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Instrukcja obsługi
Klasa E

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki
Mercedes-Benz!
Przed odbyciem pierwszej jazdy nale¿y
poznaæ budowê i funkcje samochodu
marki Mercedes-Benz i przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to Pañstwu
wiêcej radoci z u¿ytkowania samochodu i pomo¿e zapobiec sytuacjom zagra¿aj¹cym Pañstwu lub innym osobom.
Wyposa¿enie dodatkowe zosta³o oznaczone gwiazdk¹*. W zale¿noci od modelu i kraju wyposa¿enie pojazdu mo¿e
byæ ró¿ne.

W przypadku dalszych pytañ prosimy
zwróciæ siê do ASO Mercedes-Benz.
Instrukcja obs³ugi, instrukcja skrócona
i ksi¹¿ka przegl¹dów stanowi¹ wyposa¿enie samochodu. Dlatego te¿ nale¿y
przechowywaæ je w samochodzie,
a w przypadku sprzeda¿y pojazdu  przekazaæ je nowemu w³acicielowi.
¯yczymy Pañstwu szerokiej drogi
DaimlerChrysler AG
i DaimlerChrysler Automotive Polska

Mercedes-Benz stale dostosowuje swoje pojazdy do najnowszych osi¹gniêæ
techniki i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, wyposa¿enia i
rozwi¹zañ technicznych. Dlatego te¿
dane, ilustracje i opisy zawarte w instrukcji obs³ugi nie stanowi¹ podstawy do jakichkolwiek roszczeñ.
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Wstêp

Co zawiera instrukcja
Instrukcja obs³ugi ma za zadanie wspieraæ u¿ytkowników pojazdów we wszystkich sytuacjach podczas u¿ytkowania
samochodu. Aby u³atwiæ szybkie odnajdywanie ¿¹danych informacji, ka¿dy rozdzia³ oznaczono innym kolorem.
Na pierwszy rzut oka
Rozdzia³ ten zawiera przegl¹d wszystkich
elementów wyposa¿enia obs³ugiwanych
z fotela kierowcy.
Pierwsza jazda
Rozdzia³ ten zawiera wszystkie informacje potrzebne do odbycia pierwszej jazdy. Jeli u¿ytkownik nie jedzi³ wczeniej
samochodami marki Mercedes-Benz lub
je¿eli samochód jest wynajêty, nale¿y
najpierw przeczytaæ ten rozdzia³.

Bezpieczeñstwo

Praktyczne rady

Rozdzia³ ten zawiera opis wszystkich
aspektów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pasa¿erów, pojazdu i jazdy.

Rozdzia³ ten zawiera szereg praktycznych rad pomocnych przy rozwi¹zywaniu ewentualnych problemów.

Szczegó³y obs³ugi

Dane techniczne
Rozdzia³ ten zawiera wszystkie wa¿niejsze dane techniczne pojazdu.

Rozdzia³ ten zawiera szczegó³owe informacje o wyposa¿eniu samochodu Mercedes klasy E. Stanowi on uzupe³nienie
rozdzia³u Pierwsza jazda i zawiera opisy innowacji technicznych. Ten rozdzia³
jest najbardziej interesuj¹cy dla osób,
które znaj¹ ju¿ podstawowe funkcje samochodu.
Eksploatacja

Spisy i indeksy
S³owniczek zawiera wyjanienia najwa¿niejszych terminów technicznych.
Spis treci i indeks umo¿liwiaj¹ szybkie
odnalezienie ¿¹danych informacji.

Rozdzia³ ten zwiera informacje potrzebne do eksploatacji samochodu.
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Wstêp
Oznaczenia graficzne

Gwiazdka oznacza wyposa¿enie
dodatkowe dla wszystkich modeli. Poniewa¿ nie wszystkie modele maj¹ to samo wyposa¿enie seryjne, wyposa¿enie Pañstwa pojazdu mo¿e odbiegaæ od niektórych opisów i ilustracji.
Ostrze¿enie
Ostrze¿enie zwraca uwagê na mo¿liwe
zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia.
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H

Wskazówka ekologiczna zawiera porady zwi¹zane z ochron¹ rodowiska.

!
Wskazówka zwraca uwagê na ewentualne zagro¿enia dla pojazdu.

i
Informacja zawiera porady lub informacje dodatkowe.

▼

*

Wskazówka ekologiczna

Symbol ten oznacza, ¿e nale¿y wykonaæ jak¹ czynnoæ.
Seria takich symboli oznacza seriê
czynnoci.
Symbol kontynuacji - oznacza, ¿e
opis danej czynnoci jest kontynuowany na nastêpnej stronie.

∇
∇

W instrukcji obs³ugi zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

▼

Oznaczenia graficzne

->

Strza³ka w s³owniczku oznacza, ¿e
nastêpuj¹cy po niej termin jest
równie¿ objaniony.

Wywietlacz
Tak¹ czcionk¹ drukowane s¹ komunikaty ukazuj¹ce siê na wywietlaczu
wielofunkcyjnym.

Wstêp
Ochrona rodowiska
Ochrona rodowiska
Wskazówka ekologiczna

H

Firma DaimlerChrysler kompleksowo
przestrzega zasad i przepisów zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska naturalnego, w³¹czaj¹c w to zarówno przyczynowe oddzia³ywanie procesów produkcyjnych, jak i finalnego produktu.

Zu¿ycie paliwa, elementów silnika,
uk³adu hamulcowego oraz ogumienia
w du¿ym stopniu zale¿¹ od sposobu
i warunków eksploatacji. Dlatego
nale¿y:
·

unikaæ jazdy na krótkich
odcinkach,

Celem takiego dzia³ania jest oszczêdne gospodarowanie zasobami rodowiska naturalnego, których zachowanie s³u¿y zarówno cz³owiekowi, jak
i naturze.

·

zwracaæ uwagê na prawid³owe
cinienie powietrza w ogumieniu,

·

unikaæ czêstych i gwa³townych
przyspieszeñ,

U¿ytkownicy pojazdów mog¹ wspomóc
ochronê rodowiska naturalnego,
eksploatuj¹c swój samochód ekologicznie.

·

unikaæ wo¿enia zbêdnego obci¹¿enia,

·

zdejmowaæ nieu¿ywane uchwyty
do nart i baga¿nik dachowy,

·

unikaæ rozgrzewania silnika przed
rozpoczêciem jazdy,

·

prze³¹czaæ biegi ju¿ przy 2/3
zakresu obrotów silnika dla danego biegu,

·

kontrolowaæ zu¿ycie paliwa,

·

wy³¹czaæ silnik podczas przerw
w jedzie spowodowanych
sytuacj¹ na drodze.

·

Równie¿ regularna obs³uga techniczna pojazdu s³u¿y ochronie rodowiska. Z tego powodu nale¿y
przestrzegaæ terminów obs³ugi,
które pojawiaj¹ siê na wywietlaczu asystenta serwisowego
na wywietlaczu serwisowym.

·

Prace obs³ugowe nale¿y przeprowadzaæ zawsze w autoryzowanej
stacji obs³ugi Mercedes-Benz.
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Wstêp
Bezpieczeñstwo eksploatacji
Bezpieczeñstwo eksploatacji
Zagro¿enie wypadkiem
Niefachowa ingerencja w uk³ady
elektroniczne pojazdu i ich oprogramowanie mo¿e spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ. Uk³ady
elektroniczne po³¹czone s¹ w sieæ
wymiany danych, wiêc efektem mo¿e
byæ równie¿ nieprawid³owe dzia³anie
uk³adów, które nie podlega³y bezporednio ingerencji.
Wszelkie naprawy lub modyfikacje
uk³adów elektronicznych nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie w autoryzowanej
stacji obs³ugi Mercedes-Benz.
Równie¿ inne niefachowe prace lub
zmiany dokonane w pojedzie mog¹
zagra¿aæ bezpieczeñstwu eksploatacji.
Niektóre systemy bezpieczeñstwa
dzia³aj¹ tylko przy pracuj¹cym silniku.
Dlatego te¿ nie nale¿y wy³¹czaæ silnika w czasie jazdy.
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Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
Podczas korzystania z pojazdu nale¿y
przestrzegaæ:
· zawartych w instrukcji wskazówek
dotycz¹cych bezpieczeñstwa,
· wskazówek zawartych w rozdziale
Dane techniczne niniejszej instrukcji,
· przepisów ruchu drogowego,
· przepisów o dopuszczeniu pojazdów
do ruchu drogowego.

Na pierwszy rzut oka
Kokpit
Zestaw wskaników
Kierownica wielofunkcyjna
Konsola rodkowa
Panel obs³ugi w dachu
Panel obs³ugi w drzwiach
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Na pierwszy rzut oka
Kokpit
Kokpit

16

Na pierwszy rzut oka
Kokpit
Funkcje

Funkcje

Strona

1

Hamulec postojowy

42

8

2

Otwieranie pokrywy
komory silnika

Zmywanie przednich
reflektorów

284

9

Dwignia TEMPOMATu

3

Ustawienie kierownicy
Podgrzewanie
kierownicy*

4

Zwolnienie hamulca
postojowego

5

Prze³¹cznik zespolony

164

17

Schowek na telefon
komórkowy / okulary

256

224

18

Schowek  otwieranie

256

Zestaw wskaników

18

19

Schowek

256

11

Kierownica
wielofunkcyjna

20

20

Konsola rodkowa

262

· DISTRONIC*

212

· SPEEDTRONIC
10

· Kierunkowskazy

43

· Wycieraczka

44

12

Klakson

· wiat³a drogowe

43

13

Dwignia
LINGUATRONIC*, patrz
oddzielna
instrukcja obs³ugi

14

Stacyjka

24

7

Prze³¹cznik wiate³

98

235
23

207

Panel obs³ugi
w drzwiach

Lampka kontrolna
systemu
PARKTRONIC*
Panel obs³ugi w dachu

· TEMPOMAT

6

15

Strona

16

33

45

Funkcje

Strona

21

27

17

Na pierwszy rzut oka
Zestaw wskaników
Zestaw wskaników

18

Na pierwszy rzut oka
Zestaw wskaników
Funkcje

1

1

Lampka kontrolna
kierunkowskazów

2

Lampka ostrzegawcza
ABS/ESP

3

Prêdkociomierz

4

Wywietlacz
wielofunkcyjny
Wskanik
temperatury zewnêtrznej

113

Pasek stanu z
informacj¹ o zak³óceniach

349

Licznik przebiegu
dziennego

113

5

Lampka ostrzegawcza
Odstêp*1

6

Lampka kontrolna
kierunkowskazów

Funkcje

Strona
7

D Lampka ostrzegawcza p³ynu ch³odz¹cego

343
8

212

W pojazdach bez systemu DISTRONIC* lampka kontrolna
zapala siê na krótko, nie ma ona jednak ¿adnej funkcji.

`

331

Obrotomierz
1 Lampka ostrzegawcza systemów zabezpieczania pasa¿erów
- Lampka ostrzegawcza ABS
< Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeñstwa
A wiat³a drogowe
lampka kontrolna

9

Wskanik programu
automatyczna skrzynia
biegów
Sequentronic*

Wskanik temperatury
p³ynu ch³odz¹cego

Pozycja dwigni zmiany
biegów
automatyczna skrzynia
biegów
Sequentronic*
Licznik kilometrów

10

345
343
348
101

158
147

11

12

Strona

157
146

Zegar
q Lampka kontrolna
wiec ¿arowych
± Lampka ostrzegawcza silnika
3 Lampka kontrolna
hamulców

345

Wskanik paliwa
A Lampka kontrolna
rezerwy

442

Pokrêt³o podwietlania
wskaników i przycisków,
przycisk kasowania
wskazañ licznika
przebiegu dziennego

39
347

105
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Na pierwszy rzut oka
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica wielofunkcyjna

Funkcje
1

2

Wywietlacz
wielofunkcyjny

107

System obs³ugi pojazdu

107

Ustawienie g³onoci
ç ciszej
æ g³oniej

3

Telefonowanie
í odebranie
rozmowy
ì zakoñczenie
rozmowy

4

Zmiana menu
è do przodu
ÿ z powrotem

20

Funkcje

Strona
5

Poruszanie siê w menu
j do przodu
k z powrotem

Strona

Na pierwszy rzut oka
Konsola rodkowa
Konsola rodkowa

Funkcje

Góra
1

THERMATIC,
THERMOTRONIC,
ogrzewanie szyby tylnej

2

COMAND* lub
Audio 20, Audio 50,
patrz oddzielna
instrukcja obs³ugi

Strona
168
180
170

3

Ogrzewanie foteli*
Wentylacja foteli*

94
93

4

Roleta tylnej szyby*

167

5

Zamek centralny

6

Przycisk do otwierania
schowka lub zmieniacza
p³yt CD*, patrz
oddzielna instrukcja
obs³ugi

7

Chowanie zag³ówków
tylnych

Funkcje

Strona

8

W³¹czanie / wy³¹czanie
ESP

64

9

Ogrzewanie foteli*
Wentylacja foteli*

94
93

10

W³¹czanie/wy³¹czanie
wiate³ awaryjnych

11

Sygnalizacja wy³¹czonej
poduszki powietrznej
pasa¿era

101
56

86

247
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Na pierwszy rzut oka
Konsola rodkowa
Funkcje

Dó³

22

Funkcje

Strona

1

Otwieranie popielniczki

260

2

Przycisk KEYLESS-GO*

27

3

Dwignia skrzyni biegów
/ zmiany biegów

4

Ogrzewanie postojowe*
w³¹czanie i wy³¹czanie

196

5

PARKTRONIC*
wy³¹czanie

239

6

Adaptacyjny system
amortyzuj¹cy (Adaptive
Damping System, ADS)*

234

7

Regulacja poziomu
pojazdu*

232

8

Ustawianie wymaganej
odleg³oci*

221

9

10

Ostrze¿enie o zbyt
ma³ej odleg³oci*
w³¹czanie/wy³¹czanie
Wybór programu
prze³¹czania automatycznej skrzyni biegów*

Strona

220

Na pierwszy rzut oka
Panel obs³ugi w dachu
Panel obs³ugi w dachu

Funkcje
1

2

3

W³¹czanie tylnego
owietlenia wnêtrza
pojazdu
Tryb automatyczny
owietlenia wnêtrza
pojazdu
W³¹czanie przedniego
owietlenia wnêtrza
pojazdu

Strona

Funkcje
8

103

Czujnik temperatury
we wnêtrzu pojazdu

5

W³¹czanie prawej lampki
do czytania

103

6

Dach otwierany
i uchylany*

202

7

Sygna³ SOS* system
TeleAid1

1

270

160
103

11

Przyciski do zdalnego
otwierania drzwi gara¿u*

272

12

Wy³¹czenie zabezpieczenia przed odholowaniem

69

13

Owietlenie dyskretne*

102

14

Owietlenie wnêtrza
pojazdu

102

15

W³¹czanie lewej lampki
do czytania

103

10

103

4

Wy³¹czanie zabezpieczenia wnêtrza pojazdu*
Lusterko wewnêtrzne
przyciemniane automatycznie
Lampka do czytania

9

102

Strona
70

System TeleAid dzia³a tylko w niektórych krajach
europejskich.
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Na pierwszy rzut oka
Panel obs³ugi w drzwiach
Panel obs³ugi w drzwiach

24

Funkcje

Strona

1

Otwieranie drzwi

82

2

Regulacja ustawienia
siedzeñ przednich*

29

3

Funkcja Memory*
(zapamiêtania)

95

4

Regulacja lusterek
zewnêtrznych

35

5

Podnoniki szyb

6

Zdalne otwieranie
pokrywy baga¿nika

83

Pokrywa baga¿nika
 sterowanie zdalne*

83

201

Pierwsza jazda
Otwieranie
Regulacja
Jazda
Zamykanie
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Pierwsza jazda
Otwieranie
Otwieranie
Otwieranie pilotem

Nacisn¹æ przycisk otwierania 3 Œ
znajduj¹cy siê na pilocie.
Kierunkowskazy zapal¹ siê
na chwilê.
Blokady zamkniêcia drzwi podnosz¹
siê.

Dla u¿ytkowników, którzy znaj¹ ju¿ opisane tu funkcje podstawowe, przydatne
bêd¹ dalsze informacje zawarte w rozdziale Szczegó³y obs³ugi. Odsy³acze do odpowiednich stron znajduj¹ siê w tekcie.

i

∇

Aktywacja uk³adu hamulcowego SBC
( strona 65).

2 Š przycisk otwierania baga¿nika
3 Œ przycisk otwierania

K Teraz mo¿na wsi¹æ do pojazdu
i w³o¿yæ kluczyki do stacyjki.
Dalsze informacje znajduj¹ siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi ( strona 74).

∇

1 ‹ przycisk zamykania
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▼

Rozdzia³ Pierwsza jazda stanowi streszczenie informacji dotycz¹cych podstawowych funkcji pojazdu. Rozdzia³ ten nale¿y przeczytaæ w ca³oci. Dotyczy to
szczególnie u¿ytkowników, którzy nie
jedzili wczeniej samochodami marki
Mercedes-Benz.

