנסיעהמהירות4
עזרלדוגמה(לנהיגההעזרבמערכותהמוגדרתהמהירות5

)DISTRONICאקטיבימרחקשמירת

המערכתהמערכתגבולותגבולות
:הבאיםמהתנאיםמושפעתהנראות
Rישיבהתנוחת
Rהתמונהמיקוםכוונון
Rהאורתנאי

Rרטובבכבישנהיגה
Rהצגכיסויעלחפצים
Rשמשבמשקפיקוטביות

העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהתפעולתפעול

התפריטיםהתפריטיםלשורתלשורתמעלמעלהעיליתהעיליתבתצוגהבתצוגהלהצגהלהצגההתוכןהתוכןבחירתבחירת
הנהגהנהגצגצגשלשל
.משמאלהראשיבתפריטòהלחצןעללחץ0
אצבעהחלק:העיליתהעיליתבתצוגהבתצוגההתפריטיםהתפריטיםשורתשורתבחירתבחירת0

.השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלהכלפי

מחווהבצע:העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלתצוגהתצוגהתכניתכניביןביןמעברמעבר0
.שמאלההמגעפקדבאמצעותימינהאושמאלההחלקה
תצוגההחלקהמחווהכלאחרימופיעההעיליתבתצוגה
.הנבחריםהתצוגהתכנישלמקדימה

.הנבחרהתוכןאתלאשרכדי,aהלחצןאתלחץ0

הנהגהנהגלצגלצגבחזרהבחזרהמעברמעבר
.òאוGהלחצןעללחץ0

)ישירהישירההחלקההחלקה(העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהתכניתכנישלשלישירהישירהבחירהבחירה
.aהלחצןעלממושכתלחיצהלחץ0
המגעפקדעלימינהאושמאלההחלקהמחוותבצע0

.להצגהתוכןובחרהשמאלי
Directמצב% Swipeדרךשמסתייםעד,פעילנשאר

.הרכבשלמחדשהתנעהאוò,Gלחיצת

ובהירותובהירותמיקוםמיקוםהגדרתהגדרת
בשורתשמאלהאוימינההחלקהמחוותבעזרת0

.הגדרותבחרהעיליתהתצוגהשלהתפריטים
.המגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

בצורהמוצגותוהבהירותהמיקוםשלהנוכחיותההגדרות
.הנהגובצגהעיליתבתצוגהגרפית

מטהאומעלהכלפיהחלקהמחוותבצע:מיקוםמיקוםהגדרתהגדרת0
.השמאליהמגעבפקד
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ימינהאושמאלההחלקהמחווותבצע:בהירותבהירותהגדרתהגדרת0
.השמאליהמגעבפקד

.אוטומטיתנשמרותובהירותלמיקוםהמיועדותההגדרות
.ההגדרותלעזיבתaאוGהלחצןאתלחץ0

העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה

:הנהגצג
1©

המגעפקדעלמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:הפעלההפעלה0
.השמאלי
.מופיעעיליתתצוגה

.aהמגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0
המגעפקדעלמטהאומעלהכלפיאצבעהחלק:כיבויכיבוי0

.השמאלי
בחרשמאלבצדהמגעפקדעלהחלקהמחוותבאמצעות0

.עיליתתצוגה
.aהמגעפקדשלהשמאליבצדלחץ0

המולטימדיההמולטימדיהבמערכתבמערכתהעיליתהעיליתהתצוגההתצוגההגדרתהגדרת

:מולטימדיהמערכת
1©2ß2y

הנהגהנהגבצגבצגממדממד-התלתהתלתתצוגתתצוגתכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.נהגמסךבחר0

.כבהאומופעלתהנהגבצגממד-התלתתצוגת
הנהגמצלמתכאשררקמופעלתהנהגצגשל3Dתצוגת%

3Dמתצוגתהנהגצגמתחלףאחרת.הנהגאתמזהה
.2Dלתצוגת

העיליתהעיליתהתצוגההתצוגהשלשלכיבויכיבוי/הפעלההפעלה
.עיליתתצוגהבחר0

.כבהאומופעלתהעיליתהתצוגה

EQטכנולוגייתטכנולוגיית(וולטוולט48רשתרשתעםעםרכביםרכבים Boost:(

1POWERההנעהלמערכתהחשמליהסיועאתמציג.
2CHARGEהמנועשלהאנרגיהחידושהספקאתמציג

.החשמלי

õההנעהמערכתשללנסיעהמוכןמצבמציג.

הנהגהנהגבצגבצגהמצבהמצבתצוגותתצוגותסקירתסקירת
נמצאותהנהיגהובטיחותהנהיגהמערכותשלהמצבתצוגות
.4עד1באזורים
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Yהגרפיקהבעזררק(אנשיםזיהוי(
Ç/È221עמוד3(אקטיביחנייהעזר(

éהחנייהעזרPARKTRONICכבוי
)219עמוד3(

çאקטיבימרחקשמירתעזרDISTRONIC
)185עמוד3(
Òמרחקשמירתבעזרנדרשמרחק

DISTRONIC185עמוד3(אקטיבי(

æ200עמוד3(כבויהאקטיביהבלימהעזר(
Äתקיןבאופןפועלאינוהאקטיביהבלימהעזר

)200עמוד3(מתפקדאינואו
Ø192עמוד3(אקטיביהיגויעזר(
)195עמוד3(נתיבלהחלפתאקטיביעזר±
ð206עמוד3(אקטיבינתיבשמירתעזר(
Zהגרפיקהבעזררק(האקטיביהמתהשטחיזר(

)205עמוד3(
)159עמוד3(הפטיתהאצהדוושת°
èהדממה-התנעהפונקצייתECO

)158עמוד3(
ëפונקצייתHOLD)3181עמוד(
פלוסאדפטיביגבוהאורעזר_

)131עמוד3(
ðבמדינות(המותרתהנסיעהממהירותחריגה

)בלבדמסוימות
)191עמוד3(אקטיביתנועהפקקיעזר¬

שזוהווהנחיותתמרורים:תמרוריםתמרוריםעזרעזרעםעםרכביםרכבים
.)200עמוד3(
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והפעלהוהפעלהסקירהסקירה
MBUXהמולטימדיההמולטימדיהלמערכתלמערכתהערותהערות

בשימושהלבתשומתלהסטתסכנהאזהרהאזהרה&
תקשורתובהתקנימידעבמערכות

המותקניםתקשורתוהתקנימידעמערכותשלתפעול
שלךהלבתשומתאתלהסיטעשוינהיגהבזמןברכב

השליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף.בדרךמהנעשה
.ברכב
התנועהמצבכאשררקאלהמכשיריםתפעל0

.זאתמאפשר
אתלסכןבליהרכבאתעצור,אפשריאינוזהאם0

.במקוםעומדכשהרכבהפעולותאתובצעהתנועה

לתקנותלצייתחשובהמולטימדיהמערכתשלהתפעולבעת
.ברכבנוהגיםשבהבמדינההתקפותהתעבורה

MBUXהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתסקירתסקירת

המולטימדיהמערכתשלהפעלהויחידתמגעפקד1
MBUX
MBUXמשמעותוMercedes-Benz User

Experience.
המגעפקדתפעול

מגעבקרתעםמרכזיצג2
הביתמסךסקירת
מגעמסךתפעול

שלכיבויאוהפעלה,אצבעטביעותחיישןעםבקרהלוח3
שלהשתקה/הפעלה,MBUXהמולטימדיהמערכת
הקולעוצמתוכוונוןהקול

:נוספותתפעולאפשרויות
RהקוליהעזרעםקולישיחדונהלMBUX.
Rעזרבאמצעותשונותפונקציותשלמגעללאתפעול

.MBUXשלהפניםמערכות
באמצעותאוהיגבי,חכםבאופןמתבצעתהאינטראקציה

.ראשאוידתנועות
Rהסבריםלתתאפשר,נהגבמצלמתמצוידהרכבכאשר

Look„באמצעותפונקציותולהפעיל &
Answer) ).וענהראה“

תמצאוהשירותיםהיישומים,התפעולעלנוסףמידע%
.הדיגיטליותההפעלהבהוראות

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
.גניבהמפנילהגנהטכנייםבאמצעיםמאובזרזהמכשיר
.מורשהלמוסךפנה,גניבהמפניההגנהעלנוסףמידעלקבלת
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הביתהביתמסךמסךסקירתסקירת

מצבשורת1
משתמשוהחלפתמשתמשפרופילהגדרותפתיחת2
גלובליבחיפוששימוש3
)למטהמשוך(בקרהמרכזפתיחת4
מועדפיםטעינת5
המצבבשורתתצוגות6
יישוםטעינת7

היישוםשלמהירותגישות8
גלובליתפריט9

Gקודםתפריטטעינת
הפתיחהמסךטעינת©
ûקודמתתחנהאוקודמתרצועה
üהבאההתחנהאוהבאההרצועה
השיחהזמןתצוגת:פעילהשיחה

לחיצהבעקבות.כקרסולהמסודריםהיישומיםכאןבתמונה
.ועמודותבשורותיסודרוהיישומים©עלממושכת
.חכםבטלפוןלדוגמהגםמשמשתזותצוגה

:הבקרהבמרכזנפתחותהבאותהפונקציות
Rהתראותמרכז
Rהתפריטתכנישיתוף
Rמועדפים
Rלרכבמהירותגישות

התפריטהתפריטתכניתכנישיתוףשיתוף

הצגלתצוגתדוגמה
תפריטפתיחת1
)כריכהתצוגת(פעילתוכןעםמרכזיצג2
תכניםלשיתוףאנימציההעלאת3
4ÄאוזניותBluetooth®האחוריבצגמחוברות

ימינה
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)כריכהתצוגת(פעילתוכןעםמאחורצגים5
האחורייםלמושביםMBUXטאבלט6

.אחרצגמעלצגמשיםהחלק,תכניםלשיתוף
.צגעלהקש,המדיהבהפעלתלשליטה

MBUXהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתתפעולתפעול

המגעהמגעבפקדבפקד

הביתמסךהצגת©1
מגעפקד2

=9Ì:ניווט(החץבכיווןהחלקה(
aאישור(לחיצה(

3Gהאחרונהלתצוגהחזרה
לשיחהמענהאוהתקשרות46

סיומהאושיחהדחיית~
מעלהכלפיהחלקה:הקולעוצמתהגברת5

מטהכלפיהחלקה:הקולעוצמתהנמכת
לחיצה:הקולהשתקת8

MBUXשלהקוליהמסייעהפעלת6£
ßהוספתאו)קצרהלחיצה(מועדפיםפתיחת

)ארוכהלחיצה(למועדפים

החלקההחלקהבמחוותבמחוותלהשתמשישוברשימותבתפריטיםלנווטכדי
,2המגעפקדשללמגעהרגישהמשטחעלאחתאחתבאצבעבאצבע
:למשל
.המקלדתבאמצעותתובחר:תותוהזנתהזנת0
.2המגעפקדעללחץ0
.ברשימותגלול:תפריטתפריטאפשרותאפשרותבחירתבחירת0
.2המגעפקדעללחץ0
בכיווןהחלקהמחוותבצע:דיגיטליתדיגיטליתמפהמפההזזתהזזת0

.המבוקש

המגעהמגעבמסךבמסך

אצבעטביעותסורק1
MBUXהמולטימדיהמערכתשלכיבויאוהפעלה2
הצלילשלכיבויאוהפעלה3
הקולעוצמתכוונון4

הכפתורמעלהחלקהqאו±לחיצה
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אוהסמלעלהקשה:רשומהרשומהאואותפריטתפריטפריטפריטבחירתבחירת0
.הרשומה

.אחתבאצבעומהירהכפולההקשה:מפהמפהממ"קנקנהגדלתהגדלת0
.אצבעותבשתיהקשה:מפהמפהממ"קנקנהקטנתהקטנת0
.המקשיםאחדעללחיצה:המקלדתהמקלדתדרךדרךתוויםתוויםהזנתהזנת0
אושמאלה,למטה,למעלההחלקה:בתפריטיםבתפריטיםניווטניווט0

.ימינה
.כלשהולכיווןאצבעהחלק:דיגיטליתדיגיטליתמפהמפההזזתהזזת0
מסךעלאצבעעםהתואתכתוב:ידידבכתבבכתבתוויםתוויםהזנתהזנת0

.המגע
אופסק:המפההמפהשלשלהמידההמידהקנהקנהשלשלהקטנההקטנהאואוהגדלההגדלה0

.אצבעותשתילזוזוקרב
זוקרבאופסק:אינטרנטאינטרנטמעמודמעמודחלקחלקהקטנתהקטנתאואוהגדלתהגדלת0

.אצבעותשתילזו
.שמאלהאוימינהאצבעותשתיסובב:מפהמפהסיבובסיבוב0
אצבעותשלושעםשמאלההחלק:הביתהביתמסךמסךפתיחתפתיחת0

.כלשהוביישום
לכיווןהאצבעאתוהזזהמגעבמסךגע:מפהמפההזזתהזזת0

.הרצוי
והזזהמגעבמסךגע:סקאלהסקאלהגביגביעלעלהקולהקולעוצמתעוצמתכוונוןכוונון0

.ימינהאושמאלההאצבעאת

עדהמגעבמסךממושכתנגיעהגע:במפהבמפהיעדיעדשמירתשמירת0
.הודעהלהופעת

והחזקהמגעבמסךגע:יישוםיישוםמתוךמתוךגלובליגלובליתפריטתפריטהצגתהצגת0
.אפשרויותהתפריטלהופעתעד

MBUXהקוליהקוליהעזרהעזרפונקצייתפונקציית
הרכבפונקציותלהפעילניתן,MBUXהקוליהעזרבעזרת
למשל,MBUXהמולטימדיהבמערכתשוניםואזורים
הקוליהעזר.קוליותפקודותבאמצעות,הניווטאוהטלפון

MBUXוניתןההצתהכיבוילאחרדקהכחצילשימושמוכן
בנושאודוגמאותנוסףמידע.המושביםמכלבולהשתמש
.הדיגיטליהרכבבספרתמצאקוליותפקודות

אתלתפעליכולאתהMBUXהקוליהעזרבאמצעות
:הרכבבאבזורתלוי,הבאותהפונקציות
Rטלפון
RSMSל"ודוא
Rניווט
Rוטלוויזיהמדיה,רדיו
Rרכבפונקציות
Rמקוונותפונקציות

רקלרשותךיעמודהקוליתהבקרהמערכתשלההיקףמלוא
.מופעלתהמקוונתהקוליתההפעלהכאשר

שיחשיח-דודוביצועביצוע

שיחשיח-דודוהתחלתהתחלת
להפעילכדי,מרצדסשלוםתגיד0

להיותצריכההקוליתההפעלה.MBUXהקוליהעזראת
.המולטימדיהבמערכתמופעלבמצב

או
.תכליתי-הרבההגהבגלגל£הלחצןעללחץ0

אפשר.כחולקוMBUXהמולטימדיההמערכתמופיע
.שיח-הדואתלהתחיל

במשפטיםלהשתמשניתןMBUXהקוליהעזרעםשיח-לדו
אתלהפעילניתן.קוליתכפקודהיומיומיתמהשפהשלמים
,הקוליתהפקודהבאמירתישירותגםהקוליתההפעלהמערכת
מהלדוג

.כאןלנסועלימותרמהרכמהמרצדסשלום

עזרהעזרהקריאתקריאת
תגידתגיד:MBUXהקוליהקוליהעזרהעזרעבורעבורמידעמידע0

מרצדסשלום
לעשותיכולאתהמה

כאשרהרכבספראתליהצג:הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספר0
הוראותשלהפונקציותבכללהשתמשאפשרנייחהרכב

.הדיגיטליותההפעלה
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)דוגמאותדוגמאות(הפונקציותהפונקציותהפעלתהפעלת
יפניתלאאךיפניתמסעדהמצא:הניווטהניווטסיוםסיום0

דרוםבשטוטגרט
שלילאבאהתקשר:הטלפוןהטלפוןהפעלתהפעלת0
):מהירהמהירהפקודהפקודה(לאנגליתלאנגליתהמערכתהמערכתשפתשפתשינוישינוי0

השפהאתשנה
לאנגלית

הרדיותחנותרשימתאתליהצג:הרדיוהרדיוהפעלתהפעלת0
האקראיתההפעלהאתהפעל:המדיההמדיההפעלתהפעלת0
המושבחימוםאתהפעל:הרכבהרכבפונקציותפונקציותהפעלתהפעלת0

לרמה
בסידניהשעהמה:המקוונותהמקוונותהפונקציותהפונקציותהפעלתהפעלת0

זהברגע
המתהשטחעזראתלייש:הרכבהרכבאתאתלשאוללשאול0

MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרסקירתסקירת

הנפלטותלייזרמקרניכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
המצלמהמן

פותחיםכאשר.1דירוגלייזרבמערכתמשתמשזהמוצר
לפגועעלולותלייזרקרני,נזקלונגרםאםאוהגוףאת

.העיןברשתית

.הכונןביתאתלפתוחאין0
תיקוןעבודותלבצערשאיתמורשהמעבדהרק0

.ותחזוקה

DINתקןלפי1בדירוגלייזרמוצרזהו EN
60825-1:2014.

מהלדוג,היישומיםעבורתמונהנתונילוכדתהמצלמה%
.וידראש,גוףזיהוי

.נתונים-למטאישירותהתמונהנתוניאתממירההמצלמה
מעובדיםהנתונים.כללתמונהנתונישומרתאינההיא
.לרכבמחוץאלמשודריםואינם,בלבדעצמוברכב
מנועהתנעתבכלפעילהMBUXהפניםמערכתעזר

אחתכלפונקצייותלהגדיריכולאתה.אוטומטיבאופן
.הפניםמערכתעזראתלכבותאולהפעילאולחוד

בפרופילנשמרותלאחריונההפעילותההגדרות
עזראתמהלדוגמכבהאתהכאשר.שלךהמשתמש
המשתמשפרופילעלתחלזוהגדרה,הפניםמערכת
פעילמשתמשפרופילשוםבזאתמשנהלאאתה.שלך
.פעילהפניםמערכתעזרבואשר,אחר

נוסעישלנוכחותםאתמגלהMBUXהפניםמערכתעזר
העזר.ממדיותתלתלייזרמצלמותבאמצעותהקדמייםהרכב
הטבעיותוהגוףהראש,הידתנועותלפיאוהקשרלפימפרש
נוסעישלהמפורשתלבקשתםאובהקשרהקשורהבצורה

פניםפונקציותאוטומטיתלהפעיליכולהעזרזובדרך.הרכב
.למצבשמתאיםבאופןולסייעהרכב

.הקדמיוהנוסעהנהגשלאינטראקציותמזהההמסייע

.העיליתההפעלהביחידתנמצאות1המצלמות
והבידורהמידעובפונקציותהרכבבפונקציותתומךהמסייע
:אינטראקציהשלרמותבשלוש
Rחכמה

אתומפעילאוטומטיבאופןהנוסעיםאתמזהההעזר
.הפונקציות

Rהיגבית
אחדשלהטבעיתהגוףשפתאתמזהההמסייע

בהתאםאוטומטיבאופןפונקציותומבצע,מהנוסעים
.למצב
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Rמגעללא
אוידבתנועתפונקציהפעילבאופןמבקשהרכבנוסע
.ידתנוחת

:הבאיםבנושאיםפונקציותכוללהמסייע
Rבטיחות

.הריסוןבמערכותבשימושהרכבבנוסעיתומךהמסייע
Rנוחות

שלאוטומציהידיעלהנוחותאתמגבירהמסייע
טבעיתבאינטראקציהותמיכהברכבפנימיותפונקציות

.הרכבעם
Rובידורמידע

או/ומידעפריטישלאותפעולאפשרויותשלהדגשה
יכוליםהרכבנוסעי.המרכזילצגהידקירובבעתהצגתם
.ידתנוחתבאמצעותמועדפיםפונקציותלהפעיל

לתיקוןלתיקוןתקלותתקלותעלעלוהערותוהערותהודעותהודעות,המערכתהמערכתגבולותגבולות
.המרכזיבצגעלמוצגותהתקלההודעות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rעלולההעיליתההפעלהביחידתהממוקמתהמצלמה

המצלמה,מכךכתוצאה.עבודתהבמהלךלהתחמם
פעולהבמהלךבמיוחד,זמניבאופןלהיכבותעשויה

.גבוהותסביבהובטמפרטורותממושכת

שהמצלמהעדהמתן,אותהתכסהואלבמצלמהתיגעאל
.שובזמינהשהיאעדאומתקררת
זמניתזמיןאינוהפניםמערכתעזרההודעהמופיעה
.שובזמינההפונקצייהכאשרהודעהמקבלאתה

.הודעהלךתוצגזמינהלהיותתחזורכשהמצלמה
Rשרוטהאואדיםמכוסה,מלוכלכתאומכוסההמצלמה.

.העדשהניקוילפניהמצלמהכיסוילקירורהמתן
כעתזמיןאינוהפניםמערכותעזרההודעהמופיעה
.הרכבספרראה
כותנהמטליתבאמצעותמבחוץהמצלמהכיסויאתנקה
איןאין.מיקרופייברבמטליתלהשתמשאין.לחהאויבשה
.הניקויעבורהכיסויאתלהסיר
Rכפפות(לבושחלקי.ממדיםגדולהרכבמנוסעיאחד,

למשל,הגוףעלחפציםאו)הלבושגוון,צעיף,כובע
או.המצלמהתצוגתעלמשפיעים,גדולצגעםשעון
.מוגבלהמצלמהשלהזיהוישטווח
הנהגעבורהפניםמערכותעזרההודעהמופעיה
.הרכבספרראהמוגבל
.פנויהמצלמהשלהראייהשדהעלשמור
Rמתפקדתאינההמצלמה.

אנאזמיןאינוהפניםמערכתעזרההודעהמופעיה
.למוסךפנה

.Mercedes-Benzשלשירותלמרכזסע

)היגביתהיגבית/בטיחותבטיחות(מראשמראשחזויהחזויהמהרכבמהרכביציאהיציאהאזהרתאזהרת
תנאים
Rאזהרתעםאקטיביהמתלשטחבעזרמצוידהרכב

.מהרכבהיציאה
R206עמוד3(מופעלהאקטיביהמתלשטחהעזר(.
Rאופפתבתאורהאופעילהאופפתבתאורהמצוידהרכב.
המתשטחעזרשלהמערכתגבולותעללמידעלבשים%

.)203עמוד3(מהרכבהיציאהאזהרתעםהאקטיבי
להזהיריכולהזופונקציהמהרכבלצאתרוציםכשהנוסעים

.מתקרביםאופנייםאורכבעםאפשריתהתנגשותמפניאותם
,הדלתלידיתהידאתמזיזהקדמיהנוסעאוהנהגכאשר
:הרכבלציודבהתאםהבאותהאזהרותמוצגות
Rתהבהבהאופפתהתאורהאוהאקטיביתהאופפתהתאורה

.באדום
Rבאדוםתהבהבהחיצוניתבמראההאזהרהנורית.
Rאזהרהצליליישמע,דלתנפתחאם.
.הדלתפתיחתלפנילפניניתנתבכךהאופטיתאזהרה%
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יציאהאזהרתעםאקטיבימתשטחעזרעבורנוסףמידע%
אופפתתאורהועבור)203עמוד3(מהרכב

.)133עמוד3(

ההתמצאותההתמצאותותאורתותאורתהקריאההקריאהמנורותמנורותשלשלכיבויכיבויאואוהדלקההדלקה

תנאיםתנאים
Rהקדמיתוהנוסעהנהגעבורהידתנועת:הקריאההקריאהלאורלאור

.הפנימיתלמראהמתחתמבוצעת
Rבחשיכהזמינההפונקציה:ההתמצאותההתמצאותתאורתתאורתעבורעבור

.ברכב
Rריסוןבמערכתיושבילדאוריקהקדמיהנוסעמושב

.ילדים
Rהאינטראקציהבאזורהנהגידיעלמבוצעתהידתנועת

.הקדמיהנוסעמושבמעל

הקריאההקריאהמנורתמנורתשלשלוכיבויוכיבויהדלקההדלקה

והנוסעהנהגעבורהקריאהתאורתשלההפעלהמחוותביצוע
הקדמי

למראהמתחתולמטהלמעלהאנכיתהידכףאתהנע0
.הפנימית
.תיכבהאותידלקהקריאהתאורת

ההתמצאותההתמצאותתאורתתאורתשלשלוכיבויוכיבויהדלקההדלקה

ההתמצאותתאורתלהפעלתהמחווהאזור

.הנוסעבמושבאחיזה:הדלקההדלקה0
.אוטומטיבאופןתופעלהנהגעבורההתמצאותתאורת

.הנוסעממושבהידהרחקת:כיבויכיבוי0
.בחזרהתכבהההתמצאותתאורת

)היגביתהיגבית/נוחותנוחות(החיצוניותהחיצוניותהמראותהמראותשלשלאוטומטיתאוטומטיתבחירהבחירה
החיצוניתהמראהאתמראשלבחורהיהצריךהנהגכהעד

.הנהגבדלתמוקדמתבחירהלחצןבאמצעותלכוונוןהמיועדת
ראשתנועתMBUXשלהפניםמערכותעזרבאמצעות
שלאוטומטיתלבחירהמובילהימניתאושמאלהטבעית
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,החיצוניתהמראהלהגדרתבלחצןנוגעתהידכאשר.המראה
.מראשהנבחרהמראהלצדהלחצןמתחתLEDנדלקת
.הנבחרתהחיצוניתהמראהמיקוםאתכוונןמכןלאחר
הלחצניםבאמצעותהחיצוניותלמראותמוקדמתבחירה%

המראותהגדרתעלנוסףמידע.אפשריתעדיין
.)138עמוד3(החיצוניות

עלנוסףמידע.במצלמהגםשימושנעשהזהיישוםעבור%
.)247עמוד3(הנהגמצלמת

)מגעמגעללאללא/ובידורובידורמידעמידע(Vתנוחתתנוחתבאמצעותבאמצעותמועדפיםמועדפיםטעינתטעינת

תנאיםתנאים
Rהמועדפיםברשימתשמוראחדמועדףלפחות.
RשלהפניםמערכותלעזרקושרהמועדףMBUX.
Rתנוחת(המועדפיםתנוחתזיהויעבורהאזורV(נמצא

.המרכזיהצגלפניהאמצעיתהקונסולהמעל
RתנועתVקצרלרגעמוחזקת.

.יותרלקלההמועדפיםטעינתאתהופכתVתנוחת
דרךמשלהםמועדףלקשריכוליםהקדמייםהרכבנוסעי
עיסויתוכניתאורדיותחנת,ניווטיעדלדוגמה.Vתנוחת
.למושב

הפניםמערכתלעזרוקושרמועדףאףנוצרלאעדייןאם%
.בכךלכךתסייעהמולטימדיהמערכת,MBUXשל

בגובההאמצעיתהקונסולהשלהאחסוןתאמעלVתנוחתביצוע
המרכזיהצג

האמצעיתהקונסולהשלהאחסוןתאמעלהידאתמקם0
הרחב.מעלהכלפימצביעהידגב.המרכזיהצגבגובה

אתכופף..V-לופתחהאמצעיתוהאמצעהאצבעאת
.קצרלזמןV-התנוחתעלשמור.האחרותהאצבעות
.מוצגהמועדף

הנהגהנהגמצלמתמצלמתסקירתסקירת

.ממדי-התלתהנהגבצגאוהנהגבצגממוקמתהנהגמצלמת
:הבאיםהמאפייניםאתמקליטההנהגמצלמת
Rהראשמקום
Rהראיהכיוון
Rהעפעפיםסגירתהתנהגות
Rהנהגשלפנים

דוגמתיישומיםעבורתמונהנתוניאוספתהנהגמצלמת%
ATTENTION ASSISTהפניםוזיהוי.

.נתונים-למטאישירותהתמונהנתוניאתממירההמצלמה
מעובדיםהנתונים.כללתמונהנתונישומרתאינההיא
.לרכבמחוץאלמשודריםואינם,בלבדעצמוברכב

.המנועשלהתנעהבכולאוטומטיתמופעלתהמצלמה
פניםלזיהויהשימושלפנימוגדרתלהיותחייבתהנהגמצלמת

.)249עמוד3(

MBUX247מולטימדיהמערכת



המערכתהמערכתגבולותגבולות
לאאוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצבים
:כללתפעל
Rשרוטהאואדיםמכוסה,מלוכלכתאומכוסההמצלמה.
Rמכוסיםהנהגשלהעינייםאו/והפנים.
Rאורמעביריםשאינםאדומים-תתמשקפייםחובשהנהג.

הצגהצגעלעלהודעותהודעות
:הצגעלהודעותשיוצגוייתכןהבאיםבמצבים
Rמתפקדתאינההנהגמצלמתכאשר.

.תקולההמצלמה
ספרראהמתפקדתאינההנהגמצלמתההודעה
.תופיעהרכב
Rהראשמקוםאתללכודיכולהאינההנהגמצלמתכאשר

.שלך
שתראהעדהמושבההגהמיקוםאתשנהההודעה

.תופיעלמעלההצגבשולינקודות
Rמוגבלתאומופחתתהנהגמצלמתשלהראותכאשר.

ספרראהכרגעמוגבלתראותנהגמצלמתההודעה
.תופיעהרכב

לטיפוללטיפולהנחיותהנחיות
לצגבנוגעהרכבפניםלטיפוחלהנחיותלבשים
.)289עמוד3(

הנהגהנהגמצלמתמצלמתשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה

:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
חכמיםעזרים2
.כבויאומופעלבחר0

חלקיתזמינותהבאותהפונקציותכבויההנהגמצלמתכאשר
:כללזמינותאינןאובלבד
Rממדי-תלתנהגצג
RMBUXרבודהמציאותעםעיליתתצוגה
RשלזעירהשינהזיהויATTENTION ASSIST
Rפניםזיהוי

ושחרורלאימותהחיישןכהזנתמשמשהפניםזיהוי
.מוגניםיישומיםכןכמוהמשתמשפרופיל
Rממשקיות-רב

מופעל,קולבאמצעותבצגהודעתלאשרכדי,לדוגמה
.MBUXשלהקוליהעזר

ומועדפיםומועדפיםהצעותהצעות,משתמשיםמשתמשיםעלעלמידעמידע

לאחרהנהגמושבכוונוןבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
הנהגפרופילפתיחת

שיתחילייתכןהמשתמשפרופילשלהבחירהלאחר
פרופילבאותוהשמורלמיקוםהנהגמושבשלכוונון

יתרושלשלךלפציעהסיכוןיוצרהדבר.משתמש
.ברכבהיושבים

מערכתבאמצעותהנהגמושבשלהכוונוןבמהלך0
,מגופםחלקאו,אנשיםשאיןודא,המולטימדיה

.המושבשלהתנועהבאזור

אתמידלעצוריש,יימחץשמישהוסכנהישנהכאשר
:הבאבאופןהכוונוןתהליך
.המרכזיבצגהאזהרההודעתעלהקש)א0
או
אוהזיכרוןפונקצייתשלמיקוםלחצןעללחץ)ב0

.הנהגבדלתהמושבכוונוןמתגעל
.מופסקההגהגלגלשלהמהלך

.הימחצותמפניבהגנהמאובזרהנהגמושב
לאחרמכוונןאינואינוהנהגמושב,פתוחההנהגדלתכאשר

.נהגפרופילשלההעלאה
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משתמשמשתמשלפילפיותכניםותכניםמשתמשמשתמששלשלפרופיליםפרופילים
:הרכבבעלעבורתנאים
RשלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
RלךישMercedes me PIN.
Rהשימושלתנאיהסכמתאתה.

כמהאם.אישיותהגדרותשומריםהמשתמששלפרופילים
ההגדרותאתלבצעיכולמשתמש,ברכבמשתמשיםאנשים

משתמשיםשלההגדרותאתלשנותבלי,שלובפרופיל
.אחרים
אוההגדרותאשףדרךברכבמשתמשפרופילליצוריכולאתה

הגדרות.שלךהמשתמשפרופילההגדרותדרךאישיתהתאמה
MercedesעבורPINכגון,אחדות meפרופילותמונת
Mercedesבאפליקצייתיוצרים meבפורטלאוMercedes
me.

אישייםניתוניםעםויישומיםלמשתמשספיציפייםתכנים
לתכניםלגשתכדי.שוניםאבטחהרמותבאמצעותמוגנים
Mercedes-בלהשתמשניתן,מוגנים me PINובהתאם
.ביומטרייםחיישניםהרכבלציוד
המולטימדיהמערכתי"עמוגדרתהאבטחהרמת%

רמותכמה.החיישניםהזנותכלבשילובומחושבת
.לבטלניתןלאאבטחה

מראשמופעל,המשתמשלפרופילמקושרהרכבמפתחכאשר
התקרבותבעתאוהרכבנעילתשחרורבזמןהמשתמשפרופיל

המראות,האורותכוונוני.KEYLESS-GOעםלרכב
אוהמשתמשבפרופיללהשתמשכדי.מתבצעיםוהמושבים

חיישניםכקלטהרכבמפתחבנוסףמשמש,ביאפליקצייה
.לאישור
אתלהתאיםמהלדוניתן,מופעלמשתמשפרופילכאשר%

הגדרותאתלטעוןאוהבאותהאישיותהנוחותמערכות
:שלהן
Rמושב
Rאופפתתאורה
Rצדמראות
Rסוככים
Rהאקליםבקרתהגדרות

מושב,נסיעהבמהלךהמשתמשפרופילאתמפעיליםאם
.יתואםלאהנהג
לשמור,כמשתמש,תוכלאתה,הרכבאבזורלמפרטבהתאם
:הבאותההגדרותאתלדוגמה
Rהצדומראותההגהגלגל,הנהגמושבכוונון
Rאקליםבקרת
Rרקעתאורת
Rתחנותרשימתכולל(רדיו(
Rומועדפיםהצעות

הצעותהצעות
מכןלאחר.הנהגשלהשימושהרגליאתללמודיכולהרכב
והעדפותטלפוןמספרי,ניווטליעדיהצעותמציעהוא

,משתמשבחירתהםלכךהמקדימיםהתנאים.מוסיקה
.שנאספונתוניםשלמספקתוכמותהנתוניםלאיסוףהסכמתך

מועדפיםמועדפים
שמשתמשיםליישומיםמהירהגישהמאפשריםהמועדפים

סךמועדפים100עומדיםלרשותך.קרובותלעתיםבהם
.הכול

ומועדפיםומועדפיםהצעותהצעות,משתמשמשתמשקביעתקביעת

תנאיםתנאים
Rעוצרהרכב:ההגדרותאשףלשימוש.

:מולטימדיהמערכת
1©2f2משתמשהחלף

משתמשמשתמשהוספתהוספת
.משתמשהוסףfבחר0

.ייפתחQRקוד
MercedesאפליקצייתעםהמוצגQRקודאתסרוק0

me AppקודסורקאוQRאם.סופיניידבמכשיר
Mercedesאפליקציית me Appמותקנתלאעדיין
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הניידבמכשירלחנותמועבראתה,הניידהסופיבמכשיר
.הסופי

.באפליקצייההפעולהצעדיאחריעקוב0
Mercedes-בשלךהמשתמשחשבוןאלמתחברהרכב
me.שלךהמשתמשפרופילאתאוטומטיבאופןיוצרזה
.ברכב
.אוטומטיתיטעןהוא,זמיןשלךהמשתמשפרופילרקאם
מועבראתה,זמיןאחדמשתמשמפרופיליותראם

.משתמשלבחירת
אוטומטיתההגדרותאשףמתחיל,עוצרהרכבכאשר
.המשתמשבחירתלאחר

משתמשמשתמשאפשרויותאפשרויותבחירתבחירת
.הגדרותבחר0
.ההצעותהגדרותבחר:ההצעותההצעותהגדרתהגדרת0
.הצעותבחר0
.האפשרותאתהשבתאוהפעל0

יוצגו,נתוניםומספיקונאספומופעלתהאפשרותכאשר
.שלךהשימושמאפייניעלהמבוססות,הצעותלך

.חכמהמודליותרבבחר:חכמהחכמהמודליותמודליות-רברב0
מסוימיםבמצביםאפשרמופעלתזואפשרותכאשר
.MBUXשלהקוליהמסייעאתלהפעיל

השבתבחר:'שעשע24למשךהלימודפונקצייתכיבוי0
.שעלמידה

.הצעותהיסטורייתאפסבחר:ההצעותההצעותכלכלמחיקתמחיקת0
).כן(בחר0

למשתמשלמשתמשספציפייםספציפייםויישומיםויישומיםתכניםתכניםעלעלהגנההגנה
לפרופילהגישהאבטחת,חדשמשתמשמוסיףכשאתה

,לרשותךעומדיםהגישהלצורך.מופעלתכברהמשתמש
PINשלMercedes me,הרכבאבזורלמפרטובהתאם

הביומטרייםהחיישניםאתלכייליש.ביומטרייםחיישנים
בכלהתחשבותתוךאימותמתבצעמכןלאחר.ברכב

.והזמיניםהמלומדיםהחיישנים
יהיולמשתמשהספציפייםהבאיםוהיישומיםהתכניםלדוגמה
:מוגנים
Rהמשתמשפרופילוהגדרותמשתמשיםבחירת
Rמוגןהביומטרייםהחיישניםכיול.
Rהצעות

מקורות,ביותרהסבירים,הניווטיעדיוזיהויהנתונים
.מוגניםוהודעותהקשראנשי,הרדיותחנות,המדיה
RENERGIZING COACH

.מוגניםשלהםוהניתוחהמתועדיםהבריאותנתוני
RMercedes me connect store

.מוגנתשירותיםרכישת

.תכניםעלהגנההפעלאוכבה0
.גישההגנתהפעלאוכבה0
המשתמשלפרופיללגשתניתן,כבויההגישההגנתאם%

.שינוייםוביצועמושבמכלשלך
.הרכבבהתאםמכובהאומופעלתהגישההגנת%

ביומטרייםביומטרייםנתוניםנתוניםשלשלומחיקהומחיקהעריכהעריכה,הזנההזנה
כאשר.ברכבבחיישניםנשמריםהביומטרייםהנתוניםדגמי
לאימותכתורםמשומשזההחיישן,מתלמדמסויםזיהוי

.המולטימידיהבמערכת
.ביומטרייםנתוניםבחר0
.קולזיהויאופניםזיהוי,אצבעטביעתזיהויבחר0
.המולטמדיהבמערכתהאימותאתבצע,צורךישאם%
.הגדרהבחר0
עלהאצבעאתפעמיםמספרוהרחקהניח:אצבעאצבעטביעתטביעת0

.המגעלמסךמתחתהאצבעטביעתחיישן
עלהודעהתופיע,הצליחההסריקהאם.תיסרקהאצבע
המשתמשפרופילאתלשחרריכולאתה.המרכזיהצג
.אצבעטביעתבאמצעותמוגניםויישומיםשלך

חגורתאתהדקאוהנהגדלתאתסגור:פניםפניםזיהויזיהוי0
.הנהגמושבשלהבטיחות
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.הנהגצגאלשניותכחמשלמשךהבט0
זיהויאםמציינתהנהגצגעלהודעה.ייסרקושלךהפנים
המשתמשפרופילאתלשחרריכולאתה.הצליחהפנים
.פניםזיהויבאמצעותמוגניםויישומיםשלך

המרכזיהצגעלהמוצגהמשפטאתאמור:קולקולזיהויזיהוי0
.הקוליהעזרשלההמחיותלפיופעל
.המרכזיהצגעלהודעהתופיע,הצליחהקוליהזיהויאם
ויישומיםשלךהמשתמשפרופילאתלשחרריכולאתה

.קוליתהזנהבאמצעותמוגנים
.קוליזהויבזמןהפרעהאורקעמרעשיהימנע%
.מחקבחר:ביומטרייםביומטרייםנתוניםנתוניםמחיקתמחיקת0
).כן(בחר0

משתמשמשתמשבחירתבחירת
וגלגלהנהגשמושבייתכן,משתמשפרופילטועןכשאתה%

.יתכוונוההגה
:הבאותהפעולותידיעלההגדרהתהליךאתלעצורתוכל
Rהצגעללבטלכדיכאןהקשההודעהעלהקש

.המרכזי
Rהנהגשבדלתהמושבממקשיאחדעללחיצה.

.משתמשהחלףבחר0
.משתמשבחר0

Mercedesבאמצעותאמת,הצורךבמידת0 me PINאו
.נלמדתביומטריתתכונה
.ומופעלנטעןהמשתמשפרופיל

לא,משתמשלבחורבליהמשךבוחראתהכאשר%
.המשתמשלפרופילספיציפיותהגדרותשוםנטענות

מקטגוריותמקטגוריותמועדפיםמועדפיםהוספתהוספת
.©בחר0
.ßבחר0
.rבחר0
.חדשמועדףצורWבחר0
.קטגוריהבחר0
.מועדףבחר0

שלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזרשלשלVלתנוחתלתנוחתמועדפיםמועדפיםקישורקישור
MBUX

.©בחר0
.ßבחר0
.rבחר0
.קדמינוסעאונהגבחר0
.קטגוריהבחר0
.מועדףבחר0

מערכתמערכתהגדרותהגדרות
המערכתהמערכתהגדרותהגדרותתפריטתפריטסקירתסקירת

עבורהגדרותלקבועאפשרהמערכתהגדרותבתפריט
:הבאיםההפעלהורכיביהתפריטים
Rצג

הצגבהירות-
Rהפעלהרכיבי

ידכתבוזיהויהמקלדתשפת-
המגעלוחרגישות-
המגעבקרירגישות-
המגעלמסךהפטיתהפעלה-
RקוליעזרMBUX
RשלהפניםמערכותעזרMBUX
Rצליל

בידור-
תנועהודיווחיניווט-
טלפון-
דיבורהגברת-
Rקישוריות

-Wi-Fi,Bluetooth,NFC
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RלטאבלטההוריםבקרתMBUXהאחורייםלמושבים
Rושעהתאריך
Rשפה
Rמרחקעבוריחידות
Rתוכנהעדכון
Rמערכתאיפוס

תוכנהתוכנהעדכוניעדכוניעלעלמידעמידע

המולטימדיהבמערכתהנתוניםבטיחותעלשמירהלצורך
אחרת,אותםהתקןאנא.תוכנהעדכונילעתיםדרושיםשלך
.שלךהמולטימדיהמערכתבטיחותאתלהבטיחיהיהניתןלא
הודעהתציגהמולטימדיהמערכת,זמיןתוכנהעדכוןישאם

.מתאימה
תוכנהעדכוני,פעילהאוטומטימקווןעדכוןהאפשרותכאשר

הודעהתקבל,מושבתתהאפשרותכאשר.אוטומטיתמורידים
זמיניםתוכנהעדכוני.חדשיםתוכנהעדכוניעלבלבדאחת

.בלבדמוגבללזמןלהורדה
תוכנהעדכוןביצוע
Rמודולדרךמקווניםתוכנהעדכונילהתחיליכולאתה

.התקשורת
RחמהנקודהדרךתוכנהעדכונילהתחיליכולאתהWi-

Fi.

Rחיצונימהתקןתוכנהעדכונילהתחיליכולאתה.
להיותהרכבחייב,התקשורתמודולדרךתוכנהלעדכוני%

Mercedesמשתמשלחשבוןומקושרלאינטרנטמחובר
me.
עםמחוברלהיותהרכבחייבWi-Fiדרךתוכנהלעדכוני%

.Wi-Fiחמהנקודה
:שלביםמשלושהמורכביםתוכנהעדכוני
Rלהתקנההדרושיםהנתוניםהעתקתהורדת
Rשהורדהתוכנהעדכוןהתקנת
Rשהורדהתוכנהעדכוןהפעלת

מערכתאתמחדשלהפעילצורךשיהיהיתכן%
.תוכנהעדכוןהשלמתלאחרMBUXשלהמולטימדיה

עדכוניידיעלהמולטימדיהמערכתאתלהפעילניתןלא%
הרכבשפונקציותוייתכןההורדהבמהלךמסוימיםתוכנה

.מוגבלות
בבטחההרכבאתלהעמידישמסוימיםתוכנהלעדכוני%

הרכבכאשררקאותםלבצעניתן.ההתקנהלהשלמת
.כבויהוההצתהבבטחהחונה
לשלבמגיעיםכאשר:בטוחרכבבמצבתוכנהעדכוני%

לאחרהמרכזיבצגהודעהמופיעה,האחרוןההתקנה
אחרשלבהמפורטותההוראותאחרעקוב.ההצתהכיבוי
.בהתקנהלהתחילכדיהמרכזיבצגשלב

המרכזיהמרכזיוהצגוהצגהנהגהנהגצגצגזמינותזמינות
,ברכבלהשתמשניתןיהיהלאתוכנהעדכוניהתקנתבמהלך
הצגהודעותאתלקבליכולאתה.הנהגובצגהמרכזיבצג

:מתבצעתהתקנהכאשרהבאות

.תוכנהעדכוןשלהתקנהבכלמופיעהלאהצגהודעת%
.ההתקנהבמהלךשגיאהלהתרחשעלולהנדיריםבמקרים
.הקודמתהגרסהאתלשחזראוטומטיניסיוןמבוצע
הצגהודעות,הקודמתהגרסהאתלשחזרניתןלאאם

.יותנעכשהמנועפעםבכלמופיעותלמעלההמוצגות

:המרכזיהמרכזיבצגבצגכשלכשל
למעלההמוצגתהצגהודעתאוהמרכזיבצגכשלשלבמקרה
מצלמתכגון,מסוימותמערכות,מתמידבאופןמופיעה
האקליםבקרתאוPARKTRONICמערכת,לאחורהנסיעה
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למוסךמידופנהבזהירותלנסועהמשך.עודזמיניםאינם
.מורשה

:הנהגהנהגבצגבצגכשלכשל
לדגומהלזהותתוכללא,תקלהישאוהנהגבצגתקלהבעת

תצוגתאתאוהרכבשלהבטיחותמערכותבתפקודהגבלות
.הרכבשלהבטיחותעללהשפיעעלולהדבר.הרכבמהירות
לבדוקכדימורשהלמוסךמידופנהבזהירותבנסיעההמשך
.)418עמוד3(הרכבאת

//:httpsראה,תוכנהעדכוניאודותנוסףמידעלקבלת
me.secure.mercedes-benz.com.

אלחוטיתאלחוטיתחמהחמהנקודהנקודההגדרתהגדרת

:תנאיםתנאים
Rה-Wi-Fiובמכשירהמולטימדיהבמערכתמופעל

.לחברשצריךהתקשורת
Rהפחותלכלתומךלחיבורהמיועדהתקשורתמכשיר

.המתואריםהחיבוריםמסוגיבאחד
מערכת.לחיבורבהתקןתלוייםהמוצגיםהחיבוריםסוגי

לתמוךצריכיםלחיבורהמיועדוההתקןהמולטימדיה
במערכתההתחברותסוגאתלבחוריש.בפונקציה

.לחיבורהמיועדובמכשירהמולטימדיה

מסוימותפונקציותתחילהלהפעיליש,הצורךבמידת%
תמצאמפורטמידע.לחיבורהמיועדהתקשורתבמכשיר
.היצרןשלההפעלהבהוראות

:מולטימדיהמערכת
מערכת2הגדרות2©1
ואינטרנט2
.בחר0

.מופעלWi-Fi:ימיןבצדהבקר

המולטימדיהמערכתאתלחברניתן,מופעלWi-Fi-הכאשר
חמהכנקודהלזמינהאותהלהפוךאוחיצוניותחמותלנקודות

.חיצונייםלמכשירים
נקודהבאמצעותחיבורליצורניתןלא,כבויWi-Fi-הכאשר
.חמה
MBUXטאבלטאללהתחברניתןלא,Wi-Fi-הכאשר

.האחורייםבמושבים
.במדינהתלויההפונקציותשלהזמינות%
הנתוניםלחיבורמשמשהרכבשלהנתוניםנפח%

חבילתלרכושניתן.המולטימדיהמערכתבאמצעות
Mercedesפורטלדרךחדשהנתונים me.
שימושנעשהתקשורתמכשירדרךהנתוניםלחיבור
.הניידהתקשורתמכשירשלהנתוניםבתעריף

Wi-Fiשלשלחמהחמהכנקודהכנקודההמולטימדיההמולטימדיהבמערכתבמערכתשימוששימוש
.ברכבחמהנקודתבחר0
.הבאותהחיבורמאפשרויותאחתבחר0

QRקודקודבאמצעותבאמצעותחיבורחיבור
במכשירמותקנתQR-הקודלסריקתאפליקציה:מוקדםתנאי

.לחיבור
QRשלקודיםסורקישלחיבורהמיועדלמכשיר:לחלופין
).היצרןשלהפעלההוראותראה(מובנה
.המוצגQR-הקודאתסרוק0

.נוצרWi-Fi-החיבור
NFCבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות

.בחר0
.לחיבורהמיועדבמכשירNFC-האתהפעל0
שלNFC-הבממשקלחברשצריךהמכשיראתהחזק0

.הרכב
.נוצרWi-Fi-החיבור
מקשמקשבלחיצתבלחיצתהחברותהחברות

.באמצעותהתחברבחר0
בהוראותעיין(לחיבורהמיועדבהתקןהלחצןעללחץ0

).היצרןשלההפעלה
.נוצרWi-Fi-החיבור
PINקודקודהזנתהזנתבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות WPS
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.דרךהתחברותבחר0
שלהצגעלהמוצגPIN-האתהמולטימדיהבמערכתהזן0

.החיצוניההתקן
Wi-Fi-החיבור:PIN-הקודשלנכונההזנהלאחר
.נוצר
אבטחהאבטחהמפתחמפתחבאמצעותבאמצעותהתחברותהתחברות

שםעםיוצגהוא.לחיבורהמיועדבהתקןהרכבאתבחר0
.הרשת

המוצגהאבטחהמפתחאתלחיבורהמיועדבהתקןהזן0
.המרכזיהצגעל

.שהזנתהנתוניםאתאשר0
חדשחדשאבטחהאבטחהמפתחמפתחיצירתיצירת
.Zבחר0

.מוצגברכבחמהנקודההגדרותהתפריט
.חדשאבטחהמפתחצורבחר0

האבטחהמפתחבאמצעותתהיהבעתידההתחברות
.החדש

Wi-Fi-החיבוריכלחדשאבטחהמפתחנוצראם%
Wi-Fiבאמצעותמחדשלהתחברכדי.יתנתקוהקיימים

.החדשהאבטחהמפתחאתלהזיןיש

Wi-Fiשלשלחמהחמהכנקודהכנקודהסלולריסלולריתקשורתתקשורתבמכשירבמכשירשימוששימוש
.הגדרהבחר0

.אינטרנטבחר0
.הבאותהחיבורמאפשרויותאחתבחר0

Wi-Fiבאמצעותבאמצעותאינטרנטאינטרנטחיבורחיבורהגדרתהגדרת
.חמהנקודהחפשבחר0
.רשתבחר0
.Wi-Fi-הלרשתהירשם0
או
במנהלWi-Fiöסמלעםהניידהטלפוןבחר0

.האינטרנטיהמכשירים
®Bluetoothבאמצעותבאמצעותלאינטרנטלאינטרנטחיבורחיבורהגדרתהגדרת
®Bluetoothבפרופיללתומךחייבהניידהטלפון%

PAN)Personal Area Network.(
.חמהנקודהחפשבחר0
.®Bluetoothבאמצעותהניידהטלפוןאתחבר0
או
במנהל\®Bluetoothסמלעםהניידהטלפוןבחר0

.האינטרנטיהמכשירים

ותנועהותנועהניווטניווט
ניווטניווטהפעלתהפעלת

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

MBUXשלהקוליהמסייעאתהפעללחלופין0
.)243עמוד3(
.לניווטעבור0

.תופיעהמפה
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הניווטהניווטסקירתסקירת

דיגיטליתדיגיטליתמפהמפה

ניווטחלון1
פירוט,היעדעלמידעהצגתלמשל:ליעדפעילההכוונה
נתיבהמלצות,המסלול

בקרהמרכבפתיחת,מצבשורת2
המפהכיווןבחירת3

)חץאוהרכבסמל(הנוכחיהרכבמיקום4
ניווטתפריט5

ניווטניווטתפריטתפריט

נוספיםיעדונתוניכתובתאוענייןנקודתהזנת1
)ליעדהכוונהמבוצעתכאשר(ליעדהכוונהביטול2
הודעותשלהפעלהאווכיבויניווטהנחייתעלחזרה3

ניווט
מסלולתפריטפתיחת4

מסלולבחירת,בינייםיעדיהזנת,המסלולסקירתהצגת•
חלופי

אזורייםודיווחיםתנועהדיווחיהצגת•
הנחיותוצליליהודעות,תצוגהעבורהגדרותקביעת5

מסלול-ו

המפהעלהקש,מוצגלאהניווטמערכתתפריטכאשר%
.הדיגיטלית

.המדינותבכלזמינותאינןהאפשרויות%
שלמיליםשלושככתובתיעדלהזיןאפשר%

what3words.המדינותבכלזמינהאינההאפשרות.