Pierwsza jazda
Otwieranie
Pozycje stacyjki

Otwieranie systemem
KEYLESS-GO*
W momencie poci¹gniêcia za klamkê
uk³ad elektroniczny sprawdza, czy klucz
KEYLEES-GO jest w³aciwy dla pojazdu.
Je¿eli jest w³aciwy, to zamki drzwi bêd¹
odryglowane i mo¿na je otworzyæ.

i
Aby mo¿na by³o otworzyæ drzwi,
klucz musi znajdowaæ siê poza pojazdem.
Poci¹gn¹æ za klamkê.

Uwaga!
Je¿eli w³aciwy klucz KEYLESS-GO
jest we wnêtrzu pojazdu, to mo¿na
uruchomiæ silnik.
Z tego powodu nie nale¿y zostawiaæ
w pojedzie dzieci bez opieki.
Klucz KEYLESS-GO nale¿y zabieraæ
ze sob¹ równie¿ na czas krótkotrwa³ego opuszczenia pojazdu.

Kierunkowskazy zapal¹ siê na
chwilê. Blokady zamkniêcia drzwi
unosz¹ siê.

i
Aktywacja uk³adu hamulcowego SBC
(
strona 65).

∇

0 wyjmowanie kluczyka
1 zasilanie niektórych odbiorników
pr¹du, np. regulacji foteli
2 zap³on (zasilanie wszystkich
odbiorników pr¹du) i pozycja do
jazdy
3 Uruchamianie silnika

▼

Stacyjka

Naciniêcie przycisku KEYLESS-GO na
dwigni skrzyni biegów odpowiada ustawieniu kluczyka w stacyjce.
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Pierwsza jazda
Otwieranie

Nacisn¹æ raz przycisk KEYLESS-GO.
Teraz mo¿na np. przestawiæ fotele.

1 Przycisk KEYLESS-GO

i
Dwukrotne naciniêcie przycisku
KEYLESSGO w tym po³o¿eniu spowoduje wy³¹czenie zasilania obwodu elektrycznego.

28

Nacisn¹æ dwa razy przycisk
KEYLESS-GO.
Zapalaj¹ siê wszystkie lampki kontrolne zespo³u wskaników.

i
Naciniêcie przycisku KEYLESS-GO
znajduj¹cego siê w tej pozycji spowoduje wy³¹czenie zasilania obwodu
elektrycznego.
Dalsze informacje znajduj¹ siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi ( strona 79).

∇

▼

Po³o¿enie 1

Zap³on
▼

Jeli przycisk KEYLESS-GO nie zosta³
jeszcze wciniêty, uk³ad elektroniczny
pojazdu pracuje w trybie 0, co odpowiada wyjêtemu kluczykowi.

Pierwsza jazda
Regulacja
Regulacja
Fotele
W zale¿noci od wyposa¿enia pojazdu
regulacja foteli odbywa siê rêcznie lub
elektrycznie.
Uwaga!
Regulacji foteli nale¿y dokonywaæ
tylko podczas postoju. W przeciwnym
wypadku w razie nag³ej zmiany po³o¿enia fotela kierowca mo¿e straciæ
panowanie nad pojazdem.
Uwaga!
Podczas regulacji po³o¿enia foteli
nale¿y uwa¿aæ, aby nie zakleszczyæ
nikogo.

Uwaga!

Rêczna regulacja foteli

Fotel musi byæ tak ustawiony, aby
mo¿na by³o prawid³owo zapi¹æ pas
bezpieczeñstwa.
Nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych
wskazówek:
·

oparcie nale¿y ustawiæ prawie
pionowo,

·

rêce powinny byæ lekko ugiête,

·

odleg³oæ od peda³ów musi
umo¿liwiaæ ich swobodn¹ obs³ugê,

·

zag³ówek powinien podpieraæ
g³owê na wysokoci oczu.

1
2
3
4

w kierunku wzd³u¿nym
nachylenie siedziska
regulacja wysokoci
nachylenie oparcia

Nale¿y unikaæ takich pozycji, przy
których utrudnione jest prawid³owe
zapiêcie pasów, gdy¿ zmniejsza
to bezpieczeñstwo jazdy.
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Pierwsza jazda

▼

lub

Przesun¹æ dwigniê 3 w kierunku
strza³ki w górê lub w dó³.

Nacisn¹æ jeden raz przycisk
KEYLESS-GO*

Nachylenie poduszki fotela

lub

Nachylenie poduszki fotela nale¿y ustawiæ w ten sposób, by uda spoczywa³y
lekko na siedzeniu.
▼

K Otworzyæ odpowiednie drzwi.

Regulacja wzd³u¿na

Przesuñ fotel do przodu lub do ty³u.

Blokada fotela musi siê wyranie
zatrzasn¹æ.
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Przesun¹æ dwigniê 4 w kierunku
strza³ki do przodu lub do ty³u.

Zag³ówek

Poci¹gn¹æ dwigniê 2 do góry.
Nachylenie poduszki fotela przestawi siê o jeden stopieñ w górê.

K Poci¹gn¹æ za dwigniê 1.

lub
▼

K Zwolniæ dwigniê 1.

Regulacja nachylenia oparcia
▼

Regulacja wysokoci

1 odblokowanie zag³ówka

Popchn¹æ dwigniê 2 w dó³.
Nachylenie poduszki fotela przestawi siê o jeden stopieñ w dó³.

▼

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do
pozycji 1

▼

▼

Regulacja

ustawiæ rêcznie wysokoæ zag³ówka.
W celu obni¿enia zag³ówka nacisn¹æ
przycisk odblokowuj¹cy 1.

Pierwsza jazda
Regulacja
i

Sterownik elektrycznej regulacji foteli
znajduje siê w drzwiach.
▼

Nale¿y zwróciæ uwagê, by zag³ówek
podpiera³ ty³ g³owy na wysokoci
oczu.

Elektryczna regulacja foteli*

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do
pozycji 1.

▼

lub
Nacin¹æ jeden raz przycisk
KEYLESS-GO*.

1
2
3
4
5

Ustawiæ rêcznie nachylenie zag³ówka. W tym celu poci¹gn¹æ lub docin¹æ doln¹ krawêd zag³ówka.

Otworzyæ odpowiednie drzwi.

Regulacja wzd³u¿na
▼

▼

▼

lub

w kierunku wzd³u¿nym
wysokoæ siedziska
nachylenie siedziska
nachylenie oparcia
wysokoæ zag³ówków

Przesun¹æ dwigniê 1 w kierunku
strza³ki do przodu lub do ty³u.
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Pierwsza jazda
Regulacja

▼

Przesun¹æ dwigniê 2 w kierunku
strza³ki w górê lub w dó³.

Zag³ówek
Przesun¹æ dwigniê 5 w kierunku
strza³ki do przodu lub do ty³u.

▼

▼

Regulacja wysokoci

Ustawiæ rêcznie nachylenie zag³ówka, poci¹gaj¹c lub dociskaj¹c jego
doln¹ czêæ.

▼

Nachylenie siedziska
Przesun¹æ dwigniê 3 w kierunku
strza³ki w górê lub w dó³, tak aby uda
spoczywa³y lekko na siedzeniu.

▼

Regulacja pochylenia oparcia
Przesun¹æ dwigniê 4 w kierunku
strza³ki do przodu lub do ty³u.
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i
Nale¿y zwróciæ uwagê, by zag³ówek
podpiera³ ty³ g³owy na wysokoci
oczu.

Pierwsza jazda

Uwaga!
Regulacji po³o¿enia kierownicy nale¿y dokonywaæ tylko podczas postoju.
Podczas jazdy regulacja kierownicy
musi byæ unieruchomiona.
Po³o¿enie kierownicy mo¿na regulowaæ
równie¿ przy wyjêtym kluczyku i otwartych drzwiach kierowcy.
Z tego powodu nie nale¿y zostawiaæ
w pojedzie dzieci bez opieki.

▼

Mechaniczna regulacja kierownicy

Aby odblokowaæ kolumnê kierownicy, poci¹gn¹æ dwigniê 1.

▼

Kierownica

Ustawiæ rêcznie po³o¿enie kierownicy.

▼

Regulacja

Aby zablokowaæ po³o¿enie kierownicy, przesuñ dwigniê 1 z powrotem,
a¿ do wyranego zaskoczenia
dwigni blokady.
Po³o¿enie kierownicy jest zablokowane.

1 dwignia blokady
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Pierwsza jazda
Regulacja
Dwignia znajduje siê z lewej strony pod
kierownic¹.

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do
pozycji 1, nacin¹æ jeden raz przycisk
KEYLESS-GO lub otworzyæ drzwi
kierowcy.

Regulacja wzd³u¿na kolumny
kierownicy
▼

▼

Elektryczna regulacja kierownicy*

Przesun¹æ dwigniê 1 w kierunku
strza³ki do przodu lub do ty³u, tak aby
rêce kierowcy by³y lekko ugiête.

▼

Regulacja wysokoci kolumny
kierownicy

1 regulacja wzd³u¿na kolumny
kierownicy
2 regulacja wysokoci kolumny
kierownicy
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Przesun¹æ dwigniê 2 w kierunku
strza³ki w górê lub w dó³. Nale¿y
sprawdziæ, czy mo¿na swobodnie poruszaæ nogami i czy zestaw wskaników jest dobrze widoczny.

Pierwsza jazda

Nacin¹æ przycisk 1 dla prawego
lusterka lub przycisk 2 dla lewego
lusterka zewnêtrznego.
Poruszaæ prze³¹cznikiem 3 w górê,
w dó³, w prawo lub w lewo, a¿ do osi¹gniêcia ¿¹danej pozycji lusterka.
Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi
(
strona 160).

▼

Lusterka zewnêtrzne
Uwaga!
Obraz w lusterkach zewnêtrznych jest
zmniejszony. Obserwowane przedmioty w rzeczywistoci znajduj¹ siê
bli¿ej.

1 prawe lusterko zewnêtrzne
2 lewe lusterko zewnêtrzne
3 przycisk regulacji

∇

▼

Wszystkie lampki kontrolne zestawu
wskaników wiec¹.

Lusterko wewnêtrzne
Po³o¿enie lusterka ustawiæ rêcznie.

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest w³¹czony.

▼

Przed rozpoczêciem jazdy nale¿y tak
ustawiæ lusterka wewnêtrzne i zewnêtrzne, aby mo¿na by³o optymalnie obserwowaæ drogê.

Prze³¹cznik znajduje siê na drzwiach kierowcy.

▼

Lusterka

▼

Regulacja
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Pierwsza jazda
Jazda
Jazda
Uwaga!
We wnêce na nogi kierowcy nie wolno
k³aæ ¿adnych przedmiotów. Nale¿y
zwróciæ uwagê, aby dywaniki znajduj¹ce siê we wnêce nie ogranicza³y ruchu
peda³ów.
Podczas nag³ego hamowania lub manewrów, znajduj¹ce siê we wnêce
przedmioty mog¹ dostaæ siê miêdzy
peda³y i uniemo¿liwiæ hamowanie,
wysprzêglanie lub przyspieszanie.

Zapinanie pasów bezpieczeñstwa
Uwaga!
Przed ka¿d¹ jazd¹ nale¿y sprawdziæ,
czy wszyscy pasa¿erowie  równie¿
kobiety w ci¹¿y  maj¹ prawid³owo
zapiête pasy bezpieczeñstwa.
Jeli pas nie jest zapiêty prawid³owo,
to w razie wypadku mo¿e nie tylko nie
spe³niaæ swojej funkcji zabezpieczaj¹cej, ale nawet powodowaæ obra¿enia.

∇

Poduszki powietrzne chroni¹ pasa¿erów prawid³owo tylko wówczas,
gdy zapiête s¹ pasy bezpieczeñstwa
( strona 48).

1
2
3
4
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napinacz
klamra pasa
zamek pasa
przycisk do odpinania pasa

Pierwsza jazda

▼

Prze³o¿yæ pas przez ramiê.

▼

W³o¿yæ klamrê pasa 2 w zamek 3.

▼

Dopasowaæ górny punkt mocowania
pasów do wzrostu osoby zabezpieczanej.
W razie potrzeby podci¹gn¹æ pas
na wysokoæ klatki piersiowej,
aby ciasno przylega³ do cia³a.

Zmiana po³o¿enia górnego punktu
mocowania pasa bezpieczeñstwa

Wskazówki dotycz¹ce prawid³owego
za³o¿enia pasa:
· Zak³adaniu pasa bezpieczeñstwa nie
nale¿y skrêcaæ.
· Pas bezpieczeñstwa powinien przebiegaæ przez rodek barku. Pas nie
powinien przylegaæ do szyi ani przebiegaæ pod pach¹.

1 przycisk odblokowuj¹cy
▼

▼

Wyci¹gn¹æ pas równomiernym
ruchem.

▼

Jazda

Nacisn¹æ przycisk 1 i przesuñ górny
punkt mocowania pasa w górê lub
w dó³.

· Pas biodrowy powinien znajdowaæ siê
jak najni¿ej, tzn. powinien opieraæ siê
na kociach biodrowych, a nie na
brzuchu.
· Oparcie siedzenia nale¿y ustawiæ
prawie pionowo.
· Jeden pas bezpieczeñstwa s³u¿y do
zapiêcia tylko jednej osoby.
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Pierwsza jazda
Jazda
· ¯adne przedmioty nie powinny byæ
zapiête tym samym pasem bezpieczeñstwa co pasa¿er.
· Podczas jazdy nale¿y sprawdzaæ, czy
pas jest prawid³owo u³o¿ony.
· Pas bezpieczeñstwa powinien zawsze
cile przylegaæ do cia³a, dlatego podczas jazdy nale¿y unikaæ grubej odzie¿y (np. p³aszczy zimowych).
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Uwaga!
Tama pasa bezpieczeñstwa nie powinna stykaæ siê z ostrymi krawêdziami, gdy¿ mo¿e zostaæ przerwana.
Nie nale¿y przycinaæ pasa drzwiami
lub mechanizmem regulacji foteli,
gdy¿ mo¿na go uszkodziæ.
W ¿adnym razie nie wolno dokonywaæ zmian w pasach bezpieczeñstwa. Mo¿e to spowodowaæ ich nieprawid³owe dzia³anie.

W razie uszkodzeñ lub wypadku nale¿y zleciæ wymianê pasów bezpieczeñstwa autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz.
Osoby o wzrocie poni¿ej 1,50 m nie
mog¹ prawid³owo zapi¹æ pasów bezpieczeñstwa. Powinny one stosowaæ
odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia przed skutkami wypadku.

Pierwsza jazda
Jazda
Rozruch za pomoc¹ kluczyka
▼

Mechaniczna skrzynia biegów

i
Je¿eli podczas uruchamiania silnika
naciska siê na peda³ hamulca, skok
peda³u jest d³ugi, a opór niewielki.

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i zwolnij, gdy silnik zacznie pracowaæ.

Pojazdy z silnikiem wysokoprê¿nym:
▼

Przy kolejnym wciniêciu peda³u
hamulca skok i opór s¹ znów
normalne.

▼

Schemat zmiany biegów
Dwigniê mechanicznej skrzyni
biegów ustawiæ w po³o¿eniu
neutralnym.

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 2.
Odczekaæ, a¿ zganie lampka kontrolna wiec ¿arowych.

▼

Uruchamianie silnika

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i zwolniæ, gdy silnik zacznie
pracowaæ.
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Pierwsza jazda
Jazda
Rozruch za pomoc¹ kluczyka
▼

SEQUENTRONIC*

Automatyczna skrzynia biegów*

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i natychmiast go zwolniæ.
Silnik uruchamia siê samoczynnie.

▼

Pojazdy z silnikiem wysokoprê¿nym:

▼

G
+
N
R
A/M

pozycja jazdy / podstawowa (G)
prze³¹czanie na ni¿szy bieg
prze³¹czanie na wy¿szy bieg
po³o¿enie neutralne
bieg wsteczny
tryb prze³¹czania automatyczny/
rêczny

Dwigniê skrzyni biegów ustawiæ
w pozycji N.
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▼

Schemat zmiany biegów

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 2.
Odczekaæ, a¿ zganie lampka kontrolna wiec ¿arowych.

Schemat zmiany biegów

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i natychmiast go zwolnij.

P
R
N
D

Silnik uruchamia siê samoczynnie.

pozycja parkowania
bieg wsteczny
po³o¿enie neutralne
po³o¿enie jazdy

Pierwsza jazda

▼

Dwigniê skrzyni biegów ustawiæ
w pozycji P lub N.

▼

Rozruch za pomoc¹ kluczyka
Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i zwolniæ go .

Silnik uruchamia siê samoczynnie.

Rozruch za pomoc¹ przycisku
KEYLESS-GO*

▼

Blokada dwigni skrzyni biegów jest
zwolniona.

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 3 i natychmiast go zwolniæ.

Nacin¹æ peda³ hamulca.

▼

Nacin¹æ peda³ hamulca. Przekrêciæ
klucz w stacyjce w po³o¿enie 2.

▼

▼

Jazda

Nacin¹æ jeden raz przycisk 1.
Silnik uruchamia siê automatycznie,
je¿eli kluczyk jest we wnêtrzu pojazdu.

Przycisk KEYLESS-GO znajduj¹cy siê na
dwigni zmiany biegów umo¿liwia uruchomienie pojazdu bez kluczyka w stacyjce.

Silnik uruchamia siê samoczynnie.

▼

Pojazdy z silnikiem wysokoprê¿nym:
Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 2.
Odczekaæ, a¿ zganie lampka kontrolna wiec ¿arowych.

1 przycisk KEYLESS-GO
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Pierwsza jazda

Zwolniæ hamulec postojowy. W tym
celu poci¹gn¹æ za dwigniê 2.
Lampka kontrolna 3 w zestawie
wskaników ganie.

i

∇

Aktywacja uk³adu hamulcowego SBC
(
strona 65).

Uwaga!

▼

1 hamulec postojowy
2 uchwyt zwalniania hamulca

Nacin¹æ peda³ hamulca.

▼

Ruszanie

W³¹czyæ pierwszy bieg w mechanicznej skrzyni biegów, po³o¿enie D lub
R w automatycznej skrzyni biegów,
albo po³o¿enie G lub A w skrzyni
SEQUENTRONIC.

▼

Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie dzieci
bez opieki, gdy¿ mog¹ one zwolniæ
hamulec postojowy.

Powoli zwolniæ peda³ sprzêg³a

▼

lub
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Zwolniæ peda³ hamulca.

▼

Hamulec postojowy

▼

Jazda
Lekko wcin¹æ peda³ gazu.
Po ruszeniu z miejsca drzwi pojazdu
blokuj¹ siê automatycznie. Bolce blokady drzwi zapadaj¹ siê.

i
Drzwi mo¿na otworzyæ w ka¿dej chwili od wewn¹trz.

!
Gdy silnik jest zimny, nie nale¿y wprowadzaæ go na wysokie obroty. Pozwa
lato chroniæ silnik.
Bieg wsteczny nale¿y w³¹czaæ tylko
wtedy, gdy pojazd stoi. W przeciwnym razie nast¹pi uszkodzenie skrzyni biegów.

Pierwsza jazda
Jazda
wiat³a drogowe

W³¹czanie wiate³

Prze³¹cznik zespolony

Prze³¹cznik zespolony

1 wiat³a drogowe
2 sygna³ wietlny

1 prawy kierunkowskaz
2 lewy kierunkowskaz

Przekrêciæ prze³¹cznik wiate³ do
pozycji B.

Przekrêciæ prze³¹cznik zespolony do
pozycji 1.

Prze³¹czyæ prze³¹cznik zespolony
w górê 1 lub w dó³ 2.

∇

Dalsze informacje znajduj¹ siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi (
strona 98).

wiat³a drogowe zapalaj¹ siê.
wieci lampka kontrolna wiate³
drogowych A na obrotomierzu.

▼

1 wy³¹czanie wiate³
2 w³¹czanie wiate³ mijania
▼

▼

Prze³¹cznik wiate³

Kierunkowskazy

i
W razie nieznacznej zmiany kierunku
jazdy nale¿y lekko, do wyczuwalnego oporu, nacisn¹æ prze³¹cznik. Odpowiedni kierunkowskaz zamiga trzykrotnie.
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Pierwsza jazda
Jazda

Przekrêciæ prze³¹cznik zespolony do
¿¹danej pozycji w zale¿noci od
intensywnoci opadów.

Jeden ruch wycieraczki
▼

W³¹czanie wycieraczki
▼

Wycieraczka

Wycieraczka wykonuje pojedynczy
ruch bez spryskiwacza.

0 wy³¹czanie wycieraczki

Prze³¹cznik zespolony

▼

1 jeden ruch wycieraczki
2 w³¹czanie wycieraczki
Upewniæ siê, ¿e zap³on jest w³¹czony.

44

II normalny tryb pracy
III szybki tryb pracy

i
W przypadku otwarcia przednich
drzwi przerywany tryb pracy wycieraczki zostaje wy³¹czony.

Praca wycieraczki ze spryskiwaczem
▼

I przerywany tryb pracy (odstêpy
zale¿ne od intensywnoci
opadów)

Nacisn¹æ lekko prze³¹cznik w stronê
strza³ki 1.

Nieco mocniej, poza punkt oporu,
nacisn¹æ prze³¹cznik w kierunku
strza³ki 1.
Wycieraczka pracuje ze spryskiwaczem.

Pierwsza jazda
Zamykanie
Hamulec postojowy

Wy³¹czenie silnika kluczem
▼

Dwigniê skrzyni biegów ustawiæ
w pozycji P, albo w³¹czyæ pierwszy lub
wsteczny bieg.
Przekrêciæ kluczyk w stacyjce
( strona 27) do pozycji 0 i wyj¹æ
go ze stacyjki.

Uwaga!

∇

Kluczyk nale¿y wyj¹æ ze stacyjki dopiero po zatrzymaniu pojazdu. Po wyjêciu kluczyka, samochodem nie
mo¿na kierowaæ.

▼

1 hamulec postojowy
2 uchwyt zwalniaj¹cy hamulec
Wcisn¹æ mocno hamulec postojowy 1.

Nacin¹æ przycisk zwalniaj¹cy zapiêcia pasów bezpieczeñstwa i wyj¹æ
klamrê pasa ( strona 36).

∇
∇

Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie
dzieci bez opieki, gdy¿ mog¹ zwolniæ
hamulec postojowy.

▼

Blokada rozruchu jest w³¹czona.

∇

Po zakoñczeniu pierwszej jazdy nale¿y
zatrzymaæ samochód i zaparkowaæ go
zgodnie z przepisami. Jazdê koñczy siê
w nastêpuj¹cy sposób.

▼

Zakoñczenie jazdy

Przy uruchomionym silniku wieci
lampka kontrolna 3 w zestawie
wskaników.
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Pierwsza jazda

i

Uwaga!

Bolce blokady drzwi zapadaj¹ siê.

Nale¿y upewniæ siê, ¿e podczas zamykania drzwi nikt nie zostanie
przytrzaniêty.

Blokada rozruchu jest w³¹czona.

Przy parkowaniu na stromych stokach przednie ko³a nale¿y ustawiæ
skonie do krawê¿nika.

Przytrzymaæ wciniêty przycisk
KEYLESS-GO znajduj¹cy siê na dwigni skrzyni biegów, a¿ do wy³¹czenia
silnika i wyganiêcia wszystkich lampek kontrolnych na zestawie wskaników ( strona 41).

∇

▼
▼

Wy³¹czanie kluczykiem z funkcj¹
KEYLESS-GO*
Dwigniê skrzyni biegów ustawiæ
w pozycji P.
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Po opuszczeniu pojazdu wcisn¹æ
przycisk blokady centralnego zamka
na klamce drzwi pokrywie baga¿nika.

Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale Szczegó³y obs³ugi ( strona 79).

∇

Bolce blokady drzwi zapadaj¹ siê.
Kierunkowskazy zawiec¹ siê na
chwilê.

▼

Nacisn¹æ przycisk zwalniaj¹cy pas
bezpieczeñstwa ( strona 36).

∇

▼

Po opuszczeniu pojazdu nacisn¹æ
przycisk zamykania ‹ znajduj¹cy
siê na kluczyku (strona 26).

∇

▼

Zamykanie

1 przycisk blokady centralnego
zamka na klamce drzwi

Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo pasa¿erów
Systemy bezpieczeñstwa jazdy
Zabezpieczenie przed kradzie¿¹
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Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo pasa¿erów
Bezpieczeñstwo pasa¿erów

W rozdziale tym podane s¹ najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce systemów bezpieczeñstwa w pojedzie.
Systemy bezpieczeñstwa obejmuj¹:
· pasy bezpieczeñstwa
· napinacze pasów bezpieczeñstwa
· poduszki powietrzne
· foteliki dla dzieci
· system rozpoznawania fotelika
dzieciêcego.
Funkcje zabezpieczaj¹ce tych niezale¿nych systemów uzupe³niaj¹ siê wzajemnie.
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Poduszki powietrzne

Niebezpieczeñstwo urazu!
Nieprawid³owo wykonane czynnoci
w obrêbie systemu bezpieczeñstwa
mog¹ byæ przyczyn¹ uszkodzenia lub
niew³aciwego zadzia³ania systemu.
Wszelkie prace powinny byæ wykonywane wy³¹cznie przez ASO MercedesBenz.

Pojazd wyposa¿ony jest w poduszki
przednie, boczne i nadokienne.
Niebezpieczeñstwo urazu!
Poduszki powietrzne zapewniaj¹
Wam dodatkow¹ ochronê. W celu
unikniêcia obra¿eñ na skutek nape³niania poduszki powietrznej nale¿y
przestrzegaæ poni¿szych wskazówek:
·

Fotel nale¿y ustawiæ tak, aby
odleg³oæ od poduszki by³a mo¿liwie najwiêksza.

·

Nie nale¿y pochylaæ siê do przodu. Nie nale¿y opieraæ siê o wewnêtrzn¹ stronê drzwi. Nie nale¿y
k³aæ nóg na deskê rozdzielcz¹.

·

Ko³o kierownicy nale¿y zawsze
ujmowaæ od jego zewnêtrznej
strony, aby poduszka powietrzna
mog³a siê swobodnie rozwin¹æ.

Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo pasa¿erów

· Na uchwytach nie nale¿y zawieszaæ ¿adnych twardych przedmiotów, np. wieszaków na ubrania.

· nie nale¿y dotykaæ ¿adnych
czêci poduszki, gdy¿ mog¹ byæ
gor¹ce.
Poduszki powietrzne nale¿y wymieniæ
w ASO Mercedes-Benz.
Poduszki powietrzne zabezpieczaj¹
tylko wtedy, gdy pasa¿erowie maj¹
w³aciwie zapiête pasy bezpieczeñstwa
( strona 54).

∇

Aby zapewniæ prawid³owe dzia³anie
poduszek powietrznych, nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

Po zadzia³aniu poduszki powietrznej:

· Nie wolno zas³aniaæ nak³adki
ko³a kierownicy, os³ony poduszek
w drzwiach oraz podsufitki
w obszarze poduszek nadokiennych.
· Nie wolno umieszczaæ ¿adnych
plakietek ani naklejek na poduszkach powietrznych.
· Nie wolno dokonywaæ ¿adnych
przeróbek elementów systemu,
w tym okablowania.

Poduszki powietrzne nape³niaj¹ siê
w ci¹gu milisekund i mog¹ spowodowaæ obra¿enia, jeli
· fotele ustawione s¹ w bez porednim s¹siedztwie przednich poduszek. Ta pozycja jest szczególnie
niebezpieczna dla ma³ych dzieci.
Dlatego fotel, na którym przewo¿one jest dziecko nale¿y przestawiæ ca³kowicie do ty³u.

· osoby znajduj¹ce siê w samochodzie zachowuj¹ siê niew³aciwie lub lekkomylnie.
Obra¿enia spowodowane nape³nianiem siê poduszek powietrznych nie
s¹ na ogó³ powa¿ne. Jednak¿e urazy
odniesione w bezporednim s¹siedztwie wylotów przednich poduszek
(szczególnie przez ma³e dzieci) mog¹
byæ ciê¿kie, a nawet miertelne.
Dla dzieci u¿ywaæ nale¿y wy³¹cznie
systemów zabezpieczeñ zalecanych
przez Mercedes-Benz (
strona 56).

∇

· Nie nale¿y k³aæ ¿adnych
przedmiotów na poduszkach
powietrznych ani pomiêdzy
poduszkami i pasa¿erami.

Przy sprzeda¿y samochodu nale¿y
zwróciæ uwagê nabywcy na te zagadnienia. Nowemu w³acicielowi nale¿y
przekazaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi.
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Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo pasa¿erów
Lampki kontrolne 1 w zestawie
wskaników wiec¹ podczas rozruchu
silnika przez oko³o 4 sekundy i gasn¹. Sygnalizuje to, ¿e systemy zabezpieczaj¹ce
s¹ sprawne.
Wyzwoleniu poduszki powietrznej towarzyszy wydzielanie siê dymu. Nie jest on
szkodliwy dla zdrowia ani nie oznacza
po¿aru wewn¹trz pojazdu.
Podczas szybkiego wype³niania siê poduszki, struktura materia³u poduszek
mo¿e powodowaæ lekkie otarcia skóry.
Na przednie fotele nale¿y zak³adaæ wy³¹cznie pokrowce dopuszczone przez
Mercedes-Benz, których szwy rozrywaj¹ siê w odpowiednim miejscu w razie
wyzwolenia poduszki bocznej. Mo¿na je
otrzymaæ w ASO Mercedes-Benz.

Przednie poduszki powietrzne
Wyzwolenie poduszek kierowcy i pasa¿era nastêpuje:
· po uderzeniu czo³owym
· przy okrelonej sile uderzenia
· niezale¿nie od uruchomienia poduszek bocznych lub nadokiennych.
Je¿eli si³a uderzenia czo³owego nie przekracza wartoci granicznej, nie nast¹pi
wyzwolenie poduszek. W tym wypadku
kierowcê i pasa¿erów zabezpieczaj¹ za³o¿one pasy bezpieczeñstwa.
Wyzwolenie poduszki powietrznej pasa¿era nast¹pi wtedy, gdy:
· fotel pasa¿era jest zajêty

∇

· nie wieci lampka kontrolna
PASSENGER AIRBAG OFF na konsoli
rodkowej ( strona 59)
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1 poduszka powietrzna kierowcy
2 poduszka powietrzna pasa¿era
obok kierowcy

!
Na fotelu pasa¿era nie nale¿y k³aæ
¿adnych ciê¿kich przedmiotów.
W przeciwnym razie podczas wypadku mo¿e nast¹piæ wyzwolenie napinacza pasa pasa¿era, poduszki powietrznej pasa¿era oraz poduszki
bocznej pasa¿era.

Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo pasa¿erów
Poduszki powietrzne boczne
i nadokienne

Pasy bezpieczeñstwa
W wielu krajach istniej¹ ustawowe regulacje prawne okrelaj¹ce zasady korzystania z pasów bezpieczeñstwa oraz
z urz¹dzeñ do zabezpieczania dzieci. Niezale¿nie od tego podczas ka¿dej jazdy
wszyscy pasa¿erowie powinni mieæ zapiête pasy.

· po stronie uderzenia
· przy okrelonej sile uderzenia
· niezale¿nie od uruchomienia poduszek powietrznych przednich

1 poduszka powietrzna boczna
2 poduszka powietrzna nadokienna

Informacje na temat zapinania pasów
znajduj¹ siê w rozdziale Pierwsza jazda ( strona 36).

∇

Wyzwolenie poduszek powietrznych
bocznych i nadokiennych nastêpuje:

· przy wywróceniu siê pojazdu
Jeli si³a bocznego uderzenia nie jest
wystarczaj¹co du¿a, poduszki boczne
i nadokienne nie zadzia³aj¹.
Poduszka boczna pasa¿era obok kierowcy zostanie wyzwolona tylko wtedy, gdy
fotel pasa¿era jest zajêty.
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Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo pasa¿erów
Niebezpieczeñstwo urazu!
Pasy bezpieczeñstwa uszkodzone lub
nadwyrê¿one podczas wypadku nale¿y wymieniæ. Nale¿y sprawdziæ
tak¿e zamocowania pasów.
Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie pasów bezpieczeñstwa, które zosta³y dopuszczone przez Mercedes-Benz.
Nie dopuszcza siê dokonywania ¿adnych przeróbek pasów bezpieczeñstwa. Mo¿e to doprowadziæ do niezamierzonego zwolnienia napinacza
lub do uszkodzenia pasa bezpieczeñstwa.
Wszystkie prace zlecaæ nale¿y wy³¹cznie ASO Mercedes-Benz.
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Napinacz pasa bezpieczeñstwa,
ogranicznik si³y naci¹gu pasa

Niebezpieczeñstwo urazu!

Pasy bezpieczeñstwa wyposa¿one s¹
w napinacze i ograniczniki si³y naci¹gu.

Napinacze pasów, które zosta³y wyzwolone, nale¿y wymieniæ w ASO
Mercedes-Benz.

Zadzia³anie ich nastêpuje
· przy uderzeniu przednim lub tylnym
o okrelonej sile
· przy wywróceniu siê pojazdu
· gdy zap³on jest w³¹czony
Podczas uderzenia napinacze powoduj¹
naprê¿enie pasów i dobre przyleganie
pasów bezpieczeñstwa do cia³a. Podczas
uderzenia ograniczniki si³y naci¹gu
zmniejszaj¹ naciski wywierane przez
pasy na pasa¿erów.

!
Na fotelu pasa¿era obok kierowcy nie
nale¿y k³aæ ¿adnych ciê¿kich przedmiotów i nie nale¿y wk³adaæ klamry
pasa w zamek przy fotelu pasa¿era.
W razie wypadku mo¿e nast¹piæ wyzwolenie napinacza pasa i poduszek
powietrznych po stronie pasa¿era.

Bezpieczeñstwo
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Dzieci w samochodzie
Gdy dziecko podró¿uje w samochodzie,
nale¿y
· zabezpieczyæ dziecko w urz¹dzeniu
dostosowanym do jego wieku
i wzrostu

Nigdy nie nale¿y zostawiaæ dziecka samego w pojedzie, gdy¿ mo¿e ono np.
uruchomiæ pojazd, otworzyæ drzwi oraz
stworzyæ zagro¿enie dla siebie i innych.
Nale¿y przestrzegaæ tak¿e innych zasad
dotycz¹cych bezpieczeñstwa dzieci w
pojedzie, które znajduj¹ siê w niniejszej
instrukcji obs³ugi.