יעדיעדהזנתהזנת

תנאיםתנאים
.יעדיםלהזנתבנוגעלהנחיותלבשים
Rלאינטרנטחיבורישנו:מקווןמקווןחיפושחיפושעבורעבור.
RMercedes me connectזמין.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rתנאיאתואישרתהמשתמשלחשבוןמחוברהרכב

.השימוש
https://www.mercedes.me:בתמצאנוסףמידע
Rוהופעלזמיןהשירות.
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:מולטימדיהמערכת
לאן2ªניווט2©1

)דוגמה(כתובתאוענייןנקודתהזן
הנוכחיתההזנהעםקלטשורת1
חיפושתוצאת2
חץבאמצעותנוספותיעדהזנותהצגת,יעדהזנתבחירת3

כפול
הזנהמחיקת4

החיפושוהמשךהקלטבשורתחיפושתוצאתהגדרת5
שהוזןהאחרוןהתומחק6
המקלדתהסתרת7
ידכתבלזיהוימעבר8
MBUXשלהקוליהמסייעהפעלת9
Aהכתיבהשפתהגדרת
Bמיוחדיםותוויםלספרותמעבר
Cלקטנותרישיותאותיותביןמעבר.
.שתרצהסדרבכללהזיןתוכל.1-בהיעדאתהזן0

.ברשימהמוצגותהחיפושתוצאות
להכיליכוליםענייןלנקודותמקוונותחיפושתוצאות%

המידעאת.ומחיריםפתיחהשעותמהלדוג,נוסףמידע
.המקווןהמפהשירותי"עמסופק

.המדינותבכלזמינהאינההמקוונתהפונקציה
.aבאמצעותהמקלדתאתהסתר0
.הרשימהמתוךיעדבחר0

.יחושבהמסלול

ליעדליעדההכוונהההכוונהעבורעבורבהגדרותבהגדרותושימושושימושמסלולמסלולחישובחישוב

במועדפיםיעדשמירת1
היעדבאזורחניהבחירת2
ליעדהכוונהוהתחלתמסלולחישוב3
המסלוליםסקירתהעלאת4
היעדבאזורענייןנקודתבחירת5
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הסרגלאתמשוך:היעדהיעדכתובתכתובתעםעםפריטפריטתצוגתתצוגתקריאתקריאת0
.מעלהכלפי¥הסמלמעל

יוצגו,המקווןהתוכןוזמינותהיעדלבחירתבהתאם
.האווירמזגומידעהמחירים,הדירוגלמשל

.שתףÇבחרבחר:יעדיעדשיתוףשיתוף0
.המוצגQRקודסריקתלךמאפשרתהאפשרות

חדשהחדשההכוונההכוונההתחלתהתחלתאואוהקייםהקייםלמסלוללמסלולבינייםבינייםיעדיעדהוספתהוספת
ליעדליעד
.הוסף¦בחר0

.הבאהבינייםכיעדתיקבעשנבחרההיעדכתובת
.תתחילליעדההכוונה

מסלולמסלולסוגסוגבחירתבחירת
.)255עמודZ)3בחרהניווטבתפריט0
.מסלולבחר0

אם.קצרנסיעהזמןעםמהירכמסלולמחושבהמסלול
,זמיןאם.גרורבמצבלהשתמשאפשרלרכבגרורמחובר
ליעדדינמיתהכוונהדרך.מקווניםמסלוליםלבחורניתן

rלמסלולהתנועהמידעבחשבוןנלקחים.
המדינותבכלזמיניםאינםמקווניםומסלוליםהנגררמצב%

.הרכביםובכל

חלופייםחלופייםמסלוליםמסלוליםחישובחישוב
.Zבחרהניווטבתפריט0

.תצוגהבחר0
.מסלולסקירתאתהפעל0

.חלופייםמסלוליםמחושביםמסלולכלעבור

חלופיחלופימסלולמסלולבחירתבחירת
,מסלולומחושבמופעלתמסלולסקירתכאשר%

.זמינההפונקציה
.¡בחרהניווטבתפריט0
.חלופייםמסלוליםבחר0
אתלהציגניתן,החלופייםהמסלוליםחישובלאחר0

.שמאלהאוימינהבהחלקההניווטבחלוןהמסלול
.התחלבחר0

קבועותקבועותנסיעותנסיעותמסלולמסלולהפעלתהפעלת
מופעליעדיםהצעתאפשרונוצרמשתמשפרופיל%

ליעדההכוונה.)249עמוד3(המשתמשבאפשריות
.פעילהאינה

.Zבחרהניווטבתפריט0
.מסלולבחר0
.קבועמסלולהפעלאתהפעל0

נסיעותמבצעשהרכבאוטומטיתמזהההניווטמערכת
.קבועות

בעתגם,הקבועותהנסיעותעבורמקבליםתנועהדיווחי
.ליעדפעילההכוונהללאנסיעה

.¨אוהתחלבחרבחר:מחיקתומחיקתואואוקבועקבועמסלולמסלולבחירתבחירת0

כבישיםכבישיםכגוןכגון,במסלולבמסלולדרךדרךקטעיקטעישלשלהכללההכללהאואוהימנעותהימנעות
מעבורותמעבורותאואומהיריםמהירים

.Zבחרהניווטבתפריט0
.מסלולבחר0
.מדיהאפשרויותבחר0
.ההימנעותפונקצייתאתבטלאוהפעל0

המפההמפהבפונקציותבפונקציותשימוששימוש

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

המפההמפהשלשלמידהמידהקנהקנההגדלתהגדלת
הצגעלאחתבאצבעפעמייםהקשמוצגתכשהמפה0

.המרכזי

המפההמפהשלשלמידהמידהקנהקנההקטנתהקטנת
הצגעלאצבעותבשתיהקש,מוצגתהמפהכאשר0

.המרכזי
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המפההמפההזזתהזזת
הצגעלהאצבעבאמצעותהחלק,מוצגתהמפהכאשר0

.המבוקשלכיווןהמרכזי
\בחר:הרכבהרכבשלשלהנוכחיהנוכחילמיקוםלמיקוםהמפההמפההחזרתהחזרת0

.מרכוז

המפההמפהכיווןכיווןבחירתבחירת
.במפהÄהמצפןסמלעלחוזרותהקשותהקש0

:זהבסדרמשתניםהמפהכיווני
R3מפההיאהמפהDהנסיעהלכיווןהפונה.
R2מפההיאהמפהDהנסיעהלכיווןהפונה.
R2מפההיאהמפהDצפוןלכיווןהפונה.
Rהמלאהמסלולאתמציגההמפה.

בשירותיםבשירותיםשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rלאינטרנטחיבורישנו.
RMercedes me connectזמין.
RבפורטלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
Rלתנאיהסכמתואתההמשתמשבחשבוןמקושרהרכב

.לנושאבקשרהשימוש

https://www.mercedes.me:תחתתמצאנוסףמידע
Rוהופעלזמיןהשירות.

:מולטימדיהמערכת
ניווט2©1

תנועהתנועהדיווחידיווחיהצגתהצגת
.Zבחרהניווטבתפריט0
.תצוגהבחר0
.במפהסמליםבחר0
.זורמתתנועהותנועהאירועיאתהפעל0

,עבודהאתרימהלדוג,במלוליותגותנועהאירועי
.ואזהרות)ערפלמהלדוג(אזורייםדיווחים
הקטןהערך.הנוכחיהמסלולעבוריוצגבתנועההעיכוב
.אחתדקההואהתנועהעיכובלהצגתביותר

סכנותסכנותעלעלדיווחיםדיווחיםהצגתהצגת
.במפהכסמליםאותםלהציגניתן,סכנותעלדיווחיםישנםאם

.תנועהאירועיהאפשרותבהגדרתתלויההתצוגה
.Zבאמצעותהאפשרויותהגדרת0

.מוצגיםהסמליםכל,מופעלתהאפשרותכאשר
קיימתאםרקמוצגיםהסמלים,כבויההאפשרותכאשר
.סכנהלגביאזהרה

:במפהלהציגאפשרהבאותהסכנות
Rותקלותתאונות
Rחלקוכבישערפל
Rידניתשדווחוסכנות
Rפעילחיוויפנסעםרכב
Rניידיםעבודהאתרי

המקוונתהמקוונתהמפההמפהתכניתכניתצוגתתצוגת
.Zבחרהניווטבתפריט0
.תצוגהבחר0
.במפהסמליםבחר0
.אווירמזגכגון,מקווןשירותהפעל0

לדוגמה,האווירמזגעלעדכנימידעיוצגהניווטמפתעל
.העננותאוהטמפרטורה

אואווירמזגסמלילדוגמה,אלהמשירותיםהמידע
.המפהשלמידהקנהבכליוצגלא,דלקתחנותמחירי
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טלפוןטלפון
טלפוןטלפוןשירותישירותי

לטלפוןלטלפוןבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

מכשיריהפעלתידיעלדעתהסחתסכנתאזהרהאזהרה&
נהיגהבזמןמשולביםתקשורת

ברכבהמובניםתקשורתהתקנימתפעלאתהכאשר
.מהתנועהדעתךאתלהסיטעלולזה,הנהיגהבמהלך
.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתהלכךבנוסף
מאפשרהתנועהמצבכאשררקאלההתקניםתפעל0

.זאת
לתנועהבהתאםעצור,זאתלהבטיחניתןלאאם0

.במקוםעומדשהרכבבזמןהרשומותאתוהזין

תקשורתהתקניתפעולבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
.נהיגהבזמןניידים

הנהגשלהלבתשומתאתמסיטיםניידיםתקשורתהתקני
השליטהאתלאבדעלולהנהגלכךבנוסף.בדרךמהנעשה

.הרכבעל
רקניידיםתקשורתהתקנילתפעלרשאיהנהג0

.במקוםעומדכשהרכב

תקשורתבהתקנילהשתמשרשאיםהרכבנוסעי0
באזורלדוגמה,לכךהמיועדבאזוררקניידים

.האחורייםהמושבים

בהתאםרקברכבניידיםתקשורתהתקנילתפעלמותר
.זהבנושאבמדינתךהתקפותהעדכניותהחוקלדרישות

חפציםשלנכוןלאאחסוןעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

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

במצביםאואלהבמצביםהרכבבתוךלהיזרק
.דומים

תאימתוךבולטיםאינםשהחפציםתמידודא0
.האחסוןרשתותאוהמטעןרשתות,האחסון

.הנסיעהתחילתלפניהתאיםשלהמכסיםאתסגור0
קצוותבעלי,מחודדים,קשים,כבדיםחפצים0

לאחסןישגדוליםאושביריםחפצים,חדים
.המטעןבתאתמידולקשור

התקנישלתקיןאחסוןבנושאהנוספותלהנחיותלבשים
:ניידיםתקשורת
R109עמוד3(הרכבעלהעמסה(

:®Bluetoothחיבורחיבור
תלויותהטלפוןבתפריטהזמינותוהפונקציותהתפריטתצוגת
.המחוברהניידהטלפוןשל®Bluetooth-הבפרופילבחלקן
שלהפרופיליםבכלתומךהניידהטלפוןכאשר

Bluetooth®,זמיןהפונקציותהיקףמלוא:
RPBAP)Phone Book Access Profile(

אוטומטיתיוצגוהניידהטלפוןשלהקשראנשי-
.המולטימדיהבמערכת

RMAP)Message Access Profile(
הטלפוןשלההודעותבפונקציותלהשתמשאפשר-

.והבידורהמידעבמערכתהנייד
RHFP)Hands Free Profile(

.המולטימדיהבמערכתשמינהאלחוטיתטלופניה-
RSAP)SIM Access Profile(

,SIM-הכרטיסלנתוניגישהמקבלהרכבטלפון-
.חיצוניתאנטנהדרךהסלולריתלרשתומתחבר

באופן®Bluetoothשלהשמעבפונקצייתלהשתמשאפשר
.שתבחרניידהתקןבכולבכךתלויבלתי
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לחברשברצונךהניידההתקןשלהפונקציותהיקףעלמידע
.היצרןשלההפעלהבהוראותתמצא
:רשתרשתחיבורחיבור

:נסיעהבזמןייקטעושהשיחותייתכןהבאיםבמקרים
Rפנויתקשורתערוץאףאיןשבהלאנטנהעובראתה.
Rהכרטיס-SIMהנוכחיתלרשתמתאיםאינושבשימוש.
RכרטיסישניבעלניידטלפוןSIMלרשתכרגעמחובר

.השניSIM-הכרטיסבאמצעות

יותרטובהדיבוראיכותבהשגתמסייעתהמולטימדיהמערכת
HDבטכנולוגיית Voice®.וספקהניידהטלפוןכךלשם

לתמוךצריכיםבשיחההמשתתפיםשלהסלולריתהרשת
HD-ב Voice®.

.החיבורלאיכותבהתאםלהשתנותעשויההדיבוראיכות
אוMercedes-Benzשירותבמרכזתקבלנוסףמידע

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

הטלפוןהטלפוןתפריטתפריטסקירתסקירת

המחוברהניידהטלפוןשל®Bluetooth-השם1
הניידהטלפון/כרגע

המחוברהניידהטלפוןשל®Bluetooth-השם2
)נוסףטלפוןמצב(הניידהטלפון/כרגע

הסלולריתהרשתשלשדהעוצמת3
המחוברהניידהטלפוןשלהסוללהמצב4
אפשרויות5

הודעות6
שליההתקניםהעלאת7
נומריתמקלדת8
קשראישחיפושהתחלת9

הטלפוןהטלפוןשלשלהפעולההפעולהסוגיסוגיסקירתסקירת
שלהשוניםהפעולהסוגילרשותךיעמדולאבזורבהתאם
:הטלפון
Rבאמצעותהמולטימדיהלמערכתמחוברניידטלפון

Bluetooth®.
Rהמולטימדיהמערכתאלמחובריםניידיםטלפוניםשני

).נוסףטלפוןמצב(®Bluetoothבאמצעות
בכללהשתמשניתןהניידיםהטלפוניםבשני-

.המולטימדיהמערכתשלהפונקציות
Rרכבכטלפוןמחוברניידטלפון.

ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור

תנאיםתנאים
RBluetooth®הוראותראה(הניידבטלפוןמופעל

).היצרןשלההפעלה
RBluetooth®המולטימדיהבמערכתמופעל.

MBUXמולטימדיהמערכת260



:מולטימדיהמערכת
מכשירים2Z2טלפון2©1
שליההתקנים2

ניידניידטלפוןטלפוןחיפושחיפוש
.חדשהתקןחברבחר0

ניידניידטלפוןטלפוןחיבורחיבור
.ניידטלפוןבחר0

.קודיוצגהניידובטלפוןהמולטימדיהבמערכת
.הניידבטלפוןהקודאתאשר,תואמיםהקודיםאם0

הרכבהרכבהטלפוןהטלפוןבתפריטבתפריטפונקציותפונקציות
:הבאותהפונקציותהיתרביןישנןהטלפוןבתפריט
Rלדוגמה,שיחותביצוע:

-Rשיחהקבלת
-kשיחהסיים
הודעהבאמצעותלשיחהמענה-
-iועידהשיחתהפעל
ממתינהשיחהשלדחייהאוקבלה-
Rלדוגמה,קשראנשיניהול:

הניידהטלפוןשלהקשראנשיהורדת-

הקשראנשישלהשםתבניתשינוי-
מועדפיםמחיקת-
Rלדוגמה,הודעותשלושליחהקבלה:

ההקראהבפונקצייתשימוש-
חדשההודעההכתבת-

Mercedes meואפליקציותואפליקציות
Mercedes me connect

Mercedesעלעלמידעמידע me connect
%Mercedes me connectשלמסויימיםשירותיםאו

Mercedes me connectהמדינותבכלזמיניםאינם.
פונקציותאםMercedes-Benzשירותבמרכזבדוק
.במדינתךזמינותאלה

Mercedes me connectשירותיםממגווןמורכב.
יכולאתההעיליתההפעלהויחידתהמולטימידיהמערכתדרך
:הבאיםבשירותיםלהשתמשמהלדוג
Rלחצן(והתקלותהתאונותניהולmeבמערכתתצוגהאו

)למצבבהתאםהמולטימדיה
RשלהחירוםקריאתמערכתMercedes-Benz)לחצן

)SOS-ומצוקה

Mercedesוהתקלותהתאונותהנהלת me connectומוקד
מסביבלרשותךעומדיםMercedes-Benzשלהחירום
.לשעון
ההפעלהביחידתממוקמיםSOSהמצוקהולחצןmeלחצן

.)262עמוד3(הרכבשלהעילית
גםMercedes-Benzשלהלקוחותשירותאללהתקשרניתן
.)263עמוד3(המולטימדיהמערכתדרך
Mercedes-שלבשים me connectשלשירותהוא

Mercedes-Benz.ראשיתלהתקשרישחירוםבמקרי
אפשרחירוםבמקרי.במדינההמוכריםהחירוםלמספרי
Mercedes-Benzשלהחירוםקריאתבמערכתגםלהשתמש

.)270עמוד3(
Mercedesשלהשימושלתנאילבשם me connectושל

Mercedes-להנתוניםהגנתהנחיות me connect.אתה
Mercedesהמשתמשבחשבוןזהאתלמצואיכול meשלך.
Mercedesעלנוסףמידע me connect,היקףעל

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

connectme/de_DE/#emotions/Startseite.html
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Mercedesשלשלוהתקלותוהתקלותהתאונותהתאונותניהולניהולעלעלמידעמידע me
connect

הפונקציותאתהיתרביןלכלולעשויוהתקלותהתאונותניהול
:הבאות
RשלהחירוםקריאתלמערכתהשלמהMercedes-Benz

)270עמוד3(
שלהחירוםבמוקדהנציגיעבירהצורךבמקרה

Mercedes-Benzהתקלותניהוללמערכתהשיחהאת
Mercedesשלוהתאונות me connect.העברת
.המדינותבכלאפשריתאינההשיחה
Rגרירתאו/ובאתרמורשהטכנאיידיעלבתקלהטיפול

Mercedes-Benzשלהקרובהשירותלמרכזהרכב
.בעלותכרוכיםיהיוהשירותיםכיייתכן
Rתאונותשלאוטומטיזיהוילאחרבחירוםלסיועתוספת

)263עמוד3(תקלותאו
המורחביםהנתוניםנשלחים,תאונהאותקלהשלבמקרה

ממרכזאופטימליתתמיכהקבלתלאפשרכדיהרכבשל
אוהשירותומשותףMercedes-Benzשלהלקוחות
.הדרךשירותי
RשלמרחוקהאבחוןלשירותתוספתMercedes me

connect
ותקלהשחיקההודעות,מרחוקלאבחוןהפונקציהבעזרת

ניתנותשהןככל,השירותספקידיעלנרשמותמסוימות

הניטוררכיביידיעלוזמינותמשמעית-חדלפרשנות
.האבחוןאתלבצעהמסוגלים

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

כמו,מסוימותטכניותלמגבלותכפופיםאלהשירותים%
הניידיםהשירותיםאיכות,הסלולריהכיסוילמשל

במערכותהמשודריםהנתוניםאתלפרשוהיכולת
עשויהדבר,מסוימותבנסיבות.המידעאתהמעבדות
במערכתההודעההצעתלאיאולעיכוביםלהוביל

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

me.secure.mercedes-benz.com

Mercedesשלשלהטלפונייםהטלפונייםבשירותיםבשירותיםהמועבריםהמועבריםהנתוניםהנתונים
me connect

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

בתנאילבדוקתוכלהשוניםבשירותיםמועבריםנתוניםאילו
Mercedesשלהנוכחייםהשימוש me connectובהנחיות
Mercedesשלהנתוניםהגנת me connect.יכולאתה
Mercedesהמשתמשבחשבוןזהאתלמצוא meשלך.

Mercedesשיחותשיחות me
העיליתהעיליתההפעלהההפעלהיחידתיחידתבאמצעותבאמצעותשיחותשיחותביצועביצוע
Mercedesשיחות% meבדוק.המדינותבכלזמינותאינן

אלהפונקציותאםMercedes-Benzשירותבמרכז
.במדינתךזמינות
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לשירותיאוהלוקחותלשירותשיחהליצירתmeלחצן1
המידע

SOS-הלחצןכיסוי2
)חירוםקריאתמערכת(SOSלחצן3

Mercedesשיחתשיחתביצועביצוע me
.me1הלחצןעללחץ0

חירוםחירוםקריאתקריאתביצועביצוע
אותולפתוחכדיSOS2-הלחצןשלהכיסויעללחץ0

.קצרהלחיצה
.לפחותאחתשנייהלמשךSOS3-הלחצןעללחץ0

Mercedesשיחתכאשר meשיחתלבצעעדייןניתן,פעילה
.האחרותהשיחותכלפניעלקדימותלהיש.חירום

Mercedesשיחתשיחתעלעלמידעמידע meלחצןלחצןבאמצעותבאמצעותהמבוצעתהמבוצעת
me

דרךMercedes-Benzשלהלקוחותלשירותשיחהבוצעה
המולטימדיהמערכתאוהעיליתההפעלהביחידתmeלחצן

.)262עמוד3(
:צריךשאתהלשירותאותךתעבירהקוליהדיאלוגמערכת
Rותקלותתאונותניהול
RשלהלקוחותשירותמרכזMercedes-Benzלקבלת

הרכבעלכללימידע

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

-Mercedesשלהלקוחותשירותעםהתקשורתבמהלך
Benz264עמוד3(נתוניםמשודרים(.

Mercedes-Benzשלשלהלקוחותהלקוחותלשירותלשירותהתקשרותהתקשרות
המולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכתבאמצעותבאמצעות

תנאיםתנאים
RלרשתגישהישנהGSM.
RרשתכיסויבאזורישנוGSMהסלולריהספקשל.
Rחייבתההצתההרכבנתונישלאוטומטישידורלצורך

.מופעלתלהיות

:מולטימדיהמערכת
©2טלפון2©1

.לשירותהתקשר0
הרכבנתוניאתבהסכמתךתשלחהמולטימדיהמערכת

.המרכזיהצגעלתוצגהנתוניםהעברת.הדרושים

משירותלנציגותחובר,שירותלבחורתוכלמכןלאחר
.Mercedes-Benzשלהלקוחות

-Mercedesשלשלהלקוחותהלקוחותשירותשירותמרכזמרכזעםעםקשרקשריצירתיצירת
Benzתקלותתקלותאואותאונותתאונותשלשלאוטומטיאוטומטיזיהויזיהוילאחרלאחר

תנאיםתנאים
Rתקלהאותאונהזיהההרכב.
Rבמקומועומדהרכב.
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Rמופעליםהחירוםמאותתי.
.המדינותבכלזמינהאינהזופונקציית%

.תקלהאותאונהמצבלזהותעשויהרכבמסוימיםבתנאים
הוראותיציגהחירוםסיוע,תקלותאותאונותשזוהובמקרה
.המולטימדיהמערכתשלבצגבטיחות
,המולטימדיהבמערכתהחירוםעזרשלמהצגיציאהלאחר
ממרכזסיועלקבלברצונכםהאםשתשאלשאילהתופיע
.Mercedes-Benzשלהלקוחותשירות
.התקשרבחר0
Rקבלתלאחראוטומטיבאופןיועברוהרכבנתוני

Mercedesשירותמופעלכאשראוהאישור me
connectתאונותניהול"ל
.)262עמוד3("ותקלות
RשלהלקוחותמרכזMercedes Benzלשיחהיענה

.תאונהאוברכבתקלהשלבמקרהסיועויארגןשלך

.בעלותכרוכיםיהיוהשירותיםכיייתכן
חירוםשיחתגםלבצעניתן,התאונהלחומרתבהתאם%

.האחרותהשיחותכלפניעלקדימותלהיש.אוטומטית
בשירותימופעלכאשר,תקלהשלבמקרה,בנוסף%

Mercedes me connectמרחוקאבחון"השירות,"
אתהאם.קצרהבהשהייהלהופיעעשויהדומהשאילתה

שלהלקוחותשירותמרכזעםבקשרנמצאכבר

Mercedes-Benzניתן,סיועקיבלתכבראםאו
.אותהלדחותאומהשאילתהלהתעלם

ממרכזסיועלקבלברצונךהאםהשאלהעלתשיבאם%
במיליםMercedes-Benzשלהלקוחותשירות

שובותוצגתיעלםההודעה,יותרמאוחרהתקשר
.יותרמאוחרבשלב
ידיעלהמופעלתהשאילתהאתלדחותאולאשרתוכל
Mercedesשל"מרחוקאבחון"שירות me connect.
.שובתוצגלאהיאהשאילתהדחייתלאחר

Mercedesשיחתשיחתבאמצעותבאמצעותטיפולטיפולמועדמועדקביעתקביעת me
רלוונטייםרכבנתוני,תחזוקהניהולהשירותהפעלתלאחר
.Mercedes-Benzשלהלקוחותלשירותאוטומטיתישודרו

.רכבךלתחזוקתאינדיבידואליותהמלצותתקבלכך
מערכת,שלאוביןהתחזוקהלניהולשהסכמתבין

זמןפרקכעבורשירותמועדשהגיעלךתזכירהמולטימדיה
.מועדלקבוערוצהאתהאםשאלהתוצג.מראששהוגדר

.התקשרבחר:טיפולטיפולמועדמועדקביעתקביעת0
שלהלקוחותומרכז,הסכמתךלאחרמועבריםהרכבנתוני

Mercedes-Benzמבקששאתההתאריךאתמקבל.
.שתבחרהשירותלמרכזהלאהיועברהמידע
הצורךובמידת,המנויאתלאשרכדיקשראיתךייצרו
.פרטיםלקבל

יותרמאוחרהתקשרתבחרההודעההופעתלאחראם%
.יותרמאוחרתזמןבנקודתשובותופיע,תוסתרההודעה

Mercedesבשיחתבשיחתנתוניםנתוניםלשידורלשידורהסכמההסכמהמתןמתן me
תנאיםתנאים
RשלפעילהשירותשיחתקיימתMercedes meדרך

העיליתההפעלהיחידתאוהמולטימדיהמערכת
.)262עמוד3(
בכלמוצגתאינההנתוניםהעברתלאישורהבקשה%

.המדינות
Mercedesשלוהתקלותהתאונותושירותבמידה me

connectלעיבודההודעהמוצגת,עודמופעליםאינם
נתוניאתלהעביריותרטובהבצורהשלךהבקשה
שלהלקוחותשירותלמרכזהרכבומיקום
.

.כןבחר0
.אוטומטיבאופןמועבריםהרלוונטייםהזיהוינתוני

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

Mercedesשיחתשיחתבמהלךבמהלךהמשודריםהמשודריםהנתוניםהנתונים me
Mercedesבאמצעותשירותשיחתמבצעאתהכאשר me,

.תקלותללאושירותייעוץלהבטיחכדינתוניםמועברים

MBUXמולטימדיהמערכת264



:הבאיםהתנאיםלהתקייםצריכיםהנתוניםלהעברת
Rפועלההצתהמתג.
Rספקידיעלנתמכתהדרושההנתוניםהעברתטכנולוגיית

.הסלולריתהרשת
Rמספיקטובהבאיכותסלולריתנתוניםתעבורתישנה.

:הבאיםבגורמיםתלויההמדורגתההעברה
Rהשיחהסיבת
Rהנתוניםהעברתטכנולוגייתקיימת
RשירותיMercedes me connectמופעלים
Rהקולישיח-בדונבחרהשירות

כאשררקמתבצעתהנתוניםלהעברתאישורבקשת%
Mercedesשירות me connectהופעללא.

Mercedesשירותשירותכאשרכאשרנתוניםנתוניםהעברתהעברת me connect
מופעלמופעלאינואינו
Mercedesשלשירותאףאם me connectפעילאינו

:יועברוהבאיםהנתונים,אושרההפרטיותושאלת
Rרכבזיהוימספר
Rהשיחהמועד
Rהשיחהסיבת
Rהאבטחהשאלתאישור

Rהרכבשלהמדינהזיהוי
Rהמולטימדיהבמערכתהמוגדרתהשפה
Rברכבהמותקנתהתקשורתפלטפורמתשלהטלפוןמספר

פונקצייתבאמצעותטיפולמועדלקביעתשיחההפעלתלאחר
:הבאיםהנתוניםגםשיועברוייתכן,התחזוקהתזכורת
Rהנוכחייםהתחזוקהונתוניהנסועה

תקלותאותאונותשלאוטומטיזיהוילאחרשיחהנעשתהאם
:הבאיםהנתוניםגםמועברים,המולטימדיהמערכתבאמצעות
Rהנוכחייםהתחזוקהונתוניהנסועה
Rהרכבשלנוכחימיקום

התאונותניהולאפשרותאתהקולישיח-בדובחרתאם
הפרטיותשאלתאולםהופעללאשירותואףוהתקלות
-Mercedesשלהלקוחותשירותשמרכזייתכן,אושרה
Benzמהרכבהבאיםהנתוניםאתגםידרוש:
Rהרכבשלנוכחימיקום

כדייועברוהבאיםהנתונים,אושרהלאהפרטיותבקשתאם
:תקלותללאושירותייעוץלהבטיח
Rהשיחהסיבת
Rהאבטחהשאלתדחיית
Rהרכבשלהמדינהזיהוי

Rהמולטימדיהבמערכתהמוגדרתהשפה
Rברכבהמותקנתהתקשורתפלטפורמתשלהטלפוןמספר

Mercedesשירותשירותכאשרכאשרנתוניםנתוניםהעברתהעברת me connect
מופעלמופעל

כאשררק,נוספיםספציפייםנתוניםמועבריםהשניבשלברק
שירותמתןלאפשרכדי,מופעליםהרלוונטייםהשירותים
.אופטימלי
הנתוניםהגנתבהנחיותנמצאתהמועבריםהנתוניםסקירת

Mercedesלשירותי me connect.זהאתלמצואיכולאתה
Mercedesהמשתמשבחשבון meשלך.

נתוניםנתוניםעיבודעיבוד
השידורממערכותיימחקוהשיחהבמהלךהמועבריםהנתונים

בשימושנמצאיםאינםהםעודכל,השיחהסיוםלאחרמיד
Mercedesבמערכות me connectהמופעלותאחרות

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

Mercedesשלהאינטרנטבאתרהפרטיותלמדיניות me
הקוליתבהודעהאוhttps://www.mercedes.meבכתובת

-Mercedesשלהלקוחותלמרכזהשיחהביצועלאחרמיד
Benz.
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.המדינותבכלזמינהאינההקוליתההודעה%

Mercedesהתפריטהתפריטסקירתסקירת meואפליקציותואפליקציות

Mercedesבפורטלמשתמשחשבוןעםרשוםואתהבמידה
me,שלומבצעיםלשירותיםהצעותלקבלתוכל

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

me.secure.mercedes-benz.com
Mercedesאפליקציותאתסדירבאופןלעדכןהקפד%

me.
במערכתאפליקציותדרךהתפריטאתלטעוןאפשר

.המולטימדיה
:הבאותהאפשרויותישנןאפליקציותבתפריט
Rהמשתמשלחשבוןהרכבקישור
Rלרכבמשתמשחשבוןביןקישורביטול
RשירותיהצגתMercedes me
Rכגון,אפליקציותטעינתIn-Car Officeדפדפןאו

לזמינותבהתאם,האינטרנט

Inסקירתסקירת Car Office
In-Car Officeהמקווניםלשירותיםלהתחברלךמאפשר

.המולטימדיהמערכתבאמצעותשלך
In-Carעבורדרישות Office
RהשירותIn-Car Officeשלךהמשתמשבחשבוןמופעל

Mercedes-ב me.
RשלמשתמשחשבוןלךישMercedes me.
RהקציתMercedes me PIN.
RהמשתמשחשבוןאתסנכרתאתהMercedes meשלך

Mercedesבאמצעותברכב me.
Rכגון(מקווןבשירותמשתמשחשבוןלךישOffice 365

באמצעותהמקווןהשירותאתוקישרת)Gmailאו
Mercedesהמשתמשחשבון meשלך.
זההמשתמשחשבוןאתלקשריכולאתה,לחלופין
Mercedesהמשתמשלחשבון meממערכתגםשלך

ממנולאתראותךשיובילQRקודלךיוצע.המולטימדיה
.ההתקשרותאתלבצעתוכל

In-Carשלהפונקציות Office
Rביומןממתינותפגישותשלתצוגות

מהיומןרשומותהקראת-
.)שמורטלפוןומספרמחוברשטלפוןבתנאי(שיחות-

שאפשריעדמכילהשהפגישהבתנאי(לפגישותניווט-
)אליולנווט

ביומןרשומהמחיקת-
Rלבצעשעליךוהשיחותהמשימותשלובחירההצגה

הקראה-
.)שמורטלפוןומספרמחוברשטלפוןבתנאי(שיחות-
מחיקה-
Rכמשימהטלפוןושיחותמשימותברשומהסימון

Oשבוצעה

Rל"דואניהול
ל"דואשלקריאהאוהצגה-
ל"דואשלוהעברההשבה,כתיבה-
שלךל"הדואשלטקסטתוכןלדבריכולאתה,לחלופין%

באמצעותאוMBUXשלהקוליהמסייעבאמצעות
.ההכתבהפונקציית

In-Carשלהפונקציותאתלהפעילאפשר% Officeדרך
זמינותאחדותשפונקציותלבשים.אפליקציותהתפריט

.במקוםעומדהרכבכאשררק
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האינטרנטהאינטרנטדפדפןדפדפןסקירתסקירת

חיפוש1
ביטול/התרעננות2
קודםעמוד3
אפשרויות4
הגדרות5

:הבאותהאפשריותלךישÄתחת%
Rסימניות
Rניידאתרטען
.אינטרנטדפילהציגאפשראיהנסיעהבמהלך%

הסמרטפוןהסמרטפוןשילובשילובסקירתסקירת

להשתמשתוכלהחכםהטלפוןשילובפונקצייתבאמצעות
שלהצגדרךשלךהניידהטלפוןשלאחדותבפונקציות
.המולטימדיהמערכת

מערכתאלמחוברלהיותיכולאחדניידטלפוןרק
Smartphoneבאמצעותהמולטימדיה Integrationבכל

משתמשיםשכאשרייתכןטלפוניםשניבמצבגם.נתוןרגע
יחוברנוסףאחדניידטלפוןרק,הסמרטפוןשילובבפונקציית
.®Bluetoothבאמצעותהמולטימדיהלמערכת

רקבמלואןזמינותהחכםהטלפוןשילובשלהפונקציות
הטלפוןבשילובלהשתמשכדי.לאינטרנטחיבורכשישנו
בטלפוןמותקנתלהיותצריכההמתאימההאפליקציה,החכם
למערכתאותוולחברהניידהטלפוןאתלהפעיליש.הנייד

.USB-החיבורדרךמתאיםכבלבאמצעותהמולטימדיה
החכםהטלפוןשילובעבוראפליקציות
RMercedes-Benz Link)באמצעותהפונקציהביצוע

Mercedes-Benzשלהבקרהקופסת Link(

RApple CarPlay®)דרךגםאלחוטיחיבור
Bluetooth®אפשרי(

RAndroid Auto)דרךגםאלחוטיחיבורBluetooth®
)אפשרי

.מכשיריםבאמצעותהחכםהטלפוןשילובלהתחיליכולאתה
אומכשיריםדרךהחכםהטלפוןשילובאתלסייםיכולאתה
ומערכתהניידהטלפוןביןהחיבורכבלאתלנתק

.המולטימדיה
%Mercedes-Benzמנהלדרךהחיבוראתלנתקממליצה

.במקוםעומדהרכבכאשררקהחיבורכבלאוהמכשירים

המשודריםהמשודריםהרכבהרכבנתונינתוניסקירתסקירת
רכבנתונייועברוהחכםהטלפוןבשילובשימושבעת

אופטימלישימושמאפשרזה.הניידלטלפוןמסוימים
לנתוניפעילהגישהאין.הניידהטלפוןשלנבחריםבשירותים

.הרכב
:מועברשלהלןהמערכתמידע
Rהמולטימדיהמערכתשלהתוכנהמהדורת
Rאנונימי(מערכתמזהה(

עלתכניםשליותרטובהלהצגתמשמשתאלהנתוניםהעברת
.הנסיעהמצב
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:מועבריםשלהלןהמיקוםנתוני
Rקואורדינטות
Rהנהיגהבמהירות
Rמצפןכיוון
Rהאצהכיוון

הדיוקשיפורלצורךהניידהטלפוןאתמשמשיםאלהנתונים
).מנהרהבתוךהכוונההמשךלצורך,לדוגמה(הניווטשל

חירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת
הזמינותהזמינותהחירוםהחירוםשיחותשיחותמערכותמערכותעלעלמידעמידע

:חירוםהזעקתמערכותשתיברכבישנן
RמערכתMercedes-Benzחירוםלהזעקת

R112חירוםקריאתמערכת)EU eCall(

זמינהאינהMercedes-Benzשלהחירוםאזעקתמערכת
שלהחירוםקריאתמערכתזמינותעלמידע.המדינותבכל

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

ecall
:לבשים,החירוםאזעקתמערכותשתיעבור
Rדרושהכראוילעבודיוכלוהאלההחירוםשמערכותכדי

בפרקמפורטיםאלה.מסוימיםנתוניםלשדרהאפשרות
.)271עמוד3("נתוניםהעברת"
Rהאבזורבמפרטכלולותהחירוםקריאתמערכותשתי

.במפעלכברהופעלווהן,רכבךשלהסטנדרטי
Rבתשלוםכרוךאינוהחירוםהזעקתבמערכותהשימוש.

Rשבהםבאזוריםרקפועלותהחירוםקריאתמערכותשתי
.סלולריטלפוןשירותימספקהסלולריתהרשתספק
ספקשללקויסלולרישכיסויייתכןהמערכותבשתי
.תישלחלאהחירוםשקריאתלכךיגרוםהסלולריתהרשת
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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
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.
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החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכותמערכותסקירתסקירת

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

.בולהבחיןשקשהבמקוםהתרחשה
חירוםקריאתלהפעיליכולותהחירוםקריאתמערכותשתי

.ידניתאו)270עמוד3(אוטומטית
שלךאושלךהצלהלצורךרקהחירוםקריאתאתהפעל
טיפוללצורךהחירוםבקריאתתשתמשאל.אחרמישהו
.דומיםבמקריםאובתקלה

הצגהצגעלעלתצוגהתצוגה
:הצגעלמופיעותהבאותהתצוגותהחירוםמוקדיבשני
R:ישנהאומופעלתאינהההצתה

אינההדברמשמעות.החירוםקריאתבמערכתתקלה
זאתבכל.החירוםקריאתמערכתשלמוחלטכשלבהכרח
.חירוםקריאותלשלוחאפשר
בחשבוןלוקחתואינהלרכבורקאךמתייחסתזותצוגה
שלהחירוםמוקדוזמינותסלולריתרשתקיום

Mercedes-Benz.
ההודעהההצתההפעלתלאחראם

מבחינתזמינההחירוםקריאתשמערכתסימןזהונכבית
.הרכב

RG:חירוםקריאתבמהלךהצגעלמוצגתהתצוגה.
שללמאז,החירוםמוקדבמערכתתקלהישאם%

SOSלחצןאוהאווירכרית,מיקרופון,הרמקולים
.תקולים
בתצוגותהחירוםמוקדבמערכתתקלהלזהותיכולאתה

:הבאות
Rמתאימההודעהתופיעהנהגבצג.
RלחצןSOSבאדוםברציפותנדלקת.

אוטומטיתאוטומטיתחירוםחירוםקריאתקריאתהפעלתהפעלת

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.
Rמספיקטעוןההתנעהמצבר.

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

תאונהבעקבותחגורה
Rהחירוםעצירתעזרשביצעאוטומטיתחירוםעצירתלאחר

האקטיבי

:הופעלההחירוםקריאת
Rהחירוםלמוקדתתקשרהמערכת.
Rהחירוםלמוקדתישלחהתאונהנתוניעםהודעה.

עדברציפותמהבהבהעיליתההפעלהביחידתSOS-הלחצן
.החירוםקריאתלסיום
,כןגםאפשריתאינהציבוריחירוםלמוקדההתקשרותאם
.מתאימההודעהתוצג
המקומיהחירוםמספראתאו112החירוםמספראתהזן0

.הניידבטלפון
:חירוםקריאתהופעלהאם
Rעדזאתמאפשרהתנועהשמצבבמידהברכבהישאר

.לשיחהעונההחירוםשמוקד
Rישאםהתאונהתיעודעלבהתבססמחליטהחירוםמוקד

.התאונהלמקוםהמשטרהאתאו/והצלהכוחותלהזעיק
Rלמקוםמידיישלח,עונהאינומהנוסעיםאחדאףאם

.הצלהרכבהתאונה

החירוםהחירוםקריאתקריאתשלשלידניתידניתהפעלההפעלה

עללחץ:העיליתהעיליתההפעלהההפעלהביחידתביחידתSOSלחצןלחצןבאמצעותבאמצעות0
לפחותאחתשנייהבמשךSOS-הלחצן

.)262עמוד3(
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או
הקוליותבפקודותשימוש:הקוליתהקוליתההפעלהההפעלהבאמצעותבאמצעות0

.MBUX-השלהקוליהעזרשל
:הופעלההחירוםקריאת
Rחירוםלמוקדתתקשרהמערכת.
Rעדזאתמאפשרהתנועהשמצבבמידהברכבהישאר

.לשיחהעונההחירוםשמוקד

Rישאםהתאונהתיעודעלבהתבססמחליטהחירוםמוקד
.התאונהלמקוםהמשטרהאתאו/והצלהכוחותלהזעיק
Rהחירוםלמוקדתישלחהתאונהנתוניעםהודעה.

,כןגםאפשריתאינהציבוריחירוםלמוקדההתקשרותאם
.המרכזיבצגמתאימההודעהתוצג
המקומיהחירוםמספראתאו112החירוםמספראתהזן0

.הניידבטלפון

החירוםהחירוםמערכותמערכותשלשלנתוניםנתוניםהעברתהעברת

קריאתמערכתוהןMercedes-Benzשלהחירוםקריאת
EU(112החירום eCall(החירוםלמוקדנתוניםמשדרות

.הציבוריהחירוםלמוקדאוMercedes-Benzשל
תלוי,האחראיהחירוםלמוקדמשודריםשוניםנתונים

.)268עמוד3(הפעילההחירוםהזעקתבמערכת
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:הפעילההפעילההחירוםהחירוםהזעקתהזעקתלמערכתלמערכתבהתאםבהתאםהמועבריםהמועבריםהנתוניםהנתונים

112החירוםהחירוםקריאתקריאתMercedes-Benzשלשלחירוםחירוםקריאתקריאת

Rהרכבשלמיקוםנתוני
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

Rהרכבשלמיקוםנתוני
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.
Rהרכבלנוסעייתקשרוכיייתכן.
Rהחירוםשיחתנתונישלאחזורייתכן.

איהחירוםקריאתלאחרכשעתייםעד:רוסיהעבור%
דיווחיקליטתכגון,מסוימותבפונקציותלהשתמשאפשר
.תנועה
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החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתשלשלהעצמיהעצמיהאבחוןהאבחוןתפקודתפקוד

בכלהחירוםקריאתמערכתשלהתקינותאתבודקשלךהרכב
SOSהלחצןדולקזהבזמן.ההצתהאתשמפעיליםפעם
תקלהשלבמקרה.באדוםברציפותשניותחמשלמשך

תצוגהוכןהאחוריבצגמתאימהטקסטהודעתתוצג,במערכת
.המרכזיבצגאדומה
האדומההתצוגהההצתההפעלתלאחרשניות30שבתוךודא

.המרכזיהצגשלעליונההימניתבפינה
בהצלחהעברההחירוםקריאתשמערכתהיאהדברמשמעות

.האבחוןבדיקתאת

ERA-GLONASSבדיקהבדיקהמצבמצבשלשלעצירהעצירה/הפעלההפעלה

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

Rקירגיזסטן
חמשבמשך~הלחצןעללחץ:בדיקהבדיקהמצבמצבהפעלתהפעלת0

.לפחותרצופותשניות
ביצועלאחראוטומטיתויסתיים,יחלהבדיקהמצב

.הדיבורבדיקת
.ההצתהאתכבה:הבדיקההבדיקהמצבמצבשלשלידניתידניתעצירהעצירה0

.ייעצרהבדיקהמצב

נתוניםנתוניםעיבודעיבודעלעלמידעמידע

שלשלהחירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתידיידיעלעלאישייםאישייםנתוניםנתוניםעיבודעיבוד
Mercedes-Benz

שלהחירוםקריאתמערכתידיעלהנתוניםעיבוד
Mercedes-Benzהאיחודבתקנתלדרישותבהתאםנעשה

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

Mercedes-Benzתאונהשלבמקרהוהצלהחילוץלצורך.
112החירוםקריאתלמערכתבנוסףהמצוידרכבשללבעלים

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

Mercedes-Benzהמקומייםהמשווקיםעםקשרליצוריש.

112החירוםהחירוםקריאתקריאתמערכתמערכתבאמצעותבאמצעותאישייםאישייםנתוניםנתוניםעיבודעיבוד
)EU eCall(

112החירוםקריאתמערכתידיעלהאישייםהנתוניםעיבוד
)EU eCall(האירופיהאיחודתקנתלדרישותבהתאםנעשה

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

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

הנתוניםהנתוניםמקבלימקבלי
החירוםקריאתמערכתבאמצעותהמעובדיםהנתוניםמקבלי
112)EU eCall(אשר,הקשוריםהחירוםמוקדיהםאלה
שבתחוםבמדינההקשוריםהממשלהמשרדיידיעלמונו

שלראשוניועיבודראשונימענהלצורך,נמצאיםהםריבונותה
.112באירופההאחידהחירוםלמספרשיחות

הנתוניםהנתוניםעיבודעיבודאופןאופן
בדרישותשיעמדוכךבנויותהחירוםקריאתמערכותשתי

:הבאות
Rמחוץנגישיםאינםהמערכתבזיכרוןהשמוריםהנתונים

.חירוםקריאתהפעלתלפנילמערכת
Rפעולהובמצב,נעקבותאינןהחירוםקריאתמערכותשתי

.קבועמעקבאיןרגיל
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Rאוטומטיתנמחקיםהמערכתשלהפנימיבזיכרוןהנתונים
.רציףובאופן
Rהפנימיהמערכתבזיכרוןהרכבשלהמיקוםעלהנתונים

היותרשלכלכדי,חדשיםבנתוניםרציףבאופןמוחלפים
לצורךהדרושים,הרכבשלהאחרוניםהמיקומיםשלושת
.זמיניםיהיו,המערכתשלרגילתפקוד
Rהחירוםקריאתמערכותשתישלהפעילותנתוניפרוטוקול

טיפוללצורךהדרושהזמןלמשךהיותרלכלנשמר
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,

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

תפקודתפקודשםשםסמלסמל

.ההשמעהאתלהמשיךאולהתחילכדילחץהפעלה6

.ההשמעהאתלהשהותכדילחץהשהייה8

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

.אקראיבסדרהרצועותאתלהשמיעכדילחץאקראיתהשמעה9

û/üהקודמתאוהבאהלרצועהלדלגכדילחץאחורה/קדימהדילוג.

Äנוספותאפשרויותלהציגכדילחץנוספותאפשריות.

.בהןלחפשאו)הלאהוכןמבצעים,אלבומים,השמעהרשימותכגון(זמינותקטגוריותלהציגכדילחץקטגוריות5

ªרוחמצביאואנרים'ז,אמניםלחפשלדוגמהאפשר.הפעילבתפריטלחפשכדילחץחיפוש.
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תפקודתפקודשםשםסמלסמל

Zהגדרותלבצעכדיבחרהגדרות.

.הביתלמסךלחזורכדילחץבית©

jהודעותלהציגכדילחץהודעות.

.מלאמסךלמצבלעבורכדילחץמלאמסך2

וההגדרותהפונקציותלרשותךעומדותהמדיהבתפריט
:הבאות
Rהמולטימדיהלמערכתחיצוניאחסוןהתקןחיבור

)®BluetoothאוUSBדרךלדוגמה(
Rשמעקובציהשמעת
RהזרמתOnline-Music
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הרדיוהרדיובתפריטבתפריטוהפונקציותוהפונקציותהסמליםהסמליםסקירתסקירת

תפקודתפקודשםשםסמלסמל

.הביתלמסךלחזורכדילחץבית©

jהודעותלהציגכדילחץהודעות.

û/üהקודםאוהבאלערוץלדלגכדילחץאחורה/קדימהדילוג.

Zנוספותאפשרויותלהציגכדילחץהגדרות.
.המדינותביןמשתנותההגדרהאפשרויות

Äנוספותאפשרויותלהציגכדילחץנוספותאפשריות.

.התנועהרדיולהפעילכדיבחרתנועהדיווחי.
.בכחולמואר.,מופעלהתנועהדיווחיערוץכאשר

.התחנותרשימתאתלהציגכדילחץערוציםרשימת4

ªרוחמצביאואנרים'ז,אמניםלפילחפשלדוגמהאפשר.הפעילבתפריטלחפשכדילחץחיפוש.

TuneInרדיורדיושלשלנוספותנוספותפונקציותפונקציות
נתוניםתעבורתלצרוךעשויTuneInברדיושימוש%

.גבוהה
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תפקודתפקודשםשםסמלסמל

ZרדיובתפריטהגדרותTuneInהנוספותההגדרותלרשותךעומדות
:הבאות
Rהזרמהבחירת
RמחשבוןיציאהאוכניסהTuneIn

ßכעתהמושמעתהתחנהאתלשמורכדיההשמעהבמהלךלחץמועדפים
.למועדפים

.ההשמעהאתלהמשיךאולעצור,להתחילכדילחץהשהה/הפעלה6/8

.רדיותחנתמכןולאחרקטגוריהלבחורכדילחץדפדפן4

פונקציותלרשותךיעמדושנבחרהתדריםלתחוםבהתאם
.שונות
תפריטשלהכותרתבשורתהמבוקשהתדריםתחוםאתבחר
.הרדיו

TuneInרדיורדיופתיחתפתיחת

תנאיםתנאים
Rבאתרמשתמשחשבוןקייםhttps://

www.mercedes.me.

RהמשתמשחשבוןאלמקושרהרכבMercedes me.
RהשירותTuneIn RadioבפורטלמופעלMercedes

me.
Rגלישהתוכניתישנה.

.בתשלוםתוכניתלרכוששתצטרךייתכן
Rללאיועברשהשידורכדימהיראינטרנטחיבורישנו

.הפרעות
פורטלדרךחדשהגלישהחבילתלרכושניתן%

Mercedes meהסלולריהסלולרימהספקמהספקישירותישירות.

פנהנוסףמידעלקבלת.במדינהתלויההשירותיםזמינות%
.Mercedes-Benzשלשירותלמרכז

:מולטימדיהמערכת
רדיו2©1

.בחר0
שכווננההאחרונההתחנה.מוצגTuneInתפריט
.תושמע

.במקוםהסלולריתבקליטהתלויההחיבוראיכות%
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צלילצלילהגדרותהגדרות
הסאונדהסאונדבתפריטבתפריטהפונקציותהפונקציותסקירתסקירת

הקולבמערכתתלויותהזמינותוהפונקציותההגדרותאפשרות
ראה,ברכבךמותקנתקולמערכתאיזולדעתכדי.המותקנת
.הדיגיטליותההפעלההוראות

סטנדרטיתסטנדרטיתקולקולמערכתמערכת
:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר

ובסים,בינוניים,טרבל-
Rופיידרבאלאנס
Rקולעוצמת

אוטומטיתהתאמה-

Burmester® 3D-שמעשמעמערכתמערכתווהיקפיתהיקפיתשמעשמעמערכתמערכת
Burmester® High-End 4D-Surround-מערכתמערכת

היקפיתהיקפיתשמעשמע
:הבאותהפונקציותמביןלבחורתוכל
Rאקולייזר

ובסים,בינוניים,טרבל-
Rופיידרבאלאנס
Rהצלילמוקד

RמושבVIP)רקBurmester® High-End 4D-
Surround-היקפישמעמערכת(

Rצלילפרופילי
Rקולעוצמת

אוטומטיתהתאמה-
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ASSYSTשירותשירותמרווחימרווחיתצוגתתצוגת PLUS
ASSYSTהתקופתייםהתקופתייםהטיפוליםהטיפוליםתצוגתתצוגתתפקודתפקוד PLUS
ASSYSTהתקופתייםהטיפוליםתצוגת PLUSלךמספקת
עדהנותרהנסיעהמרחקאוהנותרהזמןעלהנהגבצגמידע
.הבאהתקופתיהטיפוללמועד

אתלהסתיראפשרההגהבגלגלהחזרהלחצןבאמצעות
.השירותהודעת
הטיפוליםשבתצוגתייתכן,ברכבהשימושלאופןבהתאם

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

לדיזלהחלקיקיםמסנןשלרבים

Mercedes-Benzאלהממצביםלהימנעממליצה.
לדוגמה,מורשהבמוסךתקבלשלךברכבלטיפולבנוגעמידע
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכז

טיפולטיפולמועדמועדהצגתהצגת

:הנהגצג
2שירות1

.יוצגהבאהטיפולמועד
בצדההגהבגלגלהחזרהלחצןעללחץ:התצוגההתצוגהסגירתסגירת0

.שמאל
:הבאלנושאגםלבשים
R235עמוד3(הנהגצגתפעול(.