· zawsze przypinaæ dziecko pasem.
Foteliki dla dzieci oraz informacje na temat w³aciwego urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego mo¿na otrzymaæ w ka¿dej
ASO Mercedes-Benz.

Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce
dla dzieci
Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie takich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych dla dzieci, które zosta³y przebadane przez firmê
DaimlerChrysler i urzêdowo dopuszczone.

Niebezpieczeñstwo urazu!
Pasy bezpieczeñstwa nie przylegaj¹
prawid³owo do cia³a dziecka o wzrocie
poni¿ej 1,50 m, s¹ to najczêciej
dzieci poni¿ej 12 lat. Dlatego urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce jest niezbêdne
do ochrony przed skutkami
wypadku.
W ¿adnym razie nie wolno przewoziæ
dzieci na kolanach pasa¿erów.
W razie wypadku bêd¹ wtedy pozbawione ochrony i mog¹ doznaæ powa¿nych obra¿eñ  nawet miertelnych.
Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce dla dzieci
nale¿y zainstalowaæ zgodnie
z instrukcj¹ monta¿ow¹ producenta.
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Zalecane urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce dla
dzieci:
Grupa masy cia³a

Producent

Typ

do 10 kg
(0 do 9 miesiêcy)

Britax Römer

Baby Safe E1 03 301063

B6 686 8159

tak

9 do 18 kg
(9 do 48 miesiêcy)

Britax Römer

Prince

E1 03 301096

B6 6 86 8167
B6 6 86 8168

nie1
tak

Britax Römer

Duo

E1 03 301133

B6 6 86 8205

tak

Britax Römer

Zoom

E1 03 30106

B6 6 86 8166
B6 6 86 8176

nie1
tak

Bringo GmbH

Rucky

E1 03 301107

B6 686 8180

nie1

15 do 36 kg
(4 do 12 lat)

1

U¿ywaj¹c fotelików dzieciêcych bez automatycznego rozpoznawania, fotel pasa¿era nale¿y przesun¹æ maksymalnie do ty³u.
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Numer atestu

Numer DaimlerChrysler Automatyczne
rozpoznawanie fotelika
dzieciêcego

Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo pasa¿erów
Niebezpieczeñstwo urazu!
Na fotelu pasa¿era mo¿na umieszczaæ wy³¹cznie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce z automatycznym rozpoznawaniem fotelika dzieciêcego, które
s¹ zalecane przez Mercedes-Benz.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w ka¿dej ASO Mercedes-Benz.
Nale¿y u¿ywaæ specjalnego fotelika
dzieciêcego Reboard Mercedes-Benz,
który posiada funkcjê automatycznego rozpoznawania fotelika i zapewnia
najlepsze zabezpieczenie przed
wypadkiem.

Przy zastosowaniu innych fotelików
dzieciêcych skierowanych ty³em do
kierunku jazdy, na skutek wyzwolenia
poduszki powietrznej dziecko mo¿e
doznaæpowa¿nych obra¿eñ  nawet
miertelnych.
Dziecka nie wolno pozostawiaæ
w pojedzie bez opieki nawet po zabezpieczeniu go za pomoc¹ urz¹dzenia.
Dziecko mo¿e otworzyæ drzwi lub
skaleczyæ siê o ruchome czêci
pojazdu.

W ¿adnym wypadku pod fotelik dzieciêcy nie wolno k³aæ ¿adnych przedmiotów, np. poduszek. Fotelik dzieciêcy musi opieraæ siê ca³¹ powierzchni¹ na siedzisku fotela pasa¿era, gdy¿ w przeciwnym wypadku
czujniki mog¹ nie rozpoznaæ zainstalowanego fotelika. W razie wypadku
nieprawid³owo zainstalowany fotelik
dzieciêcy mo¿e nie tylko nie zabezpieczyæ dziecka w przewidziany sposób, ale spowodowaæ tak¿e obra¿enia.
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Automatyczne rozpoznawanie
fotelika dzieciêcego

1 lampka kontrolna PASSENGER
AIRBAG-OFF

Do automatycznego rozpoznawania fotelików dzieciêcych na fotelu pasa¿era
wymagane s¹ specjalne foteliki dzieciêce, które mo¿na nabyæ w ka¿dej ASO
Mercedes-Benz.
Uk³ad czujników dla fotela pasa¿era automatycznie rozpoznaje, czy zainstalowano tam specjalny fotelik dzieciêcy
Reboard z automatycznym rozpoznawaniem fotelika. Gdy zainstalowany jest
fotelik dzieciêcy Reboard, na konsoli
rodkowej wieci lampka kontrolna
PASSENGER AIRBAG OFF. Poduszka powietrzna pasa¿era jest wy³¹czona.

Niebezpieczeñstwo urazu!
Je¿eli po zainstalowaniu fotelika
dzieciêcego nie wieci lampka
kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF,
poduszka powietrzna pasa¿era nie
jest wy³¹czona. W takim wypadku
nale¿y staosowaæ nastêpuj¹ce zasady:
· Nie nale¿y u¿ywaæ siedziska dla
niemowl¹t ustawionego ty³em do
kierunku jazdy. Podczas nape³niania siê poduszki powietrznej
dziecko mo¿e doznaæ powa¿nych
obra¿eñ  nawet ze skutkiem
miertelnym.
· Nale¿y montowaæ foteliki wy³¹cznie zgodnie z kierunkiem jazdy,
a fotel pasa¿era nale¿y odsun¹æ
maksymalnie do ty³u.
· Sprawdzenie instalacji automatycznego rozpoznawania fotelika
dzieciêcego nale¿y zleciæ ASO
Mercedes-Benz.
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!
Fotelik dzieciêcy spe³nia wymagania
przepisów ECE-R 44.
Ten fotelik powinien byæ stosowany
dla dzieci od 2 do 12 lat lub o masie
cia³a od 9 do 36 kg.
Dla dzieci od 2 do 4 lat lub o masie
cia³a 9 do 18 kg potrzebny jest dodatkowo stolik, który dopuszczony
jest dla zintegrowanego fotelika.
Mocowanie stolika i za³o¿enie pasa
bezpieczeñstwa nale¿y wykonaæ
zgodnie z instrukcj¹ monta¿u opracowan¹ przez producenta.

Niebezpieczeñstwo urazu!
Dla dzieci poni¿ej 2 lat wymagane
jest inne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce.
Wszelkich informacji na temat innych
zalecanych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych dla dzieci udzielaj¹ przedstawiciele ka¿dej ASO Mercedes-Benz.
Je¿eli dziecko znajduje siê w foteliku,
nale¿y jedziæ z wysuniêtym zag³ówkiem. W ten sposób zmniejsza siê
ryzyko odniesienia przez dziecko
obra¿eñ w razie wypadku.
Fotelika i stolika nie wolno przerabiaæ.
Fotelik lub stolik uszkodzony lub
powa¿nie przeci¹¿ony w czasie wypadku nale¿y wymieniæ.

1 uchwyt odryglowuj¹cy
2 uchwyt

Rozk³adanie fotelika dzieciêcego
▼

Zintegrowany fotelik dzieciêcy*

Poci¹gn¹æ za uchwyt odryglowuj¹cy
1 i dosun¹æ fotelik do góry i do ty³u
a¿ do zatrzaniêcia.
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▼

Prze³o¿yæ pas w czêci biodrowej
przez uchwyt 2.

▼

Przed ka¿d¹ jazd¹ nale¿y zapi¹æ pas bezpieczeñstwa.

Zatrzasn¹æ klamrê w zamku pasa.

Korzystaj¹c z fotelika dzieciêcego bez
stolika, nale¿y zwróciæ uwagê na to by:
· pas w czêci biodrowej jak najcilej
przylega³ do cia³a obejmuj¹c koci
biodrowe
· pas w czêci biodrowej by³ naprê¿ony przez poci¹gniêcie go do góry na
piersi
· pas ramienny przylega³ cile i przebiega³ przez rodek barku
· pas ramienny nie skrêci³ siê i nie znajdowa³ siê na szyi lub pod ramieniem.
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Sk³adanie fotelika dzieciêcego
▼

Zapinanie pasów bezpieczeñstwa

Poci¹gn¹æ za uchwyt odryglowuj¹cy
1 i wcin¹æ fotelik dzieciêcy w po³o¿enie wyjciowe a¿ do zatrzaniêcia.
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ISOFIX- system mocowania
fotelika dzieciêcego*
W pojazdach wyposa¿onych w system
ISOFIX, po lewej i prawej stronie siedzeñ
kanapy tylnej znajduj¹ siê elementy przeznaczone do zamocowania odpowiedniego fotelika dzieciêcego.

!
Podczas monta¿u fotelika dzieciêcego nale¿y zwróciæ uwagê, by pas bezpieczeñstwa rodkowego siedzenia
nie by³ zapiêty.
Niebezpieczeñstwo urazu!
System mocowania mo¿e byæ wykorzystywany tylko dla dzieci o masie
cia³a nie przekraczaj¹cej 22 kg.
Podczas mocowania fotelika dzieciêcego nale¿y przestrzegaæ instrukcji
monta¿u opracowanej przez producenta.

1 uchwyty do mocowania

Fotelik dzieciêcy nale¿y zamocowaæ
w lewym i prawym uchwycie mocuj¹cym 1 .

Nieprawid³owo zamontowany fotelik
mo¿e siê poluzowaæ podczas
wypadku.
Wymianê zamocowañ fotelików i samych fotelików uszkodzonych lub silnie obci¹¿onych podczas wypadku
nale¿y zleciæ ASO Mercedes-Benz.
Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie
dzieci bez opieki tak¿e wtedy, gdy
s¹ one zabezpieczone za pomoc¹
urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego.
Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie takie
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce dla dzieci,
które zosta³y sprawdzone i dopuszczone do stosowania w pojazdach
Mercedes-Benz.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ u ka¿dego przedstawiciela ASO
Mercedes-Benz.
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Zabezpieczenie przed dzieæmi
drzwi tylnych

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie
dzieci bez opieki. Mog¹ one otworzyæ
przednie drzwi nawet wtedy, gdy s¹
zablokowane i przez to spowodowaæ
zagro¿enie dla siebie i innych osób.

Zabezpieczenie przed dzieæmi
podnonika tylnej szyby
1 zablokowane
2 odblokowane

Nacin¹æ wy³¹cznik 1.
Lampka kontrolna 2 zawieci siê.
Obs³uga tylnych szyb bocznych
wy³¹cznikiem drzwi tylnych jest
zablokowana.

i
Szyby boczne tylne mo¿na zawsze
otworzyæ za pomoc¹ wy³¹cznika drzwi
kierowcy.
Niebezpieczeñstwo urazu!
Gdy przewozi siê dzieci, nale¿y w³¹czyæ zabezpieczenie podnonika tylnej szyby. W przeciwnym wypadku
dzieci mog¹ doznaæ obra¿eñ na
skutek zakleszczenia w otworze
okiennym.

Zablokowanych drzwi nie mo¿na otworzyæ od wewn¹trz ci¹gn¹c za klamkê.

1 wy³¹cznik
2 lampka kontrolna

60

▼

Bezpieczeñstwo pasa¿erów

Bezpieczeñstwo
Systemy bezpieczeñstwa jazdy
Systemy bezpieczeñstwa jazdy

Rozdzia³ ten zawiera informacje dotycz¹ce nastêpuj¹cych systemów bezpieczeñstwa jazdy :
· ABS  System zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ (Anti-Blockier-System)
· BAS  Wspomaganie nag³ego hamowania (Brems-ASsistent)
· ESP  Elektroniczny program stabilizuj¹cy (Elektronisches-StabilitätsProgramm)
· SBC  Uk³ad hamulcowy (Sensotronic Brake Control)

i
W warunkach jazdy zimowej maksymalne dzia³anie systemów ABS, BAS,
ESP i SBC mo¿na osi¹gn¹æ tylko wtedy, gdy stosuje siê opony zimowe
(opony M+S), w razie potrzeby  z ³añcuchami.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Ryzyko wypadku wzrasta przy:
 zbyt szybkiej jedzie (szczególnie
na zakrêtach)
 wilgotnej i liskiej nawierzchni
 jedzie w zbyt du¿ym natê¿eniu
ruchu.
Systemy ABS, BAS, ESP i SBC nie
mog¹ zmniejszyæ tego ryzyka.
Sposób jazdy nale¿y zawsze dostosowaæ do aktualnych warunków
drogowych i pogodowych.

ABS
System ABS reguluje si³ê hamowania,
tak aby podczas hamowania nie nast¹pi³o blokowanie kó³. Pozwala to zachowaæ sterownoæ pojazdu.
System ABS dzia³a niezale¿nie od warunków drogowych od prêdkoci oko³o
8 km/h.
Na liskiej nawierzchni system ABS dzia³a ju¿ po lekkim naciniêciu hamulca.
Gdy system ABS zadzia³a podczas hamowania, pulsuje lampka ostrzegawcza
ABS/ESP v w zestawie wskaników.
Nie wyczuwa siê przy tym ¿adnego pulsowania peda³u hamulca.
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BAS

∇

Lampka kontrolna - znajduj¹ca siê
w zestawie wskaników (strona 344)
zawieci siê po obróceniu kluczyka w po³o¿enie 2. Lampka ganie, gdy silnik pracuje.

▼

▼

Pulsuj¹ca lampka ostrzegawcza v informuje, ¿e dzia³a system ABS.
Gdy dzia³a system ABS, nacin¹æ
mocniej peda³ hamulca, a¿ zniknie
zagro¿enie.
Sposób jazdy nale¿y dostosowaæ do
aktualnych warunków drogowych
i pogodowych.
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▼

Pulsuj¹ca lampka ostrzegawcza podczas
hamowania

System wspomagania hamowania dzia³a w sytuacjach hamowania awaryjnego.
Przy szybkim naciniêciu na hamulec,
system BAS automatycznie zwiêksza si³ê
hamowania i skraca w ten sposób drogê hamowania.
Nacisn¹æ mocno peda³ hamulca
tak d³ugo, a¿ zniknie potrzeba awaryjnego hamowania.

System ABS zapobiega blokowaniu kó³.
Po zwolnieniu peda³u hamulca, hamulce dzia³aj¹ ponownie w normalny sposób. Nastêpuje wy³¹czenie systemu BAS.

ESP
Elektroniczny Program Stabilizacji nadzoruje w³aciwoci trakcyjne, czyli przenoszenie si³y pomiêdzy oponami a jezdni¹, oraz stabilnoæ jazdy.
ESP rozpoznaje buksuj¹ce ko³a lub zarzucanie pojazdu. System ESP stabilizuje pojazd poprzez ukierunkowane hamowanie poszczególnych kó³ i ograniczenie mocy silnika. System ESP przydatny
jest szczególnie podczas ruszania i jazdy na mokrej lub liskiej nawierzchni.

Bezpieczeñstwo
Systemy bezpieczeñstwa jazdy

∇

Lampka kontrolna v znajduj¹ca siê
w zestawie wskaników wieci siê
(
strona 344), gdy kluczyk znajduje
siê w po³o¿eniu 2. Ganie  gdy silnik
pracuje.

Zagro¿enie wypadkiem
Gdy na zestawie wskaników miga
lampka ostrzegawcza ABS/ESP
v, nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zaleceñ:
· W ¿adnym wypadku nie wolno
wy³¹czaæ systemu ESP.
· Podczas ruszania nale¿y naciskaæ peda³ gazu tylko z tak¹ si³¹,
jaka jest niezbêdna.
· Podczas jazdy nale¿y zdj¹æ nogê
z gazu.
· Sposób jazdy nale¿y dostosowaæ
do warunków drogowych.

!
Zap³on nale¿y wy³¹czyæ, gdy:
· sprawdza siê hamulec postojowy
na stanowisku kontrolnym
hamulców.
· holuje siê pojazd z podniesion¹
przedni¹ / lub tyln¹ osi¹.
W przeciwnym wypadku aktywne
dzia³anie hamulców przy w³¹czonym
systemie ESP zniszczy uk³ad hamulcowy w przedniej / tylnej osi.
System ESP dzia³a poprawnie tylko
wtedy, gdy u¿ywa siê kó³ z zalecanymi oponami ( strona 435).

∇

Regulacjê ESP rozpoznaje siê po pulsuj¹cej lampce ABS/ESP v znajduj¹cej siê w zestawie wskaników.

W przeciwnym razie pojazd mo¿e
wpaæ w polizg.
System ESP nie zmniejsza ryzyka
wypadku wynikaj¹cego ze zbyt szybkiej jazdy.
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Przycisk znajduje siê na rodkowej konsoli.

W nastêpuj¹cych sytuacjach lepiej wy³¹czyæ system ESP:

Niebezpieczeñstwo wypadku!

· podczas jazdy z ³añcuchami
niegowymi

Je¿eli lampka ostrzegawcza ABS/ESP
znajduj¹ca siê w zestawie wskaników
wieci, system ESP jest wy³¹czony.

· w g³êbokim niegu
· na piasku lub ¿wirze
Obracaj¹ce siê ko³a powoduj¹ dzia³anie
frezuj¹ce. Gdy opony osi¹gn¹ granicê
przyczepnoci, zacznie pulsowaæ lampka ostrzegawcza ABS/ESP v znajduj¹ca siê w zestawie wskaników.