סדירסדירבאופןבאופןהשירותהשירותעבודותעבודותביצועביצועבנושאבנושאמידעמידע

השירותבמועדעמידהאיבגללמוקדםבלאיהערההערה*

מלאהלאבצורהאובזמןמבוצעותשאינןשירותעבודות
.לרכבונזקמוגברלבלאילגרוםעלולות

.שנקבעוהשירותמרווחיעלשמור0
במוסךשנקבעוהשירותעבודותלביצועדאג0

.מורשה

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
הנהגבצגהטיפולמועדאתבדוקהמצברניתוקלפני0

.)280עמוד3(אותולךורשום

מנועמנועתאתא
)רגלרגלהולכיהולכיהגנתהגנת(אקטיביאקטיבימנועמנועמכסהמכסה
הולכיהולכיהגנתהגנת(האקטיביהאקטיביהמנועהמנועתאתאמכסהמכסהשלשלהפעולההפעולהאופןאופן
)רגלרגל

אתמפחיתהאקטיביהמנועתאמכסהמסוימיםתאונהבמצבי
תאמכסהשלהאחוריהאזור.רגלהולכישללפציעההסיכון
.מ"מ80-כמתרומםהמנוע
במצבהאקטיביהמנועתאמכסהיישארההתרוממותלאחר
המנועתאמכסהבגללראותהגבלתלשלולניתןלא.המורם

.המורםהאקטיבי
הולכיהגנת,התרומםכברהאקטיביהמנועתאשמכסהלאחר
.מוגבלתתהיההרכב
האקטיביהמנועתאמכסהאתמיידיבאופןשובלהחזירכדי

.מורשהלמוסךלהגיעעליך,מלאלתפקוד

להמשיךכדישלךהישיבהמיקוםאתהתאם,הצורךבמידת
יהיהניתןלאאם.מורשהלמוסךלהגעהעדמתונהבנסיעה
.המורשההמוסךעםקשרלצוריש,בטוחהבנסיעהלהמשיך

המנועהמנועתאתאמכסהמכסהשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

המנועתאמכסהכשנעילתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הנסיעהבזמןמשוחרר

הראייהשדהאתולחסוםלהיפתחעשויהמנועתאמכסה
.שלך
המנועתאמכסהנעילתאתלשחרראיןלעולם0

.נסיעהבזמן
.נעולהמנועתאשמכסהלוודאישנסיעהכללפני0

שלוסגירהפתיחהבעתופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המנועתאמכסה

הסופיתלעמדהבעוצמהליפולעשויהמנועתאמכסה
.שלו
!המנועמכסהשלהתנועהבטווחלאנשיםפציעהסכנת
כאשררקהמנועתאמכסהאתולסגורלפתוחיש0

.שלוהתנועהבטווחנמצאאינואיש

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

אומדיחםשהמנועבזמןהמנועמכסהאתפותחיםכאשר
רכבנוזליאוחמיםגזים,המנועבתאשרפהכשישנה
.בךולפגועלהיפלטעשוייםאחרים
החםלמנועאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.להתקרר
תאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0

.האשלמכביוהודעסגורהמנוע

נעיםמחלקיםפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

כאשרגםלנועלהמשיךעשוייםהמנועבתארכיבים
.התראהללאלנועלחזוראוכבויהההצתה
לבלשיםישהמנועבתאכלשהיעבודהביצועלפני

:הבאיםלנושאים
.ההצתהאתכבה0
בקרבתסכנהלאזוריידייםלשלוחאיןלעולם0

.המאווררלאזורלדוגמה,נעיםחלקים
.ושעוניםתכשיטיםהסר0
.נעיםמחלקיםושערותלבושפרטיהרחק0

281ותחזוקהטיפול



מוליכיםבחלקיםמגעעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

במתחפועלותהדלקהזרקתומערכתההצתהמערכת
.להתחשמלעלולאתה.גבוה
אוההצתהמערכתשלבחלקיםלגעתאיןלעולם0

.מופעלתההצתהכאשרהדלקהזרקתמערכתשל

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.הפליטהמערכתשלורכיביםהרדיאטור,המנועלדוגמה

המפורטיםבחלקיםרקוגע,להתקררלמנועאפשר0
.להלן

כשמכסהבמגביםשימושעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פתוחהמנועתא

,פתוחהמנועכשמכסהלפעוליתחילוהשמשותמגביאם
.המגביםהפעלתבמנגנוןלהיתפסעשויותידיך
ולכבותלהפקידישהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.והמגביםההצתהאת

המנועהמנועמכסהמכסהפתיחתפתיחת

.פעמיים1בידיתמשוך0
.מעטנפתחוהואמשתחררתהמנועמכסהשלהנעילה

.הידבעזרתהמנועמכסהאתהרם0

המנועהמנועמכסהמכסהסגירתסגירת

המנועתאלמכסהנזקהערההערה*

סכנהקיימתהמנועתאמכסהאתמטהלוחציםכאשר
.הפחלכיפוף

.המנועתאמכסהאתידניתללחוץאין0

הפלמ"ס20-כשלומגובה,המנועתאמכסהאתהורד0
.קלהבתנופהאותו

פתח,המנועתאמכסהאתמעטלהריםאפשרעדייןאם0
שהואעד,תנופהיותרמעטעםאותווהפלשובאותו
.ננעל

מנועמנועשמןשמן

הנהגהנהגצגצגבאמצעותבאמצעותהמנועהמנועשמןשמןמפלסמפלסבדיקתבדיקת

תנאיםתנאים
Rעבודהבטמפרטורתנמצאהמנוע.
Rמפולסתקרקעעלעומדהרכב.
Rסרקד"בסלפועלהמנוע.

,רגיליםנהיגהבתנאי.נהיגהבמהלךנבדקהמנועשמןמפלס
,דקות30עדלארוךעשויהמנועשמןמפלסשלהזיהוי
.יותרגםאקטיבייםנהיגהובתנאי
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:הנהגצג
מנועשמןמפלס2שירות1
:הנהגצגעלתופיעשלהלןמההודעותאחת
Rאתלמדודאפשרותאיןעדיין:מתבצעתהמדידה

.השמןמפלס
.היותרלכלנהיגהדקות30בתוךהבקשהעלחזור0
Rירוקהנהגבצגהשמןמפלסאתהמצייןוהמלבןאישור

השמןמפלס":max"לבין"min"שביןבטווחונמצא
.תקין
Rבצגהשמןמפלסאתהמצייןוהמלבןמנועשמןמילוי

":min"לסימוןמתחתונמצאכתוםהנהג
.מנועשמן'ל1הוסף0
Rמפלסאתהמצייןוהמלבןהמנועשמןמפלסהפחתת

":max"לסימוןמעלונמצאכתוםהנהגבצגהשמן
למוסךכךלשםסע.המנועשמןשלהעודףאתנקז0

.מורשה
Rהצתההפעלמנועשמןלמפלס
אתלהפעיליש,המנועשמןמפלסאתלבדוקכדי0

.ההצתה
Rחיישן:מתפקדתאינההמערכתמנועשמןמפלס

.מחוברלאאופגוםהשמןמפלס

.למוסךסע0
Rכעתזמינהאינההמערכתמנועשמןמפלס
.המנועתאמכסהאתסגור0

מנועמנועשמןשמןמילוימילוי

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.הפליטהמערכתשלורכיביםהרדיאטור,המנועלדוגמה

המפורטיםבחלקיםרקוגע,להתקררלמנועאפשר0
.להלן

המנועמשמןופציעהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

עלולהמנועבתאחמיםרכיביםעלשנשפךמנועשמן
.להתלקח

.המילויפתחלידנשפךאינומנועששמןודא0
נקהואזלהתקררלמנועאפשרהרכבהתנעתלפני0

.מנועבשמןשהתלכלכורכיביםביסודיות

שמן,שגוישמןממסנןכתוצאהבמנוענזקיםהערההערה*
שגויתוסףאו

מפרטעםשמןבמסנןאומנועבשמןתשתמשאל0
השירותלמרווחיהנדרשיםאלהמאשראחר

.שצוינו
החלפתשלהשירותמרווחיתצוגתלהוראותציית0

.שצוינוהשמןהחלפתמרווחיעלושמורהשמן
.בתוספיםלהשתמשאין0

מנועשמןמדייותרמילויבעקבותנזקיםהערההערה*

.לזרזאולמנועלהזיקעלולמדייותרמנועשמן
למוסךפנה,מנועשמןמדייותרמילאתאם0

.העודפתהכמותאתשינקזוכדימורשה

לכלשמןליטר0,8עדצורךהרכב,הנסיעהבסגנוןתלוי%
ד"בסלנוסעיםכאשראוחדשהרכבכאשר.מ"ק1000
.מכךלחרוגעשויההשמןצריכת,תכופותלעתיםגבוה
–המנועבתאשוניםבמקומותלהימצאעשויהמכסה%

.המנועבדגםתלוי
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.אותווהסרהשעוןכיווןנגד1המכסהאתסובב0
.מנועשמןמלא0
עדימינהאותווסובבהפתחעל1המכסהאתהנח0

.ננעלשהוא
.)282עמוד3(השמןמפלסאתמחדשבדוק0

הקירורהקירורחומרחומרמפלסמפלסבדיקתבדיקת

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.הפליטהמערכתשלורכיביםהרדיאטור,המנועלדוגמה

המפורטיםבחלקיםרקוגע,להתקררלמנועאפשר0
.להלן

חםקירורנוזלעקבכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

.להכוותעלולאתה,המנעולמכסהאתפותחאתהכאשר
.להתקררלמנועאפשרהמכסהפתיחתלפני0
.מגןומשקפימגןכפפותלבשהפתיחהלצורך0
.המכסהאתבאטיותפתחלחץלשחררכדי0

.בלבדמורשהבמוסךקירורנוזללהוסיףאולבדוקדאג0

השמשותהשמשותשטיפתשטיפתמערכתמערכתמילוימילוי

המנועבתאחמיםמרכיביםכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

,מאודחמיםלהיותעשוייםהמנועבתאמסוימיםרכיבים
.הפליטהמערכתשלורכיביםהרדיאטור,המנועלדוגמה

המפורטיםבחלקיםרקוגע,להתקררלמנועאפשר0
.להלן

לשטיפתהחומרמתרכיזופציעהשרפהסכנתאזהרהאזהרה&
השמשות

הואכאשר.מאודדליקהשמשותשטיפתחומרתרכיז
עשויהוא,הפליטהמערכתשלחמיםברכיביםנוגע

.להתלקח
נשפךאינוהשמשותלשטיפתהחומרשתרכיזודא0

.המילויפתחליד
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.הלשוניתבאמצעות1המכסהאתהסר0
שטיפהמיהוסף0

נקייהנקייהמיםמים-האווירהאווירתעלתתעלתעלעלשמירהשמירה

נקיהקדמיתוהשמשההמנועמכסהשביןהאזורעלשמור0
.וכדומהעלים,קרח,משלג

וטיפוחוטיפוחניקויניקוי
אוטומטיתאוטומטיתשטיפהשטיפהבמכונתבמכונתהרכבהרכבלשטיפתלשטיפתבנוגעבנוגעהערותהערות

לאחרמופחתבלימהכושרעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הרכבשטיפת

חלשההבלמיםשלהבלימהפעולתהרכבשטיפתלאחר
.יותר
הרכבבלימתבעתזהירהיה,הרכבשטיפתלאחר0

חוזריםשהבלמיםעד,בדרךבנעשהוהתחשב
.מלאבאופןלתפקד

עצמיתבלימהעקבסכנההערההערה*

יבלוםהרכב,מופעלתהבאותמהפונקציותאחתכאשר
:הבאיםבמצביםעצמאית
Rאקטיביבלימהעזר
RמרחקשמירתעזרDISTRONICאקטיבי
RפונקצייתHOLD
Rאקטיביחניהעזר

האלההמערכותאתלכבותישלרכבנזקיםלמנועכדי
:דומיםבמצביםאוהבאיםבמצבים

גרירהבעת0

שטיפהבמכונת0

מתאיםלאאוטומטישטיפהבמתקןנזקיםהערההערה*

שמתקןאוטומטישטיפהלמתקןהכניסהלפניודא0
.הרכבלמידותמתאיםהאוטומטיהשטיפה

הרכבתחתיתביןגחוןמרווחמספיקשישלבשים0
.האוטומטיהשטיפהמתקןומסילות

השטיפהמתקןשלהמעברשרוחבלבשים0
.מספיקהמסילותשרוחבבמיוחדהאוטומטי

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

.בשוגגלהיפתחעשויהמטעןתאמכסה
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Rסרקהילוך:הרכבאתשמושכותבמכונותבשטיפהi
.מבפניםנעולוהרכבמשולב
Rההפעלהיחידתבאזורכלשהןידתנועותתבצעאל

MBUXשלההגדרותבתוךאוהעילית Interieur-
Assistentוסוכךנפתחשמשגגהאפשרותאתבטל

.)251עמוד3(גלילה
השמשהעלמשקעיםומשיכותחריקהרעשילמנועכדי%

שלומהגומיהקדמיתמהשמשהוקסשאריותהסר
.הרכבשטיפתלאחרהמגבים

גבוהגבוהבלחץבלחץניקויניקויבמכשירבמכשירלשימושלשימושהנחיותהנחיות

ניקויבמכשירשימושבעתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
טבעתיזרםנחירבעלגבוהבלחץ

.גלויבלתילנזקלגרוםעלולהמיםסילון
.צפויבלתיבאופןלפעוללהפסיקעלוליםשניזוקורכיבים

חריריעםגבוהבלחץניקויבמכשירתשתמשאל0
.עגוליםסילון

מתליםמערכתרכיביאוצמיגיםמידהחלף0
.שניזוקו

להנחיותלבשיםגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת
:לרכבךנזקיםלמנועכדי,הבאות
Rאחרת.מהרכב'מ3לפחותשלבמרחקנמצאהמפתח

.בשוגגלהיפתחעשויהמטעןתאמכסה
Rמהרכבלפחותמ"ס30שלמרחקעלשמור.
Rבפוליימכוסיםמרכבךחלקים:דקורטיבידקורטיביפולייפולייעםעםרכביםרכבים

חלקיביןלפחותמ"ס70שלמרחקעלשמור.דקורטיבי
בלחץהניקוימכשירשלוהנחירבפולייהמכוסיםהרכב
במהלךגבוהבלחץהניקוימכשירנחיראתהזז.גבוה

הניקוימכשירשלהמיםשטמפרטורתאסור.השימוש
60עלתעלהגבוהבלחץ °C.
Rהמצוינים,נכוןלמרחקהנוגעיםלנתוניםלבשים

.המכשיריצרןשלההפעלהבהוראות
Rגבוהבלחץהניקוימכשירשלהנחיראתתכווןאל

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

ידניתידניתרכברכבשטיפתשטיפת

מיםמחדירתכתוצאהלמנוענזקהערההערה*

כניסתלסבכתישרותהמיםזרםאתתכווןאל0
.המנועלמכסהמתחתהאוויר

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

.ישירהשמשקרינתתחתהרכבאתלשטוף
מטליתבאמצעותאותוויבשבזהירותמיםהרכבעלהתז0

.עור
רכבבחלקילטיפוחבנוגעלהנחיותלבשים%

.)288עמוד3(

לרכבלרכבמטמטוצבעיוצבעיהרכבהרכבצבעצבעלטיפוחלטיפוחבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

בצבעמנזקיםלהימנעכדיוהטיפוחהניקוילהערותלבשים
.הנהיגהעזרמערכותוהשפעת

צבעצבע
Rחרקיםלהסרתתכשירבאמצעותרכך:חרקיםשאריות

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

.מציתשלבבנזיןאוניקויבבנזיןספוגה
Rמטליתבאמצעותלהסיריש:בלמיםנוזל,קירורחומר

.צלוליםומיםרטובה
Rזפתבמסירהשתמש:זפתנתזי.
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Rסיליקוןבמסירהשתמש:וקס.
Rהדבקת.וכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין

.מורשהבמוסךורקאךלבצעישבפגושפלסטיקיריעות
Rהאפשרככלמהרלכלוכיםלנקותיש.

מטמטצבעצבע
RעבורשאושרוטיפוחבחומרירקהשתמשMercedes-

Benz.
Rהדבקת.וכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין

.מורשהבמוסךורקאךלבצעישבפגושפלסטיקיריעות
Rקלהסגסוגתולגלגלילרכבפולישלעשותאין.
Rמודרנייםשטיפהבמתקניורקאךהשתמש.
Rטיפולהכוללתבתוכניתלשטוףאיןשטיפהבמתקני

.חםבווקס
Rפולישבמוצרי,צבעלניקויבחומרלהשתמשאין

.ווקסכגון,הברקעלהגנהבחומר,והברקה

:צבענזקישלבמקרה
Rלמוסךהרכבאתלהביאישצבעבתיקוניצורךישאם

.מורשה
R177עמוד3(המכםחיישניתפקודאתודא(.

דקורטיביותדקורטיביותמדבקותמדבקותלניקוילניקויהערותהערות

בפרקלרכבמטצבעילטיפוחבנוגעלהנחיותלבשים
"לרכבמטוצבעיוהרכבצבעלטיפוחבנוגעהנחיות"
דקורטיביותמדבקותעלגםחלותאלה.)286עמוד3(

.מטבצבע
כדיהקישוטסרטישלוהטיפוחהניקוילהערותלבשים

.מנזקיםלהימנע

ניקויניקוי
Rתוספיםבליעדיןניקויוחומרמיםבהרבההשתמשלניקוי

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

למדבקההפיךבלתינזקלהיגרםעלולאחרת.חזק
.הדקורטיבית

Rקההדקורטיביתמדבקהאוהשטחפניעללכלוךעבור:
Paintבמנקההשתמש Cleanerוהמאושרהמומלץ

.Mercedes-Benz-ל
Rחרקיםלהסרתתכשירבאמצעותרכך:חרקיםשאריות

.המקוםאתושטוף
Rהמקוםאתושטוףבמיםרכך:ציפוריםלשלשת.
Rמדביקהשעליוהרכבאתלייבשישמיםכתמילמנועכדי

לחהמטליתבאמצעותהרכבשלשטיפהכללאחר
.וסופגת

דקורטיביותדקורטיביותלמדבקותלמדבקותנזקיםנזקיםהימנעותהימנעות
Rידיעלמושפעיםהדקורטיביותהמדבקותוצבעעמידות:

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

.המדבקהשעליוהשטחפנילהברקתיגרוםהפוליש
Rצורהלהןשישאודיקורטיביותבמדבקותלטפלאין

אפשרשאילכתמיםלגרוםעלולזה.וקסעםמסויימת
.אותםלהסיר

,אגרסיבייםמשקעים,שריטותזכרללאלתקןניתןתמידלא
ישכזהבמקרה.נכוןלאטיפוחעקבשנגרמוונזקיםצריבות
.מרשהלמוסךלפנות
ניקויוחומריטיפוחלחומריבנוגעמידעלקבליכולאתה

.מהיצרן
אחרילהופיעעלוליםמדבקהשעליהםשטחיםפנישלבמקרה
היושלאהשטחיםמפניאופטייםהבדליםהמדבקההסרת
.דקורטיביתמדבקהעםמוגנים
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במדבקותוהתיקוניםהעבודותאתלעשותיש%
שלשירותבמרכזלמשל,מורשהבמוסךדקורטיביות

Mercedes-Benz.

רכברכבבחלקיבחלקילטיפוללטיפולבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הקדמיתהשמשהניקויבעתהימחצותסכנתאזהרהאזהרה&
פועליםהמגביםכאשר

אתמנקהשאתהבזמןלפעולמתחיליםהמגביםאם
.להיתפסעשויאתה,הקדמיתהשמשה

ישהמגביםאוהקדמיתהשמשהניקוילפני0
.ההצתהואתהמגביםאתלכבותלהקפיד

מחיפויאוחםמפלטמצינורכוויהסכנתאזהרהאזהרה&
חםמפלטצינורקצה

המפלטצינורקצהוחיפוייהמפלטשלהקצהצינורות
עלולאלהרכבבחלקימגע.מאודלהתחמםעלולים
.לכוויותלגרום
צינורשלהקצהוחיפויהמפלטצינורבאזור0

במיוחדלפקחוישתמידזהיריםלהיותישהמפלט
.זהבאזורבזהירותילדיםעל

.להתקררלהםלהניחישרכבבחלקינגיעהלפני0

והטיפוחהניקוילהערותלבשים,ברכבמנזקיםלהימנעכדי
:הבאיםהרכבלחלקי

וחישוקיםוחישוקיםגלגליםגלגלים
Rחומצהנטולחישוקיםניקויובתכשירבמיםהשתמש.
Rחומצההמכיליםחישוקיםניקויבתכשירילהשתמשאין

לבורגינזקלהיגרםעלולאחרת.בלימהאבקהסרתלצורך
.הבלמיםולרכיביהגלגלים
Rורפידותהבלםדיסקיותעלקורוזיההיווצרותלמנועכדי

ורק,הניקוילאחרדקותכמהבמשךלנסועיש,הבלם
ורפידותהבלםדיסקות.הרכבאתלהחנותמכןלאחר
.ומתייבשותכךמתחממותהבלם

שמשותשמשות
Rלחהמטליתבאמצעותומבחוץמבפניםהשמשותאתנקה

.Mercedes-Benz-לשהומלץניקויוחומר
Rחומר,יבשהמטליתבאמצעותהפנימיהצדאתלנקותאין

.ממסיםחומריםהמכילניקויחומראואגרסיביניקוי

מגביםמגביםלהבילהבי
R135עמוד3(שירותלמצבהמגביםזרועותאתהעבר(.
Rאתנקה,מהשמשהרחוקמקופלותהמגביםכשזרועות

.לחהמטליתבאמצעותבזהירותהמגביםלהבי
Rתכופותלעתיםהמגביםלהביאתלנקותאין.

חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
Rעדיןניקויוחומררטובספוגבאמצעותהזגוגיותאתנקה,

.לרכבשמפולדוגמה
Rבמיוחדשמתאימיםמטליותאוניקויבחומרירקהשתמש

.פלסטיקלזגוגיות

חיישניםחיישנים
Rבעזרתוהאחורייםהקדמייםהפגושחיישניאתנקה

.)177עמוד3(לרכבושמפורכהמטלית
Rעללשמורישגבוהבלחץניקויבמכשירשימושבעת

.לפחותמ"ס30שלמרחק

360°ומצלמתומצלמתלאחורלאחורנסיעהנסיעהמצלמתמצלמת
Rהמולטימדיהמערכתבאמצעותהמצלמהמכסהאתפתח

.)216עמוד3(
Rרכהומטליתנקייםבמיםהמצלמהעדשתאתנקה.
Rגבוהבלחץניקויבמכשירתשתמשאל.

מפלטמפלטצינורצינור
Rלשהומלץניקויחומרבאמצעותנקה-Mercedes-

Benz,הרכבשטיפתולאחרבחורףבמיוחד.
Rחומצההמכיליםניקויבחומרילהשתמשאין.

הגרירההגרירההתקןהתקן
Rתקןיצרןשלהשימושבהוראותהטיפוללהנחיותלבשים

.הגרירה
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Rבלחץניקוימכשירבאמצעותהגרירהוואתלנקותאין
.ממסחומראוגבוה
Rבאמצעותלדוגמה,מהתפוחחלודההצטברויותנקה

.פלדהמברשת
Rסיביםמשירהשאינהמטליתבאמצעותלכלוךנקה.
Rהגרירהתפוחעלגריזאושמןמעטמרחהניקוילאחר.
לבשים,טלטולנגדצימודעםבנגרריםהשימושלפני%

.היצרןשלההפעלהלהוראות

הרכבהרכבפניםפניםלטיפוחלטיפוחהנחיותהנחיות

פלסטיקחלקימהשתחררותפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
חומריםהמכיליםטיפוחבחומרישימושלאחר
ממסים

להיותבקוקפיטהעלייםהשטחיםעלוליםהשטחים
חלקיעלעליםהאווירכריותהתנפחותבעת.נקבוביים
.להשתחררפלסטיק

טיפוחבחומריהמכשיריםלוחאזוראתלנקותאין0
.ממסיםחומריםהמכיליםוניקוי

בטיחותמחגורותמוותסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&
שהולבנו

חגורותאתמאודלהחלישעשוייםצביעהאוהלבנה
.הבטיחות

לאאולהיקרעלדוגמהעשויותהבטיחותחגורותכךעקב
.תאונהבעתלתפקד

חגורותאתלצבועאולהלביןאיןלעולם0
.הבטיחות

לניקויהבאותלהערותלבשים,ברכבמנזקיםלהימנעכדי
:וטיפוח

בטיחותבטיחותחגורותחגורות
Rסבוןותמיסתפושריםמיםבאמצעותנקה.
Rכימייםניקויבחומרילהשתמשאין.
Rמגבוההלטמפרטורהחימוםבאמצעותלייבשאין

80 °Cישירהשמשקרינתתחתאו.

צגצג
Rלהתקררלווהנחהצגאתכבה.
Rוחומרמיקרופייברמטליתבאמצעותהצגפניאתנקה

).TFT-LCD(למסכימתאיםטיפוח
Rאחריםבחומריםלהשתמשאין.

פלסטיקפלסטיקחיפויחיפוי
Rלחהמיקרופייברמטליתבאמצעותנקה.
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשר-

Mercedes-Benz.
Rוכדומהפלסטיקיריעות,מדבקותלהדביקאין.
Rחרקיםדוחיחומרים,קוסמטייםבחומריםמגעלמנועיש

.השמשמפניהגנהובתכשירי

דקורטיבייםדקורטיבייםורכיביםורכיביםטבעיטבעיעץעץ
Rמיקרופייברמטליתבאמצעותנקה.
Rותמיסתלחהמטליתבאמצעותנקה:שחורהלכהמראה

.סבון
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשר-

Mercedes-Benz.
Rממסיםחומריםהמכיליםניקויבחומרילהשתמשאין,

.בווקסאובפוליטורות

תקרהתקרהחיפויחיפוי
Rיבששמפואומברשתבאמצעותנקה.

שטיחשטיח
Rלשמומלץואריגיםשטיחיםניקויבחומרהשתמש-

Mercedes-Benz.

289ותחזוקהטיפול



DINAMICAאואואמיתיאמיתימעורמעורהגההגהגלגלגלגל

שגוייםניקוימחומריכתוצאהנזקיםהערההערה*

חומריםהמכיליםניקויבחומרילהשתמשאין0
לניקויחומראוזפתמסירחומרכגון,ממסים

להיגרםעלולאחרת.וקסאובפולישאוחישוקים
.השטחלפנינזק

R1%שלבריכוזסבוןותמיסתלחהמטליתבאמצעותנקה,
.יבשהמטליתבאמצעותונגב
Rלשהומלץניקויבחומרהשתמש:מאודמלוכלךכאשר-

Mercedes-Benz.
Rלשמומלץעורלטיפוחבחומרהשתמש:עורטיפוח-

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

צבעגווניאוופציעהצמיחהעקבות,במבנההבדלים
.קלים

אמיתיאמיתימעורמעורמושבמושבכיסוייכיסויי
Rיבשהמטליתבאמצעותונגב,לחהמטליתבאמצעותנקה.

Rלשמומלץעורלטיפוחבחומרהשתמש:עורטיפוח-
Mercedes-Benz.

Rהניקויבעתהעוראתמדייותרלהרטיבאין.
Rמיקרופייברבמטליתתשתמשאל.

DINAMICAמבדמבדמושבמושבכיסוייכיסויי
Rלחהמטליתבאמצעותנקה.
Rמיקרופייברבמטליתתשתמשאל.

מבדמבדמושבמושבכיסוייכיסויי
Rבריכוזסבוןותמיסתמיקרופייברמטליתבאמצעותנקה

.להתייבשוהנח1%של

EASY-PACKמסדרתמסדרתהמטעןהמטעןלתאלתאמתקפלמתקפלאחסוןאחסוןארגזארגז
Rלחהמטליתבאמצעותנקה.
Rבחומריאובבנזין,אלכוהולייםבמדלליםלהשתמשאין

.שורטיםניקוי
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חירוםחירוםמצבמצב
הזוהרהזוהרהאפודהאפודהוצאתהוצאת

.הקדמיותבדלתותהאחסוןבתאינמצאיםהזוהריםהאפודים

.1האחסוןמתאהזוהרהאפודנרתיקאתהוצא0
.הזוהרהאפודאתוהוצאהזוהרהאפודנרתיקאתפתח0
להימצאעשוייםהאחוריותבדלתותהאחסוןבתאיגם%

.זוהריםאפודים

מרביכביסותמספר1
מרביתכביסהטמפרטורת2
להלביןאין3
לגהץאין4
כביסהבמייבשלייבשאין5
יבשניקוילנקותאין6
2דרגהאתתואמיםאלהערכים7

במקריםרקמתקיימותבתקןהקבועותהמפורטותהדרישות
:הבאים
Rהנכומהבמידההואהזוהרהאפוד.
Rלבושכשהואלחלוטיןסגורהואהזוהרהאפוד.

:הבאיםבמקריםהזוהרהאפודאתלהחליףיש
Rמלוכלכיםהםאוהאורמחזירילפסיםנזקנגרםכאשר

.לנקותניתןשלאבאופן
Rהמקסימליהכביסהמחזוריממספרחריגהישכאשר.
Rנחלשתהאורהחזרתתכונתכאשר.

אזהרהאזהרהמשולשמשולש

האזהרההאזהרהמשולשמשולשהוצאתהוצאת
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הצדדיםבשני1האזהרהמשולשמחזיקאתלחץ0
.אותוופתחהחץבכיוון

.2האזהרהמשולשאתהוצא0

האזהרההאזהרהמשולשמשולשהצבתהצבת

שנוצרתעדלמעלה1הצדייםהאורמחזיריאתמשוך0
העליוןהכפתורבאמצעותאותםוחבר,משולשצורת
2.

.3הרגליותאתולמטההצדהפתח0

ראשונהראשונהעזרהעזרהערכתערכת

מימיןהאחסוןבתאמאובטחת1הראשונההעזרהערכת
.2וולקרוצמדןבאמצעות

הכיבויהכיבוימטףמטףהסרתהסרת

האחסוןלתאנזקהערההערה*

.הנסיעהבמהלךסגורהאחסוןתאעלשמור0

קדימההכיסויאתוקפלמעלהכלפי1הידיתאתמשוך0
.החץבכיוון

.האחסוןמתאהכיבוימטףאתהוצא0
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.הכיבוימטףהסרתלאחרשובהמכסהאתסגור0

בגלגלבגלגלנקרנקר
בצמיגבצמיגתקרתקרשלשללמקרהלמקרההנחיותהנחיות

בצמיגיםלחץכשאיןתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

וכןהכבישבהתנהגותמשמעותיתפוגעלחץללאצמיג
.והבלימהההיגויבמאפייני
:תקרתקרחסיניחסינישאינםשאינםצמיגיםצמיגים

.לחץבושאיןצמיגעםתיסעאל0
אוחירוםבגלגלמידלהחליףישלחץללאצמיג0

.מורשהלמוסךלהודיעאוחלופיבגלגל

:תקרתקרחסיניחסיניצמיגיםצמיגים
צמיגיבנושאולאזהרותלמידעלבשים0

MOExtended)תקרחסיניצמיגים.(

הפעולהאפשרויותלרשותךעומדותבצמיגתקרישנואם
:הרכבבאבזורתלוי,הבאות
RצמיגיצמיגיעםעםרכביםרכביםMOExtended:להמשיךאפשר

הנוגעותלהנחיותכךתוךלבשים.מוגבללמרחקלנסוע
)תקרחסיניצמיגים(MOExtendedלצמיגי

.)293עמוד3(

RערכתערכתעםעםצמיגיםצמיגיםTIREFIT:הצמיגאתלתקןתוכל
כךלשםהשתמש.מוגבללמרחקבוולנסועלהמשיךכדי

.)294עמודTIREFIT)3בערכת
RעםעםרכביםרכביםMercedes me connect:שלבמקרה

באמצעותהדרכיםתיקונילשירותלהתקשרתוכלתקלה
.)262עמוד3(העיליתההפעלהיחידת
R316עמוד3(הגלגלאתהחלף:הרכביםהרכביםכלכל(.

)נקרנקרחסיניחסיניצמיגיםצמיגים(MOExtendedלצמיגילצמיגיבנוגעבנוגעהערותהערות

תקר-אלצמיגעםחירוםנסיעתבעתסכנהאזהרהאזהרה&

גרועהנעשיתהכבישהתנהגותחירוםבמצבבנסיעה
.יותר
המותרתהמרביתהנסיעהממהירותתחרוגאל0

.MOExtendedלצמיגי
מכשוליםמעלמנסיעהאוחזקיםמהיגוייםהימנע0

תקףזה).בשטחנסיעה,בכבישבורות,שפהאבני(
.עמוסלרכבבמיוחד

חירוםבמצבהנסיעהאתלסייםישהבאיםבמקרים0
:הצמיגיםשל
Rחבטותרעשיכשנשמעים

Rלרעודמתחילהרכבכאשר
Rגומישלריחאועשןמתפתחכאשר
RמערכתכאשרESP®בקביעותמתערבת
Rהצמיגבדופןסדקיםכשישנם

לפנותישהצמיגיםשלחירוםבמצבנסיעהלאחר0
להמשיךאפשראםשיבדקוכדימורשהלמוסך

.בחישוקיםולהשתמש
.מקרהבכללהחליףישהפגוםהצמיגאת0

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

"MOExtended"הצמיגדופןעל.
להשתמשמותר:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים
אווירלחץבקרתעםבשילוברקMOExtendedבצמיגי
.פעילהבצמיגים

פעל,לחץאבדןעלאזהרההודעתהנהגצגעלמוצגתאם
:להלןכמתואר
Rבצמיגנזקיםבדוק.
Rהבאותלהנחיותלבשים,לנסועממשיךאתהאם.
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אובדןאובדןאזהרתאזהרתמרגעמרגעהצמיגיםהצמיגיםשלשלחירוםחירוםבמצבבמצבנסיעהנסיעהמרחקמרחק
הלחץהלחץ

תקרתקרעםעםנסיעהנסיעהקטעקטעהרכבהרכבעלעלהמשקלהמשקלעומסעומס

מ"ק80חלקיעומס

מ"ק30מלאמשקלעומס

לאופיבהתאםלהשתנותעשויתקרעםהאפשריהנסיעהמרחק
.ש"קמ80שלהמותרתהמרביתלמהירותלבשים.הנהיגה

צמיגלהתקיןאפשרותאיןבגלגלהתקרלאחראם
MOExtended,רגילצמיגגםלהתקיןזמניתאפשר.

TIREFITערכתערכתשלשלהאחסוןהאחסון
TIREFIT-להאיחסוןתיקנמצאהרכבאיבזורלפי Kit
להנחיותלבשים.שמאלההאיחסוןברשתאוהמטעןבתא

.)109עמוד3(הרכבעללהעמסה
הנתוניםאו/ו)LK(ההספקדירוגעלהנתונים%

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

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

RרעשעוצמתרמתLWA 91 dB (A)

אם.תחזוקהדורשאינובצמיגיםאווירלמילויהמדחס
.מורשהלמוסךפנהתקלהישנה

TIREFITבערכתבערכתשימוששימוש

תנאיםתנאים
Rאווירלמילויומדחסצמיגיםלאיטוםהחומרבקבוק

.)294עמוד3(בצמיגים
RמדבקהTIREFIT
Rהרכבבאבזורתלוי(כפפות(

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

צמיגיםלאיטוםבחומרבשימושתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

במיוחדהצמיגאתלאטוםיוכללאהצמיגיםאיטוםחומר
:הבאיםבמקרים
Rיותר(גדוליותרבגודלבצמיגדקירותאוחתכיםנזקי

)לעילמהמצויןגדול
Rחישוקיםנזקי

Rעםאומאודנמוךצמיגיםלחץעםנסיעהלאחר
אווירלחץללאצמיגים

.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךהודע0

הצמיגיםאיטוםמחומרוהרעלהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.לגירוייםוגורםלבריאותמזיקהצמיגיםאיטוםחומר
לבלועואסורבבגדיםאובעיניים,בעורייגעשהואאסור
איטוםחומראתהרחק.האדיםאתלשאוףאין.אותו

.ילדיםשלידםמהישגהצמיגים
לנושאיםלבשיםצמיגיםלאיטוםבחומרנגעתאם

:הבאים
.מהעורהצמיגיםאיטוםחומראתבמיםמידשטוף0
מידשטוףלעינייםהגיעהצמיגיםאיטוםחומראם0

.נקייםבמיםביסודיותהעינייםאת
מידשטוף,הצמיגיםאיטוםחומראתבלעתאם0

לגרוםאין.מיםהרבהושתהביסודיותהפהאת
!רפואילסיועמידלפנותויש,להקאה

.הצמיגיםאיטוםבחומרשזוהמובגדיםמידהחלף0
.לרופאמידפנה,אלרגיותתגובותמתגלותאם0
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מדיממושךעבודהזמןעקביתרהתחממותהערההערה*
בצמיגיםאווירלמילויהמדחסשל

בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתלהפעילאין0
.ברציפותדקותמעשריותרלמשך

המדבקהעלהמצוינות,היצרןשלהבטיחותלהנחיותלבשים
.בצמיגיםהאווירמילוימדחסשל
צמיגיםלאיטוםהחומרבקבוקאתשניםחמשכללהחליףיש

.מורשהבמוסך
.לצמיגשחדרהזרהגוףאתהצמיגבתוךהשאר0

מכלולעלTIREFITמדבקתשל1החלקאתהדבק0
.לראותיכולשהנהגבאזורהמחוונים

בקרבתTIREFITמדבקתשל2החלקאתהדבק0
.הפגוםהצמיגשלהגלגלשסתום

המדחסמגוף5והצינורהכבלעם6התקעאתהוצא0
.בצמיגיםאווירלמילוי

בקבוקשל4לאוגן5הצינורשלהתקעאתדחף0
.נתפסשהתקעעד3צמיגיםלאיטוםהחומר

2למגרעת3לצמיגיםהאיטוםחומרבקבוקאתדחף0
פונהראשוכאשר,בצמיגיםאווירלמילויהמדחסשל

.למטה

הצמיגשל7מהשסתוםהשסתוםמכסהאתהסר0
.הפגום

.7השסתוםעל8הגמישהמילויצינוראתהברג0
.ברכב‑וולט‑12לשקע6התקעאתהכנס0
.ההצתהאתהפעל0
מתגבאמצעותבצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתהפעל0

.1והכיבויההפעלה
.הצמיגאלהאיטוםחומריוזרםראשית.יתנפחהצמיג
שללערךקצרלזמןלעלותהלחץיכולזהבשלב

500 kPa73,בר5(בקירוב psi(.
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!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
בצורהניזוקשהצמיגסימןזהו,קצרהנסיעהאחריהדרוש
יוכללאהצמיגיםאיטוםחומרזהבמקרה.מדיקשה
.לעזור
.הנהיגהומאפייניהבלימההתנהגותעללהשפיעעשויזה
.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךהודע0

שלשללערךלערךהגיעהגיעבצמיגבצמיגהאווירהאווירלחץלחץדקותדקותעשרעשרכעבורכעבוראםאם
200 kPa)2.029,ברבר psi(:

.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסאתכבה0
הצמיגמשסתוםהאווירמילויצינוראת)בהברגה(נתק0

.הפגום

בחומרשנאטםצמיגעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
איטום

למהירויותמתאיםאינואיטוםבחומרזמנישאטוםצמיג
.גבוהות

.בזהירותוסע,הנהיגהאופןאתהתאם0

עםנסיעהעבורהמותרתהמרביתלמהירותלבשים0
.צמיגיםאיטוםבחומרשנאטםצמיג

צמיגעםלנסיעההמותרתהמרביתלמהירותלבשים0
.ש"קמ80,צמיגיםלאיטוםחומרבאמצעותשנאטם

איטוםחומרשלדליפהעקבכתמיםהיווצרותהערההערה*
צמיגים

מצינורלטפטףעשויותצמיגיםאיטוםחומרשלשאריות
.השימושלאחרהמילוי

שבההפלסטיקבשקיתהמילויצינוראתהנח0
.TIREFITערכתהייתה

הסביבהזיהוםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
נכוןלאסילוקעקב

.מזהמיםמכילמציגיםלאיטוםהחומר
בצורהצמיגיםלאיטוםהחומרבקבוקאתלסלקיש0

-Mercedesשלשירותבמרכזלדוגמה,נכונה
Benz.

למילויוהמדחסלצמיגיםהאיטוםחומרבקבוקאתאחסן0
.בצמיגיםאוויר
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.מידלנסועהתחל0
לחץאתובדוקהרכבאתעצורנסיעהדקותכעשרכעבור0

.בצמיגיםאווירלמילויהמדחסבאמצעותבצמיגהאוויר
130לפחותכעתלהיותצריךבצמיגהאווירלחץ kPa
19,בר1.3( psi(.

בצמיגיםהאווירלחץכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
מספיקאינו

זהו,הדרושלערךהגיעלאעדייןבצמיגהאווירלחץאם
חומרזהבמקרה.מדיקשהבצורהניזוקשהצמיגסימן
.לעזוריוכללאהצמיגיםאיטום

.הנהיגהומאפייניהבלימההתנהגותעללהשפיעעשויזה
.בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךהודע0

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

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

למילויהמדחסאתהפעל:בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץהגדלתהגדלת0
.בצמיגיםאוויר

שחרורלחצןעללחץ:בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץהפחתתהפחתת0
.2הלחץמדליד1האוויר

צינוראת)בהברגה(הסר,תקיןבצמיגהאווירלחץאם0
.שנאטםהצמיגשלמהשסתוםהמילוי

.שנאטםהצמיגשלהשסתוםאלהשסתוםמכסהאתהברג0
מהמדחסהצמיגיםאיטוםחומרשלהבקבוקאתהוצא0

.בצמיגיםאווירלמילוי
האיטוםחומרלבקבוקמחוברנותרהמילויצינור

.לצמיגים
,הצמיגאתלהחליףכדיהקרובהמורשהלמוסךסע0

.המילויוצינורצמיגיםלאיטוםהחומרבקבוק

)רכברכב(מצברמצבר
וולטוולט12-‑ההלמצברלמצברבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

מקצועיותלאעבודותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
במצבר

לדוגמהלגרוםיכולותבמצברמקצועיותלאעבודות
בתפקודלשיבושיםלהובילעלולותכאלהעבודות.לקצר
בבטיחותלפגועוכךלבטיחותהקשורותמערכותשל

.שלךהרכב
השליטהאתלאבדעלולאתההבאיםבמצביםבפרט
:ברכב
Rבבלימה
Rמדיגבוההבמהירותאו/ופתאומיהיגויבעת

למוסךמידלפנותישדומיםבמקריםאוקצרבעת0
.מורשה

.בנסיעהלהמשיךאין0
עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךתמידפנה0

.במצבר

Rהעלנוסףמידע-ABS)3179עמוד(
Rהעלנוסףמידע-ESP®)3179עמוד(
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Mercedes–Benzרקלהשתמשבטיחותמטעמיממליצה
עבורMercedes-Benzידיעלואושרושנבדקובמצברים

.רכבך

יוןיון-ליתיוםליתיוםמצברמצברעםעםרכביםרכביםמלבדמלבדהרכביםהרכביםכלכל

אלקטרוסטטימטעןעקבפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&

הגזתערובתאתלהציתעשויאלקטרוסטטימטען
.הנפיצה

שלמתכתייםבחלקיםלגעתישבמצברנגיעהלפני0
.אלקטרוסטטימטעןלפרוקכדי,המרכב

בעתגםכמומצברטעינתבעתנוצרתהנפיצההגזתערובת
.חיצונייםעזראמצעיבעזרתהתנעה

מצבריםמחומצתצריבהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.רפואילסיועופנינקיים

הרכביםהרכביםכלכל

לסביבהנזקיםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
מצבריםאוסוללותשלתקיןלאסילוקעקב

חוקפיעל.רעיליםחומריםמכילותסוללות
.הביתיתלפסולתאותןלהשליךאסור
0

ידידותיבאופןומצבריםסוללותסלק
למוסךהריקיםהמצבריםאתמסור.לסביבה
.משומשיםלמצבריםאיסוףלנקודתאומורשה

למוסךכךלשםפנה,וולט12‑המצבראתלנתקעליךאם
.מורשה
ולאמצעיהבטיחותלהנחיותבמצבריםהטיפולבעתלבשים

.הדרושיםההגנה
פיצוץסכנת

טיפולבעתאסוריםועישוןגלויאור,אש
.ניצוצותהיווצרותמנע.במצבר

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

רופאלעזרתפנה.נקייםבמיםמידאלקטרוליטי
.הצורךבמקרה
.מגןמשקפילבש

.ילדיםהרחק

.אלהבהוראותלמצויןלבשים
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לבלשיםישברכבשימושללאממושכתתקופהלפני
:הבאיםלנושאים
Rהמנוחהמצבאתהפעל.
Rידיעלשהומלץלמטעןהמצבראתחבר:לחלופין

Mercedes-Benz,אתלנתקכדימורשהלמוסךפנהאו
.המצבר

‑12-ההמצברמצברולטעינתולטעינתבהתנעהבהתנעהחיצוניחיצונילסיועלסיועבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
וולטוולט

יוןיון-ליתיוםליתיוםמצברמצברעםעםרכביםרכבים
ההתנעהאמצעיאתולחברלהקפידישהמצברטעינתלצורך

בתאההתנעהלכבליהמיועדותהחיבורלנקודותרקהחיצונית
.המנוע

יתר-מתחעקבלמצברנזקיםהערההערה*

טעינהמתחהגבלתללאמטעניםבאמצעותטעינהבעת
שלהאלקטרוניתלמערכתאולמצברנזקלהיגרםעשוי
.הרכב
מקסימליטעינהמתחבעליבמטעניםרקהשתמש0

.וולט14.8של

האחריםהאחריםהרכביםהרכביםכלכל
ההתנעהאמצעיאתולחברלהקפידישהמצברטעינתלצורך

בתאההתנעהלכבליהמיועדותהחיבורלנקודותרקהחיצונית
.המנוע

יתר-מתחעקבלמצברנזקיםהערההערה*

טעינהמתחהגבלתללאמטעניםבאמצעותטעינהבעת
שלהאלקטרוניתלמערכתאולמצברנזקלהיגרםעשוי
.הרכב
מקסימליטעינהמתחבעליבמטעניםרקהשתמש0

.וולט14.8של

דליקמימןגזעקבפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&

עלולהמימןגז,ניצוצותייווצרואםאולקצרתגרוםאם
.המצברטעינהבעתלהתלקח

אינוהמחוברהמצברשלהחיובישההדקלבשים0
.הרכבשלבחלקיםנוגע

עבודהכליאומתכתייםחפציםלהניחאיןלעולם0
.המצברעל

באופןלהקפידישהמצברוחיבורניתוקבעת0
.המצברהדקישלניתוק/החיבורסדרעלמיוחד

להקפידישחיצוניאמצעיבעזרתהתנעהבעת0
.זההקוטביותבעלימצברקוטבירקלחבר

להקפידישחיצוניאמצעיבעזרתהתנעהבעת0
כבליהדקישלניתוק/החיבורסדרעלמיוחדבאופן

.ההתנעה
שהמנועבזמןהמצברהדקיאתלנתקאולחבראין0

.פועל

התנעהובעתטעינהבמהלךפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&
חיצוניאמצעיבעזרת

התנעהאמצעיבעזרתהתנעהובעתהטעינהבמהלך
.נפיצהגזיםתערובתלהיפלטעשויהחיצונית

.עשןאוניצוצות,גלויאור,אשמנע0
.נאותאוורורעלהקפד0
.המצברמעללרכוןאין0

קפואכשהמצברפיצוץסכנתאזהרהאזהרה&

נקודתסביבבטמפרטורותכברלקפואעשויריקמצבר
.הקפיאה

אתתטעןאוחיצונייםבאמצעיםתתניעזהבמצבאם
.להיפלטעשוינפיץגז,המצבר
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ישחיצוניתהתנעהאוקפואמצברטעינתלפני0
.המצבראתלהפשיר

במכלולהאזהרה/החיווינוריותנמוכותבטמפרטורותאם
המרוקןשהמצברלהניחמאודסביר,נדלקותאינןהמחוונים

אתלהתניעואסורהמצבראתלטעוןאסורזהבמקרה.קפא
.חיצונייםבאמצעיםהרכב
להתקצרעשוישהופשרמצברשלהשירותחיימשך

במיוחד,להתדרדרעלולהההתנעהאופי.משמעותית
.נמוכהסביבהבטמפרטורת

לאחרהמצבראתלבדוקכדימורשהלמוסךלפנותמומלץ
.שהופשר

הרכביםהרכביםכלכל

ממושכיםאומרוביםהתנעהניסיונותעקבנזקהערההערה*

נזקלגרוםיכוליםממושכיםאומרוביםהתנעהניסיונות
.נשרףשלאדלקעקבהקטליטילממיר
.וממושכיםמרוביםהתנעהמניסיונותהימנע0

:המצברוטעינתחיצוניתהתנעהבעתהבאיםלנושאיםלבשים
Rמספיקגדולקוטרבעליטעינה/התנעהבכבלירקהשתמש

.מבודדיםתניניםועם

Rבתנינימבודדיםלאחלקיםביןמגעלאפשראסור
כבלעודכלאחריםמתכתחלקילביןהכבלים
לכבליהחיבורלנקודת/למצברמחוברהטעינה/ההתנעה
.התנעה
Rלנועשעשויחלקבאףלגעתטעינה/ההתנעהלכבליאסור

.פועלכשהמנוע
Rאלקטרוסטטיתטעוניםהמצברולאאתהשלאתמידודא.
Rגלויואוראשמנע.
Rמצברמעללרכוןאין.

:הבאיםלנושאיםגםהמצברבטעינהלבשים
Rעבורואושרושנבדקובמטעניםרקהשתמש

Mercedes-Benz.
Rהמצברטעינתלפניהמטעןשלהשימושהוראותאתקרא.

:חיצוניתהתנעהבעתהבאיםלנושאיםגםלבשים
Rאוממצבר,מרכברקחיצוניאמצעיבעזרתהתנעה

.וולט12שלנקובמתחבעלממטען
Rבזהזהיגעושהרכביםאסור.
Rהמנועכאשררקחיצוניתהתנעה:בנזיןבנזיןמנועמנועעםעםרכביםרכבים

.קרההפליטהומערכתקר

12Vמצברמצברוטעינתוטעינתהתנעההתנעהעזרעזר

מצברמצברטעינתטעינת/התנעההתנעהלעזרלעזרהכנההכנהפעולותפעולות
.החשמליהחנייהבלםבעזרתהרכבאתאבטח0
.jלמצבהילוכיםשלב0
.החשמלצרכניכלואתההצתהאתכבה0
.המנועמכסהאתפתח0
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.1הכיסויאתפתח0
3הפלוסמגעשל2המגןכיסויאתהחץבכיווןדחף0

.ההתנעהכבליחיבורבנקודת

חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעה

כבלבאמצעותהרכבכלישלהחיובייםהמגעיםאתחבר0
.שלךהרכבאתראשיתחבר.ההתנעה

ד"בסללעבודלוואפשרהמסייעברכבהמנועאתהתנע0
.סרק

נקודתואתהחיצוניהמצברשלהשליליהקוטבאתחבר0
חבר.להתנעההעזר-לכבל4שלךברכבההארקה
.המסייעהרכבאתראשית

.שלךהרכבשלהמנועאתהתנע0
.דקותמספרבמשךלפעולהמנועיםלשניאפשר0
,שלךברכבחשמלצרכןהפעלההתנעהכבליניתוקלפני0

אתאוהאחוריתבשמשההאדיםמפשיראתלדוגמה
.התאורה

:בהתנעההעזרהמתןסיוםעם
שלההארקהמנקודתלהתנעההעזר-כבלאתתחילהנתק0

,החיצוניהמצברשלהשליליהקוטבואתשלךהרכב
נתק.הרכבכלישלהחיובייםהקטביםמןמכןולאחר
.שלךהרכבאתראשיתתמיד

הכיסויואת3הפלוסמגעשל2המגןכיסויאתסגור0
1.

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע

12Vמצברמצברטעינתטעינת
בעזרתהמטעןושלהרכבשלהחיובייםהמגעיםאתחבר0

.הרכבאתראשיתחבר.הטעינהכבל

הארקהנקודתואתהמטעןשלהשליליהמגעאתחבר0
.המטעןאתראשיתחבר.הטעינהכבלבעזרת4ברכב

.הטעינהבתהליךהתחל0

:מסתייםהטעינהכשתהליך
ברכב2ההארקהמנקודתהטעינהכבלאתנתקתחילה0

מהמגעיםמכןלאחרורק,המטעןשלהשליליהמגעואת
.הרכבאתראשיתנתק.המטעןושלהרכבשלהחיוביים

הכיסויואת3הפלוסמגעשל2המגןכיסויאתסגור0
1.

‑וולטוולט‑12מצברמצברהחלפתהחלפת
וולט12למצברהמתייחסותלהנחיותלבשים0

.)297עמוד3(

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

.הרכבשלהספציפיות
AGM‑בטכנולוגייתבמצברמאובזרהרכב

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

Mercedes–Benzלהשתמשבטיחותמטעמיממליצה
Mercedes-Benzידיעלואושרושנבדקובמצבריםרק

.רכבךעבור
Rצינורלמשלכמו,האביזריםאתהישןמהמצברנתק

.הקטביםכיסויאוהזווית,הנשם
Rבצדהייעודיהפתחאלתמידמחוברהנשםשצינורודא

.המצבר
.המסופקיםאוהקיימיםהאיטוםפקקיאתהרכב
.המצברמןלדלוףעלוליםגזיםאוחומצהאחרת
Rהמצבראלנכוןבאופןמחובריםשהאביזריםלבשים.

וגרירהוגרירהבמשיכהבמשיכההתנעההתנעה
מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות

עצמיתבלימהעקבסכנההערההערה*

יבלוםהרכב,מופעלתהבאותמהפונקציותאחתכאשר
:הבאיםבמצביםעצמאית
Rאקטיביבלימהעזר
RאקטיבימרחקשמירתעזרDISTRONIC

RפונקצייתHOLD
Rאקטיביחניהעזר

האלההמערכותאתלכבותישלרכבנזקיםלמנועכדי
:דומיםבמצביםאוהבאיםבמצבים

גרירהבעת0
שטיפהבמכונת0

Mercedes-Benzאתלהובילתקלהשלבמקרהממליצה
.אותולגרורולאהרכב
ישהקרקעעלהסרניםשניכאשרהרכבגרירתלצורך

להשתמשאין.גרירהבמוטאוגרירהבחבללהשתמש
Towבמערכות Bar)3234עמוד(.

נכונהלאגרירהעקבלרכבנזקיםהערההערה*

.גרירהבנושאולהוראותלהנחיותלבשים0

חברתידיעללהתבצעצריכההגרירה:מורםמורםסרןסרןעםעםגרירהגרירה
.בלבדגרירהשירותי

מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות

אחוריתאחוריתהנעההנעהעםעםרכביםרכבים

עלהסרניםשני
הקרקע

שלבמהירותמ"ק50היותרלכל,כן
ש"קמ50

לאמורםקדמיסרן

בעמדהמקובעההגהגלגלכאשר,כןמורםאחוריסרן
הגהמנעולבאמצעותהאמצעית

4MATICרכבירכבי

עלהסרניםשני
הקרקע

שלבמהירותמ"ק50היותרלכל,כן
ש"קמ50

לאמורםקדמיסרן

לאמורםאחוריסרן

הקרקעהקרקעעלעלהסרניםהסרניםשנישניעםעםהרכבהרכבגרירתגרירת

המותרותהגרירהלשיטותלההערותלבשים0
.)302עמוד3(
.וטעוןמחוברשהמצברודא0
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:הבאאתלבצעיכולאינך,מטעינההמצברמתרוקןכאשר
Rהמנועאתלהתניעיהיהניתןלא.
Rהחשמליהחנייהבלםאתלשלבאולשחרראפשראי.
Rלמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתלהעביראפשראי

iאוj.
האוטומטיתההילוכיםתיבתאתלהעביראפשראיאם%

הנהגשלהצגעלמוצגאינודבראםאוiלמצב
גררעלהרכבאתלהוביליש,המחווניםבמכלול

עםבגררצורךישהרכבהובלתלצורך.)304עמוד3(
.הרמהמנגנון

גדוללמרחקאומדימהירהגרירהעקבנזקהערההערה*
מדי

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

מדיכבדרכבבגרירתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

אסור,אחררכבבמשיכהמתניעאוגורראתהאם
,רכבךשלהמותרהכולללמשקלמעליחרוגשמשקלו
:הבאיםהמצביםלהופיעעלוליםאחרת
Rמהמקוםתיתלשהגרירהטבעת.
Rלהתהפךעשוייםהנגררעםהגוררהרכב.
אסור,אחררכבבמשיכהמתניעאוגורראתהאם0

שלהמותרהכולללמשקלמעליחרוגשמשקלו
.רכבך

שמשקלואסור,אחררכבבמשיכהלהתניעאולגרורעליךאם
.המותרהכולללמשקלמעליחרוג
הרכבשלהמותרהכוללהמשקלשלהנתוניםאתבדוק0

.)396עמוד3(הרכבנתוניבלוחית
מאחרהקדמיהנוסעדלתאתאוהנהגדלתאתלפתוחאין0

.jלמצבאוטומטיתתעבורההילוכיםתיבתשאז
.)305עמוד3(הגרירהטבעתאתהתקן0
.הגרירהציודאתחבר0

הגרירהציודשלשגויחיבורעקבנזקהערההערה*

לטבעתרקהגרירהמוטאוהגרירהחבלאתחבר0
.הגרירה

.הגרירהלהתקןגםהגרירהציודאתלחבראפשר%
.)69עמוד3(האוטומטיתהנעילהאתכבה0
.HOLDפונקצייתאתתפעילאל0
.)85עמוד3(גרירהמפניההגנהאתכבה0
.)200עמוד3(האקטיביהבלימהעזראתכבה0
.iלמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתהעבר0
.החשמליהחניהבלםאתשחרר0

המערכותשלהמוגבלותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הגרירהבעתלבטיחותהקשורות

יפעלולבטיחותהקשורותהפונקציותהבאיםבמצבים
:כלליפעלולאאומוגבלבאופן
Rכבויהההצתה.
Rתקיניםאינםהכוחהגהאוהבלימהמערכת.
Rתקינותאינןברכבהחשמלרשתאוהאנרגיהאספקת.

רבכוחשיידרשייתכן,זהבמצברכבךאתגורריםאם
.לבלימהאולהיגוימהרגיל

.גרירהבמוטהשתמש0
.משוחררשההיגויודאהגרירהלפני0
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מדיחזקמשיכהכוחעקבנזקהערההערה*

כוחותעקבלרכבנזקיםלגרוםעלולהחלקהלאנסיעה
.מדיגדוליםמשיכה

.ורציףחלקובאופןלאטסע0

להובלהלהובלההרכבהרכבהעמסתהעמסת

.)302עמוד3(לגרירהבנוגעלהנחיותלבשים0
אתלהעמיסכדיהגרירהלטבעתהגרירהציודאתחבר0

.הרכב
.הגרירהלהתקןגםהגרירהציודאתלחבראפשר%
.iלמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתהעבר0
עשויהההילוכיםתיבתאלקטרוניתתקלהישנהאם%

לספקישiלמצבלהחליףכדי.jבמצבלהינעל
.)300עמוד3(ברכבהחשמללרשתמתח

יותרגדולגחוןמרווחלקבלבכדיהרכבאתלהריםיש0
.)208עמוד3(
.הרכבאתהעמס0
.jלמצבהאוטומטיתההילוכיםתיבתאתהעבר0
הרכבאתלאבטחכדיהחשמליהחנייהבלםאתהפעל0

.יידרדרשלא

.מהגלגליםרקהרכבאתקשור0

4MATICרכבירכבי

משטחאותועלנעמדיםוהאחוריהקדמישהסרןודא0
.הובלה

שגוימיקוםעקבההינעלקונזקיםהערההערה*

ביןחיבורנקודתמעלהרכבאתלהעמידאין0
.הובלהמשטחי

הגרירההגרירהטבעתטבעתשלשלהאחסוןהאחסוןמקוםמקום

עםביחדהמטעןתאלרצפתמתחתנמצאת1הגרירהטבעת
.העבודהכליערכת
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הגרירההגרירהטבעתטבעתהתקנתהתקנת

והוצאמטהכלפיהמסומנתבנקודה1המכסהאתדחף0
.אותו

.אותהוהדקהסוףעדימינההגרירהטבעתאתהברג0

לטבעתכניסהאיןמאחורברכב:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים
.הגרירהלהתקןהגרירהציודאתחבר.גרירה
ינעל1שהכיסוי,הגרירהטבעתהסרתבעתלבשים%

.בפגושההתקנהבעת

בטבעתשגוישימושעקבלרכבנזקגרימתהערההערה*
הגרירה

הרכבהגרירהמטבעתגרירהידיעלשהתחפררכבחילוץ
.לרכבנזקלגרוםעשוי
גרירהלצורךרקהגרירהבטבעתלהשתמשמותר0

.במשיכההתנעהאו

)בירידהבירידההתנעההתנעה(במשיכהבמשיכההרכבהרכבהתנעתהתנעת

התנעהעקבהאוטומטיתההילוכיםלתיבתנזקהערההערה*
במשיכה

התנעהעקבלהינזקעלולההאוטומטיתההילוכיםתיבת
.במשיכה

.במשיכההרכבאתלהתניעאין0

.במשיכההרכבאתלהתניעאין0

חשמלחשמלנתיכינתיכי
חשמלייםחשמלייםלנתיכיםלנתיכיםבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

קוויעליתרעומסעקבופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
חשמל

לאנתיךעלגישור,תקיןלאבנתיךמניפולציותביצוע
עלוליםיותרגבוהאמפרערךבעללנתיךהחלפהאותקין
.ברכבהחשמלייםהקוויםעליתרעומסלגרום
.לשרפהלגרוםעלולזהמצב
,חדשיםבנתיכיםרקפגומיםנתיכיםלהחליףיש0

.נכוןאמפרערךבעלימתאימים

שגוייםנתיכיםעקבנזקהערההערה*

לרכיביםנזקלגרוםעשוייםמתאימיםלאנתיכים
.שלהםהתפקודאתמשמעותיתלהגבילאוולמערכות

-Mercedesידיעלשאושרובנתיכיםרקהשתמש0
Benz,הדרושיםההגנהערכיבעלי.

ניתן:זהיםערכיםבעליבנתיכיםשרופיםנתיכיםלהחליףיש
ומידעהנתיכיםערכיאת.הנתיךוערךהצבעלפיזאתלזהות
.הנתיכיםבתרשיםלמצואניתןנוסףחשוב
.הרכבמסמכיבאוגדן:נתיכיםנתיכיםהקצאתהקצאתתרשיםתרשים

305ברכבתקלותתיקון



לחותעקבלקויתפקודאונזקהערההערה*

מערכתשללנזקיםאותפקודלתקלותלגרוםיכולהלחות
.החשמל

שלאלהפקידישפתוחההנתיכיםתיבתכאשר0
.הנתיכיםתיבתלתוךלחותלחדורתוכל

שלשהאטםלוודאישהנתיכיםתיבתסגירתבעת0
.הנתיכיםלתיבתהיטבנצמדהמכסה

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

:הבאותהנתיכיםתיבותפניעלמחולקיםהחשמלייםהנתיכים
R306עמוד3(הנהגבצדהמנועבתאנתיכיםתיבת(
Rהנהגבצדהמכשיריםלוחבאזורנתיכיםתיבת

)308עמוד3(
Rהקדמיהנוסעשלהרגלייםבאזורנתיכיםתיבת

)308עמוד3(

Rהנסיעהלכיווןבמבטימיןצדהמטעןבתאנתיכיםתיבת
)308עמוד3(

המטעןהמטעןבתאבתאהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

תנאיםתנאים
Rהחשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים

.)305עמוד3(
Rהבאיםהעזראמצעיאתהכן:

יבשהמטלית-
מתאיםחודעםמברג-

פתיחהפתיחה
בהתאםמוגבלתלהיותעשויההנתיכיםתיבתאלהגישה%

לפנות,ממליצהMercedes-Benz.הרכבלאבזור
-Mercedesשלשירותמרכזלמשל,מורשהלמוסך
Benz.

כשמכסהבמגביםשימושעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
פתוחהמנועתא

,פתוחהמנועכשמכסהלפעוליתחילוהשמשותמגביאם
.המגביםהפעלתבמנגנוןלהיתפסעשויותידיך
ולכבותלהפקידישהמנועתאמכסהפתיחתלפני0

.והמגביםההצתהאת

הכיסויאתוהרם1בכיסויההברגהסגריאתשחרר0
.מעלהכלפי

.יבשהמטליתבאמצעותהנתיכיםמתיבתלחותסימנינגב0
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תיבתמכסהעלחשמלירכיביש,הרכבלאבזורבהתאם0
אתוהנח3הבורגאתשחרר,קייםאם.2הנתיכים
.החשמלמחבריאתלנתקמבלי,בצדהרכיב

בתיבתהמחבריםמן4הצינורותאתנתק,קייםאם0
.הרכבובמרכבהנתיכים

המנועבתאהמחבריםמן5הצינורותאתנתק,קייםאם0
.הרכבובמרכב

.7התפסניתאתוקפל6הברגיםאתשחרר0

תיבת9מכסהאתהצדהוהסר8הברגיםאתשחרר0
.הנתיכים

סגירהסגירה
.נכונהבצורה9למכסהצמודהאטםאםבדוק0
הברגיםאתוהדקהנתיכיםלתיבת9הכיסויאתחבר0

8.
.6הברגיםאתוהדק7התפסניתאתחזרהקפל0
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בתאהמחבריםאל5הצינורותאתחבר,קייםאם0
.הרכבובמרכבהמנוע

בתיבתהמחבריםאל4הצינורותאתחבר,קייםאם0
.הרכבובמרכבהנתיכים

המחזיקתוךאל2החשמליהרכיבאתהכנס,קייםאם0
.3הבורגאתוהדקהנתיכיםתיבתמכסהשעל

.ההברגהסגריאתוסגורבמקומו1הכיסויאתמקם0

המכשיריםהמכשיריםבלוחבלוחהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

תנאיםתנאים
Rהחשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים

.)305עמוד3(

.אותווהסרהחץבכיוון1הכיסויאתפתח0

הנוסעהנוסעשלשלהרגלייםהרגלייםבאזורבאזורהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה
הקדמיהקדמי

תנאיםתנאים
Rהחשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים

.)305עמוד3(

.אותווהסרהחץבכיוון1הכיסויאתפתח0

המטעןהמטעןבתאבתאהצדיהצדיהנתיכיםהנתיכיםתיבתתיבתשלשלוסגירהוסגירהפתיחהפתיחה

תנאיםתנאים
Rהחשמלייםלנתיכיםבנוגעלהנחיותלבשים

.)305עמוד3(

.החץבכיוון1הכיסויאתמטההטה0
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חריגהחריגהכבישכבישלהתנהגותלהתנהגותאואולרעשיםלרעשיםבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
כבישוהתנהגותרעשים,לרעידותהנסיעהבמהלךלבשים

לגלגליםנזקיםעללהצביעעשוייםאלהדברים.חריגה
לגרוםעשוייםבצמיגיםמוסתריםנזקיםגם.ולצמיגים
.זודופןיוצאתכבישלהתנהגות

וסעוהנסיעהמהירותאתהאט,נזקשישנוחושדאתהאם
.והצמיגיםהגלגליםאתלבדוקכדימורשהלמוסך

והצמיגיםוהצמיגיםהגלגליםהגלגליםשלשלסדירהסדירהלבדיקהלבדיקהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

פגומיםצמיגיםעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.אווירלחץלאבדעשוייםפגומיםצמיגים
אםלזהותכדיהצמיגיםאתסדירבאופןבדוק0

.פגומיםצמיגיםמידוהחלף,נזקיםלהםנגרמו

מדיקטןחריציםעומקעקבציפהסכנתאזהרהאזהרה&
הצמיגבסוליית

הצמיגאחיזת,מדינמוךבצמיגיםהחריציםעומקכאשר
.פוחתת
בנסיעהבמיוחד,לציפההסכנהעולהרטובהכבישכאשר
.מדימהירה

בסולייתהחריציםעומקאתסדירבאופןבדוק0
.הצמיגרוחבלכלהצמיג

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

המותרהמינימלילעומקעדמגיעהחריציםשעומק
.בחוק

הגלגליםבכלסדירבאופןלבצעישהבאותהבדיקותאת
נסיעהלפנילדוגמה,הצורךלפיאובחודשפעםלפחות
:שטחנסיעתאוארוכה
R310עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת(
Rנזקיםלאיתורוהצמיגיםהגלגליםשלחזותיתבדיקה
Rהשסתומיםמכסיבדיקת
Rושלהצמיגבסולייתהחריציםעומקשלחזותיתבדיקה

.הרוחבלכלהצמיגסולייתשלהשטחפני
מ"מ3הואקיץבצמיגיהמינימליהחריציםעומק

.מ"מ4חורףובצמיגי

שלגשלגלשרשראותלשרשראותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

שלשגויההתקנהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
השלגשרשראות

עלולההקדמייםהגלגליםעלהשלגשרשראותהתקנת
בחלקאובמרכביתחככוהשלגששרשראותלכךלגרום
.המתליםמערכת
.לצמיגיםאולרכבנזקיםלהיגרםעשוייםכךעקב
הגלגליםעלשלגשרשראותלהתקיןאיןלעולם0

.הקדמיים
,האחורייםהגלגליםעלהשלגשרשראותאתהתקן0

.תמידבזוגות

:שלגבשרשראותשימושבעתהבאותלהנחיותלבשים
Rשילוביעבוררקשלגבשרשראותלהשתמשמותר

במרכזתקבלבנושאמידע.מסוימיםצמיגים-גלגלים
.Mercedes-Benzשלשירות
Rשלגבשרשראותרקלהשתמשישבטיחותמטעמי

שלגבשרשראותאוMercedes-Benzידיעלשאושרו
.זההבאיכות
Rשרשראותכשמותקנותהמותרתהמרביתהנסיעהמהירות

.ש"קמ50היאשלג
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Rהחנייהבעזרלהשתמשאין:אקטיביאקטיביחנייהחנייהעזרעזרעםעםרכביםרכבים
.שלגשרשראותמותקנותכאשרהאקטיבי

Rהרכבשלךשרשראותכשמותקנות:גובהגובהבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים
.)208עמוד3(מוגבהתגובהברמתתמידלנסועחייב
Rמצבאתלהפעיליש:אחוריאחוריבסרןבסרןהיגויהיגויעםעםרכביםרכבים

עלשלגשרשראותהרכבתבעתשלגשרשראות
.)310עמוד3(הצמיגים

®ESPמערכתאתלכבותאפשרהזינוקלצורך%
ולספקלהסתחרריוכלוהגלגליםכך.)181עמוד3(

.יותרחזקדחיפהכוח

שלגשלגשרשראותשרשראותמצבמצבשלשלכיבויכיבויאואוהפעלההפעלה
:מולטימדיהמערכת
1©2ß2y

.שלגשרשראותמצבאתכבהאוהפעל0

.שלגשרשראותלמצבמתכוונןהרכב,פעילההפונקציהכאשר
האחורייםהגלגליםשלהמרביתההיגויזווית,היתרבין

.מוגבלת
אינןהנהגומערכותהנהיגהבטיחותממערכותחלקים,בנוסף
.פעילשלגשרשראותמצבכאשרזמינות

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץ
בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירללחץללחץבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

גבוהאונמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
בצמיגיםמדי

מהוויםמדיגבוהאומדינמוךאווירלחץעםצמיגים
:הבאותלסכנותמקור
Rלהתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rלאאו/ומופרזתבצורהלהישחקעלוליםהצמיגים

.אחידה
Rוהבלימהההיגוימאפייניגםכמוהכבישהתנהגות

.מאודלהיפגעעלולים
ובדוק,לצמיגיםהמומלציםהאווירללחצילבשים0

:החלופיבצמיגכולל,הצמיגיםבכולהלחציםאת
Rבחודשפעם
Rהרכבעלהעומסשינוילאחר
Rארוכהנסיעהלפני
Rבשטחנסיעהלדוגמה,השימושמאפיינישינוילפני

.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

:הבאבאופןמשפיעבצמיגיםמדיגבוהאונמוךאווירלחץ
Rמתקצרהצמיגיםשלהשירותחיימשך.
Rיותררבהבקלותניזוקיםהצמיגים.
Rנפגעיםהנסיעהבטיחותובעקבותיההנסיעהמאפייני,

.ציפהעקבלדוגמה

בצמיגחוזרותלחץבנפילותתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.פגומיםהצמיגאוהשסתום,שהגלגלייתכן
להתפוצצותלהובילעלולבצמיגמדינמוךאווירלחץ

.הצמיג
.בצמיגזרגוףישנואםבדוק0
.אטומיםאינםהצמיגאוהגלגלאםבדוק0
.מורשהלמוסךפנה,הנזקאתלתקןיכולאינךאם0

הצמיגיםעבורבצמיגיםהמומלץהאווירלחץעלהנתוניםאת
בצמיגיםהאווירלחציבטבלתתמצאברכבךהיצרןשהתקין
.)311עמוד3(הדלקמכלדלתיתשלהפנימיבצד
מיוחדמכשירבאמצעותבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק

הצמיגשלהחיצוניהמראה.בצמיגיםהאווירלחץלבדיקת
.בצמיגהאווירללחץסממןבהכרחמהווהאינו
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תנאים.קריםכשהצמיגיםרקבצמיגיםהאווירלחץאתתקן
:קריםלצמיגים
Rלפחותשעותשלושלמשךהצמיגיםעלעמדהרכב

.ישירהשמשקרינתללאבמקום
Rמ"ק1.6-מפחותנסעהרכב.

הצמיגשטמפרטורתככל.הנסיעהבמהלךמתחממיםהצמיגים
.בצמיגהלחץגםעולהכךעולה
לחץאתלהציגגםניתן:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים
.הנהגבצגבצמיגיםהאוויר

גרורגרורלגרירתלגרירתהנחיותהנחיות
עבורהאווירלחץורקאךתקףהאחוריהסרןצמיגיעבור
.בצמיגיםהאווירלחציבטבלתכמצויןמוגברמשקלעומס

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחצילחציטבלתטבלת

דלתיתשלהפנימיבצדנמצאתבצמיגיםהאווירלחציטבלת
.הדלקמכל

אואחדצמיגשלמידותמוצגותהאווירלחציערכילידאם
אלהצמיגיםלמידותרקתקפיםהאווירלחציערכיאז,יותר

.המצויןהעומסולמצב
אתכוללותהלחץנתוןלפניהמצוינותהצמיגיםמידותאם

חלופיאווירלחץמצייןהזההאווירלחץנתון,+הסמל
.מעטלעלותעשויההדלקצריכת.לצמיגים
מסומנים"מלאעומס"או"חלקיעומס"המשקלעומסמצבי

מספר.המטעןופריטיהאנשיםמספרבאמצעותבטבלה
.שונהלהיותעשויבפועלהישיבהמקומות

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתתפקודתפקוד
אתבצמיגיםאווירלחץחיישניבאמצעותמבקרתהמערכת

המותקניםהצמיגיםטמפרטורתואתבצמיגיםהאווירלחץ
.ברכב
הנהגצגעליוצגוהצמיגיםוטמפרטורתבצמיגיםהאווירלחץ
.)312עמוד3(

לצמיגיםמאודגבוהותטמפרטורותאולחץאובדןשלבמקרה
:כדלקמןאזהרהתקבלאתה
R453עמוד3(הצגהודעותבאמצעות(
Rאזהרהנוריתשלבאופןhהמחווניםבמכלול

)475עמוד3(

הואהנהג.בלבדעזראמצעיהיאבצמיגיםהאווירלחץבקרת
לחץאתיתאםבצמיגיםהאווירשלחץלהקפידהאחראי
.קריםבצמיגיםהנוכחיהנסיעהלמצבהמומלץהאוויר
ערכיאתבצמיגיםהאווירלחץבקרתתעדכןהמקריםבמרבית
.בצמיגיםהאווירלחץשינוילאחראוטומטיתהחדשיםהייחוס
ידיעלידניתהייחוסערכיאתלעדכןגםבאפשרותךאולם

בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
.)475עמוד3(
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המערכתהמערכתגבולותגבולות
אוכהלכהתפעללאשהמערכתייתכןהבאיםבמצביםבמיוחד

:כללתפעללא
Rשגויבאופןמוגדרבצמיגהאווירלחץ.
Rזרגוףחדירתעקבלדוגמה,פתאומילחץאובדןהתרחש.
Rאחררדיומקורעקבתקלההתרחשה.

האווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתבאמצעותבאמצעותבצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבדיקתבדיקת
בצמיגיםבצמיגים

תנאיםתנאים
Rפועלההצתהמתג.

:הנהגצג
שירות2©1
:תוצגהבאותמההודעותאחת
Rהבודדיםהגלגליםשלבצמיגיםנוכחיאווירלחץ:

Rדקותכמהלאחרמוצגתבצמיגיםהאווירלחץתצוגת
נסיעה
Rלימודתהליך:פעילהבצמיגיםהאווירלחץבקרת

לחציזהבמצב.הסתייםלאעדייןבמערכתהנתונים
.מנוטריםכברבצמיגיםהאוויר

המומלץהאווירללחץבצמיגיםהאווירלחץאתהשווה0
לבשים.)311עמוד3(הנוכחיהנסיעהלמצב

.)310עמוד3(הצמיגיםלטמפרטורתבנוגעלהנחיות
מאלהשונותלהיותעשוייםהנהגבצגהמוצגיםהערכים%

מתייחסיםשהםמאחר,האווירלחץבדיקתבמכשיר
בדיקתמכשיריציגגבוהיםבמקומות.היםפנילגובה
בצגמאשרבצמיגיםיותרגובהאווירלחץהאווירלחץ
.בצמיגיםהאווירלחץאתלהקטיןאיןזהבמקרה.הנהג

:הבאלנושאגםלבשים
R310עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

בצמיגיםבצמיגיםהאווירהאווירלחץלחץבקרתבקרתשלשלמחדשמחדשהפעלההפעלה

תנאיםתנאים
Rמתאיםהגלגליםארבעתכלשלבצמיגיםהאווירלחץ

.)310עמוד3(הנסיעהלמצב

האווירלחץבקרתאתמחדשלהפעילישהבאיםבמצבים
:בצמיגים
Rהשתנהבצמיגיםהאווירלחץ.
Rחדשיםהותקנואוצמיגיםאוגלגליםהוחלפו.

:הנהגצג
שירות2©1

.aבאמצעותואשרבצמיגיםאווירלחץבחר0
נוכחייםלחץערכילשמורההודעהאתמציגהנהגצג

ייחוסכערכי
.aבאמצעותמחדשההפעלהאתואשרכןבחר0

בצמיגיםהאווירלחץבקרתההודעהאתמציגהנהגצג
.מחדשהופעלה
האזהרהונוריתיימחקוהנוכחיותהאזהרההודעות
.תכבהhהצהובה
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לחץערכיאםתבדוקהמערכתנסיעהדקותכמהכעבור
.הדרושהטווחבתוךנמצאיםבצמיגיםהנוכחייםהאוויר
כערכייתקבלוהנוכחייםבצמיגיםהלחץערכימכןלאחר
.פיהםעלתנטרוהמערכתהחדשיםהייחוס

:הבאלנושאגםלבשים
R310עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(

גלגלגלגלהחלפתהחלפת
צמיגיםצמיגיםשלשלוהחלפהוהחלפההתקנההתקנה,לבחירהלבחירהבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הגלגליםשלשגויותמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
והצמיגים

עשויהנכונותלאמידותבעליוצמיגיםגלגליםהתקנת
.המתליםשללרכיביםאוהגלגליםלבלמינזקלגרום
בעליוצמיגיםבגלגליםרקוצמיגיםגלגליםהחלף0

.המקורילחלקזהמפרט
:גלגליםבנושאהבאיםלנושאיםלבשים
Rשם
Rדגם

:צמיגיםבנושאהבאיםלנושאיםלבשים
Rשם
Rיצרן
Rדגם

הצמיגמעומסחריגהעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
המותרהמהירותמדירוגאוהמותר

.הצמיגולהתפוצצותלצמיגלנזקלהובילעלולהחריגה
צמיגיםובמידותצמיגיםבסוגירקהשתמש0

.הרכבעבורשאושרו
הצמיגעבורהדרושהמותרהמרבילעומסלבשים0

.הצמיגשלהמהירותולדירוגשלך

בסוגישימושעקבולצמיגיםלרכבנזקיםהערההערה*
אושרושלאצמיגיםובמידות

גלגלים,בצמיגיםורקאךלהשתמשישבטיחותמטעמי
ידיעלרכבךעבורבמיוחדשאושרוואביזרים

Mercedes-Benz.

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

Extended)גלגליםעבוררק,תקרחסיןצמיג
)מסוימים
RMO1=Mercedes-Benz Original)צמיגי

AMGבלבדמסוימים(

,הכבישהתנהגותכגון,נוספיםמאפייניםכיייתכןאחרת
בנוסף.לרעהישתנווכדומהדלקצריכת,נסיעהרעשי
במרכבלהתחכךעשוייםאחרותבמידותצמיגיםלכך

אוהצמיגמכךכתוצאה.עומסתחתאחריםובחלקים
.להינזקעשוייםהרכב

שנבדקואביזריםאוגלגלים,בצמיגיםרקהשתמש
.Mercedes-Benzידיעלואושרו

מחודשיםצמיגיםעקבהנסיעהבטיחותסיכוןהערההערה*

-Mercedesידיעלנבדקיםאינםמחודשיםצמיגים
Benzבהםלזהותניתןשלאמאחר,מומלציםואינם
.קודמיםנזקיםתמיד
.מובטחתאינההנסיעהבטיחותלפיכך
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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

7-מנמוכותבטמפרטורת0 °Cבצמיגיהשתמש
M+S.

Mercedes-Benzידיעלרכבךעבוראושרושלאאביזרים
לפגועעשוייםנכונהלאבצורהבהםשמשתמשיםאביזריםאו

.הנסיעהבבטיחות
באביזריםשימושלפניאומאושריםלאאביזריםרכישתלפני
הנושאיםאתלבררכדימורשהלמוסךלפנותיש,כאלה
:הבאים
Rלשימושהתאמה

Rהחוקתקנות
Rהיצרןהמלצות

ספורטצמיגיעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לסכנתחשופיםרטובאולחכבישעלספורטצמיגי
.יותרגדולהוציפההחלקה
כאשרמשמעותיתיורדתהצמיגאחיזתלכךבנוסף

הצמיגשלהפעולהוטמפרטורתהחיצוניתהטמפרטורה
.נמוכות

.הנהיגהאופןאתוהתאם®ESPמערכתאתהפעל0
10-מנמוכההחיצוניתהטמפרטורהכאשר0 °C

.M+Sבצמיגיהשתמש
השימושלסוגהמתאימיםבצמיגיםרקהשתמש0

.ברכב

וההחלפהההתקנה,הבחירהבעתהבאיםלנושאיםלבשים
:הצמיגיםשל
Rעבורמסויםצמיגסוגהמחייבות,במדינתךהחוקתקנות

.שלךהרכב
Rשימושובתנאימסוימיםבאזוריםכיייתכןלכךמעבר

.מסויםצמיגבסוגלהשתמשיומלץמסוימים
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Rמפרט,זההמבנהבעליובגלגליםבצמיגיםרקהשתמש
)MOExtendedצמיגי,חורףצמיג,קיץצמיגי(זהה
.יצרןאותוושל
Rשמאל(זההבגודלגלגליםרקהסרןאותועלהתקן

).וימין
נסיעהלצורךזהמכלללחרוגמותרתקלהבעתרק

.למוסך
Rובצמיגיםבגלגלים,הבלימהבמערכתשינוייםלבצעאין.

ומובילאסורבלמיםמאבקהגנהובצלחותבשימסשימוש
.הרכברישיוןלביטול
Rהגלגליםכל:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתעםעםרכביםרכבים

מתפקדיםבחיישניםמצוידיםלהיותחייביםהמותקנים
.בצמיגיםהאווירלחץבקרתשל
R7°-למתחתבטמפרטורותCחורףבצמיגילהשתמשיש

הסימוןאתהנושאים,השנהעונותלכלבצמיגיםאו
M+S-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.

למוסךפנהוצמיגיםגלגליםבנושאנוסףמידעלקבלת
.מורשה
:הבאיםלנושאיםגםלבשים
R310עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(
R311עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(
R320עמוד3(חירוםלגלגלבנוגעהנחיות(

גלגליםגלגליםלחילוףלחילוףבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

שונותגלגליםמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

לקדמייםהאחורייםהצמיגיםאוהגלגליםביןהחלפה
.הרכבשלהכבישבהתנהגותמשמעותיתלפוגעעשויה
עשוייםהמתליםרכיביאוהדיסקבלמילכךבנוסף
.להינזק

שלהמידותכאשררקההחלפהאתלבצעמותר0
.זהותוהאחורייםהקדמייםוהצמיגיםהגלגלים

מידותבעליואחורייםקדמייםצמיגיםאוגלגליםביןהחלפה
.הרכברישיוןלפקיעתלגרוםעשויהשונות

:שונהבמידהנשחקיםוהאחורייםהקדמייםהגלגלים
Rהצמיגבכתףיותרנשחקיםקדמייםגלגלים
Rהצמיגבמרכזיותרנשחקיםהאחורייםהגלגלים

שלהםהאחיזהאחרת.המידהעליתרהצמיגיםאתלשחוקאין
).ציפה(תיפגערטוביםכבישיםעל

כלהגלגליםביןלהחליףישזההגלגליםגודלבעליברכבים
.הגלגליםשלהגלגולכיווןעלהקפד.מ"ק10000עד5000
להחלפתבנוגעהבטיחותולהנחיותלהערותכךתוךלבשים

.)316עמוד3(גלגלים
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גלגליםגלגליםלאחסוןלאחסוןבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

:שלהלןלהנחיותלבשיםגלגליםאחסוןבעת
Rיבש,קרירבמקוםאותםלאחסןישהגלגליםהסרתלאחר

.ואפל
Rודלקגריז,שמןמפניהצמיגיםעלהגן.

גלגלגלגללהחלפתלהחלפתהעבודההעבודהכליכליערכתערכתסקירתסקירת

אינםהרכביםספציפיותלמדינותמסוימותגרסאותמלבד
במוסךשאל.גלגללהחלפתעבודהכליבערכתמצוידים
ברכבךדרושיםגלגללהחלפתעבודהכליאילומורשה
.רכבךעבורואושרו
:למשלגלגללהחלפתדרושיםעבודהלכלידוגמאות
Rמגבה
Rעצירהסד
Rגלגליםמפתח

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

העבודהכליבנרתיקנמצאתגלגללהחלפתהעבודהכליערכת
.המטעןתארצפתעל1

:מכילהעבודהכלינרתיק
Rמגבה
Rכפפות
Rגלגליםמפתח
Rמרכוזפין
Rמתקפלעצירהסד
Rהמגבהמפתח

להחלפהלהחלפההרכבהרכבהכנתהכנת

תנאיםתנאים
Rשלךהרכבאם.קיימתגלגללהחלפתהעבודהכליערכת

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

.)208עמוד3(
.המנועאתדומם0
.המנועאתלהתניעאפשרשאיודא0
ומאחורמלפניםמתאימיםחפציםאועצירהסדידחף0

.להחלפההמיועדלגלגלשבאלכסוןלגלגלמתחת
.)317עמוד3(הגלגלכיסויאתהסרהצורךבמקרה0
.)317עמוד3(הרכבאתהגבה0
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הגלגליםהגלגליםכיסוייכיסויישלשלהתקנההתקנהאואוהסרההסרה

תנאיםתנאים
R316עמוד3(גלגללהחלפתמוכןהרכב(.

מאלומיניוםמאלומיניוםגלגלגלגלטבורטבורכיסויכיסוי

הכליםערכתבתוךשנמצאת2הבוקסהאתחבר:הסרההסרה0
.1הגלגלטבורלכיסויהגלגללהחלפת

.2לבוקסה3הגלגליםמפתחאתחבר0
מפתחבעזרת1הגלגלטבורכיסויאתשמאלהסובב0

.אותווהסר3הגלגלים
קודםשהוסברוהצעדיםאתהפוךבסדרבצע:התקנההתקנה0

.לכן
.מ"נ25:דרושדרושהידוקהידוקמומנטמומנט%

גלגלגלגלהחלפתהחלפתבעתבעתהרכבהרכבהרמתהרמת

תנאיםתנאים
Rברכבאנשיםאין.
R316עמוד3(גלגללהחלפתמוכןהרכב(.
R317עמוד3(הוסרוהגלגליםכיסויי(.

:במגבהלשימושבנוגעחשובותהנחיות
Rספציפייםמגבהיםבאמצעותרקהרכבאתלהריםיש

.Mercedes-Benzידיעלשאושרו,לרכב
Rלעבודותולאהרכבשלזמניתלהגבההרקמתאיםהמגבה

.לרכבמתחתתחזוקה
Rמוצק,מאוזןלהיותחייבעומדהמגבהשעליוהמשטח

.מחליקולא
Rמדויקתאנכיתבזוויתלהימצאצריכההמגבהרגלית

.המגבהשלההרמהלנקודתמתחת

:מוגבהכשהרכבהתנהגותכללי
Rלרכבמתחתרגלייםאוידייםלהכניסאיןלעולם.
Rלרכבמתחתלשכבאיןלעולם.
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Rהחנייהבלםאתלשחררואיןהמנועאתלהתניעאין
.החשמלי
Rהמטעןתאמכסהאתאודלתותלסגוראולפתוחאין.

בורגיאתאחדכסיבובשחררהגלגליםמפתחבאמצעות0
אתהחוצהתבריגאל.להחלפההמיועדבגלגלהגלגל
.הברגים

למגבהההרמהנקודותמיקום

המגבהשלשגויההצבהעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

מנקודותלאמגבהבעזרתהרכבאתמגביהיםכאשר
מהמגבהליפולעלולהרכב,ברכבהמתאימותההרמה
.מוגבהכשהוא

.ברכבלוהמיועדותבנקודותרקהמגבהאתהצב0
ישירותאנכיתבזוויתלהיותחייבתהמגבהרגל

.ההרמהלנקודתמתחת

מהמגבהלרכבנזקיםהערההערה*

למגבההייעודיותההרמהבנקודותלאהמגבההצבת
.לרכבנזקיםלגרוםעלולה

ההרמהלנקודותמתחתרקהמגבהאתהצב0
.למגבההמיועדות

להחלפתהעבודהכלימערכתט'רצ-הרינגמפתחאתחבר0
"AUF"שהכיתובכךהמגבהשלהמשושהאלגלגל
.גלוייהיה

.1למגבהההרמהלנקודתמתח2המגבהאתהצב0
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2שהמגבהעדימינה3ט'רצ-הרינגמפתחאתסובב0
המגבהובסיס1למגבהההרמהלנקודתלגמרינצמד
.הקרקעעלאחידהבצורהעומד

מתרומםשהגלגלעד3ט'רצ-הרינגמפתחאתסובב0
.מ"ס3-מיותרלאמהקרקע

.)319עמוד3(אותווהסרהגלגלאתשחרר0

גלגלגלגלהסרתהסרת

תנאיםתנאים
Rמוגבההרכב.

מאחר,גלגלהחלפתבעתהבלםדיסקיעלכללכוחתפעילאל
.הבלימהבעתהנסיעהבנוחותלפגיעהלגרוםעשוישזה

הגלגלבורגיעללכלוךעקבלתבריגנזקיםהערההערה*

.בלכלוךאובחולהגלגלבורגיאתלהניחאין0

.הגלגלבורגאתהסוףעדהחוצההברג0

.לתבריג1המרכוזפיןאתהברגהגלגלבורגבמקום0
.הגלגלבורגישאראתהסוףעדהחוצההברג0
.הגלגלאתהסר0

חדשחדשגלגלגלגלהתקנתהתקנת

גלגלאבדןעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

כאשרוכןבגריזמרוחיםאומשומניםהגלגלבורגיכאשר
הגלגלטבורשלהתבריגיםאופגומיםהגלגלבורגי
.להשתחררעלוליםהגלגלבורגיפגומים

.הגלגליםבורגיאתלגרזאולשמןאיןלעולם0
.מורשהלמוסךמידהודעפגוםתבריגזיהיתאם0

גלגלטבוריתבריגיאופגומיםגלגליםבורגיהחלף0
.בחדשיםפגומים

.בנסיעהלהמשיךאין0

צמיגיםלבחירתבנוגעלהנחיותלבשים0
.)313עמוד3(

דופןעלחץישנוספציפיגלגולכיווןדרוששבהםבצמיגים
לכיווןלבשים.הצמיגשלהגלגולכיווןאתהמצייןהצמיג
.ההתקנהבעתהגלגול

.המרכוזפיןעלהגלגלאתדחף0

הגלגלואומיבורגיהידוקבעתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
‑
עלולמוגבהברכבהגלגלאומיאוהגלגלבורגיהידוק
.המגבהלהתהפכותלגרום
לאחררקהגלגלואומיהגלגלבורגיאתלהדקיש0

.לקרקעהורדשהרכב

החלפת"בנשואהבטיחותולהערותלהנחיותלצייתהקפץ0
.)313עמוד3("גלגל

שאושרוגלגליםבבורגירקלהשתמשישבטיחותמטעמי0
.הגלגלועבורMercedes-Benzעבור
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בסדר,בהצלבהקלותאותםוהדקהגלגלבורגיאתהברג0
.המצוין

.המרכוזפיןאתהחוצההברג0
.קלותוהדקהאחרוןהגלגלבורגאתהברג0
.)320עמוד3(לקרקעהרכבאתהורד0

גלגלגלגלהחלפתהחלפתלאחרלאחרהרכבהרכבהורדתהורדת

תנאיםתנאים
R319עמוד3(מותקןהחדשהגלגל(.

המגבהשלהילכדותסכנתהערההערה*

בעתהאוויראתשחררהAIRMATIC-המערכתאם
.הרכבהורדתבעתלהילכדעלולהמגבה,הרכבהרמת
.הרכבגובהיותאםובכך.המנועאתהתנע0
.הרכבמתחתהמגבהאתהסר0

המגבהשלהמשושהעלט'הראצאתנעץ:הרכבהרכבהנמכתהנמכת0
שלט'הראצאתוסובב,גלוייהיה"AB"שהכיתובכך

.שמאלההמגבה

עד1המצויןבסדרבהצלבההגלגליםבורגיאתהדק0
80שלמקסימלילמומנטעדראשית,אחידבאופן5
.מ"נ
1המצויןבסדרבהצלבההגלגליםבורגיאתהדקכעת0

150שלהדרושההידוקלמומנטעדאחידבאופן5עד
.מ"נ

שגויההידוקמומנטעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

בגלגלהאומיםאוהגלגלפרגיאתמהדקלאאתהכאשר
.להתפרקהגלגליםעלולים,הדרושההידוקבמומנט

בגלגלהאומיםאובהגלגלשהפרגיםוודא0
.הדרושההידוקבמומנטמהודקים

אתתזיזואלמורשהלמוסךפנההצורךבעת0
.הרכב

אתותקן,החדשהגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק0
.הצורךבמקרההלחץ

אתמחדשהפעל:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים0
.)312עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבקרת
.חירוםגלגלהואהחדשהגלגל:הכללהכללמןמןיוצאיוצא

חירוםחירוםגלגלגלגל
חירוםחירוםלגלגללגלגלבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

הגלגליםשלשגויותמידותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
והצמיגים

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

.להחלפההמיועדמהגלגלשונהאחדחלופיגלגל
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לזמןהחלופיבגלגלאוהחירוםבגלגלהשתמש0
.בלבדקצר

.®ESPמערכתאתלכבותאין0
אוחירוםגלגלמורשהבמוסךבהקדםלהחליףיש0

למידותלבשים.שונהגודלבעליחלופיגלגל
.והצמיגהגלגללסוגוכןוהצמיגהגלגלשלנכונות

גלגלנרתיקבתוךהמטעןבתאנמצאהחירוםגלגל%
.החירום

:חירוםגלגלהתקנתבנושאהבאותלהנחיותלבשים
Rהמותקןהחירוםגלגלשלבצמיגהאווירלחץאתבדוק.

.הלחץאתתקןהצורךבמקרה
Rחירוםגלגלכשמותקןהמותרהמרביתהנסיעהמהירות

.ש"קמ80היא
Rהחירוםגלגלעלשלגשרשראותלהתקיןאין.
Rכעבורהמאוחרלכלבחדשהחירוםגלגלאתלהחליףיש

.שלוהשחיקהברמתתלותללא–שניםשש
Rהחירוםגלגלעםהמסופקיםבברגיםהשתמש.

מ"נ130:דרושדרושהידוקהידוקמומנטמומנט
גלגלכשמותקן:בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרתבעליבעלירכביםרכבים%

לפעולתוכללאבצמיגיםהאווירלחץבקרתחירום
לחץיוצגעדייןדקותכמהשבמשךייתכן.אמיןבאופן

לאחרמחדשהמערכתאתהפעל.שהוסרבגלגלהאוויר
.בחדשהחירוםגלגלאתשתחליף

:הבאיםלנושאיםגםמיוחדבאופןלבשים
R310עמוד3(בצמיגיםהאווירללחץבנוגעהנחיות(
R311עמוד3(בצמיגיםאווירלחציטבלת(
R313עמוד3(צמיגיםלהתקנתהערות(
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הטכנייםהטכנייםהנתוניםהנתוניםבנושאבנושאהנחיותהנחיות
.האירופיהאיחודלהנחיותבהתאםנקבעוהטכנייםהנתונים
.סטנדרטיאבזורבעלילרכביםרקתקפיםהמצויניםהנתונים
.Mercedes-Benzשלשירותבמרכזתקבלנוסףמידע
תמצאלרכבספציפייםרכבנתוני:מסוימותמסוימותמדינותמדינותעבורעבוררקרק

COC)CERTIFICATE-הבמסמכי OF
CONFORMITY.(עםביחדלידיךיימסרואלהמסמכים

.הרכב

ברכבברכבהאלקטרונייםהאלקטרונייםהרכיביםהרכיבים
המנועהמנועבאלקטרוניקתבאלקטרוניקתלהתערבותלהתערבותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות

נכונהלאתחזוקהעקבמוקדמתשחיקההערההערה*

יותרמהירהלשחיקהלהובילעשויהנכונהלאתחזוקה
.הרכברישיוןולביטולברכבחלקיםשל
והחלקיםהמנועאלקטרוניקתאתלתחזקמותר0

.מורשהבמוסךרקהקשורים

ההספקלהגברתאמצעיםעקבונזקיםשחיקההערההערה*

המנועניהולבמערכתההספקלהגברתאמצעיםנקיטת
לגרוםאוההנעהמערכתשלהשחיקהאתלהגבירעשויה
.ההנעהלמערכתלנזקים

.המנועבניהולההספקלהגברתאמצעיםלנקוטאין0

קשרקשרמכשירימכשירי

קשרקשרמכשירימכשירילהתקנתלהתקנתהערותהערות

שלמקצועילאביצועעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
קשרבמכשיריעבודות

עשויותקשרמכשירישלנכונהלאהתקנהאושינוי
להפריעפולטיםשהםהאלקטרומגנטיתלקרינהלגרום

ההפעלהבטיחותאתולסכןברכבהאלקטרונייםלרכיבים
.הרכבשל
עבודותביצועלצורךמורשהלמוסךורקאךפנה0

.ואלקטרונייםחשמלייםבהתקנים

נכוןלאמשימושכתוצאהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
קשרבמכשירי

,ברכבראוילאבאופןקשרמכשירימפעילאתהאם
אתלשבשעלולהשלהםהאלקטרומגנטיתהקרינה

:הבאיםבמקריםבמיוחדחלזה.הרכבשלהאלקטרוניקה
Rחיצוניתלאנטנהמחובראינוהקשרמכשירכאשר.