▼

1 wy³¹czanie / ESP
Nacisn¹æ jeden raz przycisk 1.
Lampka ostrzegawcza ABS/ESP
v znajduj¹ca siê w zestawie
wskaników zawieci. System ESP
jest wy³¹czony.
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System ESP nie powoduje stabilizacji
pojazdu.

Sposób jazdy nale¿y zawsze dostosowaæ do aktualnych warunków
drogowych i pogodowych.

W³¹czanie systemu ESP
▼

Wy³¹czanie uk³adu ESP

Nacisn¹æ przycisk 1.
Lampka ostrzegawcza ABS/ESP
v znajduj¹ca siê w zestawie
wskaników ganie. System ESP
znajduje siê ponownie w normalnym
stanie.

Bezpieczeñstwo
Systemy bezpieczeñstwa jazdy
Uk³ad hamulcowy SBC
Uk³ad hamulcowy SBC ³¹czy w sobie
hydrauliczny uk³ad hamulcowy ze
wzmacniaczem si³y hamowania regulowanym elektronicznie. Zwiêksza on pewnoæ i komfort hamowania.
Niebezpieczeñstwo wypadku!

∇

Gdy wywietlacz wielofunkcyjny poka¿e zak³ócenia w uk³adzie hamulcowym, np. wywietli siê symbol 3
lub zawieci siê lampka kontrolna
hamulców 3 w zestawie wskaników, nale¿y zajrzeæ do rozdzia³u
Drobne naprawy wykonywane przez
u¿ytkownika ( strona 345).

Uk³ad hamulcowy wymaga energii
elektrycznej. W razie braku zasilania
uk³adów elektronicznych uk³ad hamulcowy prze³¹cza siê na pracê awaryjn¹. Potrzeba wtedy u¿yæ wiêkszej si³y
do hamowaniai trzeba mocniej naciskaæ peda³ hamulca. W razie potrzeby
trzeba nacisn¹æ na peda³ hamulca
z pe³n¹ si³¹.

Uk³ad hamulcowy SBC aktywuje siê automatycznie, gdy:
· pojazd odblokowuje siê kluczykiem
lub poprzez funkcjê KEYLESS-GO*
· po otwarciu drzwi kierowcy lub
pasa¿era
· kluczyk w stacyjce zostanie obrócony w po³o¿enie 1 lub 2
· przycisk* KEYLESS-GO* znajduj¹cy
siê na dwigni skrzyni biegów zostanie naciniêty
· peda³ hamulca zostanie naciniêty
· hamulec postojowy zostanie zwolniony
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i
Gdy wciniêciem peda³u hamulca
aktywuje siê uk³ad SBC, to przy
pierwszym naciniêciu opór peda³u
jest mniejszy, a droga peda³u d³u¿sza ni¿ normalnie. Przy ponownym
naciniêciu peda³u hamulca, opór
stawiany przez peda³ jest ju¿ normalny.
Przy zwolnieniu peda³u hamulca mo¿na odczuæ pulsowanie i us³yszeæ ha³as. Zniknie on po krótkim czasie.
Pompa uk³adu hamulcowego SBC
jest w³¹czona.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Wymianê klocków hamulcowych
i inne prace przy uk³adzie hamulcowym SBC nale¿y powierzyæ wy³¹cznie przeszkolonemu personelowi.
Uk³ad hamulcowy SBC nale¿y najpierw deaktywowaæ!
W celu samokontroli, w okrelonym
czasie w uk³adzie hamulcowym samoczynnie tworzone jest wysokie
cinienie p³ynu hamulcowego. Jeli
uk³ad SBC nie zostanie deaktywowany przed wykonaniem pewnych czynnoci obs³ugi technicznej pojazdu, to
wysuniête t³oczki hamulców mog¹
powodowaæ skaleczenie d³oni lub
wyciekaj¹cy p³yn hamulcowy bêdzie
przyczyn¹ obra¿eñ.
Ka¿dy przedstawiciel ASO
Mercedes-Benz mo¿e udzieliæ informacji, w jaki sposób nale¿y wy³¹czyæ
uk³ad hamulcowy SBC.

66

Wspomaganie si³y hamowania uk³adu
hamulcowego SBC wy³¹cza siê automatycznie, gdy:
· kluczyk w stacyjce zostanie obrócony w po³o¿enie 0  po oko³o dwóch
minutach
· centralny zamek jest blokowany
funkcj¹ pilota (z zewn¹trz)  po oko³o 20 sekundach.

Bezpieczeñstwo
Systemy bezpieczeñstwa jazdy
Porady dotycz¹ce jazdy
z systemem SBC
· Na d³ugich i stromych zjazdach nale¿y zmieniæ bieg na ni¿szy (biegi 1, 2
lub 3), aby unikn¹æ przegrzania i du¿ego zu¿ycia hamulców.
· Nale¿y kontynuowaæ jazdê przez pewien czas po du¿ym obci¹¿eniu hamulców, aby hamulce mog³y siê
och³odziæ pêdem powietrza.

· Gdy przez d³u¿szy czas uk³ad hamulcowy bêdzie mniej obci¹¿ony, mo¿na w sprzyjaj¹cych okolicznociach
hamowaæ od wiêkszej prêdkoci.
W ten sposób ok³adziny hamulcowe
bêd¹ bardziej szorstkie.
· Po d³u¿szej jedzie po mokrej lub zanie¿onej nawierzchni przed odstawieniem pojazdu na postój nale¿y zahamowaæ w sposób odczuwalny.
Tarcze hamulcowe wysusz¹ siê na
skutek ogrzania, co zapobiega ich
korodowaniu.

· W pojedzie mo¿na montowaæ wy³¹cznie czêci (np. klocki hamulcowe) dopuszczone przez MercedesBenz. Klocki hamulcowe nie dopuszczone do stosowania w pojazdach Mercedes-Benz mog¹ ujemnie
wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo jazdy.
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Bezpieczeñstwo
Zabezpieczenie przed kradzie¿¹
Zabezpieczenie przed kradzie¿¹
Blokada rozruchu silnika

Wy³¹czanie

Alarm*

Blokada rozruchu uniemo¿liwia uruchomienie silnika bez odpowiedniego kluczyka.

· Za pomoc¹ kluczyka  blokada rozruchu wy³¹czy siê po w³¹czeniu
zap³onu.

Przy w³¹czonym alarmie w³¹cza siê sygna³ optyczny i akustyczny wyzwolony
przez:

W³¹czanie

· Za pomoc¹ systemu KEYLESS-GO* blokada rozruchu wy³¹cza siê po naciniêciu przycisku znajduj¹cego siê
na dwigni skrzyni biegów.

·

otwarcie drzwi

·

otwarcie pokrywy baga¿nika

·

otwarcie pokrywy komory silnika

· Za pomoc¹ kluczyka:  blokada rozruchu w³¹cza siê po wyjêciu kluczyka ze stacyjki.
· Za pomoc¹ systemu KEYLESS-GO*
- blokada rozruchu w³¹cza siê po naciniêciu przycisku KEYLESS-GO
znajduj¹cego siê na dwigni skrzyni
biegów.
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Alarm w³¹cza siê przy otwieraniu drzwi
kluczykiem mechanicznym.

Bezpieczeñstwo
Zabezpieczenie przed kradzie¿¹
Wy³¹czanie alarmu

Alarm w³¹cza siê po oko³o 30 sekundach
od zamkniêcia pojazdu. Pulsuje lampka
kontrolna na wy³¹czniku centralnego
zamka na rodkowej konsoli (strona 86).

Wy³¹czanie alarmu

∇

W³¹czanie alarmu

Wy³¹czanie alarmu
Alarm wy³¹cza siê po odblokowaniu pojazdu.
Je¿eli zamek drzwi odryglowany bêdzie
kluczykiem mechanicznym, to po otwarciu drzwi uruchomi¹ siê sygna³y ostrzegawcze systemu alarmu.

za pomoc¹ kluczyka:
· w³o¿yæ kluczyk do stacyjki
lub
· nacisn¹æ przycisk Œ lub ‹.
Alarm wy³¹czy siê.

funkcj¹ KEYLESS-GO*:
· poci¹gn¹æ za zewnêtrzny uchwyt
drzwi
lub
· nacin¹æ jeden raz przycisk
KEYLESS-GO.

Zabezpieczenie przed odholowaniem
Gdy zmieni siê pozioma pozycja pojazdu przy w³¹czonym zabezpieczeniu przed
odholowaniem, w³¹czy siê alarm akustyczny.

i
Alarm zabezpieczenia przed odholowaniem w³¹czy siê, gdy pojazd zostanie podniesiony z jednej strony.

W³¹czanie zabezpieczenia przed
odholowaniem
Zabezpieczenie przed odholowaniem
w³¹czy siê automatycznie po oko³o 30
sekundach od zablokowania pojazdu.
Zabezpieczenie przed odholowaniem
wy³¹czy siê automatycznie po odblokowaniu pojazdu.

Alarm wy³¹czy siê.
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Bezpieczeñstwo

Wy³¹czanie zabezpieczenia przed
odholowaniem na czas transportu
pojazdu

▼

Zabezpieczenie przed kradzie¿¹
Obróciæ kluczyk w stacyjce w po³o¿enie 0 lub 1 lub wyj¹æ kluczyk ze
stacyjki.

i

W razie potrzeby transportu lub za³adowania pojazdu, zabezpieczenie przed
odholowaniem nale¿y wy³¹czyæ. Uniknie
siê w ten sposób fa³szywego alarmu.
Przycisk znajduje siê na dachowym pulpicie obs³ugi.
▼

Gdy zap³on jest w³¹czony (kluczyk
w stacyjce w po³o¿eniu 2), nie mo¿na wy³¹czyæ zabezpieczenia przed
odholowaniem.

Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu*
Alarm akustyczny i optyczny w³¹czy siê,
gdy pojazd jest zablokowany i kto
st³ucze boczn¹ szybê i dostanie siê do
wnêtrza.
Przycisk znajduje siê w dachowym pulpicie obs³ugi.

Nacisn¹æ jeden raz przycisk 1.

▼

Zawieci krótko lampka kontrolna
w przycisku.
Zablokuj pojazd pilotem.

Zabezpieczenie przed odholowaniem
pozostaje wy³¹czone do momentu ponownego zablokowania pojazdu.
1 wy³¹czanie zabezpieczenia przed
odholowaniem
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1 wy³¹czanie zabezpieczenia
wnêtrza pojazdu

Bezpieczeñstwo
Zabezpieczenie przed kradzie¿¹

Gdy osoby lub zwierzêta pozostaj¹ w zablokowanym pojedzie, nale¿y wy³¹czyæ
zabezpieczenie wnêtrza. Uniknie siê w
ten sposób fa³szywego alarmu.

▼

Tak d³ugo jak otwarty jest rozsuwany / podnoszony dach*, zabezpieczenie wnêtrza pojazdu nie jest
aktywne.
Zablokowaæ pojazd.
Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu w³¹czy siê po oko³o 30 sekundach.
Na lusterku wewnêtrznym lub uchwytach dachowych nie nale¿y zawieszaæ
¿adnych przedmiotów (np. maskotek lub
wieszaków na ubranie). Uniknie siê w ten
sposób fa³szywego alarmu.

▼

Zamkn¹æ boczne szyby i rozsuwany /
podnoszony dach *.

Ustawiæ kluczyk w stacyjce w po³o¿enie 0 lub 1 lub wyj¹æ kluczyk ze
stacyjki.

▼

Wy³¹czanie zabezpieczenia wnêtrza
pojazdu

▼

W³¹czanie zabezpieczenia wnêtrza
pojazdu

Nacinij jeden raz przycisk 1.

Niebezpieczeñstwo urazu!
Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie dzieci
bez opieki, gdy¿ mog¹ otworzyæ drzwi,
zwolniæ hamulec postojowy lub skaleczyæ siê o ruchome czêci pojazdu,
stwarzaj¹c zagro¿enie dla siebie
i innych osób.

Lampka kontrolna w przycisku
zawieci krótko.
Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu pozostaje wy³¹czone do czasu ponownego
zablokowania pojazdu.
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Szczegó³y obs³ugi
Zamykanie i otwieranie
Fotele
Zapamiêtanie ustawieñ*
Owietlenie
Zestaw wskaników
System obs³ugi pojazdu
Mechaniczna skrzynia biegów
SEQUENTRONIC (zautomatyzowana skrzynia biegów)*
Automatyczna skrzynia biegów*
Widocznoæ
THERMATIC
4 - strefowy system THERMOTRONIC*
Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa*
Open Air
Rozmieszczenie baga¿u
Systemy u³atwiaj¹ce jazdê
Praktyczne porady
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Szczegó³y obs³ugi
Otwieranie i zamykanie
Rozdzia³ Szczegó³y obs³ugi zawiera
dok³adne informacje dotycz¹ce poszczególnych funkcji pojazdu. Lektura tego
rozdzia³u polecana jest szczególnie osobom, które znaj¹ ju¿ podstawowe funkcje pojazdu.
Dla osób, które nie znaj¹ podstawowych
funkcji pojazdu, pomocne bêd¹ informacje zawarte w rozdziale Pierwsza jazda. Odsy³acze do odpowiednich stron
umieszczone s¹ w tekcie.

Otwieranie i zamykanie
Kluczyki
Do wyposa¿enia pojazdu nale¿¹ dwa kluczyki z funkcj¹ pilota centralnego zamka. Dla rozró¿nienia suwak odblokowuj¹cy klucza mechanicznego 4 oznaczono innym kolorem.
Za pomoc¹ pilota mo¿na otworzyæ pojazd równie¿ z wiêkszej odleg³oci. Ze
wzglêdów bezpieczeñstwapojazd nale¿y
otwieraæ pilotem tylko z niewielkiej odleg³oci.
Centralny zamek otwiera i zamyka:
 drzwi
 pokrywê baga¿nika
 pokrywê wlewu paliwa.
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Kluczyk z funkcj¹ pilota
1 lampka kontrolna baterii
2 ‹ przycisk zamykania
3 Š przycisk otwierania
baga¿nika
4 suwak odblokowuj¹cy kluczyk
mechaniczny
5 Œ przycisk otwierania

Szczegó³y obs³ugi
Otwieranie i zamykanie

Odblokowanie centralne
Nacinij przycisk Œ.
Kierunkowskazy mign¹ raz.
Alarm* (EDW) nie jest aktywny.
Je¿eli po odblokowaniu pojazdu nie
otworzy siê drzwi ani pokrywy baga¿nika, to po up³ywie ok. 40 sekund pojazd
automatycznie zablokuje siê ponownie.

Zablokowanie centralne
▼

Nie nale¿y nara¿aæ pilota na zwiêkszone promieniowanie elektromagnetyczne. Mo¿e to spowodowaæ
zak³ócenia w pracy pilota

Ustawienia fabryczne

▼

!

Nacisn¹æ przycisk ‹.
Przy zamkniêtych drzwiach i pokrywie baga¿nika kierunkowskazy mign¹
trzy razy.
Aktywna blokada rozruchu silnika
wzglêdnie alarm* (EDW) s¹ w³¹czone.
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Szczegó³y obs³ugi
Otwieranie i zamykanie

Odblokowanie drzwi kierowcy

▼

Odblokowanie centralne
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Nacisn¹æ dwa razy przycisk Œ.

Centralne zablokowanie
▼

Nacisn¹æ jednoczenie przyciski
Œ oraz ‹ i przytrzymaæ je oko³o 6 sekund, a¿ lampka kontrolna
baterii 1 zawieci siê dwa razy.

Nacisn¹æ jeden raz przycisk Œ.

Nacisn¹æ przycisk ‹.

Przywrócenie ustawieñ fabrycznych
▼

Je¿eli kierowca czêsto podró¿uje sam,
mo¿na zmieniæ funkcjê pilota. Naciniêcie przycisku Œ powodowaæ bêdzie
tylko odblokowanie drzwi po stronie kierowcy i pokrywy wlewu paliwa.

▼

Pilot dzia³a w sposób nastêpuj¹cy:

▼

Ustawienia indywidualne

Nacisn¹æ jednoczenie przycisk Œ
oraz ‹ i przytrzymaj je przez ok.
6 sekund, a¿ lampka kontrolna baterii 1 zawieci siê dwa razy.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie dzieci
bez opieki. Mog¹ one otworzyæ od
wewn¹trz równie¿ zablokowane drzwi
i spowodowaæ zagro¿enie dla siebie
i innych osób.

Szczegó³y obs³ugi

▼

Sprawdzanie baterii
Nacinij przycisk Œ lub ‹.
Je¿eli bateria jest dobra, lampka
zawieci siê krótko.

Odblokowanie pokrywy baga¿nika

▼

Mo¿liwe jest odblokowanie samej pokrywy baga¿nika.
Nacinij przycisk Š i przytrzymaj
go a¿ do samoczynnego otworzenia
siê pokrywy baga¿nika.

i
Je¿eli pojazd by³ wczeniej zablokowany centralnie, wystarczy tylko ponownie zamkn¹æ pokrywê baga¿nika.
Spowoduje to automatyczne zablokowanie pokrywy.

Otwieranie pokrywy baga¿nika

▼

Otwieranie i zamykanie
Unieæ pokrywê baga¿nika.
Pojazd musi byæ odblokowany.

!
Nie nale¿y wk³adaæ kluczyków do
otwartego baga¿nika. Mo¿na je tam
przypadkowo zatrzasn¹æ.

Uchwyt s³u¿¹cy do otwierania pokrywy
znajduje siê z ty³u w zag³êbieniu na tablicê rejestracyjn¹.

!
Pokrywa baga¿nika uniesie siê samoczynnie. Dlatego nale¿y upewniæ siê,
¿e nad pokryw¹ jest wystarczaj¹co
du¿o miejsca!
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Szczegó³y obs³ugi

Oddzieln¹ blokadê pokrywy baga¿nika mo¿na zwolniæ tylko za pomoc¹
kluczyka mechanicznego.

Otwieranie w porze letniej
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Odblokuj pojazd i przytrzymaj wciniêty przycisk Œ, a¿ boczne okna
i dach otwierany/uchylny* znajd¹ siê
w ¿¹danej pozycji.

i

Otwieranie w porze letniej /
zamykanie komfortowe

1 otwieranie
2 zamykanie

▼

Kluczyk mechaniczny w³o¿yæ do zamka pokrywy baga¿nika.

Pokrywa baga¿nika pozostaje zablokowana, nawet jeli pojazd zostanie
odblokowany centralnie.

Koñcówkê klucza skieruj w stronê
klamki drzwi.

▼

▼

Wyj¹æ kluczyk mechaniczny
( strona 74) z pilota.

Przekrêciæ kluczyk w prawo do
pozycji 2.

∇

▼

Zamkn¹æ pokrywê baga¿nika.

▼

Pokrywa baga¿nika
- blokowanie oddzielne

▼

Otwieranie i zamykanie

Polega ono na otwarciu dachu otwieranego/uchylnego* lub przesuwnego
okna panoramicznego*, otwarciu szyb
bocznych i w³¹czeniu wentylacji siedzenia kierowcy*.

i
Funkcja otwierania letniego uruchamiana jest realizowana falami podczerwonymi (funkcja klucza-pilota).

Zamykanie komfortowe
Dach otwierany/uchylny* i okna boczne zamykaj¹ siê samoczynnie.

Szczegó³y obs³ugi

▼

Otwieranie i zamykanie
Zablokowaæ pojazd, a przycisk ‹
przytrzymaj wciniêty a¿ do ca³kowitego zamkniêcia siê dachu otwieranego/uchylnego* i okien bocznych
(cieñszy koniec klucza skierowany na
klamkê drzwi).

▼

Zablokowaæ pojazd.

▼

lub za pomoc¹ funkcji KEYLESS-GO*

Przycisk blokowania w klamce przytrzymaj a¿ do ca³kowitego zamkniêcia siê okien bocznych i dachu otwieranego/uchylnego*.

Przed oddaleniem siê od pojazdu nale¿y
upewniæ siê, ¿e wszystkie okna boczne i
dach otwierany/uchylny* s¹ zamkniête.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Przy zamykaniu samochodu nale¿y
uwa¿aæ, by nikogo nie zakleszczyæ.

KEYLESS-GO*
W momencie dotkniêcia klamki pojazd
sprawdza wa¿noæ klucza.
Gdy klucz jest wa¿ny, w pojedzie zostaj¹ odblokowane:

!
Klucz z funkcj¹ KEYLESS-GO nale¿y
chroniæ przed zwiêkszonym promieniowaniem elektromagnetycznym,
Mo¿e to powodowaæ zak³ócenia
w dzia³aniu systemu.

· drzwi

Wskazówki

· pokrywa baga¿nika

 Klucz z funkcj¹ KEYLESS-GO nale¿y
zawsze nosiæ przy sobie.

· pokrywa wlewu paliwa.
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie
dzieci bez opieki. Mog¹ one otworzyæ
od wewn¹trz zablokowane drzwi
i przez to spowodowaæ zagro¿enie dla
siebie i innych.

 Klucza KEYLESS-GO nie nale¿y przechowywaæ razem z:
 urz¹dzeniami elektronicznymi (np.
telefony komórkowe) ani z innymi kluczami z funkcj¹ KEYLESSGO
 przedmiotami z metalu (np. monety, folie).
Mo¿e to spowodowaæ zak³ócenia w dzia³aniu systemu.

79

Szczegó³y obs³ugi
Otwieranie i zamykanie
· Aby mo¿na by³o odblokowaæ lub
zablokowaæ pojazd, Klucz z funkcj¹
KEYLESS-GO musi znajdowaæ siê
w odleg³oci oko³o jednego metra od
drzwi lub baga¿nika.
· Aby mo¿na by³o uruchomiæ silnik za
pomoc¹ przycisku KEYLESS-GO:
· klucz KEYLESS-GO musi znajdowaæ siê w pojedzie
· wszystkie drzwi musz¹ byæ
zamkniête.
· Je¿eli silnik zosta³ uruchomiony za
pomoc¹ przycisku KEYLESS-GO,
mo¿na go wy³¹czyæ tylko tym przyciskiem, nawet je¿eli w miêdzyczasie
w³o¿ono kluczyk do stacyjki.
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· Nie dotyczy to sytuacji, kiedy po rozruchu dwignia skrzyni biegów pozosta³a w pozycji P. W tym przypadku
kluczyk ma pierwszeñstwo przed
elektronik¹ KEYLESS-GO i uk³ad elektryczny pojazdu reaguje zgodnie z pozycj¹ kluczyka w stacyjce. Mo¿e to
spowodowaæ wy³¹czenie pracuj¹cego silnika.
· Je¿eli klucz KEYLESS-GO wyjmie siê
z wnêtrza pojazdu, np. razem z baga¿em lub odzie¿¹, wtedy jego zamkniêcie lub rozruch silnika s¹ niemo¿liwe.

· Je¿eli przy w³¹czonym zap³onie
i otwartych drzwiach wyjmie siê klucz
KEYLESS-GO z pojazdu, np. kiedy
pasa¿er wysi¹dzie razem z kluczem
KEYLESS-GO, na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê komunikat
Schlüssel nicht erkannt
(klucz nierozpoznany).
· Je¿eli klucz KEYLESS-GO znajduje siê
w pojedzie, mo¿na w ka¿dej chwili
uruchomiæ silnik. W przypadku pozostawienia klucza KEYLESS-GO
w samochodzie, przy zamykaniu pojazdu na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê komunikat Schlüssel im Fahrzeug erkannt
(Rozpoznano klucz w pojedzie).

Szczegó³y obs³ugi
Otwieranie i zamykanie

▼

Chwyciæ za klamkê drzwi.

Je¿eli po odblokowaniu pojazdu nie zostan¹ otwarte drzwi ani pokrywa baga¿nika, to po up³ywie ok. 40 sekund pojazd
automatycznie zablokuje siê ponownie.

i
Pojazd mo¿e odblokowaæ siê samoczynnie, je¿eli klucz KEYLESS-GO
znajduje siê minimum metr od pojazdu:
· a na klamkê sp³ynie silny strumieñ
wody (np. w czasie deszczu)
· podczas czyszczenia klamki.

▼

Odblokowanie centralne

Centralne zamykanie
Nacisn¹æ przycisk blokuj¹cy
w klamce drzwi lub baga¿niku.

Odblokowanie pokrywy baga¿nika
Mo¿liwe jest odblokowanie samej pokrywy baga¿nika.
▼

Ustawienia fabryczne

Nacisn¹æ przycisk Š i przytrzymaæ
a¿ do otworzenia siê pokrywy
baga¿nika.

i
Je¿eli pojazd by³ wczeniej zablokowany centralnie, wystarczy tylko ponownie zamkn¹æ pokrywê baga¿nika.
Spowoduje to automatyczne zablokowanie pokrywy.
Je¿eli klucz KEYLESS-GO pozostanie
w baga¿niku, to pokrywa baga¿nika
nie zamknie siê.

!
Pokrywa baga¿nika uniesie siê samoczynnie. Dlatego nale¿y upewniæ siê,
¿e nad pokryw¹ jest wystarczaj¹co
du¿o miejsca!
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Szczegó³y obs³ugi
Otwieranie i zamykanie
Zamykanie okien bocznych i dachu
Nacinij przycisk blokuj¹cy w klam
ce drzwi ( strona 26) lub w pokrywie baga¿nika i przytrzymaj do zamkniêcia okien i dachu.

∇

▼

Zablokowanie pojazdu

Otwieranie drzwi od wewn¹trz
Zablokowane drzwi mo¿na w ka¿dej
chwili otworzyæ równie¿ od wewn¹trz.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

Nacinij przycisk blokady znajduj¹cy siê
w drzwiach (M strona 26) lub w pokrywie baga¿nika.
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W przypadku przykleszczenia nale¿y
postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
·

Zwolniæ przycisk blokuj¹cy.

·

Poci¹gn¹æ za klamkê i przytrzymaæ
j¹; szyby boczne otworz¹ siê.

1 blokada zamkniêcia drzwi
2 klamka wewnêtrzna
▼

1 przycisk blokowania przy
baga¿niku

Nale¿y upewniæ siê, ¿e podczas zamykania okien i dachu nikt nie zostanie przykleszczony.

Poci¹gn¹æ za klamkê 2.
Przy otwieraniu zablokowanych drzwi
bolec zamkniêcia 1 wysuwa siê do
góry.

Szczegó³y obs³ugi
Otwieranie i zamykanie

Zdalne odblokowanie baga¿nika
Uchwyt zdalnego odblokowania baga¿nika znajduje siê w drzwiach kierowcy.

Otwieranie pokrywy baga¿nika
▼

Otwieranie baga¿nika z wnêtrza
pojazdu

Poci¹gnij za uchwyt 1.
Lampka kontrolna uchwytu zapala
siê. Lampka wieci a¿ do ponownego zamkniêcia baga¿nika.

Zdalne sterowanie baga¿nikiem*
Uchwyt zdalnego sterowania baga¿nikiem znajduje siê w drzwiach kierowcy.

i
Pokrywa baga¿nika uniesie siê samoczynnie. Dlatego nale¿y upewniæ siê,
¿e nad pokryw¹ jest wystarczaj¹co
du¿o miejsca!

∇

Je¿eli pokrywa baga¿nika nie otworzy siê,
oznacza to, ¿e jest zablokowana oddzielnie (
strona 79).

1 uchwyt zdalnego sterowania
baga¿nikiem

1 uchwyt zdalnego odblokowania
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Otwieranie i zamykanie
Zamykanie pokrywy baga¿nika

Poci¹gn¹æ za uchwyt zdalnego sterowania baga¿nikiem 1 a¿ do otwarcia pokrywy.

Zamykanie od wewn¹trz

Pokrywa baga¿nika otwiera siê samoczynnie.
Lampka kontrolna uchwytu zapala
siê. Lampka wieci a¿ do ponownego zamkniêcia baga¿nika.

i

∇

Je¿eli pokrywa baga¿nika nie otworzy siê,
oznacza to, ¿e jest zablokowana oddzielnie (
strona 79).
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1 wg³êbienie uchwytu
▼

Pokrywa baga¿nika unosi siê do góry.
Dlatego te¿ trzeba uwa¿aæ, aby nad
pokryw¹ by³o wystarczaj¹co du¿o
miejsca. W celu zatrzymania otwierania pokrywy baga¿nika nale¿y poci¹gn¹æ za uchwyt zdalnego sterowania baga¿nikiem lub wcisn¹æ go .

Pojazd ze zdalnym sterowaniem pokryw¹ baga¿nika*

▼

▼

Otwieranie pokrywy baga¿nika

Poci¹gn¹æ energicznie pokrywê baga¿nika w dó³ za wg³êbienie uchwytu 1.

W razie potrzeby nale¿y domkn¹æ pokrywê, naciskaj¹c jej brzegi.

Nacin¹æ uchwyt zdalnego sterowaniapokryw¹ baga¿nika i przytrzymaæ,
a¿ lampka kontrolna na dwigni zganie, a pokrywa baga¿nika zamknie siê.

Je¿eli przy zamykaniu pokrywa napotka
na przeszkodê, np. wystaj¹ce z baga¿nika przedmioty, zamykanie jest przerywane, a pokrywa lekko unosi siê.

Szczegó³y obs³ugi

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Przy zamykaniu nale¿y uwa¿aæ, by
nikogo nie przykleszczyæ. W celu zatrzymania zamykania pokrywy baga¿nika nale¿y zwolniæ uchwyt zdalnego sterowania baga¿nikiem.

Zamykanie od zewn¹trz

▼

Otwieranie i zamykanie
Nacinij krótko przycisk 1.
Pokrywa baga¿nika zamyka siê samoczynnie.
Je¿eli przy zamykaniu pokrywa napotka
na przeszkodê, np. wystaj¹ce z baga¿nika przedmioty, zamykanie jest przerywane, a pokrywa lekko unosi siê.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

!
Nie nale¿y wk³adaæ kluczyków do
otwartego baga¿nika. Mo¿na je tam
nieumylnie zatrzasn¹æ.
Je¿eli klucz KEYLESS-GO* po³o¿y siê
na tylnej pó³ce lub w baga¿niku,
zamkniêcie pokrywy baga¿nika jest
niemo¿liwe.

Przy zamykaniu nale¿y uwa¿aæ, by
nikogo nie przykleszczyæ. W celu
zatrzymania zamykania pokrywy
baga¿nika nale¿y nacisn¹æ przycisk
zdalnego sterowania baga¿nikiem
lub przycisk Š znajduj¹cy siê na
pilocie.

1 przycisk zamykania pokrywy
baga¿nika
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Otwieranie i zamykanie
Blokada automatyczna
Drzwi i pokrywa baga¿nika blokuj¹ siê
samoczynnie po rozpoczêciu jazdy.
Zablokowane drzwi mo¿na w ka¿dej
chwili otworzyæ od wewn¹trz.

Przycisk centralnego blokowania jest
umieszczony na konsoli rodkowej.

Za pomoc¹ prze³¹cznika centralnego blokowania mo¿na centralnie blokowaæ
i odblokowywaæ pojazd od wewn¹trz.

i

i
W razie kolizji drzwi odblokowuj¹ siê
samoczynnie, je¿eli si³a uderzenia
przekroczy ustalon¹ wartoæ.
Pojazd blokuje siê automatycznie,
jeli zap³on jest w³¹czony, a pojazd
znajduje siê w ruchu.

∇

Za pomoc¹ systemu obs³ugi pojazdu
mo¿na wy³¹czyæ samoczynne blokowanie siê drzwi ( strona 148).
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Blokowanie i odblokowanie
od wewn¹trz

Zablokowane drzwi mo¿na w ka¿dej
chwili otworzyæ od wewn¹trz.
Je¿eli pojazd zablokowano pilotem
lub funkcj¹ KEYLESS-GO, prze³¹cznik
centralnego blokowania nie dzia³a.

!
Je¿eli przycisk centralnego blokowania zostanie naciniêty przy otwartych drzwiach kierowcy, po zamkniêciu tych drzwi zablokowane zostan¹
wszystkie drzwi pojazdu.

Prze³¹cznik centralnego zamka
1 blokowanie
2 lampka kontrolna
3 odblokowywanie

Szczegó³y obs³ugi
Otwieranie i zamykanie

▼

Blokowanie
Nacisn¹æ przycisk zamka
centralnego 1.
Je¿eli wszystkie drzwi pojazdu s¹ zamkniête, nastêpuje ich zablokowanie.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie
dzieci bez opieki. Mog¹ one otworzyæ
od wewn¹trz równie¿ zablokowane
drzwi i spowodowaæ zagro¿enie dla
siebie i innych.

Nacisn¹æ przycisk zamka
centralnego 3.
Drzwi odblokowuj¹ siê.

i

Blokowanie z baga¿nika*
W pojazdach ze zdalnym sterowaniem
pokryw¹ baga¿nika* i z funkcj¹ KEYLESS-GO* pokrywê baga¿nika mo¿na zamykaæ prze³¹cznikiem znajduj¹cym siê
w pokrywie baga¿nika.

1 centralne zablokowanie
▼

▼

Otwieranie

Nacinij przycisk 1.
Pojazd blokowany jest centralnie.

Odblokowanie nie nast¹pi, je¿eli
pojazd zosta³ uprzednio zablokowany
centralnie od zewn¹trz.
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Fotele
Fotele

System u³atwiaj¹cy wsiadanie
i wysiadanie*
Po wyjêciu kluczyka ze stacyjki fotel kierowcy przesuwa siê do ty³u, a kierownica unosi siê.
Po w³o¿eniu kluczyka do stacyjki przy
zamkniêtych drzwiach, fotel kierowcy i
/ lub kierownica powracaj¹, w zale¿noci od ustawieñ, do poprzedniej pozycji.
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Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Nale¿y upewniæ siê, ¿e podczas wykonywania tej czynnoci nikt nie zostanie zakleszczony.
Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie
dzieci bez opieki. Mog¹ one otworzyæ
drzwi kierowcy i spowodowaæ uruchomienie tej funkcji.

Do dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce funkcje:
· kolumna kierownicy:
przestawia siê tylko kolumna
kierownicy
· kolumna kierownicy i fotel:
przestawia siê kolumna kierownicy
i fotel
Funkcjê pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu mo¿na ustawiæ w systemie obs³ugi pojazdu (
strona 151).