Rאונכונהלאבצורהמותקנתהחיצוניתהאנטנהכאשר
.נמוכההשתקפותלהכשאין

.הרכבשלהתפעולבטיחותאתלסכןעלולזהדבר
השתקפותעםהחיצוניתהאנטנהאתלהתקיןיש0

.מורשהבמוסךנמוכה
התפעולבעתהקשרמכשיריאתלחברתמידיש0

.נמוכההשתקפותעםהחיצוניתלאנטנהברכב

להוראותציודאיעקבהרכברישיוןביטולהערההערה*
והשימושההתקנה

הקשרמכשירישלוהשימושההתקנהלהוראותציות-אי
.הרישיוןלשלילתלהביאעלול
.המאושריםהתדריםבתחומירקהשתמש0
עבורהמותריםהמרבייםהמוצאלהספקילבשים0

.אלהתדריםתחומי
.המותרלפירקהאנטנהאתמקם0
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האחוריהגגאזור2

באזורהאנטנהאתלהתקיןישפנורמינפתחגגעםרכבבכלי
.הגג
לבשיםהאספקהלאחרברכבקשרמכשירישלהתקנהבעת

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

radio frequency transmitting equipment).לכלציית
.הרכבלאבזוריהמתייחסותהחוקדרישות

השתמש,רדיוציודלהתקנתבהכנהמאובזרורכבךבמידה
עםלשימושהמיועדיםהאנטנהאוהמתחאספקתבחיבורי
במהלךהיצרןשלהנוספותלהוראותלבשים.הבסיסיהחיווט
.ההתקנה

קשרקשרמכשירימכשירישידורשידורעוצמתעוצמת
תעלהלאהאנטנהבבסיס)PEAK(המרביתהשידורעוצמת

:שלהלןשבטבלאותהערכיםעל

מרביתמרביתשידורשידורועוצמתועוצמתתדריםתדריםתחוםתחום

מרביתמרביתשידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחום

'–מ–2טווח
144 - 174 MHz

50 W

Terrestrial Trunked
Radio (TETRA)
380 - 460 MHz

10 W

–מ"ס–70טווח
430 - 470 MHz

35 W

מרביתמרביתשידורשידורעוצמתעוצמתתדריםתדריםתחוםתחום

סלולרי
2G

2 W

סלולרי
3G/4G/5G

0,5 W

:הגבלהללאברכבאלהבמכשיריםלהשתמשניתן
R100עדשלשידורעוצמתבעליקשרבמכשירי mW
R380התדריםבתחוםקשרבמכשירי - 420 MHz

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

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

יצרניםיצרניםסקירתסקירת

היצרןהיצרןעלעלמידעמידעהיצרןהיצרןשלשלקצרקצרתיאורתיאור

ADCADC Automotive
Distance Control
Systems GmbH,

Peter-Dornier-Straße
10, 88131 Lindau,

גרמניה

BoschRobert Bosch GmbH,
Daimlerstraße 6,
71229 Leonberg,

גרמניה

Continental AntennaContinental
Advanced Antenna

GmbH, Römerring 1,
31137 Hildesheim,

גרמניה

היצרןהיצרןעלעלמידעמידעהיצרןהיצרןשלשלקצרקצרתיאורתיאור

Continental
Automotive

Continental
Automotive GmbH,
Siemensstrasse 12,
93055 Regensburg,

גרמניה

GentexGentex Corporation,
600 North Centennial

Street, Zeeland MI
ב"ארה,49464

HELLAHELLA KGaA
Hueck & Co.,

Rixbecker Straße 75,
59552 Lippstadt,

גרמניה

HirschmannHirschmann Car
Communication

GmbH, Stuttgarter
Straße 45-51, 72654
Neckartenzlingen,

גרמניה

היצרןהיצרןעלעלמידעמידעהיצרןהיצרןשלשלקצרקצרתיאורתיאור

Huf BaolongHuf Baolong
Electronics Bretten

GmbH,
Gewerbestraße 40,

75015 Bretten,גרמניה

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

גרמניה

KATHREINKATHREIN
Automotive GmbH &
Co. KG, Römerring
1, 31137 Hildesheim,

גרמניה

LEOPOLD KOSTALLEOPOLD KOSTAL
GmbH & Co. KG,
Hauert 11, 44227

Dortmund,גרמניה
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היצרןהיצרןעלעלמידעמידעהיצרןהיצרןשלשלקצרקצרתיאורתיאור

MARQUARDTMARQUARDT
GmbH, Schloßstraße
16, 78604 Rietheim-

Weilheim,גרמניה

Meta SystemMeta System S.P.A.,
Via T. Galimbreti 5,
42124 Reggio Emilia,

איטליה

SchraderSchrader Electronics
Ltd., 11 Technology
Park, Belfast Road,
Antrim BT41 1QS,

בריטניה,אירלנדצפון

VeoneerVeoneer Sweden AB,
Wallentinsvägen 22,

44737 Vårgårda,
שוודיה

ארגנטינהארגנטינה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)ם"מכחיישן(C-18005

ADCARS4-B)ם"מכחיישן(C-17908

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(C-23776

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

C-21798

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

C-20030

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

H-23855

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

H-15475

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Antenna

RKE223E1)מגבר
)אנטנה

H-24637

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(H-24376

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

H-17929

HELLADM4)נעילהמערכת(H-17845

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

H-15694
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

H-15695

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

H-20027

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

H-15541

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

H-11545

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

H-15475

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(H-16874

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(H-17689

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(H-21034

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(H-21035

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(H-17598

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(H-23101

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(H-17213

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(H-17212

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

H-23166)נעילהמערכת(3350.38

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(H-23102

SchraderAG5SP4)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

H-4788

SchraderGG4T)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

H-20495

SchraderDG6W2D4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

H-20959

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

C-23670
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

C-23672

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

EXPENA
COM

9967/201
7

אוסטרליהאוסטרליה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

Huf
Baolong

TSSSG4G6)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

Huf
Baolong

TSSSG4G6b)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderAG5SP4)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

SchraderGG4T)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

SchraderDG6W2D4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת
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בהאמהבהאמהאייאיי

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

FCC ID:
WU877V
12BSM

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

FCC ID:
WU877V
12CRN

בלארוסבלארוס

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Antenna

RKE223E1)מגבר
)אנטנה

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(

בוצוואנהבוצוואנה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)ם"מכחיישן(BOCRA/
TA/

2018/202
6

ADCARS4-B)ם"מכחיישן(BOCRA/
TA/

2019/458
2

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

BOCRA/
TA/

2019/497
5

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

BOCRA/
TA/

2017/378
8

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

BOCRA/
TA/

2017/438
7

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

BOCRA/
TA/

2017/505
0

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/507
5

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

BOCRA/
TA/

2019/466
1

HELLADM4)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/466
2

329טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

BOCRA/
TA/

2019/472
4

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

BOCRA/
TA/

2019/472
3

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

No.
20233

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

BOCRA/
TA/

2019/466
4

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

BOCRA/
TA/

2019/438
7

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/459
3

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/438
9

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/438
8

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/439
0

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/513
5

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/475
8

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/435
9

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/436
0

MARQU
ARDT

/BOCRA)נעילהמערכת(3350.38
TA/

2019/468
7

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(BOCRA/
TA/

2019/475
9
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderAG5SP4)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

No. 1967

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

BOCRA/
TA/

2019/497
5

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

BOCRA/
TA/

2019/498
0

ברזילברזיל

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-C)06783-19)ם"מכחיישן
-02496

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

06351-19
-03745

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

3691-15-
5298

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)00325-20)נעילהמערכת
-02149

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

03189-17
-02856

HELLADM4)04689-17)נעילהמערכת
-05364

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

1855-12-
5762

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

1787-12-
8058

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

03627-15
-06643

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

00053-13
-06643

331טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12A)01333-17)נעילהמערכת
-02930

MARQU
ARDT

DC12B)01395-11)נעילהמערכת
-02930

MARQU
ARDT

DC12K)01392-11)נעילהמערכת
-02930

MARQU
ARDT

MS2)00616-17)נעילהמערכת
-02930

MARQU
ARDT

MS4)06218-19)נעילהמערכת
-02930

MARQU
ARDT

03149-19)נעילהמערכת(3350.38
-02930

MARQU
ARDT

MK1)03756-15)נעילהמערכת
-02930

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK2)03757-15)נעילהמערכת
-02930

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

06468-19
-12386

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

06352-19
-12386

דארוסלאםדארוסלאםברונייברוניי

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(DTA-004
005

DRQ-D-
JATI-07-
2000-109

0000

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

DTA-004
222

DRQ-D-
JATI-07-
2000-109

000
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschLRR3)ם"מכחיישן(DRQ-D-
MAJU-0
2-2011-1
11083-

LPD-318
20

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

DRQ-
DMAJU-
02-2011-
11108 3-
LPD-315

04

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

DTA-000
793

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

DRQ-D-
JATI-07-
2000-891

6-
LPD-303

60

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

DRQ-D-
JATI-07-
2000-109

000
DTA-004

998

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(DRQ-D-
JATI-07-
2000-109

000
DTA-005

043

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

DRQ-D-
MAJU-0
2-2011-1
11083-

LPD-390
04

333טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HELLADM4)נעילהמערכת(DRQ-
DJATI-0
7-2000-1

09000
DTA-000

351

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

DRQ-
DJATI-0
7-2000-1

09000
DTA-001

661

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

DRQ-
DMAJU-
02-2011-
111083

DTA-000
794

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

DTA No.
000310

Huf
Baolong

TSSSG4G6)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

DTA No.
000311

Huf
Baolong

TSSSG4G6b)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

DTA No.
003757

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

DRQ-
DJATI-0
7-2000-8

916-
LPD-300

12

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

DRQ-
DJATI-0
7-2000-1

09000
DTA-000

615
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

DRQ-
DJATI-0
7-2000-8

916-
LPD-303

60

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(DRQ-
DMAJU-
02-2011-
111083-
LPD-304

19

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(DRQ-
DJATI-0
7-2000-8

916-
LPD-389

37

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(DRQ-D-
JATI-07-
2000-109

000
DTA-000

068

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(DRQ-D-
JATI-07-
2000-109

000
DTA-000

066

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(DRQ-
DJATI-0
7-2000-8

916-
LPD-388

90
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(DRQ-
DJATI-0
7-2000-1

09000
DTA-003

525

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(DRQ-
DJATI-0
7-2000-8

916-
LPD-335

67

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(DRQ-
DJATI-0
7-2000-8

916-
LPD-335

68

MARQU
ARDT

-DRQ)נעילהמערכת(3350.38
DJATI-0
7-2000-1

09000
DTA-003

662

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(DRQ-
DJATI-0
7-2000-1

09000
DTA-003

524
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderAG5SP4)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

DRQ-D-
QAF

AUTO-0
5-2003-1
089 4-

LPD-295
59

DRQDJA
TI-07-20
00-8916L
PD-2966

5

SchraderDG6W2D4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

DTA-001
514

SchraderMFR)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

DTA No.
003893

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

DTA-004
000

DRQ-D-
JATI-07-
2000-109

000

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

DTA-003
999

DRQ-D-
JATI-07-
2000-109

000

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

DRQ-D-
JATI-07-
2000-891

6-
LPD-308

70

337טכנייםנתונים



גאנהגאנה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-B)1)ם"מכחיישןR3-1M-
7E1-160

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(ZRO-1H-
7E3-152

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

ZR0-
M8-7E3-

230

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

ZRO-
M8-7E3-

X53

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

ZRO-
M8-7E3-

225

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(ZRO-
M8-7E3-

277

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

BR3-1M-
GE2-16A

HELLADM4)נעילהמערכת(BR3-1M-
GE2-157

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

ZRO-
M8-7E3-

X45

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

ZRO-
M8-7E3-

X47

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

EX6-6M-
GE2-16C

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

ZRO-
M8-7E3-

X53

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(ZRO-
M8-7E3-

X49

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(ZRO-
M8-7E3-

X50

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(ZRO-
M8-7E3-

X51

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(ZRO-
M8-7E3-

X52

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(BR3-1M-
GE-129

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(ZRO-1H-
7E3-26E
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(ZRO-
M8-7E3-

X4A

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(ZRO-
M8-7E3-

X4C

MARQU
ARDT

-ZRO)נעילהמערכת(3350.38
M8-7E3-

X3C

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(ZRO-
M8-7E3-

272

MARQU
ARDT

-ZRO)נעילהמערכת(3350.38
M8-7E3-

X3C

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

ZRO-1H-
7E3-142

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

ZR0-
M8-7E3-

230

אינדונזיהאינדונזיה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)36010)ם"מכחיישן/
SDPPI/
2017
2130

ADCARS4-B)38132)ם"מכחיישן/
SDPPI/
2017
2130

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschLRR3)40556)ם"מכחיישן/
SDPPI/
2018

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

34538/
SDPPI/
2017

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

53078/
SDPPI/
2017

PLG3612

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

41771/I/
SDPPI/
2018
5205
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

66185/
SDPPI/
2020
10325

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

D-WMI2020A)יחידת
)בקרה

66678/
SDPPI/
2020
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)66911)נעילהמערכת/
SDPPI/
2020
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

51484/
SDPPI/
2017
2181

HELLADM4)52221)נעילהמערכת/
SDPPI/
2017
6051
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

29510/
SDPPI/
2016
3159

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

28238/
SDPPI/
2016
3159

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

52166/
SDPPI/
2017
3533

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

41618/
SDPPI/
2018
3533

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

26742/
SDPPI/
2015
3533

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

41771/
SDPPI/
2018
5205

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)41121)נעילהמערכת/
SDPPI/
2018
5125

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12A)67373)נעילהמערכת/
SDPPI/
2020
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12B)59840)נעילהמערכת/
SDPPI/
2019
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12K)59838)נעילהמערכת/
SDPPI/
2019
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS2)67372)נעילהמערכת/
SDPPI/
2020
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS4)64126)נעילהמערכת/
SDPPI/
2019
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK1)40283)נעילהמערכת/
SDPPI/
2018
2208

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK2)40282)נעילהמערכת/
SDPPI/
2018
2208

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

/62233)נעילהמערכת(3350.38
SDPPI/
2019
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

SchraderGG4T)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

54083/
SDPPI/
2017

PLG3612

SchraderAG5SP4-D)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

38892/
SDPPI/
2018
3612
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderDG6W2D4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

57058/
SDPPI/
2018

PLG3612

SchraderMC34MA4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

25626/
SDPPI/
2015

PLG3612

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

40524/R/
I/SDPPI/

2018

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

66830/
SDPPI/
2020
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

66792/
SDPPI/
2020
7163

Dilarang
melakuka

n
perubaha

n
spesifikas

i yang
dapat

menimbu
lkan

gangguan
fisik dan/

atau
elektrom

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

agnetik
terhadap
lingkung

an
sekitarny

a

מייקהמייקה'גג

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(SMA –
CMKG1

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(SMA -
DC12A

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(SMA -
DC12B

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(SMA -
DC12K

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(SMA -
MS2

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(SMA -
MS4

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(SMA -
MK1

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(SMA -
MK2

MARQU
ARDT

SMA)נעילהמערכת(3350.38 -
3350.38

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(SMA -
MU1
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ירדןירדן

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)ם"מכחיישן(TRC/LP
D/

2014/126

ADCARS4-B)ם"מכחיישן(TRC/LP
D/

2014/248

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(T/
4/11/11/6

676

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

T/
4/11/11/6

645

BoschLRR3)ם"מכחיישן(TRC/LP
D/

2009/15

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

TRC/LP
D/

2014/73

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschMRRe14FCRחיישן
ם"מכ

TRC/LP
D/

2017/254

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

T/
4/11/11/7

046

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

T/
4/11/11/9

682

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(T/
4/11/11/1

799

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

TRC/LP
D/

2017/183

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

GentexEUROII)נעילהמערכת(TRC/LP
D/

2014/258

GentexMUAHL מערכת(5
)נעילה

TRC/LP
D/

2015/299

HELLADM4)נעילהמערכת(T/
4/11/11/6

459

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

T/
4/11/11/1

0883

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

TRC/LP
D/

2012/53

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

TRC/LP
D/

2017/421
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Huf
Baolong

TSSSG4G6)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

TRC/
LPD/

2017/422

Huf
Baolong

TSSSG4G6b)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

TRC/LP
D/

2017/175

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

TRC/LP
D/

2015/179

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

TRC/LP
D/

2012/144

KATHRE
IN

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

TRC/LP
D/

2015/236

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

TRC/LP
D/

2015/236

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(TRC/LP
D/

2015/102

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(T/
4/11/11/1

899

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(T/
4/11/11/1

0892

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(T/
4/11/11/1

0891

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(T/
4/11/11/6

412

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(TRC/LP
D/

2019/127

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(T/
4/11/11/1

1020

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(T/
4/11/11/1

1021

MARQU
ARDT

/T)נעילהמערכת(3350.38
4/11/11/1

973

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(T/
4/11/11/2

511

SchraderAG5SP4-D)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRC/LP
D/

2019/21

SchraderMFR)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

TRC/LP
D/

2019/184
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderGG4T)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

TRC/LP
D/

2017/456

SchraderDG6W2D4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRC/LP
D/

2018/139

SchraderMC34MA4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRC/LP
D/

2011/158

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

T/
4/11/11/5

557

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

T/
4/11/11/5

556

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

TRC/LP
D/

2015/161

קנדהקנדה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(IC:
4135A-
ARS4C

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

IC:
3887A-
FR5CPC

CF

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

IC:
8436B-7
7V12BS

M

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

IC:
8436B-7
7V12CR

N

מלזיהמלזיה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(SQASI/T
A/

19/2872

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

CIDF150
00490

BoschLRR3)ם"מכחיישן(RALM/3
5A/0716/
S(16-232

4(

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

RALM/6
6A/0618/
S(18-246

8(
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רדיורדיולציודלציוד

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

RALM/4
5A/0517/
S(17-157

6(

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

RAUU/2
8C/0915/
S(15-270

3(

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

RDDK/3
4B/1219/
S(19-531

9(

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(RFCP/13
A/0220/
S(20-019

7(

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

RAAU/5
1C/0417/
S(17-103

4(
CIDF150

00578

HELLADM4)נעילהמערכת(RDDK/4
1A/0717/
S(17-226

9(
CIDF150

00578

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

RAUU/6
3A/0311/
S(11-043

2(

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

RAUU/2
2C/0615/
S(15-186

4(

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

CIDF170
00184

Huf
Baolong

TSSSG4G6)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

RAQP/57
A/0817/
S(17-242

4(

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

RAYN/2
5A/0715/
S(15-238

5(
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

RAAU/1
6B/1112/
S(12-205

3(

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

RAUU/2
8C/0915/
S(15-270

3(

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(RAUU/2
7C/0815/
S(15-295

3(

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(RDDK/3
3A/0317/
S(17-066

9(

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(RAUU/6
2A/0311/
S(11-026

3(

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(RAUU/6
2A/0311/
S(11-026

4(

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(RDDK/3
1A/0217/
S(17-040

5(

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(RDDK/2
5B/1019/
S(19-094

3(

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(RAAU/1
4C/0615/
S(15-105

7(

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(RAAU/1
2C/0515/
S(15-105

9(

MARQU
ARDT

RDDK/1)נעילהמערכת(3350.38
7B/0819/
S(19-108

2(

MetaITS/TPS)פניםאבטחת
)הרכב

RAVG/18
Q/0212/
S(11-206

8(
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רדיורדיולציודלציוד

MetaMUW II)פניםאבטחת
)הרכב

RAVG/17
Q/0212/
S(11-206

7(

SchraderAG5SP4-D)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

RCDD/0
3A/0615/
S(19-209

4(

SchraderMFR)בקרהיחידת(
אווירלחץבקרתחיישן(

)בצמיגים

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

(

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

RALM/3
1 A/
0316/

S(16-072
7(

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

SQASI/T
A/

19/2980

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

SQASI/T
A/

19/2982

מרוקומרוקו

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A
)ם"מכחיישן(

MR 9490
ANTR

2014-07-23

ADCARS4-B
)ם"מכחיישן(

MR 9778
ANTR

2014-11-11

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

MR 20231
ANTR 2019

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

MR 20575
ANTR 2019

BoschLRR3)חיישן
)ם"מכ

MR 5371
ANTR

2010-02-02

BoschMRR1Rear
)ם"מכחיישן(

MR 9186
ANTR

2014-04-22
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschMRRe14FCR
)ם"מכחיישן(

MR 13900
ANTR

2017-05-04

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

MR 10631
ANTR

2015-07-16

Continental
Antenna

RKE223E1G
NS)מגבר

)אנטנה

MR 21174
ANTR

2019-10-14

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

MR 21701
ANTR

2019-12-05

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

MR 13681
ANTR

2017-04-04

HELLADM4)מערכת
)נעילה

MR 14426
ANTR

2017-07-28

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

MR 6700
ANTR

2011-11-16

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

MR 7260
ANTR

2012-06-13

Huf
Baolong)

)ם"מכחיישני

TSSRE4A
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

MR 14320
ANTR

2017-07-07

Huf BaolongTSSSG4G6
)בקרהיחידת(
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

MR 14319
ANTR

2017-07-07

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Huf BaolongTSSSG4G6b
)בקרהיחידת(
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

MR 19561
ANTR

2019-04-26

HUFHUF14632
)נעילהמערכת(

MR 10506
ANTR

2015-06-22

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

MR 7829
ANTR

2013-02-14

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

MR 10631
ANTR

2015-07-16

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

MR 10697
ANTR

2015-08-05
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

MR 13429
ANTR

2017-03-03

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

MR 6698
ANTR

2011-11-16

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

MR 6699
ANTR

2011-11-16

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

MR 13300
ANTR

2017-02-15

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

MR 19199
ANTR

2019-03-25

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

MR 10645
ANTR

2015-07-21

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

MR 10987
ANTR

2015-10-22

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

MR 18817
ANTR

2019-02-12

MARQUAR
DT

CMKG1
)נעילהמערכת(

MR 21701
ANTR

2019-12-05

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

MR 19200
ANTR

2019-03-25

SchraderAG5SP4-D
לחץחיישן(

)בצמיגיםאוויר
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

MR 10216
ANTR

2015-03-18

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderMFR)יחידת
(בקרה חיישן)
אווירלחץבקרת

)בצמיגים

MR 19527
ANTR

2019-04-30

SchraderGG4T)חיישן
אווירלחץבקרת

)בצמיגים

MR 14777
ANRT

2017-09-20

SchraderDG6W2D4
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

MR 16355
ANTR

2018-04-19

SchraderMC34MA4
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

MR 6706
ANTR

2011-11-17

Veoneer77GHz
MMRV1

)ם"מכחיישן(

MR 10436
ANTR 2015
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

MR 20097
ANTR 2019

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

MR 20149
ANTR 2019

מקסיקומקסיקו

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A
)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RCPCOAR1

4-1191

ADCARS4-B
)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RLVCOAR1

5-0008

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RLVCOR19-

1062

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RCPBOFR19

-1356

BoschLRR3)חיישן
)ם"מכ

IFETEL:
RCPBOLR09

-0828

BoschMRR1Rear
)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RCPBOMR1

4-0922

BoschMRRe14FCR
)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RCPBOMR1

7-0598

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

IFETEL:
RLVKARK1

5-1741

Continental
Antenna

RKE223E1
)אנטנהמגבר(

IFETEL:
RLVCORK1

9-2174

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RCPCOCM1

9-2315

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

IFETEL:
RLVDAMA1

8-1827

GentexEURO II
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RCPJOHO07

-598-A9
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GentexMUAHL 5
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RCPGEMU1

5-0448

HELLADM4)מערכת
)נעילה

IFETEL:
RLVHEDM1

7-10

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RLVHI9211-

0472

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RLVHI9212-

0608

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Huf BaolongTSSRE4A
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

IFETEL:
RLVHUTS17

-0806

HUFHUF14632
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RLVHUHU1

5-1204

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RLVHUHU1

2-1587

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

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

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

IFETEL:
RLVKOKK1

5-0891

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RLVMEDC1

7-0348

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RLVMADC1

1-0446

MARQUAR
DT

DC12K
פניםאבטחת(

)הרכב

IFETEL:
RLVMADC1

1-0446

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

IFETEL:
RLVMAMS1

7-0222

359טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

IFETEL:
RLVMAMS1

9-0449

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

IFETEL:
RLVMAMK

15-1042

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

IFETEL:
RLVMAMK

15-1043

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

IFETEL:
RCPMA3319

-0530

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

IFETEL:
RCPMAMU1

9-1342

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MetaITS/TPS
פניםאבטחת(

)הרכב

IFETEL:
IFT/223/UCS
/DG-AUSE/
4871/2016

MetaMUW II
פניםאבטחת(

)הרכב

IFETEL:
IFT/223/UCS
/DG-AUSE/
5064/2016

SchraderAG5SP4-D
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

IFETEL:
RCPSCAG15

-0627

SchraderMFR)חיישן
אווירלחץבקרת

)בצמיגים

IFETEL:
RLVSCMF15

-0959

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderGG4T)חיישן
אווירלחץבקרת

)בצמיגים

IFETEL:
RLVSCGG17

-1665

SchraderDG6W2D4
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

IFETEL:
RLVSCDG18

-04

SchraderMC34MA4
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

IFETEL:
RCPSCMR1

4-062

Veoneer77GHz
MMRV1

)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RLVAU7717-

0744

טכנייםנתונים360



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RLVVE7719-

1063

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

IFETEL:
RCPVE7719-

0998

מולדובהמולדובה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

MD OC TIP
024

A6632-19

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

MD OC TIP
02 A6560-19

BoschLRR3)חיישן
)ם"מכ

MD OC TIP
024

A6227-18

BoschMRR1Rear
)ם"מכחיישן(

MD OC TIP
024

A5957-17

BoschMRRe14FCR
)ם"מכחיישן(

MD OC TIP
024

A6004-18

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

MD OC TIP
024

A6500-19

Continental
Antenna

RKE223E1G
NS)מגבר

)אנטנה

MD OC TIP
024

A6648-19

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A6671-20

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A5876-17

HELLADM4)מערכת
)נעילה

MD OC TIP
024

A5884-17

361טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A6652-20

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A6514-19

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A6449-19

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

MD OC TIP
024

A6440-19

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A6684-20

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A6253-18

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A6252-18

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

MD OC TIP
024

A6444-19

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

MD OC TIP
024

A6569-19

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

MD OC TIP
024

A6551-19

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

MD OC TIP
024

A6552-19

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

MD OC TIP
024

A6398-19

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

MD OC TIP
024

A6570-19

Veoneer77GHz
MMRV1

)ם"מכחיישן(

MD OC TIP
024

A5678-16

טכנייםנתונים362



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

MD OC TIP
024

A6508-19

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

MD OC TIP
024

A6506-19

מונגוליהמונגוליה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

A19000633

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

A18000328

HELLADM4)מערכת
)נעילה

A18000329

HELLAMARSKEYL
ESS)מערכת
)נעילה

A18000328

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

A19000400

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

A19000371

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

A19000372

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

A19000289

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

A19000516

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

A19000374

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

A19000374

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

A19000517

363טכנייםנתונים



רר'ניזניז
אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן

רדיורדיולציודלציוד

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

029/
ARCEP/DG/

19

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

083/
ARCEP/DG/

19

HELLADM4)מערכת
)נעילה

082/
ARCEP/DG/

19

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

097/
ARCEP/DG/

19

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

098/
ARCEP/DG/

19

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

053/
ARCEP/DG/

19

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

029/
ARCEP/DG/

19

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

037/
ARCEP/DG/

19

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

010/
ARCEP/DG/

19

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

008/
ARCEP/DG/

19

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

009/
ARCEP/DG/

19

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

014/
ARCEP/DG/

19

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

HOMO-0096
/ARCEP/DG/

2019

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

034/
ARCEP/DG/

19

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

035/
ARCEP/DG/

19

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

015/
ARCEP/DG/

19

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

HOMO-0095
/ARCEP/DG/

2019

טכנייםנתונים364



ניגריהניגריה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A
,ם"מכחיישן(

)ם"מכחיישן

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
AB00388/20

15

ADCARS4-B
)ם"מכחיישן(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
2062/2018

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3078/2019

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3282/2019

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschMRR1Rear
)ם"מכחיישן(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
2089/2018

BoschMRRe14FCR
)ם"מכחיישן(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
2042/2018

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
0865/2015

Continental
Antenna

RKE223E1G
NS)מגבר

)אנטנה

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3372/2020

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3440/2020

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
1670/2017

HELLADM4)מערכת
)נעילה

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
1830/2017

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3100/2019

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3101/2019

HUFHUF14632
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
0829/2015

365טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
2884/2019

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
0865/2015

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
0823/2015

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
1714/2017

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
2627/2019

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
2626/2019

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
1667/2017

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3212/2019

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
0739/2015

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
0740/2015

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
2882/2019

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3069/2019

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

NCC/
TSNI/WN/T

A/CERT/
3068/2019

טכנייםנתונים366



עומאןעומאן

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)ם"מכחיישן(TRA/TA-
R/

2016/14
D080134

ADCARS4-B)ם"מכחיישן(TRA/TA-
R/

2210/14
D080134

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(TRA/TA-
R/

7769/19
D172338

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

TRA/TA-
R/

7983/19
D172338

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschLRR3TRA/TA-
R/

1049/09

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

TRA/TA-
R/

1849/14

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

TRA/TA-
R/

4353/17

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

TRA/TA-
R/

2715/15
D090258

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

TRA/TA-
R/

8337/19

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

8642/19
D172338

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

TRA/TA-
R/

4158/17
D080134

HELLADM4)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

4548/17
D080134

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

TRA/TA-
R/

0210/11
D080353

367טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

TRA/TA-
R/

0655/12
D080353

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

TRA R/
4516/17
D100428

Huf
Baolong

TSSSG4G6)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRA R/
4515/17
D100428

Huf
Baolong

TSSSG4G6b)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRA R/
7506/19
D100428

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

TRA/TA-
R/

2665/15

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

TRA/TA-
R/

0920/12

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

TRA/TA-
R/

2715/15

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

3129/16

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(TRA/TA-
RD/

4056/17
D100428

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

0227/11
D080353

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

0228/11
D080353

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

4136/17
D080134

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

7316/19
D172249

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

2848/15
D080353

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

2900/15
D080353

טכנייםנתונים368



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

-TRA/TA)נעילהמערכת(3350.38
R/

7051/19
D172249

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(TRA/TA-
R/

7353/19
D172249

SchraderAG5SP4-D)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRA R/
2380/15
D080134

SchraderMFR)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

TRA R/
7464/19
D090258

SchraderGG4T)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

TRA TA-
R/

4686/17
D080134

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderDG6W2D4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRA TA-
R/

5511/18
D172249

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

TRA/TA-
R/

2706/15

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

TRA R/
7706/19
D172338

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

TRA R/
7707/19
D172338

פקיסטןפקיסטן

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A
)ם"מכחיישן(

9.9014/2019

ADCARS4-B
)ם"מכחיישן(

9.1048/2018

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

9.9389/2019

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

9.198/2020

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

9.142/2016

Continental
Antenna

RKE223E1G
NS)מגבר

)אנטנה

9.100169/201
9

369טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

9.100175/201
9

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

9.213/2017

HELLADM4)מערכת
)נעילה

9.409/2017

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

9.845/2013

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

9.846/2013

HUFHUF14632
)נעילהמערכת(

9.598/2015

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

9.790/2013

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

9.142/2016

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

9.118/2016

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

9.131/2017

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

9.829/2013

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

9.830/2013

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

9.133/2017

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

9.100171/201
9

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

9.486/2015

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

9.497/2015

Veoneer77GHz
MMRV1

)ם"מכחיישן(

9.9284/2019

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

9.9391/2019

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

9.9391/2019

טכנייםנתונים370



פרגוואיפרגוואי

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)2019-05)ם"מכחיישן-
I-0271

ADCARS4-B)2019-07)ם"מכחיישן-
I-0353

ADCARS4-C)2019-11)ם"מכחיישן-
I-0602

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

2019-09-
I-0508

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

2017-06-
I-000016

2

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

2019-05-
I-000236

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

2016-02-
I-000003

8

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

2019-12-
I-0656

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)2020-02)נעילהמערכת-
I-0110

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

2017-05-
I-000013

6

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HELLADM4)2017-08)נעילהמערכת-
I_000026

1

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

2016-5-
I-000134

y
2011-06-
I-0059

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

2017-04-
I-000011

9 y
2012-05-
I-0096

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

2017-09-
I-000032

8

371טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

2015-08-
I-000022

6

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

2017-12-
I-000040

9 y
2012-10-
I-0178

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

2016-02-
I-000003

8

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)2015-06)נעילהמערכת-
I-000018

1

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12A)2017-07)נעילהמערכת-
I-000019

9

MARQU
ARDT

DC12B)2016-5)נעילהמערכת-
I-000144

y
2011-06-
I-0067

MARQU
ARDT

DC12K)2016-5)נעילהמערכת-
I-000143

y
2011-06-
I-0068

MARQU
ARDT

MS2)2017-04)נעילהמערכת-
I-000010

1

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS4)2019-10)נעילהמערכת-
I-0581

MARQU
ARDT

MK1)2015-07)נעילהמערכת-
I-000020

0

MARQU
ARDT

MK2)2015-07)נעילהמערכת-
I-000020

1

MARQU
ARDT

-2019-04)נעילהמערכת(3350.38
I-000216

SchraderAG5SP4-D)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

2015-04-
I-000015

0

טכנייםנתונים372



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

2015-07-
I-000194

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

2019-07-
I-0399

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

2019-07-
I-0398

פיליפיניםפיליפינים

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A
)ם"מכחיישן(

ESD-140946
6C

ADCARS4-B
)ם"מכחיישן(

ESD-140983
4C

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

ESD-192022
6C

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

ESD-192053
1C

BoschMRR1Rear
)ם"מכחיישן(

ESD-140891
7C

BoschMRRe14FCR
)ם"מכחיישן(

ESD-171617
2C

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

ESD-151185
6C

Continental
Antenna

RKE223E1G
NS)מגבר

)אנטנה

ESD-192101
5C

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

ESD-202155
6C

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

ESD-171486
5C

HELLADM4)מערכת
)נעילה

ESD-171553
9C

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

ESD-110524
6C

373טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

ESD-120604
4C

Huf BaolongTSSRE4A
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

ESD-171539
3C

HUFHUF14632
)נעילהמערכת(

ESD-151123
6C

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

ESD-120652
1C

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

ESD-151185
6C

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

ESD-151069
8C

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

ESD-171448
9C

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

ESD-110521
6C

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

ESD-110521
5C

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

ESD-171565
2C

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

ESD-191913
3C

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

ESD-151064
4C

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

ESD-151064
5C

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

ESD-191919
8C

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

ESD-191914
6C

SchraderAG5SP4-D
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

ESD-151037
6C

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

ESD-192016
0C

טכנייםנתונים374



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

ESD-192016
2C

Veoneer77GHz
MMRV1

)ם"מכחיישן(

ESD-151092
1C

זמביהזמביה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/3/11

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/3/3

HELLADM4)מערכת
)נעילה

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/3/4

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/7/12

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/7/11

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2018/12/18

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/3/11

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/3/48

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/5/16

375טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/5/17

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/5/18

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

ZMB/
ZICTA/TA/
2018/9/30

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/7/123

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/3/20

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/3/21

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/3/6

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/7/124

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/6/59

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

ZMB/
ZICTA/TA/
2019/6/60

סרביהסרביה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A
)ם"מכחיישן(

И011 14

ADCARS4-B
)ם"מכחיישן(

И011 14

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

И011 14
34540-328/19

-3

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

И01119
34540-400/19

-04

BoschLRR3)חיישן
)ם"מכ

1-06-3454-19
0/09

טכנייםנתונים376



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschMRR1Rear
)ם"מכחיישן(

34540-840/17
-3

BoschMRRe14FCR
)ם"מכחיישן(

P1617068100

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

И005 18
P1618107600

Continental
Antenna

RKE223E1G
NS)מגבר

)אנטנה

И005 19
P1619151300

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

И005 20
P1620007300

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

И005 17
P1617052600

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

GentexEURO II
)נעילהמערכת(

И005 14
P1614085200

HELLADM4)מערכת
)נעילה

И005 17
P1617108200

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

И005 18
P1618084500

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

И005 18
P1618084400

Huf BaolongTSSRE4A
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

И005 17

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Huf BaolongTSSSG4G6
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

И005 17

Huf BaolongTSSSG4G6b
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

И005 19

HUFHUF14632
)נעילהמערכת(

И005 18
P1618104600

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

И005 18
P1618156300

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

И005 18
P1618107600

377טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

И005 18
P1618080200

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

И005 17
P1620044700

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

И011 11

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

И011 11

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

И011 17

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

И005 19
P1619129100

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

34540-306/18
-3

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

34540-304/18
-3

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

34540-124/19
-5

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

И005 19
P1619129200

Meta SystemMUW II
פניםאבטחת(

)הרכב

И011 19
P1619045500

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderAG5SP4-D
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

И005 15

SchraderMFR)חיישן
אווירלחץבקרת

)בצמיגים

И005 19

SchraderGG4T)חיישן
אווירלחץבקרת

)בצמיגים

И005 17

SchraderDG6W2D4
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

И005 18

טכנייםנתונים378



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderMC34MA4
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

И011 11

Veoneer77GHz
MMRV1

)ם"מכחיישן(

И011 18
34540-483/18

-3

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

34540-327/19
-6

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

34540-325/19
-5

סינגפורסינגפור

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A
)ם"מכחיישן(

DA103365

ADCARS4-B
)ם"מכחיישן(

DA103365

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

DA103365

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

N3368-19

BoschLRR3)חיישן
)ם"מכ

N0380-15

BoschMRR1Rear
)ם"מכחיישן(

N0871-19

BoschMRRe14FCR
)ם"מכחיישן(

N1699-17

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

N2225-15
DB104812

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continental
Antenna

RKE223E1G
NS)מגבר

)אנטנה

N4939-19
DA107248

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

N4774-19
DA103365

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

N1298-17
DA103365

HELLADM4)מערכת
)נעילה

N3010-17
DA103365

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

N0812-11
DA103365

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

N1231-12
DA103365

379טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUF
Baolong

TSSRE4A
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

DA103787

HUF
Baolong

TSSSG4G6
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

DA103787

HUF
Baolong

TSSSG4G6b
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

DA28467

HUFHUF14632
)נעילהמערכת(

N1934-20
DA105282

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

N2797-12
DA103365

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

N2225-15

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

N2292-15
DA103365

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

N1138-17
DA103787

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

N0793-16
DA103365

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

N0726-16
DA103365

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

N1067-17
DA103787

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

G2709-19
N2718-19
N2717-19
DA103787

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

N2522-15
DA103365

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

N2523-15
DA103365

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

N0506-19
DA103787

MARQUAR
DT

MU1)מערכת
)נעילה

G2267-19
DA103787

Meta SystemITS/TPS
פניםאבטחת(

)הרכב

N2215-11

Meta SystemMUW II
פניםאבטחת(

)הרכב

N2216-11

טכנייםנתונים380



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderAG5SP4-D
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

DA105282

Veoneer77GHz
MMRV1

)ם"מכחיישן(

N2779-15
DA103365

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

DA103365

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

DA103365

אפריקהאפריקהדרוםדרום

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A
)ם"מכחיישן(

TA-2014/163
7

ADCARS4-B
)ם"מכחיישן(

TA-2014/178
3

ADCARS4-C
)ם"מכחיישן(

TA-2019/159
5

BoschFR5CPCCF
)ם"מכחיישן(

TA-2019/120
0

BoschMRR1Rear
)ם"מכחיישן(

TA-2014/212

BoschMRRe14FCR
)ם"מכחיישן(

TA-2017/201
3

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschLRR3)חיישן
)ם"מכ

1965/007009/
07

Continental
Antenna

RKE213E1
)אנטנהמגבר(

TA-2015/143
8

Continental
Automotive

CMKG1
)נעילהמערכת(

TA-2019/540
5

Continental
Automotive

MARS
Keyless

)נעילהמערכת(

TA-2016/350
0

GentexEURO II
)נעילהמערכת(

TA-2005/614

GentexMUAHL 5
)נעילהמערכת(

TA-2015/138
6

381טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HELLADM4)מערכת
)נעילה

TA-2017/251
8

Hirschmann920287A
)נעילהמערכת(

TA-2011/374

Hirschmann920287B
)נעילהמערכת(

TA-2013/126
2

Huf BaolongTSSRE4A
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

TA-2017/139
3

Huf BaolongTSSSG4G6
)בקרהיחידת(
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

TA-2017/139
1

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Huf BaolongTSSSG4G6b
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

TA-2019/144
0

HUFHUF14632
)נעילהמערכת(

TA-2015/107
7

HUFHUF4761
)נעילהמערכת(

TA-2012/154
3

KATHREINRKE213E1
)נעילהמערכת(

TA-2015/143
8

LEOPOLD
KOSTAL

KK1)מערכת
)נעילה

TA-2015/595

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Meta SystemITS Master
פניםאבטחת(

)הרכב

TA-2011/163
6

Meta SystemITS Sensor
פניםאבטחת(

)הרכב

TA-2011/122
7

Meta SystemMUW II
פניםאבטחת(

)הרכב

TA-2019/261

MARQUAR
DT

DC12A
)נעילהמערכת(

TA-2017/312

MARQUAR
DT

DC12B
)נעילהמערכת(

TA-2011/370

טכנייםנתונים382



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQUAR
DT

DC12K
)נעילהמערכת(

TA-2012/154
2

MARQUAR
DT

MS2)מערכת
)נעילה

TA-2016/331
4

MARQUAR
DT

MS4)מערכת
)נעילה

TA-2019/843

MARQUAR
DT

MK1)מערכת
)נעילה

TA-2015/179

MARQUAR
DT

MK2)מערכת
)נעילה

TA-2015/180

MARQUAR
DT

3350.38
)נעילהמערכת(

TA-2018/398
5

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderAG5SP4-D
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

TA-2015/072

SchraderMFR)חיישן
אווירלחץבקרת

)בצמיגים

TA-2019/273

SchraderGG4T)חיישן
אווירלחץבקרת

)בצמיגים

TA-2017/388
4

SchraderDG6W2D4
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

TA-2017/293
3

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderMC34MA4
בקרתחיישן(

אווירלחץ
)בצמיגים

TA-2011/137
0

Veoneer77GHz
MMRV1

)ם"מכחיישן(

TA-2015/208
7

Veoneer77V12BSM
)ם"מכחיישן(

TA-2019/138
0

Veoneer77V12CRN
)ם"מכחיישן(

TA-2019/138
2

383טכנייםנתונים



קוריאהקוריאהדרוםדרום

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

MSIP-
CRM-
HHF-

HUF-146
32

תאילנדתאילנד

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(A57013-
19

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

A57008-
19

BoschLRR3)ם"מכחיישן(A57006-
15

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

A57005-
14

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

A57003-
17

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Meta
System

ITS/TPS)פניםאבטחת
)הרכב

RF test
report:

166683T
RFWL

EMC test
report:

166683
TRF
EMC
Safety
report:

149852T
RFSAF

טכנייםנתונים384



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Meta
System

MUW II)פניםאבטחת
)הרכב

RF test
report:

149852-2
R1TRFE

MC
EMC test

report:
149852-1
R1TRFE

MC
Safety
report:

149852T
RFSAF

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

A57008-
16

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

A57004-
19

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

A57004-
19

טוגוטוגו

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

No.
024/19

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

No.
040/19

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HELLADM4)נעילהמערכת(No.
039/19

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

No.
089/19

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

No.
088/19

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

No.
041/19

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

No.
024/19

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(No.
060/19

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(No.
055/19

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(No.
057/19

385טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(No.
056/19

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(No.
008/19

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(No.
101/19

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(No.
021/19

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(No.
022/19

MARQU
ARDT

.No)נעילהמערכת(3350.38
016/20

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(No.
100/19

אוקראינהאוקראינה

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)ם"מכחיישן(UA RF:
1CONT0

004

ADCARS4-B)ם"מכחיישן(UA RF:
1CONT0

001

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(UA.TR.
109.R.

0017-19

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

UA RF:
1BOSC0

009

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschLRR3)ם"מכחיישן(UA.TR.
109.R.

0031-19

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

UA.TR.
109.R.

0598-18

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

UA.TR.
109.R.

0030-19

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

UKR.
355-123/

19

טכנייםנתונים386



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

UA.R.TR
.

052.682-
19

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(UA1.001.
021175-2

0-TE

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

RTS.UK
R.

355-34/1
8

GentexEURO II)נעילהמערכת(UA1.001.
008806-1

5

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HELLADM4)נעילהמערכת(UA.TR.
109.R.

0325-18

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

UKR.
355-7/20

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

UKR.
355-8/20

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

UA
1.001.01
8568-19-

TE

Huf
Baolong

TSSSG4G6)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

UA
1.001.01
8586-19-

TE

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Huf
Baolong

TSSSG4G6b)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

UA
1.001.01
9289-19-

TE

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

UKR.
355-113/

19

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

UA1.001.
018653-1

9-TE

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

1O094.00
5308-17

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)1)נעילהמערכתO094.00
6682-19

387טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(UA.R.TR
.

052.307-
19

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(UA.R.TR
.

052.308-
19

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(UA.R.TR
.

052.309-
19

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(UA1.001.
019129-1

9-TE

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(UA.R.TR
.

052.528-
19

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(UA1.001.
019233-1

9-TE

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(UA1.001.
019234-1

9-TE

MARQU
ARDT

.UA1.001)נעילהמערכת(3350.38
018888-1

9-TE

SchraderAG5SP4)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

UA.TR.
028

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

UA RF:
1VEON2

BSM

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

UA RF:
1VEON2

CRN

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

TEC/
DoC No
VEONE
ER.UKR.
355-3/19
NKRZi
No- UA

RF:
2VEON
MRV1

טכנייםנתונים388



הערביותהערביותהאמירויותהאמירויותאיחודאיחוד

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)ם"מכחיישן(TRA
ER58296

/17,
DA40068

ADCARS4-B)ם"מכחיישן(TRA
ER61136

/18,
DA40068

/15

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(TRA
ER77062

/19,
DA40068

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

ER74533
/19,

DA36758
/14

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

TRA
ER64693

/18,
DA36975

/14

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

TRA
E76442/1

9,
DA65993

/17

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(ER77964
/20,

DA00189
94/09

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

ER56005
/15,

DA44932
/15

GentexMUAHL מערכת(5
)נעילה

TRA
ER41849

/15,
DA35176

/14

389טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HELLADM4)נעילהמערכת(TRA
ER56616

/15,
DA44932

/15

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

TRA
ER52213

/17,
DA35219

/14

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

TRA
ER42011

/5,
DA35219

/14

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

TRA
ER57806

/17,
DA36976

/14

Huf
Baolong

TSSSG4G6)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

TRA
ER57807

/17,
DA36976

/14

Huf
Baolong

TSSSG4G6b)יחידת
(בקרה לחץבקרתחיישן)
)בצמיגיםאוויר

TRA
ER7307/

19,
DA00862

37/12

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

TRA
ER63716

/18,
DA36976

/14

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

TRA
ER55496

/17,
DA36976

/14

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

TRA
ER64693

/18,
DA36975

/14
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(ER62622
/18

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(TRA
ER53465

/17,
DA00189

94/09

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(TRA
ER00678

28/11,
DA00189

94/09

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(TRA
ER00678

29/11,
DA00189

94/09

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(TRA
ER52668

/17,
DA00189

94/09

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(TRA
ER71616

/19,
DA00189

94/09

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(TRA
ER64145

/18,
DA00189

94/09

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(TRA
ER64146

/18,
DA00189

94/09

MARQU
ARDT

TRA)נעילהמערכת(3350.38
ER69280

/19,
0018994/

09

391טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(TRA
ER71833

/19,
DA00189

94/09

SchraderAG5SP4-D)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRA
ER37156

/15,
DA00470

74/10

SchraderGG4T)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

TRA
ER57985

/17,
DA00470

74/10

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

SchraderDG6W2D4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRA
ER96052

8/18,
DA00470

74/10

SchraderMC34MA4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

TRA
ER37066

/15,
DA00470

74/10

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

TRA
ER39759

/15,
DA00208

58

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

ER72324
/19

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

ER72323
/19

הבריתהבריתארצותארצות

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

FCC ID:
NF3-

FR5CPC
CF

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

FCC ID:
WU877V
12BSM
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וייטנאםוייטנאם

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

234/
CVT-TT3

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

C027415
1118AF0

4A2

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

C000710
0120AF0

4A2

Continent
al

Automoti
ve

CMKG1)נעילהמערכת(C000107
0120AF0

4A2

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

B074824
0419AF0

4A2

HELLADM4)נעילהמערכת(B062505
0419AF0

4A2

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

C011220
0717AF0

4A2

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(C004808
0319AF0

4A2

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(C005008
0319AF0

4A2

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(C004908
0319AF0

4A2

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(C003515
0219AF0

4A2

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(C023124
0919AF0

4A2

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(C002118
0119AF0

4A2
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(C002218
0119AF0

4A2

MARQU
ARDT

C007615)נעילהמערכת(3350.38
0319AF0

4A2

SchraderAG5SP4)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

C000205
0119AF0

42A

SchraderGG4T)לחץבקרתחיישן
)בצמיגיםאוויר

C017019
1017AF0

4A2

SchraderDG6W2D4)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

C007807
0518AF0

4A2

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

A47/
CVT-TT3

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

A48/
CVT-TT3

האירואסייתיהאירואסייתיהכלכליהכלכליהאיחודהאיחוד

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-A)ם"מכחיישן(—

ADCARS4-B)ם"מכחיישן(—

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

ADCARS4-C)ם"מכחיישן(EAЭC N
RU Д-

DE.PA01
.B.

87137/19

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

—

BoschLRR3)ם"מכחיישן(—

BoschMRR1Rear)חיישן
)ם"מכ

—

BoschMRRe14FCR)חיישן
)ם"מכ

—
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אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

BoschFR5CPCCF)חיישן
)ם"מכ

EAЭC N
RU Д-

DE.PA01
.B.

77223/19

Continent
al

Antenna

RKE213E1)מגבר
)אנטנה

—

Continent
al

Antenna

RKE223E1GNS)מגבר
)אנטנה

—

Continent
al

Automoti
ve

MARS Keyless
)נעילהמערכת(

—

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HELLADM4)נעילהמערכת(—

Hirschma
nn

920287A)מערכת
)נעילה

—

Hirschma
nn

920287B)מערכת
)נעילה

—

Huf
Baolong

TSSRE4A)בקרתחיישן
)בצמיגיםאווירלחץ

—

Huf
Baolong

TSSSG4G6)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

—

Huf
Baolong

TSSSG4G6b)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

—

HUFHUF4761)מערכת
)נעילה

—

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

HUFHUF14632)מערכת
)נעילה

—

KATHRE
IN

RKE213E1)מערכת
)נעילה

—

LEOPOL
D

KOSTAL

KK1)נעילהמערכת(—

MARQU
ARDT

DC12A)נעילהמערכת(—

MARQU
ARDT

DC12B)נעילהמערכת(—

MARQU
ARDT

DC12K)נעילהמערכת(—

395טכנייםנתונים



אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

MARQU
ARDT

MS2)נעילהמערכת(—

MARQU
ARDT

MS4)נעילהמערכת(—

MARQU
ARDT

MK1)נעילהמערכת(—

MARQU
ARDT

MK2)נעילהמערכת(—

MARQU
ARDT

—)נעילהמערכת(3350.38

MARQU
ARDT

MU1)נעילהמערכת(—

SchraderAG5SP4-D)חיישן
)בצמיגיםאווירלחץבקרת

—

אישוראישורמספרמספרדגםדגםתיאורתיאוריצרןיצרן
רדיורדיולציודלציוד

Veoneer77GHz MMRV1
)ם"מכחיישן(

—

Veoneer77V12BSM)חיישן
)ם"מכ

EAЭC N
RU Д-
US.Э

M03.B.
00100/19

Veoneer77V12CRN)חיישן
)ם"מכ

EAЭC N
RU Д-
US.Э

M03.B.
00102/19

מנועמנועומספרומספרVIN,הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחיתסקירתסקירת

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

)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%

VINהקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהשלשלהתחתוןהתחתוןבקצהבקצה

1VIN)רכבזיהוימספר(

במדינותזמיןהקדמיתהשמשהשלהתחתוןבקצהVIN-ה
.בלבדמסוימות
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VINהמנועהמנועבתאבתא

1VIN)רכבזיהוימספר(

מנועמנועמספרמספר
.הארכובהביתעלמוטבעהמנועמספר
.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע%

תפעולתפעולנוזלינוזלי
התפעולהתפעוללחומרילחומריבנוגעבנוגעהערותהערות

מסוכניםתפעולחומריעקבפציעהסכנתאזהרהאזהרה&
לבריאות

.לבריאותומסוכניםרעיליםלהיותעלוליםתפעולנוזלי

האריזהגביעלהמופיעותלהנחיותלבשים0
,השימושבעתהתפעולחומרישלהמקורית
.הסילוקאוהאחסון

במכליםרקהתפעולחומריאתלאחסןיש0
.סגוריםוכשהםשלהםהמקוריים

.ילדיםשלידםמהישגתפעולחומרילהרחיקיש0

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

הסביבהזיהוםהסביבההסביבהעלעללשמירהלשמירהבנוגעבנוגעהערההערה+
לסביבהידידותישאינוסילוקעקב

.לסביבהידידותיבאופןתפעולחומרילסלקיש0

:הןהתפעולנוזלי
Rדלק
Rתחמוצותחיסולחומרכגון,הפליטהגזילטיהורתוספים

AdBlue®,Dieselהחנקן Exhaust-Fluid
Rסיכהחומרי
Rהקירורנוזל
Rבלמיםנוזל
Rשמשותשטיפתנוזל
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Rהאקליםבקרתמערכתשלהקירורחומר

חברתידיעללשימוששאושרובמוצריםרקהשתמש
Mercedes-Benz.משימושכתוצאהברכבשנגרםנזק

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

:שאושרותפעולחומריעלנוסףמידע
RשלהתפעולחומריבתקנותMercedes-Benzתחת

https://bevo.mercedes-benz.com)הזנתעם
)הטכניהמפרט
RשלהתפעולחומריבתקנותMercedes-Benz

Mercedes-Benzבאפליקציית BeVo)ציוןלאחר
)המפרט
Rמורשהבמוסך

דלקדלק

בנזיןבנזיןמנועמנועעםעםברכביםברכביםהדלקהדלקלאיכותלאיכותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
.)398עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהנחיותלבשים

שגוידלקעקבנזקהערההערה*

למערכתנזקלגרוםיכולהשגוידלקשלקטנהכמותגם
.הפליטהגזיטיהורולמערכתלמנוע,הדלק
שעומדגופריתנטול,עופרתנטולבנזיןרקתדלק0

ENהאירופיבתקן .זההבאיכותדלקאו228

רכבך.אתנול10%עדלכלוליכולזהבמפרטדלק
.E10באמצעותגםלנסועמסוגל
:הבאיםהדלקיםאחדאתתדלקאללעולם
Rסולר
R91-מנמוךאוקטןמספרעםרגילבנזין RON
Rלמשל,אתנול10%-מיותרעםבנזיןE15, E20,

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

:בטעותנכוןלאדלקיתודלקאם
.ההצתהאתתפעילאל0
.מורשהלמוסךהודע0

ENהאירופיהתקןלפי סימניאתלמצואתוכל16942
:הבאיםבמקומותהתאימות
Rהדלקמיכלשבדלתיתהשלטעלברכב
Rהתדלוקאקדחיאוהתדלוקמשאבותעלאירופהבכל

שלךלרכבהמתאימים

5%שלמקסימליתאתנולתכולתעםבנזיןעבור1
10%שלמקסימליתאתנולתכולתעםבנזיןעבור2

לגרוםעשויהוא,מגופריתהצורךדינקיאינוהזמיןהדלקאם
.רעשיםלהיווצרות

תמצארכבךעבורהמומלץהאוקטןמספראת:מומלץמומלץדלקדלק
.)166עמוד3(הדלקמכלדלתיתשעלבשלט
עליךהמרביהמנועהספקאתלהשיגברצונךאם:הדגמיםהדגמיםכלכל

98לפחותשלבאוקטןעופרתנטולדלקרקלתדלק RON.
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שלבאוקטןעופרתנטולבדלקגםלהשתמשתוכללחלופין
95לפחות RON.

זמניתתוכל,בנמצאאינוהמומלץהדלקאם:הדגמיםהדגמיםכלכל
לפחותשלאוקטןבעלעופרתנטולרגילבבנזיןגםלהשתמש
91 RON.ולהגדירהמנועביצועיאתלהפחיתעלולהדבר

.הדלקצריכתאת
.יותרנמוךRONמספרבעלבנזיןלתדלקאיןאופןבשום
.מורשהבמוסךאודלקבתחנתתקבלהדלקבנושאנוסףמידע

בנזיןבנזיןתוספיתוספיבנושאבנושאהערותהערות
.)398עמוד3(התפעוללחומריבנוגעלהנחיותלבשים

מתאימותלאתוספותדרךנזקהערההערה*

.תקלותלגרוםכדימתאיםלאתוסףשלקטנהבכמותדי
ידיעלשהומלצוניקויתוספירקלדלקלהוסיףיש0

Mercedes-Benz.