∇

∇

Informacje dotycz¹ce ustawienia foteli
znajduj¹ siê w rozdziale Pierwsza jazda ( strona 29).

Szczegó³y obs³ugi
Fotele

W celu lepszego podparcia krêgos³upa
mo¿na ustawiæ poduszkê lêdwiow¹
umieszczon¹ w oparciu fotela.

Oparcie wieloprofilowe*

Fotele z regulacj¹ elektryczn¹

W celu lepszego podparcia krêgos³upa profil oparcia mo¿na ustawiæ indywidualnie.

Fotele z regulacj¹ mechaniczn¹

1
2
3
4

▼

Obracaæ pokrêt³o 1 do osi¹gniêcia
¿¹danej pozycji.

1
2
3
4

g³êbokoæ siedzenia fotela
wypuk³oæ w czêci lêdwiowej
wypuk³oæ w okolicy pleców
poduszki boczne oparcia

▼

1 pokrêt³o

g³êbokoæ siedzenia fotela
wypuk³oæ w czêci lêdwiowej
wypuk³oæ w okolicy pleców
poduszki boczne oparcia

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest
w³¹czony.
Zapalaj¹ siê wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaników.

∇
∇

Poduszka lêdwiowa
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Fotele

K Dopasowaæ g³êbokoæ siedzenia fotela do d³ugoci ud za pomoc¹
przycisku 1.

Fotele dynamiczne*
Fotele dynamiczne dopasowuj¹ automatycznie boki oparcia do aktualnego kierunku jazdy (skrêt w prawo/lewo).

W³¹czanie
▼

K Ustawiæ oparcie za pomoc¹ przycisku
æ lub ç tak, aby dostosowa³o
siê do profilu pleców.
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Nacisn¹æ przycisk 5.
W³¹cza siê lampka kontrolna
przycisku.

K Punkt wypuk³oci przesun¹æ przyciskiem 2 dla czêci lêdwiowej i przyciskiem 3 dla podparcia pleców.
K Poduszki boczne ustawiæ przyciskiem
4, tak aby dobrze wspiera³y tu³ów
z boków.

Fotele dynamiczne reguluj¹ elektronicznie cinienie w komorach powietrznych
w bocznych poduszkach oparcia. Funkcja ta poprawia komfort jazdy i czyni j¹
przyjemniejsz¹.

i
1
2
3
4
5
6

g³êbokoæ siedzenia fotela
wypuk³oæ w czêci lêdwiowej
podparcie pleców
poduszki boczne oparcia
w³¹czenie funkcji dynamiki foteli
funkcja masa¿u

Charakterystykê dzia³ania foteli
dynamicznych ustawia siê w systemie obs³ugi pojazdu ( strona 154).

∇

Ustawienie profilu oparcia

Szczegó³y obs³ugi
Fotele

▼
▼

Fotele przednie regulowane
mechanicznie

Demonta¿ zag³ówka
Zag³ówek poci¹gn¹æ w górê do oporu.
Nacisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy 1.

Funkcja masa¿u (PULSE)

Wyj¹æ zag³ówek.

Funkcja masa¿u zapobiega drêtwieniu
pleców podczas d³u¿szej jazdy.

Zak³adanie zag³ówka

▼

Ganie lampka kontrolna przycisku.

Zag³ówek nale¿y na³o¿yæ tak, aby karbowanie wsporników znajdowa³o siê po
lewej stronie w stosunku do kierunku
jazdy.

Nacinij przycisk 6.
wieci lampka kontrolna przycisku 6. Poduszki powietrzne w czêci
lêdwiowej zaczynaj¹ pulsowaæ.

1 odblokowanie

▼

▼

Nacisn¹æ ponownie przycisk 5.

Demonta¿ zag³ówków

▼

Wy³¹czanie

Wcisn¹æ zag³ówek a¿ do zaskoczenia
wsporników.

i
Po ok. 5 minutach funkcja masa¿u
wy³¹cza siê samoczynnie.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Przewóz osób dozwolony jest tylko
na fotelach z zamontowanym
zag³ówkiem.
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Fotele

Wyj¹æ zag³ówek.

Zag³ówek nale¿y na³o¿yæ tak, aby karbowanie wsporników znajdowa³o siê po
lewej stronie w stosunku do kierunku
jazdy.
▼

Przesun¹æ przycisk 1 w górê, a¿ zag³ówek przesunie siê do góry.

Zak³adanie zag³ówka

Przesu¹æ w górê przycisk 1 na ok.
5 sekund.

▼

▼

Demonta¿ zag³ówka

▼

Fotele regulowane elektrycznie

Wcisn¹æ zag³ówek a¿ do zablokowaniawsporników.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

1 prze³¹cznik regulacji wysokoci
zag³ówka
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Przewóz osób dozwolony jest tylko
na fotelach z zamontowanym
zag³ówkiem.

Szczegó³y obs³ugi

3

wiec¹ 3 lampki kontrolne

2

wiec¹ 2 lampki kontrolne

1

wieci 1 lampka kontrolna

brak

lampki kontrolne wy³¹czone

▼

Prze³¹cznik wentylacji foteli umieszczony jest na konsoli rodkowej. Niebieskie
lampki kontrolne na prze³¹czniku wskazuj¹ wybrany stopieñ wentylacji.

stopieñ

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest w³¹czony.
wiec¹ siê wszystkie lampki kontrolne zespo³u wskaników.

W³¹czanie wentylacji foteli
▼

Wentylacja foteli*

▼

Fotele

Naciskaæ przycisk 1 do momentu w³¹czenia ¿¹danego ustawienia.

i
Przy zbyt niskim napiêciu z akumulatora wentylacja foteli mo¿e siê wy³¹czyæ. Miga co najmniej jedna lampka kontrolna.
1 wentylacja foteli

▼

Wy³¹czanie wentylacji foteli
Naciskaæ przycisk 1 do momentu
zganiêcia wszystkich lampek
kontrolnych.

i
Je¿eli wentylacja foteli zostanie w³¹czona przez funkcjê otwierania
w porze letniej, to bêdzie ona automatycznie ustawiona na najwy¿szy
stopieñ.
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Fotele

1 ogrzewanie foteli

wiec¹ 3 lampki kontrolne
Po ok. 5 minutach ogrzewanie prze³¹cza siê samoczynnie
na stopieñ 2.

2

wiec¹ 2 lampki kontrolne
Po ok. 10 minutach ogrzewanie prze³¹cza siê samoczynnie
na stopieñ 1.

1

wieci 1 lampka kontrolna
Po oko³o. 20 minutach ogrzewanie foteli wy³¹cza siê samoczynnie.

brak

lampki kontrolne wy³¹czone

i
Przy zbyt niskim napiêciu z akumulatora ogrzewanie foteli mo¿e siê wy³¹czyæ. Miga co najmniej jedna lampka kontrolna.
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1 ogrzewanie foteli tylnych
▼

3

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest w³¹czony.

W³¹czanie ogrzewania foteli
▼

Prze³¹cznik ogrzewania foteli umieszczony jest na konsoli rodkowej. Czerwone
lampki kontrolne na prze³¹czniku wskazuj¹ wybrany stopieñ ogrzewania.

stopieñ

Naciskaæ przycisk 1 do momentu w³¹czenia ¿¹danego ustawienia.

Wy³¹czanie ogrzewania foteli
▼

Ogrzewanie foteli*

Naciskaæ przycisk 1 do momentu
zganiêcia wszystkich lampek
kontrolnych.

Szczegó³y obs³ugi
Zapamiêtanie ustawieñ*
Przycisk pamiêci znajduje siê w
drzwiach.

Po stronie kierowcy zapamiêtywane s¹
równie¿ ustawienia kierownicy i lusterek
zewnêtrznych.

Nacisn¹æ przycisk M.
W ci¹gu trzech sekund wybieraæ
ustawienie 1, 2 lub 3.

Wszystkie pozycje zosta³y zapamiêtane
na wybranym ustawieniu.
M

przycisk pamiêci

1, 2, 3

ustawienie

▼

∇

Ustawiæ fotele, kierownicê i lusterka
( strona 29).

∇

▼

Ka¿da jednostka pamiêci zapamiêtuje
ustawienia foteli i oparæ.

Funkcjê zapamiêtywania (w zale¿noci
od zastosowanego klucza) mo¿na wy³¹czyæ w systemie obs³ugi pojazdu
(
strona 152).

Zapamiêtanie

▼

Za pomoc¹ przycisku pamiêci mo¿na
zapamiêtaæ do trzech ustawieñ przypisanych do ka¿dego kluczyka.

▼

Zapamiêtanie ustawieñ*

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest w³¹czony.
wiec¹ wszystkie lampki kontrolne
zespo³u wskaników.
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Zapamiêtanie ustawieñ*

▼

Wywo³anie ustawienia
Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk ¿¹danego ustawienia (1, 2 lub 3), a¿ fotel,
kierownica i lusterka osi¹gn¹ zapamiêtan¹ pozycjê.

i

W celu ³atwiejszego parkowania mo¿na
prawe lusterko zewnêtrzne ustawiæ tak,
aby po w³¹czeniu biegu wstecznego prawe tylne ko³o by³o widoczne.
Za pomoc¹ przycisku pamiêci mo¿na
ka¿demu kluczowi przyporz¹dkowaæ jedno po³o¿enie parkingowe prawego zewnêtrznego lusterka.

1
2
3
4
▼

Je¿eli przycisk zostanie zwolniony,
ustawianie natychmiast zostanie
przerwane.

Zapamiêtywanie ustawieñ
do parkowania

lusterko zewnêtrzne lewe
lusterko zewnêtrzne prawe
przycisk nastawczy
przycisk pamiêci

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest
w³¹czony.
wiec¹ wszystkie lampki kontrolne
zespo³u wskaników.
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▼

Lusterko zewnêtrzne prawe obróci
siê do do³u.
Nacisn¹æ przycisk 2.

▼

Wybrano lusterko zewnêtrzne prawe.

▼

W³¹cz bieg wsteczny.

Nacisn¹æ przycisk pamiêci M.

▼

▼

Zapamiêtanie ustawieñ

W ci¹gu trzech sekund nacisn¹æ
przycisk 3.
Ustawienie lusterka do parkowania
zostanie zapamiêtane, jeli lusterko
nie zostanie przestawione.

i
Je¿eli lusterko zostanie przestawione,
czynnoci nale¿y powtórzyæ. Po zapamiêtaniu ustawienia mo¿na ponownie przestawiæ lusterko.

Ustaw lusterko zewnêtrzne przyciskiem 3 tak, aby widoczne by³y tylne
ko³o i krawêd krawê¿nika.

97

Szczegó³y obs³ugi
Owietlenie
M

wy³¹czone wiat³a

Automatyczne w³¹czanie wiate³

∇

Owietlenie

U

W poszczególnych krajach przepisy ruchu drogowego mog¹ stanowiæ inaczej.

automatyczne w³¹czanie
wiate³

C

w³¹czone wiat³a postojowe,
owietlenie tablicy rejestracyjnej i deski rozdzielczej

wiat³a mijania, postojowe i owietlenie
tablicy rejestracyjnej w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹ automatycznie w zale¿noci od
jasnoci otoczenia.

B

w³¹czanie wiate³ mijania lub
drogowych

Informacje dotycz¹ce wiate³ i kierunkowskazów znajduj¹ siê w rozdziale
Pierwsza jazda ( strona 43).

Prze³¹cznik wiate³
Prze³¹cznik wiate³ umieszczony jest
z lewej strony na desce rozdzielczej.

ˆ

w³¹czone prawe wiat³o
parkowania

‚

w³¹czone lewe wiat³o
parkowania

i
Po wyjêciu kluczyka ze stacyjki
i otwarciu drzwi, przy w³¹czonych
wiat³ach postojowych lub mijania,
rozlegnie siê sygna³ dwiêkowy.
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Niebezpieczeñstwo wypadku!
We mgle wiat³a nie w³¹czaj¹ siê
samoczynnie. W tym wypadku nale¿y
obróciæ prze³¹cznik wiate³ do
pozycji B. W przeciwnym wypadku mo¿na spowodowaæ zagro¿enie
bezpieczeñstwa w³asnego i innych
osób.
Automatyczne w³¹czanie wiate³ jest
jedynie rodkiem pomocniczym dla
kierowcy. Za owietlenie pojazdu
zawsze odpowiedzialny jest kierowca.

Szczegó³y obs³ugi

Poci¹gn¹æ za prze³¹cznik wiate³
do pierwszego zaskoczenia.
wieci zielona lampka kontrolna
‡ obok prze³¹cznika wiate³.

▼

Upewniæ siê, ¿e wiat³a mijania
s¹ w³¹czone.

W³¹czanie tylnych wiate³
przeciwmgielnych
Upewniæ siê, ¿e wiat³a mijania
s¹ w³¹czone.

▼

Je¿eli prze³¹cznik wiate³ ustawiony
jest w pozycji U, nie mo¿na w³¹czyæ dodatkowo ani przednich, ani
tylnych wiate³ przeciwmgielnych.
W tym wypadku nale¿y obróciæ prze³¹cznik wiate³ do pozycji B.

▼

i

W³¹czenie reflektorów
przeciwmgielnych

▼

Przekrêciæ prze³¹cznik wiate³ do
pozycji U.

Poci¹gn¹æ za prze³¹cznik wiate³
do drugiego zaskoczenia.
wieci ¿ó³ta lampka kontrolna †
obok prze³¹cznika wiate³.

i
W przypadku podró¿y do krajów,
gdzie obowi¹zuje ruch lewostronny,
nale¿y przestawiæ wiat³a na symetryczne (
strona 301).

∇

▼

Owietlenie
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Owietlenie
Korektor reflektorów

Prze³¹cznik zespolony

i
Modele z reflektorami ksenonowymi
nie posiadaj¹ tego pokrêt³a. Ustawienie reflektorów korygowane jest
automatycznie.
Korektor ustawienia reflektorów dzia³a
dopiero po uruchomieniu silnika. Pokrêt³o korektora znajduje siê po prawej stronie prze³¹cznika wiate³.

▼

0 zajête przednie siedzenia
1 zajête przednie i tylne siedzenia
2 zajête przednie i tylne siedzenia,
baga¿nik za³adowany do maksymalnego obci¹¿enia osi tylnej
3 zajête siedzenie kierowcy, baga¿nik za³adowany do maksymalnego obci¹¿enia osi tylnej
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Ustawiæ pokrêt³o w odpowiedniej
pozycji.

1 wiat³a drogowe
2 sygna³ wietlny
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Owietlenie

Po prawej stronie zestawu wskaników wieci siê symbol wiate³
drogowych.

wiat³a awaryjne
wiat³a awaryjne dzia³aj¹ równie¿ przy
wy³¹czonym zap³onie. W³¹czaj¹ siê automatycznie, je¿eli zosta³a wyzwolona
poduszka powietrzna.

Nacisn¹æ w³¹cznik wiate³ awaryjnych 1.

i

W³¹cznik znajduje siê na konsoli rodkowej.

Je¿eli w³¹czony jest kierunkowskaz,
migaj¹ tylko wiat³a po odpowiedniej
stronie.

Wy³¹czanie wiate³ awaryjnych
▼

Sygna³ wietlny
▼

W³¹czanie wiate³ awaryjnych
▼

Prze³¹czyæ prze³¹cznik zespolony
w kierunku 1.

∇

▼

Przekrêciæ prze³¹cznik wiate³ do
pozycji B (
strona 105).

▼

W³¹czanie wiate³ drogowych

Krótko poci¹gn¹æ za prze³¹cznik
zespolony w kierunku 2.

Nacisn¹æ ponownie w³¹cznik wiate³
awaryjnych 1.

i

1 w³¹cznik wiate³ awaryjnych

Je¿eli wiat³a awaryjne w³¹czy³y siê
automatycznie, to w celu ich wy³¹czenianale¿y nacisn¹æ wy³¹cznik dwa
razy.
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Owietlenie
W³¹czanie automatyczne

▼

W³¹czanie
Nacisn¹æ w³¹cznik 3.

Owietlenie wnêtrza pojazdu pozostaje wy³¹czone nawet w wypadku:
· odryglowania pojazdu

· odryglowania pojazdu

· otwarcia drzwi

· otwarcia drzwi

· otwarcia baga¿nika.

Owietlenie wy³¹czy siê po pewnym
czasie.
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Nacisn¹æ ponownie w³¹cznik 3.

Owietlenie wnêtrza pojazdu w³¹czy
siê w ciemnoci w wypadku:

· otwarcia baga¿nika.

Opónienie wy³¹czenia owietlenia mo¿na ustawiæ na wywietlaczu wielofunkcyjnym (
strona 147).

∇

1 w³¹cznik lampki do czytania
2 w³¹cznik owietlenia przestrzeni
tylnej
3 prze³¹cznik owietlenia automatycznego
4 w³¹cznik owietlenia przedniego
5 owietlenie dyskretne*
6 lampki wewnêtrzne
7 lampki do czytania

Wy³¹czanie
▼

Owietlenie wnêtrza pojazdu

Szczegó³y obs³ugi
Owietlenie

Wewnêtrzne owietlenie przednie
w³¹cza siê.

▼

Wy³¹czanie wewnêtrznego
owietlenia przedniego
Nacinij w³¹cznik 4.
Wewnêtrzne owietlenie przednie
wy³¹cza siê.