Mercedes-Benzהמכילבדלקורקאךלהשתמשממליצה
.מוכריםיצרניםשלאיכותייםבתוספים
תוםףבואיןהזמיןשהדלקלקרותיכולמסוימותבמדינות
במערכתלהצטברעשוייםמשקעיםמכךכתוצאה.מספיק
מרכזעםהתייעצותלאחרערבבזהבמקרה.הדלקהזרקת
עםהבנזיןאתMercedes-Benzחברתשלמורשהשירות

בעיוןקרא.Mercedes-Benzידיעלהמומלץניקויתוסף
.שםהמצויניםהתערובתויחסיהמכלעלההנחיותאת

דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכביםעבורעבורהדלקהדלקלאיכותלאיכותבנושאבנושאהערותהערות

כלליותכלליותהערותהערות
.)398עמוד3(התפעולנוזליבנושאלההערותלבשים

דלקתערובתעקבשרפהסכנתאזהרהאזהרה&

שלהבעירהנקודת,בנזיןעםסולרמערבבאתהאם
טהורסולרשלמזויותרנמוכהתהיהזודלקתערובת
.בלבד
.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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.Vol‑7מקסימוםשלשיעורעםדיזלעבור1 דיזל-ביו%
)אסטרמתילחומצהשומן(

ENהאירופיהתקןלפי סימןאתלמצואתוכל16942
:הבאיםבמקומותהתאימות
R166עמוד3(הדלקמיכלשבדלתיתהשלטעלברכב(
Rהתדלוקאקדחיאוהתדלוקמשאבותעלאירופהבכל

שלךלרכבהמתאימים

נמוכהנמוכהחיצוניתחיצוניתלטמפרטורהלטמפרטורהבנוגעבנוגעהערותהערות
.חורפיסולרשלשלםמיכלהחורףעונתבראשיתתדלק
.ריקיהיההדלקשמיכלמומלץחורפילסולרהמעברלפני

דלקמפלסעללשמורישחורפידיזלשלהראשוןבתדלוק
אפשרהבאבתדלוק.עתודהמפלסלדוגמה,במיכלנמוך
.כרגילהדלקמיכלאתלמלא

.מורשהבמוסךאודלקבתחנתתקבלהדלקבנושאנוסףמידע

המיכלהמיכלועתודתועתודתהמיכלהמיכלקיבולתקיבולת
לאבזורבהתאםלהשתנותעשויהדלקמיכלשלהכוללנפחו
.הרכב

כוללתכוללתקיבולתקיבולתדגםדגם

S 580 4MATIC76.0ל'

'ל65.0אחריםדגמים
או
'ל76.0

עתודהעתודהמזהמזה

'ל8.0הדגמיםכל

AdBlue®

®AdBlueבנושאבנושאהערותהערות
.)398עמוד3(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
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פניאתומלכלכיםמןזמןכעבורמתגבשים®AdBlueשיירי
עםהאפשרככלמהרהמזוהמיםהמשטחיםאתנקה.השטח
.מים

אדישלקטנותכמויותפתוח®AdBlue-המיכלכאשר
אדיאתתשאףאל.לאווירלהשתחררעשויותאמוניה
רק®AdBlue-המיכלאתמלא.המשתחרריםהאמוניה
.היטבמאוורריםבמקומות

®AdBlueשלשלוצריכהוצריכהמילוימילויכמותכמות

כוללתכוללתקיבולתקיבולתדגםדגם

'ל25.0הדגמיםכל

®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
אותןלהביןצריךריקהדלקמיכלכאשרהמינימליתהמילוי
.יחסכערכי

מנועמנועשמןשמן

המנועהמנועלשמןלשמןבנוגעבנוגעהערותהערות
.)398עמוד3(הרכבלנוזליבנוגעלהערותלבשים

שגוישמן,שגוישמןמסנןעקבלמנוענזקיםהערההערה*
שגויתוסףאו

בעלישמןבמסנןאומנועבשמןלהשתמשאין0
הדרושכשמןבמפורשהמצויןמזהאחרמפרט
.התקופתייםהטיפוליםעבור

כדיהשמןמסנןאתאוהמנועשמןאתלשנותאין0
ביןהדרושיםהמרווחיםאתולהאריךלנסות

.הטיפולים
.בתוספיםלהשתמשאין0
.הדרושיםהזמןבמרווחישמןלהחלפתלדאוגיש0

Mercedes-Benzבמרכזהשמןהחלפתאתלבצעממליצה
.מורשהשירות

.Mercedes-Benzידיעלשאושרומנועבשמנירקהשתמש
מנועבשמנילהשתמשניתןמסוימותבמדינות:בנזיןבנזיןמנועימנועי
.התחזוקהטיפוליביןהמרווחיםאתשמקצריםבתנאישונים
.מורשהבמוסךתקבלאחריםמנועשמניעלנוסףמידע%
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מנועמנועשמןשמןמילוימילויוכמותוכמותאיכותאיכות

-MBאואוMB-Freigabeבנזיןבנזיןמנועימנועי
Approval

S 500 4MATIC229.51,229.52,
229.61
229.71*

S 580 4MATIC229.52
229.61*

-MBאואוMB-Freigabeדיזלדיזלמנועימנועי
Approval

S 350 d
S 350 d 4MATIC
S 400 d 4MATIC

229.52
229.61*

SAEהצמיגותדרגת(ביותרהנמוכההדלקלצריכתמומלץ*
דרגותשלהאפשריותלהגבלותלבשים;ביותרהנמוכה
)המאושרותSAEהצמיגות

להשתמשמומלץ,ביותרהנמוכההדלקצריכתאתלהשיגכדי
SAEהצמיגותבדרגתבטבלההמצויניםהמנועשמןבמפרטי

דרגותשלהאפשריותלהגבלותלבלשיםיש.ביותרהנמוכה
.המאושרותSAEהצמיגות
מותר,זמיניםאינםבטבלההמצויניםהמנועשמניאם%

.הבאיםהמנועמשמני'ל1.0'מקסלהוסיףאחתפעם
:חריגיםבמקריםרקפעמיחדלמילוימנועשמני
Rבנזיןבנזיןמנועימנועי:

-S 580 4MATIC:MB-FreigabeאוMB-
Approval ACEAאו229.51 C3

-S 500 4MATIC:MB-FreigabeאוMB-
Approval ACEAאו229.31 C3

Rדיזלדיזלמנועימנועי:MB-FreigabeאוMB-Approval
ACEAאו229.51 C3

.שמןמסנןכולל,שמןלהחלפתמתייחסיםשלהלןהערכים
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

מילוימילויכמותכמותדגםדגם

S 350 d9ל'

S 580 4MATIC

'ל8אחריםדגמים

הבלמיםהבלמיםנוזלנוזלבנושאבנושאהנחיותהנחיות

.)398עמוד3(התפעוללחומריבנוגעלהנחיותלבשים

במערכתאווירבועותעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&
הבלימה

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

.הדרושים

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

קירורקירורנוזלנוזל

הקירורהקירורלנוזללנוזלבנוגעבנוגעהערותהערות
.)398עמוד3(התפעוללחומריבנוגעלהנחיותלבשים
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הקיפאוןמנוגדופציעהכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

המנועבתאחמיםרכיביםעלשנשפךקפיאהלמניעתנוזל
.להתלקחעלול
.קיפאוןנוגדשלמילוילפנילהתקררלמנועאפשר0
.המילויפתחלידנשפךאינוהקיפאוןשנוגדודא0
רכיביםביסודיותנקההרכבהתנעתלפני0

.קיפאוןמנוגדשהתלכלכו

מתאיםלאקירורנוזלעקבנזקיםהערההערה*

לתוכושעורבבקירורבחומררקלהשתמשיש0
.קיפאוןנוגדמראש

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

שמשותשמשותשטיפתשטיפתלנוזללנוזלבנוגעבנוגעהנחיההנחיה

.)398עמוד3(התפעוללחומריבנוגעלהנחיותלבשים

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

.המכלגביעללרשוםבהתאםהתערובתיחסאתהתאם
.השנהימיכלשמשותשטיפתנוזלהשטיפהבמילערבביש

הרכבהרכבנתונינתוני
הרכבהרכבמידותמידות

לגורמיםבהתאםלהשתנותעשוייםהמפורטיםהגבהים
:הבאים
Rוצמיגיםגלגלים
Rמטען
Rהמתליםמצב
Rמיוחדיםאבזורים

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

פתיחהפתיחהגובהגובה

פתיחהפתיחהגובהגובה11דגםדגם

S 580 4MATIC

מ"מ1855אחריםדגמים

הרכבהרכבמידותמידות

S 580 4MATIC

הרכבאורך

צדמראותכוללהרכברוחב

צדמראותללאהרכברוחב

הגלגליםרוחק

אחריםאחריםדגמיםדגמים

מ"מ5179הרכבאורך

מ"מ2109צדמראותכוללהרכברוחב

מ"מ1954צדמראותללאהרכברוחב

מ"מ3106הגלגליםרוחק

הרכבהרכבגובהגובה

דגםדגם

S 580 4MATIC

מ"מ1503אחריםדגמים
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ועומסיםועומסיםמשקליםמשקלים

:שצוינוהרכבנתוניעבורהבאיםלדבריםלבשים
Rומפחיתיםהעצמיהמשקלאתמגדיליםמיוחדיםאביזרים

.ההעמסהמשקלאל
Rהרכבנתוניבלוחיתתמצאלרכבספציפייםמשקלנתוני

.)396עמוד3(

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

הגגהגגעלעלמרבימרביעומסעומסדגםדגם

הדגמיםכל

הגרירההגרירההתקןהתקן
גרירהגרירהלהתקןלהתקןבנוגעבנוגעכלליותכלליותהערותהערות

הקירורבמערכתשינוייםלהכניסצריךמסוימיםבדגמים
מותרתהרכבאספקתלאחרגרירההתקןשלהתקנה.המנוע
.לגרירהמותרמשקלמצויןהרכבברישיוןאםרק

.מורשהבמוסךתקבלנוסףמידע

ותוספותותוספותאביזריםאביזריםמידותמידות

חיבורנקודות1
בליטהמידת2
אחוריסרןצירקו3

שהותקןגרירהלהתקןתקפיםהחיבורונקודותהבליטהמידת
.היצרןידיעל

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

בולטבולטאורךאורך22דגםדגם

הדגמיםכל

לגרירהלגרירהמותרמותרמשקלמשקל

.לגרירההמותרבמשקלכלולאינוהגרירהוועלהעומס
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

בזוויתבזוויתנסיעהנסיעהתחילתתחילתיכולתיכולתעםעם(בלםבלםעםעםגרורגרור,לגרירהלגרירהמשקלמשקל
)8%לפחותלפחותשלשל

עםעםגרורגרור,לגרירהלגרירהמשקלמשקלדגםדגם
בלםבלם

הדגמיםכל
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בזוויתבזוויתנסיעהנסיעהתחילתתחילתיכולתיכולתעםעם(בלםבלםעםעםגרורגרור,לגרירהלגרירהמשקלמשקל
)12%לפחותלפחותשלשל

עםעםגרורגרור,לגרירהלגרירהמשקלמשקלדגםדגם
בלםבלם

הדגמיםכל

בלםבלםללאללאגרורגרור,לגרירהלגרירהמשקלמשקל

ללאללאגרורגרור,לגרירהלגרירהמשקלמשקלדגםדגם
בלםבלם

הדגמיםכל

מרבימרביועומסועומסהגרירההגרירהוווועלעלמרבימרביעומסעומס

הגרורהשתחררותעקבנזקהערההערה*

עלולהגרורמדינמוךהגרירהוועלהעומסכאשר
.להשתחרר

.הגרירהוועלג"ק50שללעומסמתחתלרדתאין0
וועלהמותרהעומסמרבאתלנצלמומלץ0

.הגרירה

לאופנייםהמנשאהשתחררותעקבנזקהערההערה*

בנוסףלבלשיםיש,לאופנייםבמנשאשימושבעת
.המרבילעומסגםהגרירהוועלהמרבילעומס
.המותרהמרבימהעומסלחרוגאין0

המרבילעומסבנוגעלהנחיותלכךבנוסףלבשים
.)232עמוד3(

.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

הגרירההגרירהוווועלעלעומסעומס

הגרירההגרירהוווועלעלמרבימרביעומסעומסדגםדגם

הדגמיםכל

עומסעומס

מרבימרביעומסעומסדגםדגם

הדגמיםכל

)גרורגרורגרירתגרירת(האחוריהאחוריבסרןבסרןמותרמותרסרןסרןעומסעומס
.ההדפסהלמועדעדזמיניםהיולאחסריםערכים

סרןסרןעומסעומסדגםדגם

הדגמיםכל
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הצגהצגעלעלהודעותהודעות
מבואמבוא

צגצגלהודעותלהודעותבנוגעבנוגעהנחיותהנחיות
.הנהגבצגמופיעותצגהודעות
בצורהמוצגותלהיותעשויותגרפייםאלמנטיםעםצגהודעות
המופיעותמאלושונותולהיותההפעלהבהוראותמופשטת

באדוםמוצגותגבוההבעדיפותצגהודעות.בפועלהנהגבצג
.אזהרהצלילגםיישמעמסוימותצגבהודעות.הנהגבצג
להוראותלבושיםבצגהמוצגותההודעותפיעלפעל

.זהשבמדריךהנוספות
:בסמליםגםמלוותאחדותהודעות
RÕנוסףמידע
R¨צגהודעותהסתרת

המגעפקדעלימינהאושמאלההחלקהמחוותבאמצעות
Õעללחיצה.המבוקשהסמלאתלבחוראפשרשמאלבצד
¨עללחיצה.המרכזיהצגעלנוסףמידעבפניךתציג
.הצגעלההודעהאתתסתיר
עלללחוץתוכלנמוכהחשיבותבעלותהודעותלהסתירכדי
פקדעלשמאלהאצבעלהחליקאוGהחזרהלחצן
.ההודעותבזיכרוןיישמרוהצגהודעותהסתרתןלאחר.המגע
.האפשריתבמהירותההודעהלהצגתבסיבהטפל

אלההודעות.גבוההבעדיפותצגהודעותלהסתיראפשראי
.להופעתןבגורםלטיפולעד,קבועבאופןהנהגבצגמוצגות

שמורותשמורותצגצגהודעותהודעותפתיחתפתיחת
:הנהגצג

הודעותמאגר2שירות1
.הודעותאיןהנהגצגעליוצג,הודעותאיןאם
השמאליהמגעפקדעלמטהאומעלהאצבעהחלק0

.הצגהודעותביןלדפדףכדיההגהבגלגל
.Gהחזרהלחצןעללחץ:ההודעותההודעותמזיכרוןמזיכרוןיציאהיציאה0
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הנוסעיםהנוסעיםבטיחותבטיחות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

6
למוסךפנהתקלהריסוןמערכת

.)32עמוד3(הריסוןבמערכתתקלהישנה*

הריסוןבמערכתמתקלהכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.תאונהשלבמקרהאמוריםשהםכפילפעוללאאובשוגגלפעולהלהיכנסעלוליםלילדיםהריסוןמערכתשלרכיבים
.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

6
פנהתקלהשמאליתקדמית
)דוגמה(למוסך

.)32עמוד3(המצוינתהריסוןבמערכתתקלהישנה*

הריסוןבמערכתמתקלהכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.תאונהשלבמקרהאמוריםשהםכפילפעוללאאובשוגגלפעולהלהיכנסעלוליםלילדיםהריסוןמערכתשלרכיבים
.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

6
תקלהשמאללחלוןאווירכרית
)דוגמה(למוסךפנה

.המצוינת)32עמוד3(לחלוןהאווירבכריתתקלהישנה*

לחלוןהאווירבכריתתקלותעקבחייםוסכנתפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.תאונהשלבמקרהתתנפחלאאובשוגגלפעולהתיכנסשהיאייתכןלחלוןהאווירבכריתתקלהישנהאם
.ולתקנהלחלוןהאווירכריתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

הקדמילנוסעהאווירכרית
הרכבספרראהכבויה

נוספיםכוחותפועליםאם.הקדמיהנוסעמושבעלדומהגוףמבנהבעלאדםאומבוגראדםשיושבפיעלאףמושבתתהקדמילנוסעהאווירכרית*
.מדינמוךמשקלתמדודשהמערכתייתכןהמושבעל
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

מושבתתהקדמילנוסעהאווירכריתכאשרחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.אמורהשהיאכפילהגןתוכללאולפיכךתאונהבעתתתנפחלאהיאמושבתתהקדמיהנוסעשלהאווירכריתכאשר
.המכשיריםללוחמדיקרוביושבהואאםבמיוחד,הרכבבפניםבחלקיםלהתנגשעלולהקדמיהנוסעבמושבשיושבמימכךכתוצאה

.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסעהאווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הקדמיהנוסעלמושבמתחתנתפסיםחפציםשוםשאיןודא0
.)41עמוד3(הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיתההשבתהמצבאתבדוק0
.מורשהלמוסךמידסעהצורךבמקרה0

הקדמילנוסעהאווירכרית
הרכבספרראהמופעלת

:הבאיםבמצביםהנסיעהבמהלךמופעלתהקדמילנוסעהאווירכרית*
Rהקדמיהנוסעמושבעלנמצאהמערכתשלהמשקלמסףנמוךשמשקלוחפץאונמוךאיש,שילדפיעלאף.
Rמאוישאינוהקדמיהנוסעשמושבפיעלאף.

.המושבעלנוסףמשקלשמפעיליםכוחותאוחפציםלזהותעשויההמערכתמסוימיםבמצבים

מופעלתהקדמילנוסעהאווירכריתכאשרלילדיםריסוןבמערכתשימושעקבחייםסכנתאופציעהסכנתאזהרהאזהרה&

הקדמילנוסעהאווירכרית,מופעלתנותרתהקדמילנוסעהאווירוכריתהקדמיהנוסעמושבעללילדיםריסוןבמערכתילדמאבטחיםאם
.תאונהבעתלהתנפחעשויה
.בילדלפגועעשויההאווירכרית
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

.הנכוןבמצבנמצאתהקדמילנוסעהאווירשכריתובמהלכההנסיעהלפנילוודאיש0

לפציעותאולמוותלהובילעלולזהשכן,פעילהקדמיתאווירכריתעםמושבמלעללאחורהפונהלילדיםבטיחותמושבלהתקיןאיןלעולם
.לילדקשור

.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הקדמיהנוסעלמושבמתחתנתפסיםחפציםשוםשאיןודא0
.)41עמוד3(הקדמילנוסעהאווירכריתשלהאוטומטיתההשבתהמצבאתבדוק0
.מורשהלמוסךמידסעהצורךבמקרה0

ראהפועלתאינה
הרכבספר

.®PRE‑SAFEשלבתפקודתקלה*
.למוסךסע0

אינה
הרכבספרראהפועלת

®PRE‑SAFEבמערכתתקלה* Impulse Sideהוזנקהשכברמאחרמתפקדתאינהשהיאאו.
.למוסךסע0
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מפתחמפתח

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

Á
בחדשהמפתחאתהחלף

.המפתחאתחדש*
.למוסךסע0

Á
במפתחסוללההחלף

.ריקההמפתחשלהסוללה*
.)65עמוד3(הסוללהאתהחלף0

Á
לבנההודעה(זוההלאהמפתח

)בצג

.כעתמזוההאינוהמפתח*
.ברכבהמפתחמיקוםאתשנה0
.)153עמוד3(ההתנעהבתאהמפתחאתהנח,מזוההאינועדייןהמפתחאם0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

Á
אדומההודעה(זוההלאהמפתח

)בצג

.ברכבנמצאשאינווייתכןמזוההאינוהמפתח*
:המנועאתמדומםואתהברכבעודנמצאאינוהמפתח
Rהמנועאתלהתניעניתןלא.
Rמרכזיבאופןהרכבאתלנעולתוכללא.
.ברכבנמצאשהמפתחודא0

:חזקיםרדיואותותשלמקורעקבהמפתחבזיהויתקלהישנהכאשר
.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.)153עמוד3(מפתחבאמצעותההתנעהעבורלתאהמפתחאתהכנס0

במקוםהמפתחאתהנח
הרכבספרראההמסומן

.המפתחבזיהויתקלהישנה*
.ברכבהמפתחמיקוםאתשנה0
.)153עמוד3(מפתחבאמצעותההתנעהעבורלתאהמפתחאתהכנס0
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אורותאורות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

:
)דוגמה(שמאלימעבראור

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

:
הרכבספרראהתקלה

.חיצוניתהתאורהבמערכתתקלה*
.למוסךסע0

.נשרףשנתיךייתכן:גרירהגרירההתקןהתקןעםעםרכביםרכבים*
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.)305עמוד3(נתיכיםהחלףהצורךובמקרהבדוק0

:
פועלתאינהאוטומטיתתאורה

.האורבחיישןתקלהישנה*
.למוסךסע0
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:
אינהאקטיביתעיקוליםתאורת
פעילה

.האקטיביתהעיקוליםבתאורתתקלהישנה*
.למוסךסע0

:
אורותהדלק

.נמוךאורללאנוסעאתה*
.ÃאוLלעמדההאורותמתגאתסובב0

:
אורותכבה

.דולקיםעדייןוהאורותמהרכביוצאאתה*
.Ãלעמדההאורותמתגאתסובב0

היקף
מוגבלפונקציות

DIGITALהתאורהמערכתתקלהישנה* LIGHT.התאורהמערכתDIGITAL LIGHTהתאורהמערכתשלהפונקציותבלילתפקדתמשיך
DIGITAL LIGHT.

.למוסךסע0
היקף

מוגבלפונקציות
MULTIBEAMהתאורהבמערכתתקלהישנה* LED.התאורהמערכתMULTIBEAM LEDמערכתשלהפונקציותבלילתפקדתמשיך

MULTIBEAMהתאורה LED.
.למוסךסע0
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תנועהנמוךאורכוונוןבדוק
ימניתשמאלית

.ידניתנבחרהתנועהסוג*
.)132עמוד3(הצורךבמידתידניתאותוושנההכוונוןאתבדוק0

תנועהנמוךאורכוונון
ידניתאפשריימניתשמאלית

בלבד

.ימנית/שמאליתלתנועההראשייםהפנסיםשלהאוטומטיבכוונוןתקלהישנה*
.)132עמוד3(ידניבאופןהראשייםהפנסיםאתכוונן0

פלוסאדפטיבידרךאורותעזר
הרכבספרראהכעתזמיןאינו

.כעתזמיןאינופלוסהאדפטיביהדרךאורותעזר*
.זמיןשובפלוסאדפטיבידרךאורותעזרתוצגהבאהההודעה.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

.בנסיעההמשך0
פלוסאדפטיבידרךאורותעזר
פעילאינו

.פלוסהאדפטיביהדרךאורותבעזרתקלהישנה*
המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

.החירוםמאותתיבמתגתקלהישנה*תקלהחירוםמאותתי
.למוסךסע0
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&
הרכבספרראהפועלאינו

.במנוחהבחימוםזמניתתקלה*
.במנוחההחימוםאתלהפעילדקותכמהשלבהפרשיםפעמיםארבענסה:קרוהמנועאופקיתמאוזןעומדהרכבכאשר0
.מורשהלמוסךפנה:נדלקאינובמנוחההחימוםאם0
15-למעלחיצוניתבטמפרטורה% °Cבמנוחההחימוםאתלהפעילניתןלא.

&
חלשהמצברפועלאינו

.מדינמוךהאספקהמתח*
.נכבהבמנוחההחימום

.מספיקנטעןשהמצברעדארוכהנסיעהסע0

&
הרכבאתתדלקפועלאינו

.במנוחההחימוםאתלהפעילאפשראי.מדינמוךהדלקמלאי*
.ברכבדלקמלא0
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.כושלעדכוןעקבפועלאינוהנהגצג*
.המנועכשיותנעפעםבכלמופיעההצגהודעת

כושלהנהגצגכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.לבטיחותהקשורותמערכותשלבתפקודהגבלותלזהותתוכללא,חלקיתמתקלקלאולגמריכושלהנהגשצגבמקרה
.שלךהרכבשלהבטיחותעללהשפיעעלולהדבר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הרכבאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

.מורשהלמוסךהודע.בטוחבמקוםדיחויללאהרכבאתהעמד,הרכבשלהבטיחותמאפייניעלהשפעהוקיימתבמידה
עללהשפיעעלולהדבר.הרכבמהירותתצוגתאתאוהרכבשלהבטיחותמערכותבתפקודהגבלותלדגומהלזהותתוכללאהנהגבצגתקלהבעת

.)252עמוד3(הרכבשלהבטיחות
.הרכבאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

d
הצתהכבהלנסיעהמוכןהרכב
הרכבעזיבתלפני

.לפעולהמוכןבמצבכשהואהרכבאתלעזובעומדאתה*
.המפתחאתאתךוקחהידרדרותכנגדהרכבאתאבטח,ההצתהאתכבההרכבעזיבתלפני0
אתלהתניעהיחידהוהאפשרותלהתרוקןעשויוולט‑12-המצבראחרת.המושבחימוםכגון,חשמליצרכניכבההרכבאתעוזבאינךאם0

).התנעהכבליעם(חיצונימצברבאמצעותתהיההרכב
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ï
ההילוכיםבוררכאשררקתפעול
במצב

.iבסרקאוh,kבמצבכרגענמצאתההילוכיםשתיבתמאחרנעאינוהגרירהוו*
.הבלםדוושתעללחץ0
.jחניהמצבשלב0

ï
נעהגרירהוו

.פנימהאוהחוצהנעהגרירהוו*
גרורלחבראין.אלהבאמצעיםבמנוחהכשהואאותולהניעואיןאחריםעזראמצעיאוהרגל,הידבאמצעותההטיהתהליךאתלהאט,להאיץאין
.ההטיהתהליךבזמן
.ההודעהתכבהלפעולהמוכנהבעמדהנמצאהגרירהווכאשר

ï
נעילהבדוקגרירהוו

.גרורעםנסיעהבמהלךלפעולהתקיןבמצבאינוהגרירההתקן*

נעוללאגרירהוועקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.)228עמוד3(חדשהטיהבתהליךהתחל0
.בנסיעהוהמשךהגרוראתחברנכביתהצגשהודעתלאחר0

419וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

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

.הידרדרותמפניאותוואבטחהמחוברהגרוראתנתק0
.)228עמוד3(חדשהטיהבתהליךהתחל:פנימהפנימהמוטהמוטההגרירההגרירהווווכאשרכאשר0

.לפגושמתחתנתפסמכןולאחרנעולהאנכיתבעמדהנתפסהגרירהוו
.)228עמוד3(חדשהטיהבתהליךהתחל:החוצההחוצהמוטהמוטההגרירההגרירהווווכאשרכאשר0

.לפגושמתחתנתפסהגרירהוו

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

הגרירהוואתמחדשכיילאנא
המטעןבתאהלחצןבאמצעות

שלוולכינוסלפתיחההמתן

.לקויהגרירההתקןשלההטיהתהליך*
.לפגושמתחתנתפסהגרירהשוועד,ושלםחדשהטיהבתהליךהתחלהמטעןתאבמכסההלחצןבאמצעות0
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Ù
פנהבזהירותסעבהיגויתקלה
למוסך

.ההיגוימאפייניעללהשפיעעשויהדבר.הכוחבהגהתקלהאירעה*
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.למוסךסע0

Ù
מוגברכוחדרושבהיגויתקלה
הרכבספרראה

.תקיןאינוהכוחהגהמנגנון*

משתנהההגהשהתנהגותמאחרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.בהיגויכוחיותרלהפעילצורךיש,כללפועלאינואוחלקיתפועלהכוחהגהמנגנוןכאשר
.בזהירותלנסועהמשך,בבטחההרכבאתלנווטיכולאתהאם0
.מורשהלמוסךמידדווחאופנה0

Ù
ראהמידעצורבהיגויתקלה
הרכבספר

.מאודמוגבלההיגויכושר.בהיגויתקלהיש*

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךפנה0
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Ù
אחוריסרןבהיגויתקלה

.יותרגדוללהיותעשויהרכבשלהמלאהסיבובקוטר.כעתזמיןאינוהאחוריהסרןהיגוי*
.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0

:נכביתאינההצגעלההודעהאם
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.למוסךסע0

Ù
סעתקלהאחוריסרןהיגוי

למוסך

.האחוריהסרןבהיגויתקלהקיימת*
.עודמובטחתאינההאחוריהסרןשלההיגוייכולת
.מסובבבמצבלעמודלהיותעשויההגהקדימהישרהבנסיעה

.הנוכחילמצבהנסיעהמהירותהתאמתתוךזהירהבנסיעההמשך0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

Ù
מידעצורתקלהאחוריסרןהיגוי

.האחוריהסרןבהיגויתקלהקיימת*
.עודמובטחתאינההאחוריהסרןשלההיגוייכולת
.לחלוטיןמסובבבמצבלעמודלהיותעשויההגהקדימהישרהבנסיעה
.קבועהתראהצלילויושמעההגהגלגלשלהרטטגםיפעל,ההגהשללסיבובבהתאם

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
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!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךפנה0

.הרכבשלהיתררוחבאתבחשבוןקח,עצירהבעת0
חריגהשלגשרשראותמצב

המרביתמהמהירות
.שלגשרשראותעםלנסיעההמותרתהמרביתהמהירותממגבלתחרגת*

.יותרלאטסע0
ראהתקלהאקטיבימנועמכסה
הרכבספר

.הוזנקכברשהואמאחרמתפקדאינוהאקטיביהמנועתאמכסהאו)רגלהולכיהגנת(האקטיביהמנועתאבמכסהתקלה*
.למוסךסע0

C
.פתוחהאחתדלתלפחות*

.הרכבדלתותכלאתסגור0

M
.פתוחהמנועתאמכסה*

הנסיעהבזמןמשוחררהמנועתאמכסהכשנעילתתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.שלךהראייהשדהאתולחסוםלהיפתחעשויהמנועתאמכסה
.נסיעהבזמןהמנועתאמכסהנעילתאתלשחרראיןלעולם0
.נעולהמנועתאשמכסהלוודאישנסיעהכללפני0

לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
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.המנועתאמכסהאתסגור0

N
.פתוחההמטעןתאדלת*

פליטהמגזיהרעלהסכנתסכנהסכנה&

במהלךובמיוחד,פועלשהמנועבזמןפתוחנותרהמטעןתאמכסהאם.חמצני-חדפחמןכגוןרעיליםגזיםפולטיםפנימיתבעירהמנועי
.הרכבלפניםלחדורעלוליםפליטהגזי,נסיעה
.המטעןאתמכסהפתיחתלפניהמנועאתלדומםהקפד0
.נסיעהבזמןפתוחהמטעןתאמכסהאתלהשאיראןלעולם0

.המטעןתאדלתאתסגור0
.גניבהנגדהאזעקהבמערכתתקלהישנה*תקלהגניבהנגדאזעקה

.למוסךסע0

¥
שטיפהמימלא

.התחתוןלגבולמתחתאלירדהשטיפהמימפלס*
)284עמוד3(שטיפהמיהוסף0
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¥
למשךפעילאינטנסיביניקוי
שנ

.)135עמוד3(הופעלהקדמיתהשמשהשלהאינטנסיביהניקוי*

מנועמנוע

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

לחצןעללחץמנועלכבותכדי
שניותלפחותהדממההתנעה

אחרבזופעמיםאוברציפות
זו

.הנסיעהבמהלךהדממה-ההתנעהלחצןעללחצת*
.)152עמוד3(הנסיעהבמהלךהמנועהדממתעלמידע0

+
ספרראהקירורנוזלהוסף
הרכב

.קירורנוזלשלמדינמוךמפלס*

מדינמוךקירורנוזלמפלסעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.מדינמוךהקירורנוזלמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0

.)284עמוד3(קירורנוזלהוסף0
.המנועקירורמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךפנה0
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ÿ
מנועכבהעצורקירורנוזל

.מדיחםהקירורנוזל*
.המנועאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

להיפלטעשוייםאחריםרכבנוזליאוחמיםגזים,המנועבתאשרפהכשישנהאומדיחםשהמנועבזמןהמנועמכסהאתפותחיםכאשר
.בךולפגוע

.להתקררהחםלמנועאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0
.האשלמכביוהודעסגורהמנועתאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0

.מתקררשהמנועעדהמתן0
.המנועלמצנןהאווירלאספקתהפרעהשאיןודא0
.120°C-למתחתנותרתבתצוגההקירורנוזלשטמפרטורתכךתוךודא.המנועאתהרבהלאמץבליהקרובהמורשהלמוסךסע0

ÿ
.תקיןאינוהמאווררמנוע*

.120°C-למתחתנותרתבתצוגההקירורנוזלשטמפרטורתכךתוךודא.המנועאתהרבהלאמץבליהקרובהמורשהלמוסךסע0

8
רזרבידלקמכל

.העתודהלכמותהגיעהדלקמפלס*
.תדלק0
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!
הדלקמסנןאתנקה

.הדלקממסנןהמיםאתלנקזישאומלוכלךהדלקמסנן:דיזלדיזלמנועמנועבעליבעלירכביםרכבים*
.למוסךסע0

ý
אווירמסנןהחלף

.להחליפווישמלוכלךהמנועשלהאווירמסנן:דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכבים*
.למוסךסע0

הילוכיםהילוכיםתיבתתיבת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

הרכבכאשררקנסיעההילוך
נייח

.עומדהרכבכאשררקjחניהלמצבלשלבניתן*
.הרכבאתלעצורכדיהבלםדוושתעללחץ0
.jחניהלמצבשלבבמקוםעומדהרכבכאשר0

לצאתכדיהבלמיםעללחץ
נסיעהמהילוך

.אחרהילוךולשלבjממצבההילוכיםתיבתאתלהוציאניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.iסרקלהילוךאוh,kלמצבההילוכיםתיבתאתשלב0
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אוההילוכיםממצבלצאתכדי
הבלמיםעלללחוץיש

המנועאתולהתניע

.iסרקהילוךאוjחניהמצבמתוךאחרלמצבההילוכיםתיבתאתלהעבירניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
המנועאתהתנע0
.הילוךהחלף0

לחץאוהילוךלשלבכדי
הבלמיםעלראשית

.kאוhלמצבלשלבניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.kאוhלמצבההילוכיםתיבתאתשלב0

לחץמהילוךלצאתכדי
הבלםדוושתעלראשית

.kהילוךלשלבניסית*
.הבלםדוושתעללחץ0
.kלמצבההילוכיםאתשלב0

בלםאתבעצמךהפעלבחנייה
למוסךסעהחנייה

.jחניהבמצבבחירוםהחשמלבאספקתתקלהקיימת*
.למוסךסע0
.jחניהלמצבידניתההילוכיםתיבתאתלהעבירישהרכבשלחנייהכללפניאזעד0
.החשמליהחניהבלםאתהפעלמהרכבהיציאהלפני0

הנהגדלתהידרדרותסכנת
משולבלאהילוךפתוחה

.משולבiסרקהילוךאוh,kוהילוךלגמריסגורהאינההנהגדלת*
.jחניהלמצבלשלבישהרכבחנייתבעת0
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בלםאתשלבהידרדרותסכנת
חונהכשאתההחנייה

.jחניהלמצבלשלבניתןלא.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתהחנה0
.יידרדרשלאהרכבאתלאבטחכדיהחשמליהחנייהבלםאתהפעל0
.יתגלגלוהרכבבמידה,המדרכהלעבריתגלגלשהרכבבצורההקדמייםהגלגליםאתסובבבירידותאובעליות0

הופעלמצבהידרדרותסכנת
אוטומטיתהחלפהללאידנית

ל

.מופעלתההצתהאומותנעשהמנועבזמןiמצבשולב,מאודנמוכהנסיעהבמהירותאובמקוםעומדהרכבכאשר*

מהידרדרותוכתוצאהלרכבנזקהערההערה*

.מושבתjחניהלמצבהאוטומטיהשילוב,הנהגדלתפתיחתבעתאוכבויההתנעהמתגכאשר
.להתדרדרעלולהרכב
.לבלוםמוכןהיה0
.השגחהללאהרכבאתלהשאיראין0

.מלאהבעצירהנמצאשהרכבעד,הבלםדוושתעללחץ0
.jחניהלמצהאתשלבלחוצההבלםודוושתבמקוםעומדהרכבכאשר0
.kאוhלמצבההילוכיםתיבתאתהעברבנסיעהלהמשיךכדי0

אנאאוטומטיתהופעלמצב
מחדשהילוךשלב

.iלסרקאוטומטישילובבוצעבתנועהנמצאאובגלגולהרכבכאשר*
.jחניהלמצבאוטומטיבאופןישולבiסרקבמצבהנהגדלתפתיחתבעת%
.מלאהבעצירהנמצאשהרכבעד,הבלםדוושתעללחץ0
.jחניהלמצבאתשלבלחוצההבלםודוושתבמקוםעומדהרכבכאשר0
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.kאוhלמצבההילוכיםתיבתאתהעברבנסיעהלהמשיךכדי0

אפשריתאינהלאחורהנסיעה
למוסךפנה

.kההילוךאתלשלבאפשראי.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*
.למוסךסע0

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

.ההילוכיםתיבתמצבאתעודלהחליףניתןלא.ההילוכיםבתיבתתקלהישנה*למוסךסעהילוכיםהחלפותללא
.הילוךלהחליףבלימורשהלמוסךסע,hהילוךמשולבאם0
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,אחרמצבבכלנמצאתההילוכיםתיבתאם0
.מורשהלמוסךהודע0

למנועהנחהרכבאתעצור
ההילוכיםתיבתהמתןלפעול

מתקררת

.מוגבלבאופןבנסיעהלהתחילשתוכלאולנסועלהתחילתוכלשלאייתכן.מדיחמהההילוכיםתיבת*
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתתכבהאל0
.נכביתבצגשההודעהלאחררקבנסיעההמשך0

.הנוסףבמצברתקלהישנה*תקלהגיבוימצבר
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.למוסךסע0
.jחניהלמצבידניתההילוכיםתיבתאתלהעבירישהרכבשלחנייהכללפניאזעד0
.החשמליהחניהבלםאתהפעלמהרכבהיציאהלפני0

בלימהבלימה

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

!
הרכבספרראהחנייהבלם

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.דולקת!הצהובההחיווינורית*
:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)175עמוד3(החשמליהחניהבלםאתידניתהפעל0

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

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0
.)175עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0
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או
.)175עמוד3(החשמליהחנייהבלםאתאוטומטיתשחרר0
:החשמליהחנייהבלםאתלשחרראפשראימכןלאחראם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0
.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.מהבהבות!האדומההחיוויונורית!הצהובההחיווינורית*

.החשמליהחנייהבלםאתלשחרראולשלבהיהאפשראי
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0

:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.)175עמוד3(אותושלבואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
.אותושחררואזהחשמליהחנייהבלםאתידניתשלב0

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

.החשמליהחנייהבבלםתלקהישנה.נכביתאולהאירממשיכההיאמכןלאחר
:מדימדינמוכהנמוכההטעינההטעינהרמתרמתכאשרכאשר

וחיוויאזהרהונוריותבצגהודעות432



פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת
12Vמצבראתהטען0

:החנייההחנייהבלםבלםשילובשילוב
.החשמליהחניהבלםאתידניתהפעל0

:החשמליהחנייהבלםאתלשלבאפשראיאם
.למוסךסע0
.הידרדרותכנגדהגלגליםאתהצורךבמקרהאבטחהרכבאתמחנהאתהכאשר0

:החנייההחנייהבלםבלםשחרורשחרור
החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר,אוטומטיתמשתחרראינוהחשמליהחנייהובלםמתמלאיםאוטומטילשחרורהתנאיםאם0

.)175עמוד3(

:החשמליהחנייהבלםאתלשחרראפשראימכןלאחראם
.מורשהלמוסךהודע!בנסיעהלהמשיךאין0

!
החנייהבלםאתשחרר

.מהבהבת!האדומההחיווינורית*
:נסיעהבעתנעולהחשמליהחנייהבלם
R175עמוד3(מתמלאאינוהחשמליהחנייהבלםשלהאוטומטילשחרורהתנאיםאחד(.
R176עמוד3(החשמליהחנייהבלםבאמצעותחירוםבלימתבולםאתה(.
.החשמליהחנייהבלםשלאוטומטילשחרורהתנאיםאתבדוק0
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.החשמליהחנייהבלםאתידניתשחרר0

!
הפעללשחרורחנייהבלם

הצתה

.דולקת!האדומההחיווינורית*
.כבויהההצתההחשמליהחנייהבלםשחרורבעת
.ההצתהאתהפעל0

J
מידבלום

.המופעלתHOLDבפונקצייתאירעהתקלה*
.הצופרשלרצופההפעלהלהישמעעשויהלכךבנוסף
.המנועאתלהתניעתוכללא
.מהצגנעלמתשההודעהעדהבלםדוושתעלבחוזקהמידלחץ0

.המנועאתלהתניעשובניתןכעת

J
הבלמיםנוזלמפלסאתבדוק

.במיכלבלמיםנוזלשלמדינמוךמפלס*

מדינמוךהבלמיםנוזלכשמפלסתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מכךייפגעוהבלימהומאפייניהבלימהשפעולותייתכןמדינמוךהבלמיםנוזלמפלסכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0
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#
ספרראהבלמיםרפידותבדוק
הרכב

.השחיקהלמדהגיעוהבלמיםרפידות*
.למוסךסע0

לנהגלנהגעזרעזרמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

ë
כבוי

.מתמלאאינולהפעלהכלשהותנאיאומחליקשהרכבמאחרכבויהHOLDפונקציית*
.)181עמוד3(להפעלההתנאיםאתבדוקאוHOLDפונקצייתאתבהמשךשובהפעל0

é
פעילאינו

*ATTENTION ASSISTתקיןאינו.
.למוסךסע0
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é
הפסקה

*ATTENTION ASSIST183עמוד3(הנהגשלהלבתשומתחוסרשלהתגברותאועייפותזיהה(.
.הפסקהקח,הצורךבמידת0

P
שינה

הפסקהזעירה

*ATTENTION ASSIST183עמוד3(זעירהשינהשלסימניםזיהה(.
.אזהרהצליליישמעלכךבנוסף
.דיחויללאלהפסקהלעצורמומלץ0
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0

È
.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחרהמגבילאתלהפעילאפשראי*

.המגביללהפעלתלתנאיםלבשים0

È
פסיבי

.)185עמוד3(סביללמצביעבורהמהירותמגביל),קיקדאון(ההתנגדותלנקודתמעברההאצהדוושתעלתלחץאם*

.תקיןאינוהמגביל*פועלאינוהמגביל
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.למוסךסע0

ç
.מתמלאיםלהפעלההתנאיםכלשלאמאחר,DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזראתלהפעילניתןלא*

.)188עמודDISTRONIC)3האקטיביהמרחקשמירתעזרלהפעלתלתנאיםלבשים0

ç
פסיבית

.)185עמוד3(פסיבילמצבהמערכתאתתעבירDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתבעזרלהגדרהמעברההאצהדוושתעללחיצה*

ç
כבוי

בוטלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתשעזרסימןזהו,אזהרהצלילנשמעגםאם.בוטלDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)188עמוד3(אוטומטית

האקטיביהמרחקשמירתעזר
כעתזמיןאינו

הרכבספרראה

.זמניבאופןזמיןאינוDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)185עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.בנסיעההמשך0
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האקטיביהמרחקשמירתעזר
מתפקדאינו

.DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתבעזרתקלהישנה*
.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
.למוסךסע0

האקטיביהמרחקשמירתעזר
שובזמין

.שובלשימושמוכןDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר*
.)188עמודDISTRONIC)3האקטיביהמרחקשמירתעזראתהפעל0

.אפשריתאינהזוממהירותחריגה.חורףצמיגיעבורהשמורההמותרתהמרביתלמהירותהגעת*חורףצמיגימהירותהגבלת

ð
המרביתמהמהירותחריגה

).בלבדמסוימותבמדינות(המותרתהמרביתמהמהירותחרגת*
.יותרלאטסע0

עללשמירההאקטיביהעזר
ספרראהכעתזמיןאינוהנתיב
הרכב

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביההיגויעזר*
.)192עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.בנסיעההמשך0
.בצמיגיםהאווירלחץאתבדוקהצורךבמקרה0

אינוהאקטיביההיגויעזר
מתפקד

.זמיןנותרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר.האקטיביההיגויבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0
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זמיןאינוהאקטיביההיגויעזר
מרובותחירוםעצירותעקבכעת

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביההיגויעזרמרובותחירוםעצירותעקב*
.לתנועהבטוחבאופןועצורהרכבאתבעצמךנווט0
.מחדשאותההפעלואזההצתהאתכבה0

.שובזמיןהאקטיביההיגויעזר

Ø
חירוםעצירתמפעיל

.)192עמוד3(חירוםעצירתמתחילהאקטיביההיגויעזר.ההגהגלגלעלאינןשלךהידיים*
.ההגהגלגלעלידיךאתשים0

.)194עמוד3(החירוםעצירתביטולעלמידע

Ø
.)192עמוד3(שלוהמערכתייםלגבולותהגיעהאקטיביההיגויעזר*

.רבזמןבמשךההיגויאתעצמאיתהפעלתלא
.בטיחותיבאופןלנסועוהמשךבעצמךהרכבאתנווט0

האקטיביהחירוםעצירתעזר
הרכבספרראהכעתזמיןאינו

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהחירוםעצירתעזר*
.למוסךסע0

אינואקטיביחירוםעצירתעזר
מתפקד

.תקיןאינוהאקטיביהחירוםעצירתעזר*
.למוסךסע0

האקטיביהנתיבהחלפתעזר
הרכבספרראהכעתזמיןאינו

.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהנתיבהחלפתעזר*
.)195עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
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.בנסיעההמשך0

האקטיביהנתיבהחלפתעזר
מתפקדאינו

.האקטיביהנתיבהחלפתבעזרתקלהישנה*
.למוסךסע0

אינואקטיביתנועהפקקיעזר
הרכבספרראהכעתזמין

.זמיניםעדייןהאקטיביההיגויועזרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר.זמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהתנועהפקקיעזר*
.)185עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.בנסיעההמשך0

אינואקטיביתנועהפקקיעזר
הרכבספרראהמתפקד

.האקטיביהבלימהבעזרתקלהישנה*
.זמיניםעדייןהאקטיביההיגויועזרDISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר.הושבתהאקטיביהבלימהעזר
.למוסךסע0

כעתזמיןאינוהתמרוריםעזר
הרכבספרראה

.כעתזמיןאינוהתמרוריםעזר*
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

.בנסיעההמשך0
.התמרוריםבעזרתקלהישנה*פועלאינותמרוריםעזר

.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0
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אינוהמתלשטחאקטיביעזר
הרכבספרראהכעתזמין

.כעתזמיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר*
.)203עמוד3(לגבולהגיעההמערכת

.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות
.בנסיעההמשך0
או
.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

אינוהמתלשטחאקטיביעזר
פועל

.תקיןאינוהמתלשטחהאקטיביהעזר*
.למוסךסע0

אינוהמתלשטחאקטיביעזר
ספרראהגרורגרירתבעתזמין

הרכב

.עודזמיןיהיהלאהמתלשטחהאקטיביהעזר,לרכבהגרורשלחשמליחיבורלאחר*
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0

הנתיבעללשמירהאקטיביעזר
הרכבספרראהכעתזמיןאינו

.זמניבאופןזמיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר*
.)206עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.בנסיעההמשך0

הנתיבעללשמירהאקטיביעזר
פועלאינו

.תקיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר*
.למוסךסע0
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ç
ð
Ä
¸

המכםחיישניכעתזמיןלא
מלוכלכים

:האפשריותהסיבות.המכםבחיישניתקלה*
Rמלוכלכיםחיישנים
Rחזקגשם
Rבמדברלדוגמה,זורמתתנועהללאארוכותעירוניות-ביןנסיעות

.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן
.זמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:נכביתאינההצגעלההודעהאם
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.)288עמוד3(החיישניםכלאתנקה0
.מחדשהמנועאתהתנע0
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_
ð
Ä
à
á

המצלמהראותכעתזמיןלא
מוגבלת

:האפשריותהסיבות.מוגבלהמצלמהשלהראייהשדה*
Rהמצלמהשלהראייהשדהבאזורהקדמיתהשמשהעללכלוך
Rערפלאוחזקגשם
Rהמצלמהלפניהקדמיתהשמשהעלאדים

.ברכבהמובניתהחימוםמערכתידיעלדקות12-כתוךאוטומטיתמסולקיםהקדמיתהשמשהעלשזוהואדים%
.זמניבאופןזמינותאינןאותקינותאינןנסיעהבטיחותמערכותאונסיעהשמערכותייתכן
.זמינותלהיותישובוהנסיעהבטיחותומערכותהנסיעהמערכות,עודקיימותאינןלכךהסיבותכאשר
:נכביתאינההצגעלההודעהאם
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0
.הצורךבמידתהקדמיתהשמשהאתנקה0

כרגעמוגבלתראותנהגמצלמת
הרכבספרראה

:האפשריותהסיבות.מופחתתהנהגמצלמתשלהראות*
Rהנהגמצלמתשלהראייהשדהלתוךבולטיםמדבקותאוחפצים.
Rמלוכלכתהנהגמצלמת.
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.הנהגמצלמתשלהראייהשדהניקיוןעלשמור0
.)289עמוד3(הנהגמצלמתאתנקההצורךבמקרה0

המושבההגהמיקוםאתשנה
בשולינקודותשתראהעד
למעלההצג

.שלךהראייהקואתלוכדתאינההנהגמצלמת*
.המסךשלהעליוןבחלקונקודותששלזיהויעדוהמושבההגהמיקוםאתשנה0

מתפקדתאינההנהגמצלמת
הרכבספרראה

.הנהגבמצלמתתקלהקיימת*
.למוסךסע0

ä
היותרלכלסעתקלה

*AIRMATICהנהיגהמאפיינישללהשפיעעלולהדבר.בלבדמוגבלבאופןפועל.

מדיגדולההיגויזוויתעקבהקדמיבסרןולכנפייםלצמיגיםנזקיםייתכנוהערההערה*

.שפשוףלרעשילבושיםהנסיעהבמהלךחזקיםהיגוייםמנע0
.יותרגבוהרכבגובההגדראפשרואם,לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצורשפשוףרעשישומעאתהאם0

.ש"קמ80-מגבוההבמהירותלאאך,הרכבשלהנוכחילגבוהבהתאםסע0
.למוסךסע0

¢
מקסמהירות

*AIRMATICהנהיגהמאפיינישללהשפיעעלולהדבר.בלבדמוגבלבאופןפועל.
.היותרלכלש"קמ20-מהגבוההבמהירותלנהוגאין.מדיגבוההנוכחיהרכבגובהמצב0
.למוסךסע0
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É
מדינמוךהרכבעצור

.מדיקטןהרכבשלהגחוןשמרווחפיעלאףבנסיעההתחלת*
.לתנועהמתאיםבאופןתעצור0

.שנבחרהנסיעהלגובהיתרומםהרכב
.נכביתבצגשההודעהלאחררקבנסיעההמשך0

:AIRMATICבמערכתתקלהישנה,אזהרהצלילנשמעלכךובנוסף,נכביתאינההצגעלההודעהאם
.מורשהלמוסךמידהרכבאתוהבאש"קמ80-מהגבוההבמהירותלנהוגאין0

מדיגדולההיגויזוויתעקבהקדמיבסרןולכנפייםלצמיגיםנזקיםייתכנוהערההערה*

.שפשוףלרעשילבושיםהנסיעהבמהלךחזקיםהיגוייםמנע0
.יותרגבוהרכבגובההגדראפשרואם,לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצורשפשוףרעשישומעאתהאם0

.)208עמוד3(יותרגבוהרכבגובההגדר0
.לתקלהבהתאםיוגבההרכב

É
מעטהמתןמתרומםהרכב

.שנבחרהנסיעהלגובהיתרומםהרכב.מדינמוךמהקרקעהרכבגובה*
.נכביתבצגשההודעהלאחררקבנסיעהלהתחילניתן0
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עזרשלבתמרוניםהסיוע
חלקיתזמיןהאקטיביהחנייה
הרכבספרראהבלבד

.בלבדמוגבלבאופןזמיןאוזמניבאופןזמיןאינוהאקטיביהחנייהעזרשלבתמרוניםהסיוע*
.)288עמוד3(והמצלמותהחניהמערכתשלהחיישניםכלאתנקה0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

והסיוע
זמיניםאינםמאחורבתמרונים

גרורגרירתבעת

.הרכבשלהאחוריבצדועודזמיניםיהיולאבתמרוניםוהסיועPARKTRONICהחנייהעזר,לרכבהגרורשלחשמליחיבורלאחר*
.בצגההודעהאתואשרהשמאליהמגעפקדעללחץ0

מתפקדתאינה
הרכבספרראה

.PARKTRONICהחנייהבעזרתקלה*
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

.הרכבלסביבתלבשים,בנסיעההמשך0
או
.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0

האקטיביהחנייהעזר
אינםו

הרכבספרראהמתפקדים

.PARKTRONICהחנייהובעזרהאקטיביהחנייהבעזרתקלה*
.זמינהלהיותתחזורהמערכתעודקיימותאינןלכךכשהסיבות

.הרכבלסביבתלבשים,בנסיעההמשך0
או
.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךסעהצגעללהופיעממשיכהההודעהאם0
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!
÷

הרכבספרראהכעתזמיןלא

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

®ESP-ובABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

!
÷

הרכבספרראהפעילותאינן

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

®ESP-ובABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

÷
ספרראהכעתזמינהאינה
הרכב

*ESP®זמניתזמינהאינה.
.BASכגון,נוספותונסיעהבטיחותבמערכותתקלהשישנהייתכן

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

÷
הרכבספרראהפועלתאינה

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

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.הרכבאתעודתייצבלאESP®-הESP®-בתקלהישכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.מורשהבמוסך®ESP-הלבדיקתדאג0
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T
!
÷

הרכבספרראהפועלותאינן

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

®ESP-ובEBS,ABS-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

פונקציותהיקףפעילבלימהעזר
הרכבספרראהכעתמוגבל

®PRE‑SAFEאוהחומקההיגויעזר,לצמתיםפונקציההכוללהאקטיביהבלימהעזר:המתהמתלשטחלשטחעזרעזראואונהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים* PLUS
.מלאאוחלקיבאופןזמניתזמיניםאינם
.)197עמוד3(המערכתבגבולותאינםהסביבהתנאי
.בנסיעההמשך0

.זמינהלהיותתחזורהמערכת,המערכתגבולותאתתואמיםהסביבהתנאיכאשר
.המנועאתמחדשוהתנעלתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור,נכביתאינההצגעלההודעהאם0

פונקציותהיקףפעילבלימהעזר
הרכבספרראהמוגבל

®PRE‑SAFEאוהחומקההיגויעזר,לצמתיםפונקציההכוללהאקטיביהבלימהעזר:נהיגהנהיגהעזריעזריחבילתחבילתעםעםרכביםרכבים* PLUSזמניתזמיניםאינם
.בלבדמוגבלבאופןזמיניםאו
.למוסךסע0
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Mercedes me connect

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

ראההאבחוןבשקעהתקןזוהה
הרכבספר

מוגבלותהתקלותזיהוישלהרכבפונקציות*
Mercedesמערכתשליותראואחתראשיתבפונקציהתקלה me connect.
.)26עמוד3(האבחוןלשקעבנוגעלהערותלבשים0
.למוסךסע0

G
פועלתאינה

Mercedesמערכתשליותראואחתראשיתבפונקציהתקלה* me connectהחירוםקריאתמערכתשלאוSOS.
.למוסךסע0

מצברמצבר

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

#
וולטרשת

.ברכבוולט12-הברשתתקלהישנה*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
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#
הרכבספרראהעצור

.מדינמוכהטעינהלרמתוהגיעיותרנטעןאינווולט12המצבר*

למנוענזקיםלגרוםעשוינסיעההמשךהערההערה*

!בנסיעהלהמשיךאין0
.מורשהלמוסךפנה0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתדומם0
.מורשהלמוסךהודע0

#
אתלטעוןכדיהמנועאתהתנע
המצבר

.מדינמוכה12V-המצברשלהטעינהורמתכבויהמנוע*
.נחוציםבלתיחשמליצרכניכבה0

:12V-המצבראתלטעוןכדי
.ארוכהנסיעהסעאומסויםזמןלפרקלפעוללמנועהנח0

#
אתלטעוןכדיהרכבאתעצור
המנועאתהשארהמצבר
פועל

.מדינמוכהוולט12המצברשלהטעינהרמת*
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתתכבהאל0
.נכביתבצגשההודעהלאחררקבנסיעההמשך0
.מורשהלמוסךהודע:נכביתנכביתאינהאינהההודעהההודעהאםאם0
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Û
הרכבספרראהעצור

.ברכבוולט48-הברשתתקלהישנה*
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתדומם0
.מורשהלמוסךהודע0

Û
הרכבספרראהוולטמצבר

.בלבדמוגבלבאופןזמינותיהיוהנוחותפונקציות.לגמריתקיןבאופןפועלתאינהברכבוולט48-הרשת*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

Ý
וולטהמצברהמתןאנא
נטען

.בהתנעהסיועמספקאחרשרכבבזמןאומתאיםמטעןבאמצעותנטעןוולט12-השמצברבזמןההצתהאתהפעלת.מרוקןוולט48-המצבר*
.שובאפשריתהמנועהתנעתההודעההנהגצגעלתוצגדקותכמהכעבור.המתחממירבאמצעותאוטומטיתייטעןהמרוקןוולט48-המצבר
המנועאתהתנע0
.וולט48-המצבראתוולט12-המצבראתלטעוןכדידקותכמהברכבסעהמטעןניתוקלאחר0

:דקותכמהכעבורהצגעלמוצגתאינהשובאפשריתהמנועהתנעתההודעהאם
.המנועאתלהתניענסה0
.מורשהלמוסךהודע:מתניעאינוהמנועאם0

אפשריתאינההמנועהתנעת
הרכבספרראה

.המנועאתלהתניעניתןלא.מדינמוכהוולט48-המצברטעינתרמת*
.נחוציםבלתיחשמליצרכניכבה0
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Mercedes-Benzידיעלשאושר,מספיקטעינההספקבעלמטעןוולט12-המצברשלההתנעהכבליחיבורלנקודתחבר0

.)300עמוד3(
.ברכבהמתחממירבאמצעותנטעןברכבוולט48-המצבר

.המתחממירבאמצעותאוטומטיתנטעןוולט48-המצבר*שובאפשריתהמנועהתנעת
.וולט48-המצברואתוולט12-המצבראתלטעוןכדימהזמןברכבוסעהמנועאתהתנע0

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

בצמיגיםהאווירלחץבקרת
כעתזמינהאינה

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

אינהבצמיגיםהלחץבקרת
מתפקדת

.בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנה*

בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.אמורהשהיאכפייותראואחדבצמיגלחץאובדןלזהותיכולהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת
.והבלימהההיגוימאפייניואתהכבישהתנהגותאתלשבשלדוגמהיכוליםמדינמוךבהםהאווירשלחץצמיגים

.בצמיגיםהאווירלחץבקרתבדיקתלצורךלמוסךסע0
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אינהבצמיגיםהלחץבקרת
גלגליםחיישניחסריםמתפקדת

.מושבתתבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת.בצמיגיםהאווירלחץלניטורמתאימיםחיישניםקיימיםלאברכבהמורכביםבגלגלים*
.בצמיגיםהאווירלחץלניטורמתאימיםחיישניםעםגלגליםהרכב0

h
גלגליםחיישניחסרים

.זהבגלגלהאווירלחץיוצגלא.יותראואחדבגלגלחסרבצמיגיםהאווירלחץחיישן*
.מורשהבמוסךהתקולהצמיגחיישןאתהחלף0

h
צמיגיםבדוק

.יוצגהגלגלמיקום.יותראואחדבצמיגמשמעותיתנמוךהאווירלחץ*

בצמיגיםמדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

Rלהתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rאחידלאבאופןאו/והמידהעליתרלהתבלותעלוליםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.המומלציםהאווירללחצילבשים0
.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםואת)310עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
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h
בצמיגיםאווירלחץתקן

.השוניםבצמיגיםהאווירלחציביןמדיגבוהיםהפרשיםשקיימיםאולפחותאחדבצמיגמדינמוךהאווירלחץ*
.אווירמלאהצורךובמקרהבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
.)312עמוד3(בצמיגיםהאווירלחץבקרתאתמחדשהפעלבצמיגיםתקיןאווירלחץמכוונןכאשר0

h
תקיןלאצמיגלבשים

.יוצגהגלגלמיקום.יותראואחדבצמיגבפתאומיותירדהאווירלחץ*

לחץללאצמיגעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

Rולהינזקהמידהעליתרלהתחמםעלוליםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.לחץבושאיןצמיגעםתיסעאל0
.המותרהחירוםנסיעתממרחקלחרוגאין,לחץללאMOExtendedצמיגכאשר0
.בצמיגלתקרבנוגעלהנחיותלבשים0

.)293עמוד3(בצמיגתקרשללמצבהנחיות
.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםאתבדוק0

.בצהוביוצגוהצמיגיםהגבוהלערךמתקרבתהטמפרטורהכאשר.באדוםיוצגואלהצמיגים.מדיחםאחדצמיגלפחות*מדיחמיםצמיגים
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

מדיחמיםצמיגיםעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להתפוצץעלוליםמדיחמיםצמיגים
.להתקררלצמיגיםלאפשרכדיהנסיעהמהירותאתהאט0

.בצהוביוצגוהצמיגיםהגבוהלערךמתקרבתהטמפרטורהכאשר.באדוםיוצגואלהצמיגים.מדיחםאחדצמיגלפחות*מהירותהאט

מדיחמיםצמיגיםעםבנסיעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.להתפוצץעלוליםמדיחמיםצמיגים
.להתקררלצמיגיםלאפשרכדיהנסיעהמהירותאתהאט0

פליטהפליטהבגזיבגזיטיפולטיפול

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

Ø
הרכבספרראהמלא

.העתודהלסימוןמתחתירד®AdBlue-המפלס*
.)169עמודAdBlue®)3מידמלא0
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Ø
בעודחירוםמצבמלא

הרכבספרראה

.המוצגהנותרהנסיעהמרחקלאחרההספקלהגבלתמוביל®AdBlue-השלנמוךמפלס*
.)169עמודAdBlue®)3מידמלא0

Ø
מצבמלא

ללאמקסחירום
בעודהתנעה

.המוצגתמהמהירותהחלהספקלהגבלתמוביל®AdBlue-השלנמוךמפלס*
.המנועשלהתנעהעודתתאפשרלאשמוצגהנותרהנסיעהמרחקבתום
.)169עמוד3(המוצגת®AdBlue-הכמותאתלפחותמלא0

Ø
הפעלמלא

לאאחרתשנהמתןהצתה
התנעהתתאפשר

.המנועאתלהתניעניתןלא.נגמר®AdBlue-המלאי*
.)169עמוד3(המוצגת®AdBlue-הכמותאתלפחותמלא0
.שניות60-כוהמתןההצתהאתהפעל0
המנועאתהתנע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

¯
ראהמערכתשגיאת
הרכבספר

.®AdBlue-הבמערכתתקלה*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

¯
מצבבמערכתתקלה
ספרראהבעודחירום
הרכב

.יוגבלהרכבהספקשמוצגהנותרהנסיעהמרחקלאחר.®AdBlue-הבמערכתתקלה*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

¯
מצבבמערכתתקלה
ללאמקסחירום
בעודהתנעה

.המנועשלהתנעהעודתתאפשרלאהמוצגהנסיעהמרחקבתום.®AdBlue-הבמערכתתקלהעקבההספקהגבלת*
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

¯
ללאמערכתשגיאת
התנעה

.המנועאתלהתניעניתןלא.®AdBlue-הבמערכתתקלה*
.מורשהלמוסךמידעהודע0

מנועמנועשמןשמן

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

5
שמןליטרהוסףהבאבתדלוק
מנוע

.התחתוןלגבולהגיעהמנועשמןמפלס*

מדינמוךהמנועשמןכשמפלסנסיעהעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.מדינמוךהמנועשמןמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0

.)283עמוד3(מנועשמןליטר1מלאהבאההתדלוקבעצירת0

.)402עמוד3(המנועלשמןבנוגעהנחיות
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

5
מפלסהנמךמנועשמןמפלס
שמן

.מדיגבוההמנועשמןמפלס*

מדיגבוההמנועשמןכשמפלסנסיעהעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.מדיגבוההמנועשמןמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0

.במנועהשמןכמותלהפחתתמורשהלמוסךדיחויללאפנה0

5
דומםעצורמנועשמןמפלס
מנוע

.מדינמוךהמנועשמןמפלס*

מדינמוךהמנועשמןכשמפלסנסיעהעקבלמנוענזקיםהערההערה*

.מדינמוךהמנועשמןמפלסכאשרממושכתמנסיעההימנע0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.המנועאתדומם0
.)283עמוד3(מנועשמן'ל1מלא0
.המנועשמןמפלסאתבדוק0

.)402עמוד3(המנועלשמןבנוגעהנחיות
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותצגצגהודעתהודעת

5
מנועדומםעצורמנועשמןלחץ

.מדינמוךהשמןלחץ*

מדינמוךהשמןכשלחץנסיעהעקבלמנוענזקהערההערה*

.מדינמוךהשמןכשלחץמנסיעההימנע0

!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0

5
אינההמנועשמןמפלסמדידת

אפשרית

.תקיןאינוהשמןמפלסחיישןאוהתנתקהשמןמפלסלחיישןהאלקטרוניהחיבור*
.למוסךסע0

ובקרהובקרהאזהרהאזהרהנוריותנוריות
והחיוויוהחיוויהאזהרההאזהרהנוריותנוריותסקירתסקירת

.עצמיתבדיקהמבצעותמסוימותמערכותההצתההפעלתעם
אומהבהבותוההתרעההחיווימנוריותחלקהבדיקהבמהלך
נוריותכאשררק.לחלוטיןתקינהתופעהזוהי.קבוענדלקות
המנועהתנעתלאחרנדלקותאומהבהבותוההתרעההחיווי

.בתקלהמדוברהנסיעהבמהלךאו
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נהגנהגצגצג

הנהגהנהגמצלימתמצלימתעםעםהנהגהנהגצגצג

:וחיוויוחיוויאזהרהאזהרהנוריותנוריות
)463עמוד3(ריסוןמערכת6
ü463עמוד3(בטיחותחגורת(
ï464עמוד3(הגרירההתקן(
Ù464עמוד3()צהוב(כוחהגה(
Ù464עמוד3()אדום(כוחהגה(
Ù464עמוד3()צהוב(אחוריסרןהיגוי(
Ù464עמוד3()אדום(אחוריסרןהיגוי(
ÿ466עמוד3(קירורנוזלטמפרטורת(
)466עמוד3(מנועאבחון;
קדםחימום%
)466עמוד3(חשמליתתקלה#
התדלוקמכסהמיקוםחיוויעםדלקעתודת8

)466עמוד3(
)469עמוד3()אדום(חשמליחניהבלם!
)469עמוד3()צהוב(חשמליחנייהבלם!
J469עמוד3()צהוב(בלמים(
J469עמוד3()אדום(בלמים(
L472עמוד3(מרחקאזהרת(
äAIRMATIC)3472עמוד(

!ABS)3473עמוד(
÷ESP®)3473עמוד(
åESP® OFF)3473עמוד(
h475עמוד3(בצמיגיםאווירלחץבקרת(
T125עמוד3(חנייהאור(
L125עמוד3(נמוךאור(
K126עמוד3(גבוהאור(
)126עמוד3(איתותאור!#
R125עמוד3(אחוריערפלאור(
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הנוסעיםהנוסעיםבטיחותבטיחות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

6
ריסוןמערכתאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהריסוןמערכתשלהאדומההאזהרהנורית*
.)32עמוד3(הריסוןבמערכתתקלהישנה

הריסוןבמערכתמתקלהכתוצאהפציעהסכנתאזהרהאזהרה&

.תאונהשלבמקרהאמוריםשהםכפילפעוללאאובשוגגלפעולהלהיכנסעלוליםלילדיםהריסוןמערכתשלרכיבים
.ולתקנההריסוןמערכתאתלבדוקכדימורשהלמוסךמידפנה0

.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0
.מורשהלמוסךדיחויללאפנה0

ü
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית

מהבהבת

.מקוטעצלילומושמענדלקתהבטיחותחגורותשלהאדומהההתרעהנורית*
.הנסיעהבזמןחגוראינוהקדמיהנוסעאוהנהג
.)36עמוד3(לחגורנא0

.הקדמיהנוסעשלהמושבעלמונחיםחפצים
.הקדמיהנוסעממושבהחפציםאתהסר0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ü
הבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
דולקת

.המנועהתנעתלאחרנדלקתאינההבטיחותחגורתשלהאדומההאזהרהנורית*
.מקוטעאזהרהצליללהישמעעשוילכךבנוסף
.שלהםהבטיחותחגורותאתלחגורהקדמיולנוסעלנהגמזכירההבטיחותחגורתשלהאדומההאזהרהנורית
.)36עמוד3(לחגורנא0

.תכבהלאהבטיחותחגורתשלהאדומההאזהרהשנוריתלכךלגרוםעשוייםהקדמיהנוסעמושבעלחפצים

רכברכב

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ï
גרירההתקןאזהרהנורית

.דולקתהגרירההתקןשלהאדומההאזהרהנורית*
.ההטיהבשלבשהואאולפעולהמוכןאינוהגרירההתקן

נעוללאגרירהוועקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

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

.הנהגשבצגלהודעותלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

:ההטיהבשלבנמצאהגרירההתקןאם
.לשימושמוכןהואשבהלעמדהמגיעהגרירהשוועדהמתן0

Ù
)צהוב(כוחלהגהאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתכוחההגהשלהצהובההאזהרהנורית*
.תקיניםאינםעצמוההיגויאוהכוחהגהמנגנון
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0

Ù
)אדום(כוחלהגהאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהכוחהגהשלהאדומההאזהרהנורית*
.תקיניםאינםעצמוההיגויאוהכוחהגהמנגנון

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךפנה0

.הנהגשבצגלהודעותלבשים0

Ù
אחוריסרןהיגויאזהרהנורית

)צהוב(

.פועלשהמנועבזמןדולקתהאחוריהסרןהיגוישלהצהובההאזהרהנורית*
.האחוריהסרןבהיגויתקלהקיימת
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

Ù
אחוריסרןהיגויאזהרהנורית

)אדום(

.פועלשהמנועבזמןדולקתהאחוריהסרןהיגוישלהאדומההאזהרהנורית*
.האחוריהסרןבהיגויתקלהקיימת

מוגבלההיגויכאשרתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מובטחתאינהברכבהשימושבטיחותכללייעודובהתאםעודמתפקדאינוההיגויכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.הדרךבשוליובבטחהדיחויללאהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךפנה0

.הנהגשבצגלהודעותלבשים0

מנועמנוע

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

ÿ
)אדום(הקירורלנוזלאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהקירורנוזלשלהאדומההאזהרהנורית*
:האפשריותהסיבות
Rהטמפרטורהבחיישןתקלה
Rמדינמוךקירורנוזלמפלס
Rהמנועלמצנןהאווירלהזרמתהפרעה
Rתקיןאינוהמנועמצנןשלהמאוורר
Rתקינהאינהלמנועהקירורנוזלמשאבת
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

.120°Cשללטמפרטורהמעלחרגהקירורנוזל,אזהרהצלילנשמעלכךבנוסףאם

המנועתאמכסהפתיחתבעתכוויהסכנתאזהרהאזהרה&

ולפגועלהיפלטעשוייםאחריםרכבנוזליאוחמיםגזים,המנועבתאשרפהכשישנהאומדיחםשהמנועבזמןהמנועמכסהאתפותחיםכאשר
.בך
.להתקררהחםלמנועאפשרהמנועתאמכסהפתיחתלפני0
.האשלמכביוהודעסגורהמנועתאמכסהאתהשארהמנועבתאשרפהישנהאם0

!בנסיעהלהמשיךאין.המנועאתודומםלתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0

:הטמפרטורהסקאלתשלהתחתוןהקצהעלעומדהקירורנוזלטמפרטורתחיוויאם
.מורשהלמוסךהודע0
:הטמפרטורהסקאלתשלהעליוןהקצהעלעומדהקירורנוזלטמפרטורתחיוויאם
.מתקררשהמנועעדהרכבבקרבתתישארואלמהרכבצא0
.המנועלמצנןהאווירלאספקתהפרעהשאיןודא0
.120°C-למתחתנותרתבתצוגההקירורנוזלשטמפרטורתכךתוךודא.המנועאתהרבהלאמץבליהקרובהמורשהלמוסךסע0
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ÿ
)צהוב(הקירורנוזלאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהקירורנוזלשלהצהובההאזהרהנורית*
:האפשריותהסיבות
Rהטמפרטורהבחיישןתקלה
Rתקיןאינוהמצברקירוראוהילוכיםהעברתשמן,הטעינהאווירקירור

.המנועאתהרבהלאמץבליהקרובהמורשהלמוסךסע0

;
מנועאבחוןאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהמנועאבחוןשלהצהובההאזהרהנורית*
.הדלקבמערכתאוהפליטהבמערכת,במנועתקלהישנה
.חירוםבמצבלפעולעשויוהמנועהפליטהמערכילחריגהלגרוםעלולהדבר
.הרכבלבדיקתמורשהלמוסךהאפשריבהקדםסע0

.הדלקמכלשלמוחלטלריקוןעדשנסעתייתכן:דיזלדיזלמנועמנועעםעםרכביםרכבים
.ברציפותפעמיםארבעעדשלושהמנועאתהתנעהתדלוקלאחר0

.הרכבאתלבדוקצורךאין.מבוטלהחירוםמצב,נכביתהמנועאבחוןשלהאזהרהנוריתכאשר

#
חשמליתתקלהאזהרהנורית

.דולקתחשמליתתקלהשלהאדומההאזהרהנורית*
.החשמלבמערכתתקלהישנה
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

8
הדלקעתודתשלהאזהרהנורית
מאירה

.פועלשהמנועבזמןדולקתהדלקעתודתשלהצהובההאזהרהנורית*
.העתודהלכמותהגיעהדלקמפלס
.תדלק0

בלימהבלימה

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!
החנייהבלםשלבקרהנורית

)אדום(החשמלי

!
חשמליחנייהבלםחיווינורית

)צהוב(

.דולקתאומהבהבתהחשמליהחנייהבלםשלהאדומההחיווינורית*
.החשמליהחנייהבבלםתקלהכשישנהבנוסףנדלקתהצהובההחיווינורית
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0
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J
)צהובה(בלמיםאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהבלמיםשלהצהובההאזהרהנורית*

הבלמיםבמערכתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.ייפגעהרכבשלהבלימהשכושרייתכןהבלמיםבמערכתתקלהישנהכאשר
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0

.תקלהבולהיותעלולבהריםהנהיגההתחלתסייען
.מלפניםהנוסעמהרכבמספיקמרחקעלושמורהולמתובמהירותבזהירותסע0
.הנהגבצגהודעהומוצגתבמידהלבשים0
.למוסךסע0

J
)אדומה(בלמיםאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתהבלמיםשלהאדומההאזהרהנורית*
:האפשריותהסיבות
Rלהשתנותעשוייםהבלימהומאפייניהבלםבמגברתקלהקיימת.
Rבמיכלבלמיםנוזלשלמדינמוךמפלס.
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

פגוםהבלםמגברכאשרופציעהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

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

מדינמוךהבלמיםנוזלכשמפלסתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.מכךייפגעוהבלימהומאפייניהבלימהשפעולותייתכןמדינמוךהבלמיםנוזלמפלסכאשר
!בנסיעהלהמשיךאין.לתנועהבטוחבאופןמידהרכבאתעצור0
.מורשהלמוסךהודע0
.עצמאיבאופןבלמיםנוזללמלאאין0
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לנהגלנהגעזרעזרמערכתמערכת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

L
המרחקאזהרתשלאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךנדלקתהמרחקהתרעתשלהאדומהההתרעהנורית*
.שנבחרהלמהירותביחסמדינמוךלפניךהנוסעמהרכבהמרחק
.מדיגדולהבמהירותלמכשולמתקרבאתהאזהרהצלילנשמעלכךבנוסףכאשר
.לבלוםמוכןהיה0
.המרחקאתהגדל0

.)197עמוד3(האקטיביהבלימהעזרפונקציות

ä
)צהוב(שלדהאזהרהנורית

.דולקתAIRMATICהצהובההאזהרהנורית*
.AIRMATIC-בתקלהישנה
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0

ä
)אדום(שלדהאזהרהנורית

.דולקתAIRMATICהאדומההאזהרהנורית*
.AIRMATIC-בתקלהישנה

!מאודשוניםיהיוהרכבשלהנהיגהמאפייניהערההערה*
.למוסךסע0

.הנהגשבצגלהודעותלבשים0
.למוסךסע0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

Ä
אקטיביבלימהעזראזהרהנורית

.דולקתהאקטיביהבלימהעזרשלהצהובההאזהרהנורית*
.זמינהאינהשהמערכתאומוגבלהמערכתתפקוד

נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכותמערכות

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

!
ABSשלאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקתABSשלהצהובההאזהרהנורית*
.ABS-בתקלה
.EBD-בתקלהישנהאזהרהצלילגםנשמעאם

.תקינותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0

ABS-באוEBD-בתקלהכשישנההחלקהסכנתאזהרהאזהרה&
.בבלימהלהינעלעלוליםהגלגלים
.יכבונוספותנהיגהבטיחותמערכותלכךבנוסף.להתארךעלולהבלימהומרחק,מאודמוגבליםהבלימהומאפייניההיגויכשור
.זהירותבמשנהלנהוגהמשך0
.הבלימהמערכתבדיקתלצורךמורשהלמוסךמידפנה0
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

÷
מהבהבת®ESPשלהאזהרהנורית

.הנסיעהבמהלךמהבהבת®ESPשלהצהובההאזהרהנורית*
.)179עמוד3(האחיזהלגבולהגיעוברכביותראואחדגלגל
.והתנועההכבישולתנאיהאווירלמזגהנהיגהסגנוןאתהתאם0

÷
דולקת®ESPהאזהרהנורית

.פועלשהמנועבזמןדולקת®ESPהצהובההאזהרהנורית*
.®ESP-בתקלהישנה
.BASכגון,נוספותונסיעהבטיחותבמערכותתקלהשישנהייתכן
.הנהגשבצגלהודעותלבשים0

®ESP-בתקלהעקבהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

å
®ESPאזהרהנורית OFF

®ESPהצהובההאזהרהנורית* OFFפועלשהמנועבזמןדולקת.
ESP®כבויה.
.מתפקדותאינןאחרותנסיעהובטיחותנסיעהמערכותשגםייתכן
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פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

נסיעהבזמןכבויה®ESP-הכאשרהחלקהסכנתאזהרהאזהרה&

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

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

.)179עמודESP®)3-הלכיבויבנוגעלהנחיותלבשים0

בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

פתרונותפתרונותPPוכןוכןאפשריותאפשריותהשלכותהשלכות/סיבותסיבותחיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

h
לחץבקרתשלהאזהרהנורית
מהבהבתבצמיגיםהאוויר

.קבועדולקתמכןולאחראחתדקהלמשלמהבהבת)תקלה/לחץירידת(בצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכתשלהצהובהההתרעהנורית*
.בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהישנה

בצמיגיםהאווירלחץבבקרתתקלהכשישנהתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

.אמורהשהיאכפייותראואחדבצמיגלחץאובדןלזהותיכולהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת
.והבלימהההיגוימאפייניואתהכבישהתנהגותאתלשבשלדוגמהיכוליםמדינמוךבהםהאווירשלחץצמיגים
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.בצמיגיםהאווירלחץבקרתבדיקתלצורךלמוסךסע0

h
לחץבקרתשלהאזהרהנורית
דולקתבצמיגיםהאוויר

.דולקת)תקלה/לחץירידת(בצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכתשלהצהובהההתרעהנורית*
.הפחותלכלאחדבצמיגלחץירידתזיהתהבצמיגיםהאווירלחץלניטורהמערכת

בצמיגיםמדינמוךאווירלחץעקבתאונהסכנתאזהרהאזהרה&

Rלהתפוצץעלוליםהצמיגים.
Rאחידלאבאופןאו/והמידהעליתרלהתבלותעלוליםהצמיגים.
Rוההיגויהבלימהמאפייניועלהכבישהתנהגותעללהשפיעעשויזה.

.ברכבהשליטהאתלאבדעלולאתה
.המומלציםהאווירללחצילבשים0
.בצמיגיםהאווירלחץאתתקןהצורךבמקרה0

.לתנועהבטוחבאופןהרכבאתעצור0
.הצמיגיםואתבצמיגיםהאווירלחץאתבדוק0
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A
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129............................................עזרפונקציות

DISTRONIC
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
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I...............................162הנסיעהתוכניתהגדרת
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EQ Boost
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H
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I
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סמרטפוןשילובראה

K
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262..................................ותקלותתאונותניהול
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סמרטפוןשילובראה
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PRE-SAFE® Sound................................44

44..................................שננקטואמצעיםביטול
44.......................................................תפקוד
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396......................................................מושב
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הרכבהרכבפניםפניםאבטחתאבטחת
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אוורוראוורור
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125........................................סימטרינמוךאור
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129....................................)מורחבמורחב(קדמיקדמיערפלערפלאוראור
קריאהקריאהאוראור

246..................ידתנועותבאמצעותכיבוי/הדלקה
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128.........................................מהיר-כבישאור
125..................................................נמוךאור
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132.......................................המעבראורכוונון
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126.......................................גבוהאורמהבהב
127...................................חכמהתאורהמערכת
125................................................אורותמתג
126.........................................תכליתי-רבמתג
125...................)סימטרינמוךאור(ל"לחונסיעה
131.........................פלוסאדפטיביגבוהאורעזר

129.................................קשהאווירמזגתאורת
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128..............................אקטיביתעיקוליםתאורת
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163............................לאחורנסיעההילוךשילוב
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154...........................................להרצההערות
155.............................................נהיגההערות
197.....................................אקטיביבלימהעזר

HOLD......................................181פונקציית
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חשמליחנייהבלםראה

חנייהחנייהבלםבלם
חשמליחנייהבלםראה

174............................................חשמליחשמליחנייהחנייהבלםבלם
176.............................................חירוםבלימת
175.........................................אוטומטישחרור
175...............................ידנייםשחרוראושילוב
174.........................................אוטומטישילוב

ידידבלםבלם
חשמליחנייהבלםראה
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399..............................................................בנזיןבנזין

בקבוקוןבקבוקון
145..............................................הסרה/חיבור
בושםבושםבקבוקוןבקבוקון
הבישוםמערכתראה
141....................................................אקליםאקליםבקרתבקרת

78............................)נוחהפתיחה(הרכבאוורור
144......................הקדמיתמהשמשהאדיםהסרת
141......................................................הערה
142.............................................כיבוי/הפעלה
במושביםהפעלהיחידת(כיבוי/הפעלה

142................................................)האחוריים
מערכת(סנכרוןפונקצייתכיבוי/הפעלה

MBUX(...............................144המולטימדיה
המולטימדיהמערכת(A/Cשלכיבוי/הפעלה

MBUX(................................................143
141.....................האדיםמפשירשלכיבוי/הפעלה
141.............................הקדמיתהשמשההפשרת
143..........................................אוטומטיויסות
144................................................שיוריחום

145......)בישוםמערכת(הבקבוקוןשלהסרה/חיבור
146...............................הקדמיתהשמשהחימום
146.................................במנוחהאוורור/חימום
143.........................האקליםבקרתתפריטטעינת
THERMOTRONIC...........141הפעלהיחידת
142..................האחורייםבמושביםהפעלהיחידת

144........................................................יינון
141......................................הטמפרטורהכוונון
145.................................הבישוםמערכתכוונון
144.......................................אווירסחרורמצב

הפעלהיחידת(השיוריהחוםפונקציית
144...................................)האחורייםבמושבים

151...............................הכפפותתאאוורורפתח
150....................................מאחוראוורורפתחי
149...................................מלפניםאוורורפתחי
MBUX(............143מולטימדיהמערכת(קביעה
141..................................האווירחלוקתקביעת
141....................................האווירכמותקביעת

האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםאקליםאקליםבקרתבקרת
MBUX(............143מולטימדיהמערכת(הגדרה

גובהגובהבקרתבקרת
AIRMATICראה
אלקטרוניתאלקטרוניתיציבותיציבותבקרתבקרת

)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץבקרתבקרת

312...........................הצמיגיםטמפרטורתבדיקת
312............................בצמיגיםאווירלחץבדיקת
312...........................................מחדשהפעלה
311.....................................................תפקוד
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אדפטיביתאדפטיביתשיוטשיוטבקרתבקרת
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה

גג
נפתחנפתחפנורמיפנורמיגגגג

נפתחשמשגגראה
79....................................................נפתחנפתחשמששמשגגגג

82.........................................................בעיה
79........................................................סגירה
78..................................מפתחבאמצעותסגירה

81.....................................אוטומטיותפונקציות
81...................................בגשםסגירהפונקציית
79.......................................................פתיחה
78...............................המפתחבאמצעותפתיחה

גגוןגגון
116....................................................העמסה
116......................................................חיבור

)AIRMATIC(המתליםהמתליםמערכתמערכתגובהגובה
208......................................................כוונון

320.....................................................חירוםחירוםגלגלגלגל
320....................................................הנחיות

חלופיחלופיגלגלגלגל
חירוםגלגלראה

גלגליםגלגלים
316......................................................אחסון
309.....................................................בדיקה
אווירלחץבקרת(הצמיגיםטמפרטורתבדיקת

312.................................................)בצמיגים
אווירלחץבקרת(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת

312.................................................)בצמיגים
313.....................................................בחירה
311.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
315,316............................................החלפה
313...........................................בחדשהחלפה
317..................................גלגליםכיסוייהחלפת
309........................................רעשיםהיווצרות
313.........................................להתקנההנחיות
319......................................................הסרה
312...בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
319.....................................................התקנה
311...........................בצמיגיםאווירלחציטבלת
288......................................................טיפוח
310........................)הנחיות(בצמיגיםאווירלחץ

309.............................רגיליםלאנסיעהמאפייני
TIREFIT.......................................294ערכת
MOExtended................................293צמיגי

309..........................................שלגשרשראות
293.............................................בצמיגתקלה

302............................................................גרירהגרירה
שטוחהשטוחהגרירהגרירה

גרירהמוטמערכתראה
סירהסירהגרירתגרירת

גרירהמוטמערכתראה

דד
דגםדגם

הרכבנתונילוחיתראה
תנועהתנועהדיווחידיווחי

258..........................................התצוגההפעלת
400...............................................................דלקדלק

E10.......................................................399
399............................................)בנזין(איכות
400............................................)סולר(איכות
399.......................................................בנזין

400...........................נמוכותסביבהטמפרטורות
400.......................................................סולר
401............................................המיכלעתודת
401...........................................המיכלקיבולת
166.....................................................תדלוק
400....................................................תוספים
399............................................גופריתתכולת
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דלתדלת
67.....................................לדלתנוספתאבטחה
70....................................)חירוםמפתח(נעילה
69..............................אוטומטיתחשמליתנעילה
60...........)אחוריתדלת(ילדיםבפניבטיחותנעילת
67..........................................)מבפנים(פתיחה
67.................................)מבפנים(נעילהשחרור
70...........................)חירוםמפתח(נעילהשחרור

60.................)ילדיםילדיםבפניבפניבטיחותבטיחותנעילתנעילת(אחוריתאחוריתדלתדלת
המטעןהמטעןתאתאדלתדלת

HANDS-FREE ACCESS......................73
תאמכסהשלהתנועההגבלתכיבוי/הפעלה
76.......................................................המטען
405...............................................פתחמידות
72..............................אוטומטיתחשמליתנעילה
75...............................................נפרדתנעילה
72........................................................סגירה
71.......................................................פתיחה
75...........................)חירוםמפתח(נעילהשחרור

אינטרנטאינטרנטדפדפןדפדפן
267........................)המולטימדיהמערכת(סקירה

הה
האצההאצה

קיקדאוןראה
155.............................................אופטימליתאופטימליתהאצההאצה

155....................................................הפעלה
מהירותמהירותהגבלתהגבלת

מגבילראה
חורףחורףצמיגיצמיגימהירותמהירותהגבלתהגבלת

185......................................................כוונון
מערכתמערכתהגדרותהגדרות

251......................המערכתהגדרותתפריטסקירת
עיסויעיסויהגדרותהגדרות

101......................................................איפוס
מידהמידהקנהקנההגדרתהגדרת

מפהראה
64...........................................נעילהנעילהשחרורשחרורהגדרתהגדרת
הגההגה

104.............................................ההגהחימום
289......................................................טיפוח
103..........................................)חשמלי(כוונון

106................................תפעולזיכרוןפונקציית

גרירהגרירהמפנימפניהגנההגנה
85...............................................כיבוי/הפעלה
85.......................................................תפקוד

גניבותגניבותנגדנגדהגנההגנה
67.....................................לדלתנוספתאבטחה

84................................................אימובילייזר
רגלרגלהולכיהולכיהגנתהגנת

)רגלהולכיהגנת(אקטיבימנועמכסהראה
מניעתיתמניעתיתנוסעיםנוסעיםהגנתהגנת

)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה
®PRE-SAFEראה PLUS)נוסעיםהגנת

)פלוסמניעתית
פלסטיקפלסטיקיריעותיריעותהדבקתהדבקת

177.......................קולייםוחיישניםמ"מכחיישני
רגלייםרגלייםכפותכפותהדוםהדום

94........................................מאחורנוסעמושב
הדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקציית(אוטומטיתאוטומטיתמנועמנועהדממתהדממת
ECO(..........................................................158
גלגליתגלגלית-הכלהכלההנעהההנעה

4MATICראה
הובלההובלה

109.............................................העמסהכללי
304........................................................רכב
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)הנהגהנהגצגצג(הודעההודעה
צגהודעתראה
הצגהצגעלעלהודעההודעה

408.........................................)הנהגצג(הצגה
תקלהתקלההודעותהודעות
צגהודעתראה
408.......................................................צגצגהודעתהודעת

ç- - -km/h....................................437
È- - -km/h....................................436
éAttention Assist435.............פעילאינו
éATTENTION ASSIST436....!הפסקה

P ATTENTION ASSISTשינה
436...........................................!הפסקהזעירה

Ø XX,X lמלאAdBlueחירוםמצב:
XXX'מקס km/hבעודהתנעהללאXXX
km........................................................457
414..................)דוגמה(שמאלימעבראור:
448............הרכבספרראהכעתזמינהאינה÷
448.................הרכבספרראהפועלתאינה÷
G450.....................................פועלתאינה
417.......................חלשהמצברפועלאינו&

417...................הרכבספרראהפועלאינו&
417...................הרכבאתתדלקפועלאינו&
T449................הרכבספרראהפועלותאינן
447.................הרכבספרראהפעילותאינן!
Ý452.........נטעןוולט48-המצברהמתןאנא
J434................הבלמיםנוזלמפלסאתבדוק
h454....................................צמיגיםבדוק
435......הרכבספרראהבלמיםרפידותבדוק#
J434........................................מידבלום
434...........הצתההפעללשחרורחנייהבלם!
431...................הרכבספרראהחנייהבלם!
459.....מנועשמןליטר1הוסףהבאבתדלוק5
415.....................................אורותהדלק:
425...........הרכבספרראהקירורנוזלהוסף+
Á412.....................בחדשהמפתחאתהחלף
ý427..............................אווירמסנןהחלף
Á412.........................במפתחסוללההחלף
Ù422..........למוסךסעתקלהאחוריסרןהיגוי
Ù422...........מידעצורתקלהאחוריסרןהיגוי
Á413....)בצגאדומההודעה(זוההלאהמפתח

Á412......)בצגלבנההודעה(זוההלאהמפתח
dלפניהצתהכבהלנסיעהמוכןהרכב
418..............................................הרכבעזיבת
É445...................מעטהמתןמתרומםהרכב
מצבראתלטעוןכדיהמנועאתהתנע#

12V...................................................451-ה
ï419..........................נעילהבדוקגרירהוו
ï419....................................נעהגרירהוו
h454.........................גלגליםחיישניחסרים
ð438...................המרביתמהמהירותחריגה
415......................................אורותכבה:
ç437...............................................כבוי
ë435...............................................כבוי
פנהתקלהשמאללחלוןאווירכרית6
409..........................................)דוגמה(למוסך
ç442.....מלוכלכיםהמכםחיישניכעתזמיןלא
447................הרכבספרראהכעתזמיןלא!
443......מוגבלתהמצלמהראותכעתזמיןלא_
461...........מנועדומםעצורמנועשמןלחץ5
461..אפשריתאינההמנועשמןמפלסמדידת5
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20km/h......................444'מקסמהירות¢
426.................................רזרבידלקמכל8
ØמלאAdBlueבעודחירוםמצב

XXX km457..........................הרכבספרראה
ØמלאAdBlue456.............הרכבספרראה
ØמלאXX,X lAdBlueהצתההפעל.
457..........התנעהתתאפשרלאאחרת'שנ60המתן

424.................................שטיפהמימלא¥
409.............למוסךפנהתקלהריסוןמערכת6
460.........שמןמפלסהנמךמנועשמןמפלס5
460..........מנועדומםעצורמנועשמןמפלס5
Ø439..........................חירוםעצירתמפעיל
Û452.............הרכבספרראהוולט48מצבר
ÿ426...................מנועכבהעצורקירורנוזל
425......'שנ30למשךפעילאינטנסיביניקוי¥
427............................הדלקמסנןאתנקה!
מצבראתלטעוןכדיהרכבאתעצור#

451......................פועלהמנועאתהשאר12V-ה
É445.........................מדינמוךהרכבעצור
451..........................הרכבספרראהעצור#

Û452..........................הרכבספרראהעצור
È436.............................................פסיבי
ç437..........................................פסיבית
פנהתקלהשמאליתקדמית6
409..........................................)דוגמה(למוסך
450..................................וולט12רשת#
459.....התנעהללאAdBlueמערכתשגיאת¯
ספרראהAdBlueמערכתשגיאת¯
458.......................................................הרכב
433........................החנייהבלםאתשחרר!
h455........................תקיןלאצמיגלבשים
414..............פועלתאינהאוטומטיתתאורה:
415....פעילהאינהאקטיביתעיקוליםתאורת:
ïבמצבההילוכיםבוררכאשררקתפעול

P...........................................................419
Ùראהמוגברכוחדרושבהיגויתקלה
421................................................הרכבספר
Ù421.....למוסךפנהבזהירותסעבהיגויתקלה
Ù422......................אחוריסרןבהיגויתקלה
Ù421...הרכבספרראהמידעצורבהיגויתקלה

חירוםמצבAdBlueבמערכתתקלה¯
XXXבעוד km458...................הרכבספרראה

:חירוםמצבAdBlueבמערכתתקלה¯
XXX'מקס km/hבעודהתנעהללאXXX
km........................................................458
ä80סעתקלהkm/h444............היותרלכל
414.........................הרכבספרראהתקלה:
h455......................בצמיגיםאווירלחץתקן

DIGITAL LIGHT415....מוגבלפונקציותהיקף
MULTIBEAM LEDפונקציותהיקף

415......................................................מוגבל
PARKTRONICספרראהמתפקדתאינה

446.......................................................הרכב
PARKTRONICמאחורבתמרוניםוהסיוע

446.........................גרורגרירתבעתזמיניםאינם
PRE-SAFE Impuls Sideפועלתאינה

411..........................................הרכבספרראה
PRE-SAFE411.......הרכבספרראהפועלתאינה

424................................תקלהגניבהנגדאזעקה
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באמצעותהגרירהוואתמחדשכיילאנא
ולכינוסלפתיחההמתןהמטעןבתאהלחצן
420........................................................שלו
416...)ימנית/שמאליתתנועה(נמוךאורכוונוןבדוק

סעהחנייהבלםאתבעצמךהפעלבחנייה
428.....................................................למוסך
453................מתפקדתאינהבצמיגיםהלחץבקרת
חסריםמתפקדתאינהבצמיגיםהלחץבקרת
454...........................................גלגליםחיישני
453......כעתזמינהאינהבצמיגיםהאווירלחץבקרת
456.............................................מהירותהאט

XXX)חורףצמיגי(מהירותהגבלת km/h.....438
427................נייחהרכבכאשררקPנסיעההילוך
436......................................פועלאינוהמגביל
ספרראההמסומןבמקוםהמפתחאתהנח
413.......................................................הרכב

430..........למוסךפנהאפשריתאינהלאחורהנסיעה
זמיןהאקטיביהחנייהעזרשלבתמרוניםהסיוע
446.........................הרכבספרראהבלבדחלקית

זמיןאינוהנתיבעללשמירההאקטיביהעזר
438....................................הרכבספרראהכעת

408.....................................................הערות
452......הרכבספרראהאפשריתאינההמנועהתנעת
453..........................שובאפשריתהמנועהתנעת
450........הרכבספרראההאבחוןבשקעהתקןזוהה
הדממה-התנעהלחצןעללחץמנועלכבותכדי

אחרבזופעמים3אוברציפותשניות3לפחות
425...........................................................זו
דוושתעלראשיתלחץRמהילוךלצאתכדי

428......................................................הבלם
ללחוץישNאוPההילוכיםממצבלצאתכדי
428......................המנועאתולהתניעהבלמיםעל
עלראשיתלחץRאוDהילוךלשלבכדי

428...................................................הבלמים
)ימנית/שמאליתתנועה(נמוךאורכוונון
416.....................................בלבדידניתאפשרי
ספרראהכבויההקדמילנוסעהאווירכרית
409.......................................................הרכב

ספרראהמופעלתהקדמילנוסעהאווירכרית
410.......................................................הרכב
P.....427נסיעהמהילוךלצאתכדיהבלמיםעללחץ
430....................למוסךסעהילוכיםהחלפותללא

416...................................תקלהחירוםמאותתי
423........הרכבספרראהתקלהאקטיבימנועמכסה
הילוךשלבאנאאוטומטיתהופעלNמצב
429.....................................................מחדש
המרביתמהמהירותחריגהשלגשרשראותמצב

..............................................................423
430.......................................תקלהגיבוימצבר
444......הרכבספרראהמתפקדתאינההנהגמצלמת
ספרראהכרגעמוגבלתראותנהגמצלמת
443.......................................................הרכב
לאPהילוךפתוחההנהגדלתהידרדרותסכנת

428.....................................................משולב
ללאידניתהופעלNמצבהידרדרותסכנת

P................................429-לאוטומטיתהחלפה
כשאתההחנייהבלםאתשלבהידרדרותסכנת
429.......................................................חונה
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כעתזמיןאינופלוסאדפטיבידרךאורותעזר
416..........................................הרכבספרראה
416..........פעילאינופלוסאדפטיבידרךאורותעזר
גרירתבעתזמיןאינוהמתלשטחאקטיביעזר
441....................................הרכבספרראהגרור
ראהכעתזמיןאינוהמתלשטחאקטיביעזר
441................................................הרכבספר
441.................פועלאינוהמתלשטחאקטיביעזר
כעתזמיןאינוהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
441..........................................הרכבספרראה
441.........פועלאינוהנתיבעללשמירהאקטיביעזר
כעתמוגבלפונקציותהיקףפעילבלימהעזר
449..........................................הרכבספרראה
ראהמוגבלפונקציותהיקףפעילבלימהעזר
449................................................הרכבספר
עקבכעתזמיןאינוהאקטיביההיגויעזר

439.................................מרובותחירוםעצירות
438...................מתפקדאינוהאקטיביההיגויעזר
כעתזמיןאינוהאקטיביהנתיבהחלפתעזר
439..........................................הרכבספרראה

440..........מתפקדאינוהאקטיביהנתיבהחלפתעזר
PARKTRONIC-והאקטיביהחנייהעזר
446......................הרכבספרראהמתפקדיםאינם
440....הרכבספרראהכעתזמיןאינוהתמרוריםעזר
כעתזמיןאינוהאקטיביהחירוםעצירתעזר
439..........................................הרכבספרראה
439.............מתפקדאינואקטיביחירוםעצירתעזר
ראהכעתזמיןאינואקטיביתנועהפקקיעזר
440................................................הרכבספר
ספרראהמתפקדאינואקטיביתנועהפקקיעזר
440.......................................................הרכב
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
437........................הרכבספרראהכעתזמיןאינו
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
438..............................................מתפקדאינו
DISTRONICהאקטיביהמרחקשמירתעזר
438..................................................שובזמין
440................................פועלאינותמרוריםעזר
תיבתהמתןלפעוללמנועהנחהרכבאתעצור

430......................................מתקררתההילוכים

455.......................................מדיחמיםצמיגים
6שתראהעדהמושב/ההגהמיקוםאתשנה

444............................למעלההצגבשולינקודות
430............................עצורתקלההילוכיםתיבת

255........................................................יעדיעדהזנתהזנת
255...........................כתובתאוענייןנקודתהזנת
19..............................שימוששימושמכללמכללשיצאשיצארכברכבהחזרתהחזרת

19.......................................הסביבהעלשמירה
גלגלגלגלהחלפתהחלפת

317.............................................הרכבהגבהת
316.......................................................הכנה
320.............................................הרכבהנמכת
317.....................גלגליםכיסויישלהתקנה/הסרה
319...............................................גלגלהסרת
319.......................................חדשגלגלהתקנת
חירוםגלגלראה
317........................................גלגליםגלגליםכיסוייכיסוייהחלפתהחלפת
היגויהיגוי

157.........................................אחוריסרןהיגוי
157...............................................אחוריאחוריסרןסרןהיגויהיגוי
לאחורלאחורנהיגהנהיגההילוךהילוך

163.......................................................הנחת
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סרקסרקהילוךהילוך
164.......................................................הנחת

)אוטומטיאוטומטי(הנתיבהנתיבהכרתהכרת
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
165......................................הילוךהילוךלהחלפתלהחלפתהמלצההמלצה
165................................................הילוכיםהילוכיםהעברתהעברת

165................................הילוךלהחלפתהמלצה
165.........................................................ידני
העמסההעמסה
116.........................................................גגון

109.....................................................הערות
113...................................................תלייהוו
154..................................................להרצהלהרצההערותהערות
155...................................................נהיגהנהיגההערותהערות

155.......................................אופטימליתהאצה
155.................................לנהיגהכלליותהנחיות
154...........................................להרצההערות
125...................)סימטרינמוךאור(ל"לחונסיעה
בחורףבחורףהפעלההפעלה

310..................כיבוי/הפעלהשלגשרשראותמצב
309..........................................שלגשרשראות

בחירוםבחירוםהפעלההפעלה
153..........................................הרכבאתהתנע

)MBUXהמולטימדיההמולטימדיהמערכתמערכת(הצגהצג
238....................................................הגדרות

תאימותתאימותהצהרתהצהרת
25........................................................מגבה
TIREFIT.........................................26ערכת
22...............רדיובאמצעותהפועליםברכברכיבים
22.................................אלקטרומגנטיתתאימות

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

322.....................................................הערות
322.............................................קשרמכשירי
322.............................במנועאלקטרוניתמערכת

177..........................................................השבתההשבתה
המושבהמושבשלשלאוטומטיתאוטומטיתהתאמההתאמה

100......................................................כוונון
הצדהצדתמיכתתמיכתשלשלאוטומטיתאוטומטיתהתאמההתאמה

101......................................................כוונון
החגורההחגורההתאמתהתאמת

37...............................................כיבוי/הפעלה
36.......................................................תפקוד

נסיעהנסיעההתחלתהתחלת
נהיגההערותראה

התנעההתנעה
רכבראה
305.................................................בירידהבירידההתנעההתנעה
305................................................במשיכהבמשיכההתנעההתנעה
חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעה

חיצוניתהתנעהלכבלחיבורראה
הגרירההגרירההתקןהתקן

228.................הגרירהוושלהחוצה/פנימההטייה
מערכת(הגרירהוושלהחוצה/פנימההטייה

MBUX(.................................229מולטימדיה
228.....................................................הערות
406...........................................כלליותהערות
230...................................גרורשלניתוק/חיבור
288......................................................טיפוח
406...............................ותוספותאביזריםמידות
406..............................................בליטהמידת
232..........................................לאופנייםמנשא
406....................................לגרירהמותרמשקל
406............................................חיבורנקודות
407.................................................סרןעומס
407.....................................הגרירהוועלעומס
230..............................................חשמלישקע
226..........................................חוצהחוצהתנועהתנועההתראתהתראת
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וו
111.................................................המטעןהמטעןרשתרשתוווו
113.........................................................תלייהתלייהוווו

הנסיעההנסיעהדינמיקתדינמיקתויסותויסות
)אלקטרוניתיציבותבקרת(®ESPראה
אדפטיביאדפטיבימהירותמהירותויסותויסות

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
הדרךהדרךתנאיתנאיעלעלהמבוססהמבוססמהירותמהירותויסותויסות

191......................................................כוונון
190.....................................................תפקוד

מרחקמרחקויסותויסות
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
אוטומטיאוטומטימרחקמרחקויסותויסות

DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה

זז
176.................................)חונהחונהרכברכב(התנגשותהתנגשותזיהויזיהוי
התעייפותהתעייפותזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSISTזעירהשינהזיהויעם
עירנותעירנותחוסרחוסרזיהויזיהוי

ATTENTIONראה ASSIST

עייפותעייפותזיהויזיהוי
ATTENTIONראה ASSISTזעירהשינהזיהויעם
408..................................................הודעותהודעותזיכרוןזיכרון
הנתוניםהנתוניםהגנתהגנתזכויותזכויות

31..............................................נתוניםאחסון
31.....................................................יוצריםיוצריםזכויותזכויות
תאורהתאורההמשךהמשךזמןזמן

132....................................................חיצונית
134.......................................................פנימי

השבתההשבתהזמןזמן
177.......................מנוחהמצבשלביטול/הפעלה
177....................................המנוחהמצבתפקוד

חח
חגורהחגורה

בטיחותחגורתראה
34,37.............................................בטיחותבטיחותחגורתחגורת

37........................................................הסרה
37.....................החגורההתאמתשלכיבוי/הפעלה
36.................................)תפקוד(חגורההתאמת
36........................................................חגירה
289......................................................טיפוח
36.................................................גובהכוונון

35.......................................לחגורהאווירכרית
37...............................................התרעהנורית

34............................................הגנהפוטנציאל
34...................................מוגבלהגנהפוטנציאל
במושביםהבטיחותחגורותמצבתצוגת

37...................................................האחוריים
האחורייםהאחורייםלמושביםלמושביםבטיחותבטיחותחגורתחגורת

37.................................................מצבתצוגת
144.......................................................שיורישיוריחוםחום

144..................האחורייםבמושביםהפעלהיחידת
רעלרעלהסרתהסרתחומרחומר

®AdBlueראה

הפחתההפחתהחומרחומר
®AdBlueראה

USBחיבורחיבור
118..............................האחורייםהמושביםאזור
300................................חיצוניתחיצוניתהתנעההתנעהלכבללכבלחיבורחיבור

299...........................................כלליותהערות
PASSENGERמצבמצבחיוויחיווי AIR BAG

הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרולראה
חיותחיות

62.........................................ברכבמחמדחיות
62...............................................ברכבברכבמחמדמחמדחיותחיות
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קולייםקולייםוחיישניםוחיישניםממ"מכמכחיישניחיישני
177.........................................................נזק
288..............................................)טיפולטיפול(חיישניםחיישנים
315..................................................גלגליםגלגליםחילוףחילוף
חימוםחימום

אקליםבקרתראה
ההגהההגהחימוםחימום

104.............................................כיבוי/הפעלה
104.................................המושבלחימוםקישור

146.....................................הקדמיתהקדמיתהשמשההשמשהחימוםחימום
הקדמיתהשמשהחימוםראה
מושבמושבחימוםחימום

101.............................................כיבוי/הפעלה
משטחיםמשטחיםחימוםחימום

102......................................................כוונון
במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/חימוםחימום

149.....................................)רחוקשלט(בעיות
148..........................)רחוקשלט(סוללההחלפת
146........................)הפעלהיחידת(כיבוי/הפעלה
147.....................................)רחוקשלט(כוונון
MBUX(............147מולטימדיהמערכת(קביעה
148...................................)רחוקשלט(תצוגות

289......................................)טיפוחטיפוח(פלסטיקפלסטיקחיפויחיפוי

289.........................................)טיפוחטיפוח(תקרהתקרהחיפויחיפוי
288.............................................)טיפולטיפול(חישוקיםחישוקים

חלוןחלון
צד-חלונותראה
76........................................................צדצד-חלונותחלונות

78.........................................................בעיה
62....האחורייםבמושביםילדיםבפניבטיחותנעילת
76........................................................סגירה
78..................................מפתחבאמצעותסגירה
78................................................נוחותסגירת
83....................................)חשמלי(גלילהסוכך

77...................................בגשםסגירהפונקציית
77.........................................אוטומטיתפעולה
76.......................................................פתיחה
78...............................המפתחבאמצעותפתיחה
78...............................................נוחותפתיחת

אוויראווירחלוקתחלוקת
MBUX(............143מולטימדיהמערכת(הגדרה
141......................................................כוונון

בלימהבלימהכוחכוחחלוקתחלוקת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(.........................................181
19..................................................מקורייםמקורייםחלקיםחלקים

חנייהחנייה
חשמליחנייהבלםראה

טט
311..................................בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחצילחציטבלתטבלת
גרירהגרירהטבעתטבעת

305.....................................................התקנה
304..............................................אחסוןמקום

289............................................................טיפוחטיפוח
מסדרתהמטעןלתאמתקפלאחסוןארגז

EASY-PACK........................................289
288........................................חישוקים/גלגלים
289........................................................הגה
288.............................................הגרירההתקן
289...........................................בטיחותחגורת

288...................................................חיישנים
289............................................פלסטיקחיפוי
289..............................................תקרהחיפוי
289...............................................מושבכיסוי
288..............................................מגביםלהבי

287......................................דקורטיביתמדבקה
285............................................שטיפהמכונת
286...............................גבוהבלחץניקוימכשיר
288............................................360°מצלמת
288.................................לאחורהנסיעהמצלמת
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289.........................דקורטיבייםרכיבים/טבעיעץ
286........................................................צבע
289..........................................................צג

288..............................................מפלטצינור
289......................................................שטיח
286.............................................ידניתשטיפה
288....................................................שמשות
288..........................................חיצוניתתאורה
285........................................מים-אווירתעלת

259,260....................................................טלפוןטלפון
259.....................................................הערות
225............)מרחוקחנייהעזר(ניידטלפוןהרשאת
Secure(ניידטלפוןחיבור Simple

Pairing(.................................................260
260....................)ססמה-מפתח(ניידטלפוןחיבור
המושביםאזורניידטלפון(אלחוטיתטעינה

122................................................)האחוריים
260...............................................פעולהסוגי

260..................................הטלפוןתפריטסקירת
261............................הטלפוןבתפריטפונקציות

111.....................................)מאחור(אחסוןתא
ניידניידטלפוןטלפון

225..........................)מרחוקחנייהעזר(הרשאה
122......)האחורייםהמושביםאזור(אלחוטיתטעינה
323................................)מרבית(שידורעוצמת

323.....................................................תדרים
טלפוןראה
סמרטפוןשילובראה
141......................................................טמפרטורהטמפרטורה
הרגלייםהרגלייםלאזורלאזורטמפרטורהטמפרטורה
143......................................................כוונון
צמיגיםצמיגיםטמפרטורתטמפרטורת
312.................)בצמיגיםאווירלחץבקרת(בדיקה
311.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת

טעינהטעינה
USB.............................................118חיבור
121...................................)אלחוטי(ניידטלפון
300..............................................)רכב(מצבר

אלחוטיתאלחוטיתטעינהטעינה
121.....................................הערות/פעולהאופן
122................................................ניידטלפון
122............)האחורייםהמושביםאזור(ניידטלפון

יי
165..........................................בהגהבהגההילוכיםהילוכיםידיותידיות
14.........)האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםאזוראזור(בדלתבדלתהפעלההפעלהיחידתיחידת
עיליתעיליתהפעלההפעלהיחידתיחידת

10.......................................................סקירה

12.........................................הדלתותהדלתותהפעלתהפעלתיחידתיחידת
יינוןיינון

MBUX(..144המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה
גרורגרורייצובייצוב

180.....................................הערות/פעולהאופן
ילדיםילדים

45.............................................כלליותהערות
46........................................ברכבסכנותמינית

יצוליצול
גרירהמוטמערכתראה

ככ
289.........................................)טיפוחטיפוח(מושבמושבכיסויכיסוי
עבודהעבודהכליכלי

לרכבעבודהכליערכתראה
109...................................................העמסההעמסהכלליכללי
אוויראווירכמותכמות

141......................................................כוונון
אוויראווירכניסתכניסת

מים-אווירתעלתראה
29.....................................................חירוםחירוםכרטיסכרטיס
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37........................................................אוויראווירכריתכרית
33........................................................הזנקה
37...............)קדמינוסע,נהג(אמצעיתאווירכרית
37......................................לברכייםאווירכרית
35.......................................לחגורהאווירכרית
37.........................................לחלוןאווירכרית
37..........................................צדיתאווירכרית
37.................)קדמינוסע,נהג(קדמיתאווירכרית

37............................................התקנהמקומות
PASSENGERהבקרהנוריות AIR BAG.....41
37.......................................................סקירה

39............................................הגנהפוטנציאל
39...................................מוגבלהגנהפוטנציאל

37......................)קדמיקדמינוסענוסע,נהגנהג(אמצעיתאמצעיתאוויראווירכריתכרית
37............................................לברכייםלברכייםאוויראווירכריתכרית
לחגורהלחגורהאוויראווירכריתכרית

35.......................................הערות/פעולהאופן
33........................................................הזנקה

37...............................................לחלוןלחלוןאוויראווירכריתכרית
37.................................................צדיתצדיתאוויראווירכריתכרית
37........................)קדמיקדמינוסענוסע,נהגנהג(קדמיתקדמיתאוויראווירכריתכרית

לל
מגביםמגביםלהבילהבי

135....................................................החלפה
MAGIC(החלפה VISION

CONTROL(.........................................137
288......................................................טיפוח

מכשיריםמכשיריםלוחלוח
קוקפיטראה
הדגםהדגםזיהויזיהוילוחיתלוחית

396.......................................................מנוע
396........................................................רכב
396.............................................הרכבהרכבנתונינתונילוחיתלוחית

VIN......................................................396
EC.....................396-השלהפעלהרישיוןמספר
396.......................................מותרכוללמשקל
396..........................................מותרסרןעומס
396...................................................צבעקוד

אוויראווירלחץלחץ
בצמיגיםאווירלחץראה

311...........................................בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלחץלחץ
312.................)בצמיגיםאווירלחץבקרת(בדיקה
311.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
310.....................................................הערות

312...בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
311...........................בצמיגיםאווירלחציטבלת
TIREFIT.......................................294ערכת

הדממההדממה-התנעההתנעהלחצןלחצן
152...................ההצתהאוהמתחאספקתהפעלת
152.............................................הרכבהתנעת
171...............................................הרכבכיבוי

הילוכיםהילוכיםלחצנילחצני
בהגההילוכיםידיותראה
הגרירההגרירהלתפוחלתפוח

228...................................החוצה/פנימההטייה
מולטימדיהמערכת(החוצה/פנימההטייה

MBUX(................................................229

ממ
תקרתקר-אלאלמאפיינימאפייני

MOExtended................................293צמיגי
309.................................)רגיליםרגיליםלאלא(נסיעהנסיעהמאפיינימאפייני
היקפיהיקפימבטמבט

360°מצלמתראה
מגבהמגבה

25............................................תאימותהצהרת
316..............................................אחסוןמקום
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שמשותשמשותמגבימגבי
135....................................מגביםלהביהחלפת
MAGIC(מגביםלהביהחלפת VISION

CONTROL(.........................................137
135.............................................כיבוי/הפעלה

185............................................................מגבילמגביל
185.........................................המערכתגבולות
185............................................קבועההגדרה
185......................................................פסיבי
185.....................................................תפקוד

226,227...........................................התנגשותהתנגשותמגןמגן
287.........................)ניקויניקויהערותהערות(דקורטיביתדקורטיביתמדבקהמדבקה
בצמיגיםבצמיגיםאוויראווירלמילוילמילוימדחסמדחס

TIREFITערכתראה
מדיהמדיה

275.................וסמליםפונקציותשלכלליתסקירה
126..............................................גבוהגבוהאוראורמהבהבמהבהב
מרביתמרביתמהירותמהירות
מגבילראה

27...............................................................מוסךמוסך
מורשהמוסךראה

27.....................................................מורשהמורשהמוסךמוסך
מורשהמוסךראה

מועדפיםמועדפים
249.....................................................הוספה

87...............................................................מושבמושב
101...........................................הגדרותאיפוס

12...........................................כוונוןאפשרויות
101....הצדתמיכתשלהאוטומטיתההתאמההגדרת
94...............................מאחוררגלייםכפותהדום

100.......................המושבשלאוטומטיתהתאמה
102.........................................משטחיםחימום
87............................................)חשמלי(כוונון
מהמושביםהקדמיהנוסעמושבכוונון

90...................................................האחוריים
91........................................שכיבהמצבכוונון
91..................................)חשמליכוונון(מאחור
87................................הנהגמושבשלנכוןמצב

106................................תפעולזיכרוןפונקציית
100..........................................כוונוניםקביעת
הקדמיהנוסעמושבראה
פרטינהגמצבראה
14...........................)האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםאזוראזור(מושבמושב

14...........................................כוונוןאפשרויות
אחוריאחורימושבמושב

91........................................................מושב

לילדיםלילדיםבטיחותבטיחותמושבמושב
ISOFIX/i-Size)53............................)התקנה

Top Tether..............................................55
48.......................לילדיםריסוןלמערכותהמלצות
46.........................וסכנותלסיכוניםבנוגעהנחיות
45.............................................כלליותהערות
59..........................)הנחיות(הקדמיהנוסעמושב
אווירכריתנטרולללא(הקדמיהנוסעמושב

58...................................................)אוטומטי
ריסוןלמערכותמתאימיםישיבהמקומות
56.............................................חגורותלילדים
ריסוןלמערכתמתאימיםישיבהמקומות
i-Size.....................................53בתקןלילדים
ריסוןמערכותלעיגוןמתאימיםישיבהמקומות
ISOFIX.................................52בתקןלילדים
49............................................)הנחיות(עיגון

50.........................................האישורקטגוריות
57................................האחוריהמושבעלריסון
59..........................הקדמיהנוסעמושבעלריסון

הנהגהנהגמושבמושב
מושבראה
89.............................................הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעמושבמושב

90............................האחורייםמהמושביםכוונון
89.......................................הנהגממושבכוונון
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מצב(הראשמשענתשלהרמה/קדימהקיפול
95..................................................)פרטינהג
מושבראה
פונקציונליפונקציונלימושבמושב

הדלתותהפעלתיחידתראה
)האחורייםהאחורייםהמושביםהמושביםאזוראזור(פונקציונליפונקציונלימושבמושב

)האחורייםהמושביםאזור(מושבראה
מזוודותמזוודות

109....................................................אבטחה
111...................................................הרשתוו
292......................................................כיבויכיבוימטףמטף
שטיפהשטיפהמימי

שמשותשטיפתנוזלראה
405....................................................הרכבהרכבמידותמידות
258..........................................האווירהאווירמזגמזגעלעלמידעמידע
מיחזורמיחזור

שימושמכללשיצארכבהחזרתראה
285......................................)טיפוחטיפוח(שטיפהשטיפהמכונתמכונת
מחווניםמחווניםמכללמכלל

נהגצגראה
מנועמנועמכסהמכסה

281............................................סגירה/פתיחה

281.......................)פעילמנועתאמכסה(תפקוד
281...................)רגלרגלהולכיהולכיהגנתהגנת(אקטיביאקטיבימנועמנועמכסהמכסה

281..............................................פעולהאופן
286.........................)טיפוחטיפוח(גבוהגבוהבלחץבלחץניקויניקוימכשירמכשיר
28............................................רפואייםרפואייםעזרעזרמכשירימכשירי
קשרקשרמכשירימכשירי

322..........................................להתקנההערות
323................................)מרבית(שידורעוצמת
323.....................................................תדרים

ברכבברכבאבחוןאבחוןממשקממשק
אבחוןשקעראה
החלוןהחלוןמנגנוןמנגנון

צד-חלונותראה
מנועמנוע

153...................................)חירוםמצב(הפעלה
Remote(התנעה Online(.........................154
152......................)הדממה-התנעהלחצן(התנעה
300..........................................חיצוניתהתנעה
171........................)הדממה-התנעהלחצן(כיבוי
396...............................................מנועמספר

ECO.....................158הדממה-התנעהפונקציית
קריאהקריאהמנורתמנורת

פנימיתתאורהראה

הידרדרותהידרדרותמניעתמניעת
HOLDפונקצייתראה
לאופנייםלאופנייםמנשאמנשא

232.........................................גרורגרירתמצב
407.......................................................עומס

)מרכזימרכזיצגצג(הביתהביתמסךמסך
241.....................................................סקירה

)מרכזימרכזיצגצג(מגעמגעמסךמסך
242.....................................................תפעול

256............................................................מסלולמסלול
256....................................חלופימסלולבחירת

חלופיחלופימסלולמסלול
מסלולראה
רכברכבזיהויזיהוימספרמספר

VINראה
396......................................................מנועמנועמספרמספר
EC(................................396(הפעלההפעלהרישיוןרישיוןמספרמספר
EC...........................396-ההשלשלהפעלההפעלהרישיוןרישיוןמספרמספר

בטיחותבטיחותמערכותמערכות
נהיגהבטיחותמערכתראה
עזרעזרמערכותמערכות
נהיגהבטיחותמערכתראה
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268............חירוםחירוםלהזעקתלהזעקתMercedes-Benzמערכתמערכת
273..............................................עצמיאבחון
ERAבדיקהמצבשלעצירה/הפעלה

GLONASS...........................................273
268.......................................................מידע
271,273........................נתוניםהעברתעלמידע
270.....................................................סקירה
270...............................אוטומטיתחירוםקריאת
270.........................ידניתבהפעלהחירוםקריאת

אזהרהאזהרהמערכתמערכת
)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה
אזעקהאזעקהמערכתמערכת

)EDW(גניבהנגדאזעקהמערכתראה
EDW(.........................84(גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת

85.............................................האזעקהביטול
86.................הרכבפניםאבטחתשלכיבוי/הפעלה
85..................גרירהמפניההגנהשלכיבוי/הפעלה
84.......................................................תפקוד
86..............................הרכבפניםאבטחתתפקוד
85...............................גרירהמפניההגנהתפקוד

127..........................................חירוםחירוםאיתותאיתותמערכתמערכת
במנועבמנועאלקטרוניתאלקטרוניתמערכתמערכת

322.....................................................הערות

ADSזעזועיםזעזועיםבולמיבולמימערכתמערכת PLUS
AIRMATICראה
177........................................נהיגהנהיגהבטיחותבטיחותמערכתמערכת

ABS)179............)גלגליםנעילתלמניעתמערכת
BAS)179.........................)לבלימהעזרמערכת
EBD)Electronic Brakeforce

Distribution(.........................................181
183......................................אדפטיביבלם-אור

177....................................................אחריות
177.......................קולייםוחיישניםמ"מכחיישני
ESP®............................180-השלהגרורייצוב

177...................................................מצלמות
178.....................................................סקירה
197.....................................אקטיביבלימהעזר
STEERהיגויעזר CONTROL.................181
ESP®................................180שלצדרוחעזר
145................................................הבישוםהבישוםמערכתמערכת

145.............................בקבוקוןשלהסרה/חיבור
145......................................................כוונון
הנוסעיםהנוסעיםעלעלמניעתיתמניעתיתהגנההגנהמערכתמערכת

)מניעתיתנוסעיםהגנת(®PRE-SAFEראה
PLUSטיפוליםטיפוליםמערכתמערכת

ASSYSTראה PLUS

אגרהאגרהלכבישילכבישימערכתמערכת
140............................................קדמיתשמשה

גלגליםגלגליםנעילתנעילתלמניעתלמניעתמערכתמערכת
)גלגליםנעילתלמניעתמערכת(ABSראה
234............................................גרירהגרירהמוטמוטמערכתמערכת
מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת

176...........................)חונהרכב(התנגשותזיהוי
104.........המושבלחימוםההגהגלגלחימוםקישור
)מולטימדיהמערכת(פניםמערכותעזרMBUXראה
MBUXמולטימדיהמערכתראה
)מולטימדיהמערכת(צגראה
MBUX..............................240מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת

191...הדרךתנאיעלהמבוססהמהירותויסותהגדרת
I...............................162הנסיעהתוכניתהגדרת
240.....................................................הערות
177.......................מנוחהמצבשלביטול/הפעלה

143............................הרגלייםלאזורטמפרטורה
143.........האחורייםלמושביםהאקליםבקרתכוונון
310..................כיבוי/הפעלהשלגשרשראותמצב

240.....................................................סקירה
238................................התצוגההגדרותקביעת
177....................................המנוחהמצבתפקוד

אוויראווירמיזוגמיזוגמערכתמערכת
אקליםבקרתראה
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מתליםמתליםמערכתמערכת
AIRMATIC(...208(המתליםמערכתגובהכוונון
AIRMATICראה
נהיגהנהיגהמערכתמערכת

AIRMATICראה
ATTENTIONראה ASSISTזעירהשינהזיהויעם
מגבילראה
נהיגהבטיחותמערכתראה
360°מצלמתראה
לאחורהנסיעהמצלמתראה
נתיבלהחלפתאקטיביעזרראה
מתיםשטחיםלזיהויאקטיביעזרראה
הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
אקטיבימהירותהגבלתעזרראה
אקטיביהיגויעזרראה
אקטיביחניהעזרראה
PARKTRONICחנייהעזרראה
מרחוקחנייהעזרראה
אקטיביחירוםעצירתעזרראה
DISTRONICאקטיבימרחקשמירתעזרראה
תמרוריםעזרראה
HOLDפונקצייתראה
לבלימהלבלימהעזרעזרמערכתמערכת

)לבלימהעזרמערכת(BASראה

ריחריחמערכתמערכת
הבישוםמערכתראה
32.....................................................ריסוןריסוןמערכתמערכת

32..............................................עצמיתבדיקה
45........................לילדיםבנוגעעקרוניותהנחיות
32............................................לפעולהמוכנות
32...............................................התרעהנורית

32............................................הגנהפוטנציאל
32...................................מוגבלהגנהפוטנציאל
33........................................תאונהבעתתפקוד
32........................................................תקלה
השמשההשמשהשטיפתשטיפתמערכתמערכת

284.......................................................מילוי
חכמהחכמהתאורהתאורהמערכתמערכת
128.........................................מהיר-כבישאור
129..............................)מורחב(קדמיערפלאור
129...........................................טופוגרפיאיזון

130.............................................כיבוי/הפעלה
127.....................................................סקירה
131.........................פלוסאדפטיביגבוהאורעזר

129............................................עזרפונקציות
129.................................קשהאווירמזגתאורת
128..............................אקטיביתעיקוליםתאורת
129................................................עירתאורת
128..............................................פניהתאורת

257..............................................................מפהמפה
257......................................המפהכיווןבחירת
257........................................מידהקנההגדרת
257.......................................................הזזה
258............................האווירמזגעלמידעהצגת
258..........................המקוונתהמפהתכניתצוגת

מפוחמפוח
אקליםבקרתראה
141....................................................אדיםאדיםמפשירמפשיר
63..............................................................מפתחמפתח

64.........................................קוליסגירהאישור
66.........................................................בעיה
64.....................................נעילהשחרורהגדרת
65....................................מפתחותלצרורחיבור
65...............................................חירוםמפתח
65........................................................מצבר
63.......................................................סקירה

63....................................................פונקציות
64...............................................חשמלצריכת

הצתההצתהמפתחמפתח
מפתחראה
הרכבהרכבמפתחמפתח

מפתחראה
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חירוםחירוםמפתחמפתח
65.............................................הכנסה/הוצאה
70..................................................דלתנעילת
70......................................הדלתנעילתשחרור
75........................המטעןתאמכסהנעילתשחרור

רכברכבמפתחמפתח
מפתחראה

ERA-GLONASSבדיקהבדיקהמצבמצב
273...........................................עצירה/הפעלה

166.....................................................גלישהגלישהמצבמצב
גרורגרורגרירתגרירתמצבמצב

228.................הגרירהוושלהחוצה/פנימההטייה
מערכת(הגרירהוושלהחוצה/פנימההטייה

MBUX(.................................229מולטימדיה
228.....................................................הערות
230...................................גרורשלניתוק/חיבור
232..........................................לאופנייםמנשא
205....................מתיםשטחיםלזיהויאקטיביעזר
206......................הנתיבעללשמירהאקטיביעזר
230..............................................חשמלישקע

חירוםחירוםמצבמצב
291................................................זוהראפוד
291...............................האזהרהמשולשהוצאת
292.................................האזהרהמשולשהצבת

292................................................כיבוימטף
16.................................העזרהאפשרויותסקירת
292....................................ראשונהעזרהערכת

חנייהחנייהמצבמצב
139.................................................צדמראות
164......................................................שילוב
164.........................................אוטומטישילוב
באמצעותהקדמיהנוסעשלהצדמראתשמירת
139..............................................אחוריהילוך

מנוחהמנוחהמצבמצב
177............................................ביטול/הפעלה
177.....................................................תפקוד

92....................................................פרטיפרטינהגנהגמצבמצב
96...............רגיללמצבהקדמיהנוסעמושבהבאת
93.......פרטינהגלעמדתהקדמיהנוסעמושבהבאת
92.........................................................מידע
95...............הראשמשענתשלהרמה/קדימהקיפול

נהיגהנהיגהמצבמצב
164.......................................................הנחת

144..............................................אוויראווירסחרורסחרורמצבמצב
שלגשלגשרשראותשרשראותמצבמצב

310.............................................כיבוי/הפעלה
מצברמצבר

65........................................................מפתח

148..........................)במנוחהחימום(רחוקשלט
301....................................................)רכברכב(מצברמצבר

301....................................................החלפה
297....................................................הנחיות
299.....)מצברוטעינתבהתנעהחיצוניסיוע(הנחיות
300..........................................חיצוניתהתנעה
300......................................................טעינה
Remote(טעינה Online(..........................153

וולטוולט12מצברמצבר
)רכב(מצברראה
ההתנעהההתנעהמצברמצבר

Remote(טעינה Online(..........................153
הרכבהרכבמצברמצבר

)רכב(מצברראה
מצלמהמצלמה
360°מצלמתראה
לאחורהנסיעהמצלמתראה
212..................................................360°מצלמתמצלמת

216............................................תצוגהבחירת
216.....................)לאחורהנסיעהמצלמת(הגדרה
216......................)לאחורנסיעהמצלמת(הגדרה
הנסיעהמצלמת(GPSבאמצעותהפעלה
216....................................................)לאחור
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האוטומטיתהפעולהשלכיבוי/הפעלה
216................................)לאחורנסיעהמצלמת(

288......................................................טיפוח
215.......................................................לחצן
216...)לאחורנסיעהמצלמת(המצלמהכיסויפתיחת
212.....................................................תפקוד

הנהגהנהגמצלמתמצלמת
248.............................................כיבוי/הפעלה
247.....................................................סקירה

209.......................................לאחורלאחורהנסיעההנסיעהמצלמתמצלמת
216................................)360°מצלמת(הגדרה
216.........)360°מצלמת(GPSבאמצעותהפעלה
האוטומטיתהפעולהשלכיבוי/הפעלה

216.........................................)360°מצלמת(
288......................................................טיפוח
216............)360°מצלמת(המצלמהכיסויפתיחת
209,212.............................................תפקוד
360°מצלמתראה
פנימיתפנימיתמראהמראה

צדמראותראה
מראותמראות

צדמראותראה

138.......................................................צדצדמראותמראות
שלהפניםמערכותעזר(אוטומטיתבחירה

MBUX(................................................246
138......................................................כוונון
139................................................חנייהמצב

138......................................)אוטומטי(עמעום
106................................תפעולזיכרוןפונקציית
140.................................אוטומטימראותקיפול
138............................................פתיחה/קיפול

שירותשירותמרכזמרכז
מורשהמוסךראה

Mercedes-Benzשלשלשירותשירותמרכזמרכז
מורשהמוסךראה
אזהרהאזהרהמשולשמשולש

291.....................................................הוצאה
292......................................................הצבה
ראשראשמשענתמשענת

98.............................)מקדימההנמכה(אחוריות
98.......................)לראשנוחות-משענת(אחוריות
98........................העורףחימוםשלכיבוי/הפעלה
98...............)מאחור(נוספתכריתשלהסרה/חיבור
97..............)מלפנים(נוספתכריתשלהסרה/חיבור
99....................)מטהקיפול/מכניתהרמה(מאחור
97........................)לראשנוחות-משענת(מלפנים

95....................)פרטינהגמצב(הקדמיהנוסעצד
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלראשראשמשענתמשענת

95.................)פרטינהגמצב(הרמה/קדימהקיפול
396.....................................................כוללכוללמשקלמשקל
396.............................................מותרמותרכוללכוללמשקלמשקל
אורותאורותמתגמתג

125.....................................................סקירה
126................................................תכליתיתכליתי-רברבמתגמתג
חגורהחגורהמתחןמתחן

33........................................................הזנקה
אוויראווירמתלימתלי

AIRMATICראה

ננ
בלמיםבלמיםנוזלנוזל

403.....................................................הערות
)מנועמנוע(קירורקירורנוזלנוזל

284.............................................מפלסבדיקת
403.....................................................הערות

404..........................................שמשותשמשותשטיפתשטיפתנוזלנוזל
404.....................................................הערות
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תפעולתפעולנוזלינוזלי
AdBlue®...............................................401

399...............................................)בנזין(דלק
400...............................................)דיזל(דלק

398.....................................................הערות
403...............................................בלמיםנוזל
403.......................................)מנוע(קירורנוזל
404....................................שמשותשטיפתנוזל
402.................................................מנועשמן

400...........................................)דלק(תוספים
461............................................חיוויחיווי/אזהרהאזהרהנוריתנורית

åאזהרהנוריתESP® OFF..................474
468....................מנועאבחוןאזהרהנורית;
J470...............)אדומה(בלמיםאזהרהנורית
J470...............)צהובה(בלמיםאזהרהנורית
Ù466.....)אדום(אחוריסרןהיגויאזהרהנורית
Ù465.....)צהוב(אחוריסרןהיגויאזהרהנורית
ï464....................גרירההתקןאזהרהנורית
Ù465............)אדום(כוחלהגהאזהרהנורית
Ù465............)צהוב(כוחלהגהאזהרהנורית
ÿ466........)אדום(הקירורלנוזלאזהרהנורית
463...................ריסוןמערכתאזהרהנורית6

ÿ468..........)צהוב(הקירורנוזלאזהרהנורית
Ä473...........אקטיביבלימהעזראזהרהנורית
ABS......................473שלאזהרהנורית!
L472............המרחקאזהרתשלאזהרהנורית
ä472.................)אדום(שלדהאזהרהנורית
ä472.................)צהוב(שלדהאזהרהנורית
468................חשמליתתקלהאזהרהנורית#
החשמליהחנייהבלםשלבקרהנורית!

469....................................................)אדום(
474...............דולקת®ESPהאזהרהנורית÷
474.......מהבהבת®ESPשלהאזהרהנורית÷
hהאווירלחץבקרתשלהאזהרהנורית
476..........................................דולקתבצמיגים
hהאווירלחץבקרתשלהאזהרהנורית
475.......................................מהבהבתבצמיגים

üהבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית
464.....................................................דולקת
üהבטיחותחגורתשלהאזהרהנורית

463..................................................מהבהבת
469...מאירההדלקעתודתשלהאזהרהנורית8

469....)צהוב(חשמליחנייהבלםחיווינורית!
PASSENGER AIR BAG........................41

461.....................................................סקירה
בקרהבקרהנוריתנורית

חיווי/אזהרהנוריתראה
התרעההתרעהנוריתנורית

חיווי/אזהרהנוריתראה
חיוויחיווינוריתנורית

פנימיתתאורהראה
הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתשלשלאוטומטיאוטומטינטרולנטרול

..................................................................40,41
PASSENGERחיווינורית AIR BAG.........41
הנוסעשלהאווירכריתנטרולפונקצייתתפקוד
40.......................................................הקדמי

הקדמיהקדמיהנוסעהנוסעשלשלהאווירהאווירכריתכריתנטרולנטרול
הקדמיהנוסעשלהאווירכריתשלאוטומטינטרולראה
ותקלותותקלותתאונותתאונותניהולניהול

Mercedes me connect...........................262
ניווטניווט

254....................................................הפעלה
255.....................................................סקירה
יעדהזנתראה
מפהראה
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תכנוןראה
ניקויניקוי

טיפוחראה
לל"לחולחונסיעהנסיעה

125........................................סימטרינמוךאור
אוטומטיתאוטומטיתחשמליתחשמליתנעילהנעילה

69..........................................................דלת
72............................................המטעןתאדלת
נעילהנעילהשחרורשחרור/נעילהנעילה

KEYLESS-GO.......................................68
67.....................................לדלתנוספתאבטחה
69................האוטומטיתהנעילהשלכיבוי/הפעלה
70...............................................חירוםמפתח
67.........מבפניםהדלתותשלופתיחהנעילהשחרור

ילדיםילדיםבפניבפניהבטיחותהבטיחותנעילתנעילת
60................................................אחוריתדלת

62...............האחורייםהמושביםבאזורצד-חלונות
חמהחמהWi-Fiנקודתנקודת

253.....................................................הגדרה
הרכבהרכבנתונינתוני

405...............................................הרכבאורך
405...............................................הרכבגובה
DYNAMIC(הצגה SELECT(................162
406...................................................גגעומס

405...............................................הרכברוחב
405...........................................הגלגליםרוחק

מנועמנוענתונינתוני
162.......................................................הצגה

טכנייםטכנייםנתוניםנתונים
406...........................)גרירההתקן(שלוחהאורך

324....................................רדיולציודאישורים
406...................................)גרירההתקן(הערות
406....................)גרירההתקן(תוספותשלמידות
322.......................................................מידע
406...................)גרורגרירת(לגרירהמותרמשקל
406..........................)גרירההתקן(חיבורנקודות
407................................)גרורגרירת(סרןעומס
407.....................................הגרירהוועלעומס

חשמלחשמלנתיכינתיכי
נתיכיםראה
305...........................................................נתיכיםנתיכים

305.....................................................הערות
305............................................ההחלפהלפני
308...הקדמיהנוסעשלהרגלייםבאזורנתיכיםתיבת
308.................המכשיריםלוחבאזורנתיכיםתיבת
308.............................המטעןבתאנתיכיםתיבת
306..............................המנועבתאנתיכיםתיבת
305............................................מיקוםתרשים

סס
78......................................................נוחותנוחותסגירתסגירת
סדסד

עצירהסדראה
316.......................................................עצירהעצירהסדסד

316..............................................אחסוןמקום
הטלפוןהטלפוןשלשלפעולהפעולהסוגיסוגי

Bluetooth®......................260באמצעותטלפון
260..............................................ברכבטלפון

83.......................................................גלילהגלילהסוכךסוכך
79...........................................נפתחפנורמיגג

83........................................)חשמלי(צד-חלון
83............................................אחוריתשמשה

סוכנותסוכנות
מורשהמוסךראה
309..................................................הצמיגהצמיגסולייתסוליית
סולרסולר

400.....................................................הערות
400...........................נמוכותסביבהטמפרטורות

85...................)גניבהגניבהנגדנגדאזעקהאזעקהמערכתמערכת(אזעקהאזעקהסיוםסיום
בבלימהבבלימהסיועסיוע

)לבלימהעזרמערכת(BASראה
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בחנייהבחנייהסיועסיוע
אקטיביחניהעזרראה

בתמרוניםבתמרוניםסיועסיוע
228.............................................כיבוי/הפעלה

קפהקפהכוסכוססמלסמל
ATTENTIONראה ASSISTזעירהשינהזיהויעם
סמרטפוןסמרטפון
טלפוןראה
סמרטפוןשילובראה

18...........................................)דיגיטלידיגיטלי(הרכבהרכבספרספר
18............................................הדיגיטליהדיגיטליהרכבהרכבספרספר
רכברכבספרספר

20................................................הרכבאבזור

עע
תוכנהתוכנהעדכוןעדכון

252...........................................מערכתעדכוני
עדכוניםעדכונים

252................................חשוביםמערכתעדכוני
406.........................................................גגגגעומסעומס
סרןסרןעומסעומס

396.......................................................מותר
407.........................................גרורגרירתמצב

396................................................מותרמותרסרןסרןעומסעומס
407...........................................הגרירההגרירהוווועלעלעומסעומס

עומסיםעומסים
109.......................................................עיגון

ECOעזרעזר
159.....................................הערות/פעולהאופן

פלוספלוסאדפטיביאדפטיביגבוהגבוהאוראורעזרעזר
131.....................................................תפקוד

פלוספלוסאדפטיביאדפטיבידרךדרךאורותאורותעזרעזר
132.............................................כיבוי/הפעלה

195..................................נתיבנתיבלהחלפתלהחלפתאקטיביאקטיביעזרעזר
196.............................................כיבוי/הפעלה
195.....................................................תפקוד

203..........................מתיםמתיםשטחיםשטחיםלזיהוילזיהויאקטיביאקטיביעזרעזר
203.........................................המערכתגבולות
206.............................................כיבוי/הפעלה
205..............................................בלםהפעלת
205.........................................גרורגרירתמצב

203.....................................................תפקוד
206............................הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהאקטיביאקטיביעזרעזר

206.........................................המערכתגבולות
208.........................................הרגישותהגדרת
207.............................................כיבוי/הפעלה

208.............................האזהרהשלכיבוי/הפעלה
206.........................................גרורגרירתמצב

206.....................................................תפקוד
אקטיביאקטיביבלימהבלימהעזרעזר

197.....................................הערות/פעולהאופן
200......................................................כוונון

189.................................אקטיביאקטיבימהירותמהירותהגבלתהגבלתעזרעזר
189.....................................................תפקוד
189.....................................................תצוגה

STEERהיגויהיגויעזרעזר CONTROL
181.....................................הערות/פעולהאופן

192..............................................אקטיביאקטיביהיגויהיגויעזרעזר
192.........................................המערכתגבולות
194.............................................כיבוי/הפעלה
195............................נתיבלהחלפתאקטיביעזר
194.............................אקטיביחירוםעצירתעזר

192.....................................................תפקוד
הנהיגההנהיגההתחלתהתחלתעזרעזר

אופטימליתהאצהראה
226...........................................הנסיעההנסיעההתחלתהתחלתעזרעזר
182..............................................בעלייהבעלייהזינוקזינוקעזרעזר
219..............................................אקטיביאקטיביחניהחניהעזרעזר

227............................................תמרוןבלימת
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219.........................................המערכתגבולות
226....................................חוצהתנועההתראת
222.............................................מחניהיציאה
221.............................................לחניהכניסה
226....................................הנסיעההתחלתעזר

219.....................................................תפקוד
חנייהחנייהעזרעזר

PARKTRONICחנייהעזרראה
PARKTRONIC...........................216חנייהחנייהעזרעזר

216.........................................המערכתגבולות
219..................................האזהרהצליליהגדרת
219....................................................הפעלה
219.......................................................כיבוי
216.....................................................תפקוד

223..............................................מרחוקמרחוקחנייהחנייהעזרעזר
223.........................................המערכתגבולות
225......................................ניידטלפוןהרשאת
223.....................................................תפעול
223.....................................................תפקוד

יציאהיציאהעזרעזר
104.....................................הערות/פעולהאופן
105......................................................כוונון

כניסהכניסהעזרעזר
104.....................................הערות/פעולהאופן

105......................................................כוונון
נסיעהנסיעהלהתחלתלהתחלתעזרעזר

בעלייהזינוקעזרראה
הנתיבהנתיבעלעללשמירהלשמירהעזרעזר

הנתיבעללשמירהאקטיביעזרראה
MBUXשלשלהפניםהפניםמערכותמערכותעזרעזר

245................למצבבהתאםמהרכביציאהאזהרת
246.........החיצוניותהמראותשלאוטומטיתבחירה
עבורההתמצאותתאורתשלכיבוי/הדלקה
246.......................................................הנהג

אוהנהגבצדהקריאהתאורתשלכיבוי/הפעלה
246.............................ידמגעללאהקדמיהנוסע

עירנותעירנותעזרעזר
ATTENTIONראה ASSISTזעירהשינהזיהויעם

194...................................אקטיביאקטיביחירוםחירוםעצירתעצירתעזרעזר
אקטיביאקטיביתנועהתנועהפקקיפקקיעזרעזר

191.....................................................תפקוד
MBUXקוליקוליעזרעזר

243.............................שיח-דובאמצעותהנחייה
243.....................................................תפקוד

צדצדרוחרוחעזרעזר
180.....................................הערות/פעולהאופן

אקטיביאקטיביDISTRONICמרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר
190..............הדרךתנאיעלהמבוססמהירותויסות
195............................נתיבלהחלפתאקטיביעזר
194.............................אקטיביחירוםעצירתעזר

DISTRONIC...........185אקטיביאקטיבימרחקמרחקשמירתשמירתעזרעזר
188.....................................................בחירה
185.........................................המערכתגבולות
188................................מהירותהפחתת/הגדלת
188....................................................הפעלה
188.........................................המהירותטעינת
188............................................השבתה/כיבוי

188...................................ההגהבגלגללחצנים
188........................................המהירותשמירת
188......................................................תנאים
185.....................................................תפקוד

200...................................................תמרוריםתמרוריםעזרעזר
200.....................................הערות/פעולהאופן

200.........................................המערכתגבולות
202......................................................כוונון

ISOFIXבטיחותבטיחותמושבמושבעיגוןעיגון
53.......................................................התקנה
52.......................לעיגוןמתאימיםישיבהמקומות

i-Sizeלילדיםלילדיםבטיחותבטיחותמושבמושבעיגוןעיגון
53.......................................................התקנה
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53.......................לעיגוןמתאימיםישיבהמקומות
289.............................................)טיפוחטיפוח(טבעיטבעיעץעץ

TIREFIT...........................................294ערכתערכת
26............................................תאימותהצהרת
294..............................................אחסוןמקום
294.....................................................שימוש

גלגלגלגללהחלפתלהחלפתעבודהעבודהכליכליערכתערכת
316.....................................................סקירה

294.......................................לרכבלרכבעבודהעבודהכליכליערכתערכת
304..............................................גרירהטבעת
TIREFIT.......................................294ערכת

292...........................................ראשונהראשונהעזרהעזרהערכתערכת
עתודהעתודה

401........................................................דלק

פפ
המפתחהמפתחפונקציותפונקציות

64......................................................השבתה
A/Cפונקצייתפונקציית

MBUX(..143המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה
HOLD............................................181פונקצייתפונקציית
181.....................................הערות/פעולהאופן

182.............................................כיבוי/הפעלה

הדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקציית
ECOהדממה-התנעהפונקצייתראה
ECO..........................158הדממההדממה-התנעההתנעהפונקצייתפונקציית
158..............................................פעולהאופן
159............................................הפעלה/ביטול
158...............................אוטומטיתמנועהדממת
158.........................המנועשלאוטומטיתהתנעה
זיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקציית
106......................השמירהטעינת—ההגהגלגל
106......................הגדרותשמירת—ההגהגלגל
106.............................השמירהטעינת—מושב
106............................כוונוניםשמירת—מושב
106..................השמירהטעינת—חיצוניתמראה
106...............כוונוניםשמירת—חיצוניותמראות
106.....................................................תפעול
105.....................................................תפקוד
106....................השמירהטעינת—עיליתתצוגה
106....................הגדרותשמירת—עיליתתצוגה
אחורייםאחורייםמושביםמושביםזיכרוןזיכרוןפונקצייתפונקציית
107.....................................תפעולאחורימושב
108.........אחוריומושבהקדמיהנוסעמושבתפעול
107.....................................................תפקוד
בגשםבגשםסגירהסגירהפונקצייתפונקציית
81.............................................נפתחשמשגג

77..................................................צד-חלונות
סנכרוןסנכרוןפונקצייתפונקציית

MBUX(..144המולטימדיהמערכת(כיבוי/הפעלה
חניהחניהשערישעריפותחפותח

172.............................................תכנותלחצני
174..........................................הזיכרוןמחיקת
173..................................המתחלףהקודסנכרון
174...........................השערשלסגירהאופתיחה
174.............................................בעיותפתרון

הרכבהרכבפניםפנים
Remote(חימוםאוקירור Online(.............153

126......................................................איתותאיתותפנספנס
מגעמגעפקדפקד

235,236.............................................נהגצג
235,242.............................................תפעול
משתמשמשתמשפרופיליפרופילי

249............................משתמשאפשרויותבחירת
249.........................................משתמשהוספת
248........................................................פרופיליםפרופילים

248.....................................................הערות
149....................................................אוורוראוורורפתחיפתחי

150..........................................)מאחור(כוונון
149.........................................)מלפנים(כוונון
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151................................................כפפותתא
אוורורפתחיראה
פתחיםפתחים

אוורורפתחיראה
ברגלברגלהמטעןהמטעןתאתאמכסהמכסהפתיחתפתיחת

HANDS-FREE ACCESS......................73
78.....................................................נוחותנוחותפתיחתפתיחת

צצ
286.........................................)לניקוילניקויהנחיותהנחיות(צבעצבע
289.....................................................)טיפוחטיפוח(צגצג
)MBUXמולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(צגצג

241................................................הביתמסך
242.....................................)מולטימדיהמולטימדיהמערכתמערכת(צגצג

242.....................................................תפעול
)הנהגהנהגצגצג(צגצג

238.......................................הנהגבצגתצוגות
8,235.......................................................נהגנהגצגצג

235.....................................הערות/פעולהאופן
236.......................................לתפריטיםהנחיות
280.......................................טיפולמועדהצגת
461.....................................חיווי/אזהרהנוריות
238.........................................התצוגותסקירת

238.....................................................נהגצג
238............................................וולט48רשת

235.....................................................תפעול
צידניתצידנית

120.............................................התקנה/הסרה
118.....................................................שימוש

121.................................................אחסוןתא
288..........................................)טיפולטיפול(מפלטמפלטצינורצינור
MOExtended.....................................293צמיגיצמיגי
חורףחורףצמיגיצמיגי

185........................קבועהמהירותהגבלתהגדרת
צמיגיםצמיגים

316......................................................אחסון
309.....................................................בדיקה
אווירלחץבקרת(הצמיגיםטמפרטורתבדיקת

312.................................................)בצמיגים
אווירלחץבקרת(בצמיגיםהאווירלחץבדיקת

312.................................................)בצמיגים
313.....................................................בחירה
311.................)תפקוד(בצמיגיםאווירלחץבקרת
315,316............................................החלפה
313...........................................בחדשהחלפה
317..................................גלגליםכיסוייהחלפת
309........................................רעשיםהיווצרות

313.........................................להתקנההנחיות
319......................................................הסרה
312...בצמיגיםהאווירלחץבקרתשלמחדשהפעלה
319.....................................................התקנה
311...........................בצמיגיםאווירלחציטבלת
310........................)הנחיות(בצמיגיםאווירלחץ

309.............................רגיליםלאנסיעהמאפייני
TIREFIT.......................................294ערכת
MOExtended................................293צמיגי

309..........................................שלגשרשראות
293.............................................בצמיגתקלה

קק
QRקודקוד

29...............................................חירוםכרטיס
396.........................................................צבעצבעקודקוד

מטעןמטעןבתאבתאאחסוןאחסוןקופסתקופסת
מסדרתהמטעןלתאמתקפלאחסוןארגזראה

EASY-PACK
6..............................................................קוקפיטקוקפיט

6.........................................................סקירה
המיכלהמיכלקיבולתקיבולת

AdBlue®...............................................402
401........................................................דלק
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401............................................)דלק(עתודה
אוטומטיאוטומטימראותמראותקיפולקיפול

140.............................................כיבוי/הפעלה
165.........................................................קיקדאוןקיקדאון

165.....................................................שימוש
קירורקירור

אקליםבקרתראה
עזרהעזרהקריאתקריאת

חירוםלהזעקתMercedes-Benzמערכתראה

רר
ראותראות

144......................הקדמיתמהשמשהאדיםהסרת
146...............................הקדמיתהשמשהחימום

רדיורדיו
277.................וסמליםפונקציותשלכלליתסקירה

אינטרנטיאינטרנטירדיורדיו
TuneInראה
רישוםרישום

28..........................................................רכב
153...............................................................רכברכב

20........................................................אבזור
67.....................................לדלתנוספתאבטחה

78....................................)נוחהפתיחה(אוורור
29..............................................נתוניםאחסון
29...........................................לפגמיםאחריות
234......................................................גרירה
317.....................................................הגבהה
320.....................................................הנמכה
153...................................)חירוםמצב(הפעלה
177.......................מנוחהמצבשלביטול/הפעלה
177....................................................השבתה
Remote(התנעה Online(.........................154
152......................)הדממה-התנעהלחצן(התנעה
176.................................)חניה(התנגשותזיהוי
171........................)הדממה-התנעהלחצן(כיבוי
QR...................................29קודחירוםכרטיס
27...............................................מורשהמוסך

28.....................................רפואייםעזרמכשירי
KEYLESS-GO(............................68(נעילה
69.......................................)אוטומטית(נעילה
67...........................................)מבפנים(נעילה
70..................)חירוםמפתח(נעילהשחרור/נעילה
28........................................................רישום
KEYLESS-GO(..................68(נעילהשחרור
67.................................)מבפנים(נעילהשחרור
28...................................לייעודבהתאםשימוש
26.................................................אבחוןשקע
29...............................................נתוניםתיעוד

177....................................המנוחהמצבתפקוד
REACH..........................................28תקנת

289.....................................)טיפוחטיפוח(דקורטיבידקורטיבירכיברכיב
הפעלההפעלהרכיבירכיבי

20.................................................למגערגיש
20...................................למגעלמגערגישיםרגישיםהפעלההפעלהרכיבירכיבי
רדיורדיובאמצעותבאמצעותהפועליםהפועליםברכבברכברכיביםרכיבים

22............................................תאימותהצהרת
רעשרעש

PRE-SAFE® Sound................................44
309.........................................וצמיגיםגלגלים

וולטוולט48רשתרשת
21..........................................ההפעלהבטיחות

שש
289.................................................)טיפוחטיפוח(שטיחשטיח
123......................................................רכברכבשטיחשטיח
286........................................)טיפוחטיפוח(ידניתידניתשטיפהשטיפה
רכברכבשטיפתשטיפת

טיפוחראה
שיחותשיחות

Mercedes me........................................262
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Mercedesשיחותשיחות me
ההפעלהיחידתבאמצעותשיחותביצוע
262....................................................העילית
264.................................נתוניםלשידורהסכמה

-Mercedesשלהלקוחותלשירותהתקשרות
Benz.....................................................263
שלהלקוחותשירותמרכזעםקשריצירת

Mercedes-Benzשלאוטומטיזיהוילאחר
263.......................................תקלותאותאונות
263.......................................................מידע
264.........................................משודריםנתונים
264....................................לטיפולמועדקביעת

302...................................................גרירהגרירהשיטותשיטות
302.........................................מותרותמותרותגרירהגרירהשיטותשיטות
267................................................סמרטפוןסמרטפוןשילובשילוב

267.....................................................סקירה
בטוחבטוחשימוששימוש

25.................................)מגבה(תאימותהצהרת
TIREFIT(.................26ערכת(תאימותהצהרת
גליעלהמבוססיםרכברכיבי(תאימותהצהרת
22.........................................................)רדיו

22..........)אלקטרומגנטיתתאימות(תאימותהצהרת
זעירהזעירהשינהשינה

ATTENTIONראה ASSISTזעירהשינהזיהויעם

האורותהאורותכוונוןכוונוןשינויישינויי
125...................)סימטרינמוךאור(ל"לחונסיעה

שירותשירות
ASSYSTראה PLUS
לקוחותלקוחותשירותשירות

ASSYSTראה PLUS
מקווניםמקווניםשירותיםשירותים

31..............................................נתוניםאחסון
In-Carראה Office
התפריטהתפריטתכניתכנישיתוףשיתוף

241.....................................................סקירה
)במנוחהבמנוחהאוורוראוורור/חימוםחימום(רחוקרחוקשלטשלט

149......................................................בעיות
148...........................................סוללההחלפת
147......................................................כוונון
148....................................................תצוגות

הסביבההסביבהעלעלשמירהשמירה
19.......................שימושמכללשיצארכבהחזרת
19.......................................................הערות

שמןשמן
מנועשמןראה

283.......................................................מנועמנועשמןשמן
MB-FreigabeאוMB-Approval............403

403......................................................איכות
282............הנהגצגבאמצעותהשמןמפלסבדיקת
403...............................................מילויכמות
283.......................................................מילוי

402....................................................תוספים
אחוריתאחוריתשמשהשמשה

83.................................................גלילהסוכך
135,137,141..................................קדמיתקדמיתשמשהשמשה
140...................................................רדיוגלי

135....................................מגביםלהביהחלפת
MAGIC(מגביםלהביהחלפת VISION

CONTROL(.........................................137
141....................................................הפשרה
140.......................................אדום-תתמחזירה
קדמיתשמשהראה
שמשותשמשות
צד-חלונותראה
288...............................................)טיפולטיפול(שמשותשמשות
וולטוולט230שקעשקע

)וולט230(חשמלישקעראה
26.......................................................אבחוןאבחוןשקעשקע
)וולטוולט12(חשמליחשמלישקעשקע

117..............................האחורייםהמושביםאזור
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117....................................)וולטוולט230(חשמליחשמלישקעשקע
117..............................האחורייםהמושביםאזור
החלקההחלקהמונעותמונעותשרשראותשרשראות
שלגשרשראותראה
309.................................................שלגשלגשרשראותשרשראות

תת
111.......................................................אחסוןאחסוןתאתא

111.........................................................דלת
111...........................................המטעןרשתוו

111..........................................)מאחור(טלפון
111.................................................ידמשענת
111.........................................מרכזיתקונסולה

111.................................................כפפותתא
כפפותכפפותתאתא

151..............................................אוורורפתח
תאורהתאורה

אורותראה
פנימיתתאורהראה
)נהגנהגצגצג(תאורהתאורה

חיווי/אזהרהנוריתראה
חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה

אורותראה

288.....................................)טיפוחטיפוח(חיצוניתחיצוניתתאורהתאורה
133..................................................פנימיתפנימיתתאורהתאורה
134.......................................תאורההמשךזמן

133......................................................כוונון
133.............................................קריאהמנורת
133...............................................רקעתאורת

התמצאותהתמצאותתאורתתאורת
132.............................................כיבוי/הפעלה

חיפושחיפושתאורתתאורת
246..................ידתנועותבאמצעותכיבוי/הדלקה

129.......................................קשהקשהאוויראווירמזגמזגתאורתתאורת
נסיעהנסיעהתאורתתאורת

אוטומטיתנסיעהתאורתראה
126.....................................אוטומטיתאוטומטיתנסיעהנסיעהתאורתתאורת
128....................................אקטיביתאקטיביתעיקוליםעיקוליםתאורתתאורת
129......................................................עירעירתאורתתאורת
128.....................................................פניהפניהתאורתתאורת
רקערקעתאורתתאורת

133.........................)מולטימדיהמערכת(קביעה
אחסוןאחסוןתאיתאי

USB.............................................111חיבורי
אחסוןתאראה

אלקטרומגנטיתאלקטרומגנטיתתאימותתאימות
22............................................תאימותהצהרת

תדלוקתדלוק
AdBlue®.......................................169מילוי
166.............................................הרכבתדלוק

תדריםתדרים
323................................................ניידטלפון
323..............................................קשרמכשיר

31....................................................חינמיתחינמיתתוכנהתוכנה
תוכניותתוכניות
DYNAMICראה SELECT
נהיגהנהיגהתוכניותתוכניות
DYNAMICראה SELECT
עיסויעיסויתוכניותתוכניות

101...........................................הגדרותאיפוס
101................................בחירהקדמייםמושבים

אינדיבידואליתאינדיבידואליתנהיגהנהיגהתוכניתתוכנית
161.....................................................בחירה
162.....................................................הגדרה

31.................................................פתוחפתוחקודקודתוכנתתוכנת
)דלקדלק(תוסףתוסף

דלקראה
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סיכהסיכהחומריחומריתוספיתוספי
תוספיםראה
402..........................................................תוספיםתוספים

AdBlue®...............................................401
400........................................................דלק
402.................................................מנועשמן
)®AdBlue(תוספיםתוספים
®AdBlueראה

)מנועמנועשמןשמן(תוספיםתוספים
תוספיםראה
תחזוקהתחזוקה
ASSYSTראה PLUS
הרכבהרכבתחזוקתתחזוקת
ASSYSTראה PLUS

אוטומטיתאוטומטיתהילוכיםהילוכיםתיבתתיבת
DIRECTהילוכיםבורר SELECT.............163
165....................................בהגההילוכיםידיות
DYNAMICלחצן SELECT...................161
163...............................ההילוכיםבבוררמצבים
165...................................................קיקדאון
163............................לאחורנסיעההילוךשילוב
164.......................................סרקהילוךשילוב
164.....................................נהיגהלמצבשילוב
P....................................164חנייהמצבשילוב

161...........................................נהיגהתוכניות
165.....................................ידניתנהיגהתוכנית
163..................................הנוכחיההילוךתצוגת
161..................................הנהיגהתוכניתתצוגת

נתוניםנתוניםתיעודתיעוד
29..........................................................רכב
399..................................................גופריתגופריתתכולתתכולת
256.............................................................תכנוןתכנון

256................................................סוגבחירת
256.......................קבועותנסיעותמסלולהפעלת
256.....................................................חישוב

285...............................................מיםמים-אוויראווירתעלתתעלת
285.......................................................פנויה

תפריטתפריט
215...........................................וחנייהמצלמה

אקליםאקליםבקרתבקרתתפריטתפריט
143......................................................טעינה

הסאונדהסאונדתפריטתפריט
279.........................................פונקציותסקירת
תפריטיםתפריטים

236.....................................................הערות
)הנהגהנהגצגצג(תפריטיםתפריטים

236.....................................................הערות

עיליתעיליתתצוגהתצוגה
238.............................................כיבוי/הפעלה

106................................תפעולזיכרוןפונקציית
237.....................................................תפעול
236.....................................................תפקוד

ECOתצוגתתצוגת
159.....................................................תפקוד

163........................................הנוכחיהנוכחיההילוךההילוךתצוגתתצוגת
הצריכההצריכהתצוגתתצוגת

162......................................................טעינה
תקופתייםתקופתייםטיפוליםטיפוליםתצוגתתצוגת

ASSYSTראה PLUS
37.......האחורייםהאחורייםבמושביםבמושביםהבטיחותהבטיחותחגורותחגורותמצבמצבתצוגתתצוגת
רמזוררמזורתצוגתתצוגת

203..............................הרמזוריםתצוגתהפעלת
203.......................................................מידע
161........................................הנהיגההנהיגהתוכניתתוכניתתצוגתתצוגת
תקלהתקלה

302......................................................גרירה
304.............................................הרכבהובלת
316.............................................גלגלהחלפת
305.........................................במשיכההתנעה
32...............................................ריסוןמערכת
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16.................................העזרהאפשרויותסקירת
בצמיגתקלהראה
בגלגלבגלגלתקלהתקלה

316.............................................גלגלהחלפת
TIREFIT.......................................294ערכת
MOExtended................................293צמיגי

293....................................................בצמיגבצמיגתקלהתקלה
293.....................................................הערות

REACH................................................28תקנתתקנת
תריסתריס

גלילהסוכךראה
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