Przednie lampki do czytania

▼

W³¹czanie

Wewnêtrzne owietlenie tylne
w³¹cza siê.

Wy³¹czanie owietlenia tylnego
Nacinij w³¹cznik 2.

Nacisn¹æ w³¹cznik 1.
Wybrana lampka do czytania
zapala siê.

Nacisn¹æ w³¹cznik 2.

Wy³¹czanie
▼

Nacisn¹æ w³¹cznik 4.

Wewnêtrzne owietlenie tylne mo¿na
w³¹czaæ za pomoc¹ zespo³u prze³¹czników nad lusterkiem wstecznym.
▼

▼

W³¹czanie wewnêtrznego
owietlenia przedniego

W³¹czanie wewnêtrznego
owietlenia tylnego

▼

W³¹czanie manualne

Nacisn¹æ wy³¹cznik 1.
Wybrana lampka do czytania ganie.

Owietlenie tylne wy³¹cza siê.
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Owietlenie
Tylne lampki do czytania

Rozjanianie

W³¹czanie

Nacisn¹æ przycisk 1.

▼

Regulacja owietlenia dyskretnego*

▼

Zespó³ prze³¹czników w dachu z ty³u
pojazdu

Nacisn¹æ przycisk 6.

Wybrana lampka do czytania
zapala siê.

Wy³¹czanie
▼

▼

Przyciemnianie

1 rozjanianie owietlenia
dyskretnego*
2 lampka do czytania
3 w³¹cznik lampki do czytania
4 owietlenie wnêtrza
5 owietlenie dyskretne*
6 przyciemnianie owietlenia
dyskretnego*
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Nacisn¹æ w³¹cznik 3.

Nacisn¹æ wy³¹cznik 3.
Wybrana lampka do czytania
wy³¹cza siê.

Szczegó³y obs³ugi
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· otwarcia drzwi
· w³¹czenia zap³onu

∇

· naciniêcia przycisku kasuj¹cego
(
strona 18)
· w³¹czenia wiate³.
W przypadku otwarcia drzwi bez wykonywania dalszych czynnoci, wywietlacz pozostaje owietlony tylko przez
ok. 30 sekund.

∇

Sposób wywietlania w zestawie wskaników mo¿na zmieniæ za pomoc¹ systemu obs³ugi pojazdu ( strona 117).

W tym wypadku nale¿y jak najszybciej zwróciæ siê do najbli¿szej ASO
Mercedes-Benz.
Podwietlenie wskaników
 regulacja
Za pomoc¹ pokrêt³a kasuj¹cego mo¿na
regulowaæ jasnoæ podwietlenia wskaników i przycisków na konsoli rodkowej.

Przekrêciæ pokrêt³o kasuj¹ce w zespole wskaników ( strona 18)
w prawo.

∇

Je¿eli zespó³ wskaników lub wywietlacz wielofunkcyjny zostan¹
uszkodzone, komunikaty nie s¹
wywietlane.

Rozjanianie

Podwietlenie wskaników zostanie
rozjanione.

Przyciemnianie
Przekrêciæ pokrêt³o kasuj¹ce w ze
spole wskaników ( strona 18)
w lewo.

∇

Wywietlacz zespo³u wskaników w³¹cza
siê w momencie:

Niebezpieczeñstwo wypadku!

▼

∇

Widok ogólny zestawu wskaników
przedstawiono w rozdziale Na pierwszy
rzut oka (
strona 18).

▼

Zestaw wskaników

Podwietlenie wskaników zostanie
przyciemnione.

i
Podwietlenie wskaników dopasowuje siê automatycznie do jasnoci
otoczenia.
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Wskanik temperatury
p³ynu ch³odz¹cego
Podczas zwyk³ej eksploatacji pojazdu
temperatura p³ynu ch³odz¹cego mo¿e
wzrosn¹æ do 120°C.
Przy wysokich temperaturach zewnêtrznych i podczas jazdy w górach temperatura p³ynu ch³odz¹cego mo¿e wzrosn¹æ
do 130°C.

▼

Upewniæ siê, ¿e wywietlane s¹ informacje standardowe.

▼

Zerowanie licznika kilometrów
przebiegów dziennych

Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
kasuj¹cy, a¿ licznik kilometrów
przebiegów dziennych zostanie
wyzerowany.
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Obrotomierz
Czerwone oznaczenie na obrotomierzu
oznacza zakres zbyt wysokich obrotów
silnika.

!
Nale¿y unikaæ jazdy w tym zakresie
nadobrotów silnika. W przeciwnym
razie mo¿na uszkodziæ silnik.
Po osi¹gniêciu prêdkoci obrotowej
oznaczonej na czerwono zostanie przerwany dop³yw paliwa, co ma na celu
ochronê silnika.

Wskanik temperatury zewnêtrznej
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nawet je¿eli wskanik pokazuje temperaturê nieco powy¿ej punktu zamarzania, droga mo¿e byæ oblodzona, szczególnie w lesie lub na mostach.
Po wyjechaniu z gara¿u ni¿sza temperatura zewnêtrzna wywietlana jest dopiero po pewnym czasie.
Równie¿ wzrost temperatury zewnêtrznej wywietlany jest z opónieniem.
Dziêki temu podczas postoju lub wolnej
jazdy pomiar nie jest zafa³szowany.

Szczegó³y obs³ugi
System obs³ugi pojazdu
System obs³ugi pojazdu

System obs³ugi pojazdu zostaje uruchomiony natychmiast po w³¹czeniu zap³onu. System obs³ugi pojazdu s³u¿y do:
· wywietlania informacji dotycz¹cych
pojazdu
· dokonywania indywidualnych
ustawieñ.
Za pomoc¹ systemu obs³ugi pojazdu
mo¿na nie tylko dowiedzieæ siê, kiedy
przypada kolejny termin obs³ugi, ale równie¿ wybraæ jêzyk wywietlania komunikatów w zespole wskaników oraz wybraæ inne opcje.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
System obs³ugi pojazdu nale¿y obs³ugiwaæ tylko wtedy, gdy pozwala na
to sytuacja na drodze. W przeciwnym
razie mo¿e to rozpraszaæ uwagê
kierowcy.

Wywietlacz wielofunkcyjny
Wywietlacz wielofunkcyjny umieszczony jest na prêdkociomierzu. W ustawieniu podstawowym wywietlana jest temperatura zewnêtrzna i licznik kilometrów
przebiegów dziennych. S¹ to tak zwane
informacje standardowe.

Informacje systemu obs³ugi pojazdu ukazuj¹ siê na wywietlaczu wielofunkcyjnym.

1
2
3
4

segmenty
wskazania podstawowe
pasek stanu
licznik kilometrów przebiegów
dziennych
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Kierownica wielofunkcyjna
Przyciski na kierownicy wielofunkcyjnej
s³u¿¹ do sterowania wywietlaczem wielofunkcyjnym i ustawiania opcji w systemie obs³ugi pojazdu.

1

wywietlacz wielofunkcyjny
System obs³ugi pojazdu

2

regulacja g³onoci
ç
æ

3

telefonowanie
í
ì

4

do przodu
do ty³u

poruszanie siê w menu
j
k
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odebranie telefonu
zakoñczenie rozmowy

zmiana menu
è
ÿ

5

ciszej
g³oniej

do przodu
do ty³u

Po naciniêciu jednego z powy¿szych
przycisków znajduj¹cych siê na kierownicy wskazanie wywietlacza zmieni siê.
Informacje na wywietlaczu wielofunkcyjnym mo¿na porównaæ do jad³ospisu
zawieraj¹cego ró¿ne zestawy dañ.
Funkcje zawarte w poszczególnych
menu zgrupowane s¹ tematycznie, np.
w menu AUDIO znajduj¹ siê funkcje s³u¿¹ce do obs³ugi radia i odtwarzacza p³yt
kompaktowych. Funkcje te s³u¿¹ do wywietlania ¿¹danych informacji lub pozwalaj¹ zmieniæ ustawienia.

Szczegó³y obs³ugi
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· Naciskaj¹c odpowiednio czêsto przycisk k lub j, mo¿na podwietliæ kolejno wszystkie funkcje menu.

Liczba menu zale¿y od:
· wyposa¿enia dodatkowego
· tego, czy w samochodzie zainstalowany jest system COMAND* lub system audio.
Dalej opisane s¹ menu i ich funkcje przy
zainstalowanym systemie COMAND*.
Opis menu przy zainstalowanym systemie audio znajduje siê w sekcji Menu
audio ( strona 113).

∇

· Naciskaj¹c odpowiednio czêsto przycisk èlub ÿ, mo¿na wywietliæ kolejno wszystkie menu.

Menu Einstellungen (Ustawienia)
nie zawiera funkcji s³u¿¹cych do wywietlania informacji lub zmiany ustawieñ,
tylko szereg podmenu. Obs³ugê podmenu opisano w sekcji Menu Einstellungen (Ustawienia) (
strona 119).

∇

U³o¿enie menu oraz funkcji w menu jest
cykliczne:
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Menu w pojazdach z systemem
COMAND*
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Poni¿ej przedstawiono wygl¹d wywietlacza podczas poruszania siê pomiêdzy
menu.

Opisy poszczególnych menu znajduj¹ siê
w tabeli na nastêpnych stronach.

Szczegó³y obs³ugi
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Poni¿ej przedstawiono menu i ich poszczególne funkcje.
menu 1

menu 2

menu 3

menu 4

informacje standardowe

AUDIO

NAVI*

DISTRONIC*

cyfrowy prêdkociomierz

wybór radiostacji

dynamiczne prowadzenie
do celu

wywietlanie ustawieñ

uk³ad aktywnego
serwisowania

odtwarzacz p³yt CD*

kontrola cinienia
w oponach*

magnetofon

sprawdzanie poziomu
oleju silnikowego

i
W niniejszej tabeli menu opisano
tytu³ami, które nie zawsze s¹ wywietlane przez system obs³ugi pojazdu.
Tytu³ów menu u¿yto dla u³atwienia
orientacji.

Wraz z pierwsz¹ funkcj¹ ka¿dego
menu wywietlany jest od razu nowy
zakres funkcji.

111

Szczegó³y obs³ugi
System obs³ugi pojazdu
menu 5

menu 6

menu 7

menu 8

Fehlerspeicher
(pamiêæ usterek)

Einstellungen
(ustawienia)

Komputer pok³adowy

Telefon*

sprawdzanie usterek

przywracanie ustawieñ
fabrycznych

statystyka zu¿ycia od startu

podmenu kombi

statystyka zu¿ycia
od ostatniego zerowania

podmenu godzina / data

zasiêg bez tankowania

podmenu owietlenie
podmenu pojazd
podmenu ogrzewanie
podmenu komfort
podmenu fotele dynamiczne*
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Mo¿na tu ustawiæ nastêpuj¹ce opcje:
strona

wywietlanie prêdkociomierza cyfrowego

113

asystent serwisowy
 wywo³anie

306

sprawdzanie cinienia
w oponach*

295

poziom oleju silnikowego
 sprawdzanie

285

Wywietlanie cyfrowego
prêdkociomierza
▼

funkcja

Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
kasuj¹cy, a¿ licznik kilometrów przebiegów dziennych bêdzie wskazywa³ 0.

Nacisn¹æ przycisk k.
Na wywietlaczu pojawia siê aktualna prêdkoæ pojazdu.
W menu podstawowym mo¿na równie¿ wywietliæ temperaturê
zewnêtrzn¹ (
strona 124).

∇

Funkcje menu Informacje standardowe mo¿na wybieraæ za pomoc¹ przycisków k i j.

Zerowanie licznika kilometrów
przebiegów dziennych
▼

Menu Informacje standardowe

Menu AUDIO
Funkcje w menu AUDIO s³u¿¹ do obs³ugi aktualnie w³¹czonego urz¹dzenia audio.
Je¿eli wszystkie urz¹dzenia audio s¹ wy³¹czone, na wywietlaczu pojawia siê
komunikat Audio Aus (urz¹dzenia
audio wy³¹czone).
Za pomoc¹ menu AUDIO mo¿na obs³ugiwaæ nastêpuj¹ce urz¹dzenia:
funkcja

strona

wybór radiostacji

114

odtwarzacz p³yt CD*

115

magnetofon

115

113
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W³¹czyæ radio
(patrz: oddzielna instrukcja obs³ugi).
Naciskaj przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi siê zaprogramowana radiostacja.

Naciskaæ przycisk k lub j a¿
do odnalezienia ¿¹danej radiostacji.
Sposób wyszukiwania radiostacji zale¿y od ustawienia wybierania radiostacji ( strona 148):
· wybór nastêpnej zaprogramowanej radiostacji (SP)
· wyszukiwanie radiostacji.

1 zakres czêstotliwoci
2 radiostacja
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i
Nowe radiostacje mo¿na zaprogramowaæ tylko za pomoc¹ radia (patrz:
oddzielna instrukcja obs³ugi).

∇

▼

▼

Wybór radiostacji

▼

System obs³ugi pojazdu

Radio mo¿na równie¿ obs³ugiwaæ
metod¹ tradycyjn¹.

Szczegó³y obs³ugi
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▼

1 aktualna p³yta (w przypadku
zmieniacza p³yt CD)
2 aktualny utwór

Naciskaæ przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi¹ siê ustawienia odtwarzanej kasety.

▼

W³¹czyæ radio i wybierz funkcjê magnetofonu (patrz: oddzielna instrukcja obs³ugi).

Przewijanie do przodu
Nacisn¹æ przycisk k.

Przewijanie do ty³u
▼

Naciskaæ przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi¹ siê ustawie
nia odtwarzanej p³yty.

▼

W³¹czyæ radio i wybierz funkcjê odtwarzacza p³yt CD (patrz: oddzielna
instrukcja obs³ugi).

Magnetofon*

▼

▼

▼

Odtwarzacz p³yt CD*

Nacisn¹æ przycisk j.

1 aktualna strona kasety

Naciskaæ przycisk k lub j a¿
do ustawienia ¿¹danego utworu.
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Funkcje w menu NAVI s³u¿¹ do ustawiania systemu nawigacji.

Je¿eli system nawigacji jest w³¹czony, na
wywietlaczu pojawia siê komunikat
Navi AKTIV (system nawigacji w³¹czony).

Naciskaæ przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi siê komunikat Navi.

W³¹czanie systemu dynamicznego prowadzenia do celu opisano w oddzielnej
instrukcji obs³ugi systemu COMAND*.

▼

Menu NAVI*

W zale¿noci od aktualnego stanu systemu nawigacji na wywietlaczu mog¹
pojawiaæ siê ró¿ne komunikaty:
· Je¿eli system nawigacji jest wy³¹czony, na wywietlaczu pojawia siê komunikat Navi AUS (system nawigacji wy³¹czony).
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Menu DISTRONIC*
W menu DISTRONIC mo¿na odczytaæ
aktualne ustawienia systemu DISTRONIC*. Zawartoæ wywietlacza zale¿y od
tego, czy system DISTRONIC jest w³¹czony czy wy³¹czony.

System DISTRONIC wy³¹czony

System DISTRONIC w³¹czony

Je¿eli system DISTRONIC jest wy³¹czony, na wywietlaczu wielofunkcyjnym
ukazuj¹ siê informacje standardowe.

Je¿eli system DISTRONIC jest w³¹czony,
na wywietlaczu wielofunkcyjnym ukazuje siê komunikat Distronic, a na
prêdkociomierzu podwietlony jest jeden segment lub dwa segmenty w zakresie zaprogramowanej ¿¹danej prêdkoci.

▼

∇

W³¹czanie i wy³¹czanie systemu DISTRONIC opisano w sekcji Systemy u³atwiaj¹ce jazdê (
strona 245).
Naciskaæ przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi siê jedna
z dwóch pokazanych obok ilustracji.

1 pojazd poprzedzaj¹cy (je¿eli zosta³
rozpoznany)
2 rzeczywista odleg³oæ od poprzedzaj¹cego pojazdu
3 ¿¹dana odleg³oæ od poprzedzaj¹cego pojazdu
4 pojazd w³asny
5 symbol w³¹czonej funkcji ostrzegania o zbyt ma³ej odleg³oci

1 System Distronic jest w³¹czony.
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Niebezpieczeñstwo wypadku!

▼

System obs³ugi pojazdu wywietla
tylko usterki i ostrze¿enia przes³ane
przez okrelone systemy. Nale¿y zatem dopilnowaæ bezpieczeñstwa
eksploatacji pojazdu. W przeciwnym
wypadku mo¿na spowodowaæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa w³asnego i innych osób.
Naciskaj przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi siê komunikat Fehlerspeicher (pamiêæ
usterek).
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Je¿eli nie wyst¹pi³y ¿adne usterki, na
wywietlaczu pojawia siê komunikat:
Keine Störung (brak usterek).

Wyst¹pi³y usterki
Je¿eli wyst¹pi³y usterki, na wywietlaczu
pojawia siê ich liczba.

Nacisn¹æ przycisk k lub j.
Teraz mo¿na przegl¹daæ po kolei
komunikaty o usterkach. Spis mo¿liwych komunikatów o usterkach znajduje siê w rozdziale Praktyczne
rady ( strona 349).

∇

W menu Fehlerspeicher (pamiêæ usterek) mo¿na wywietliæ zapamiêtane
usterki. Zawartoæ wywietlacza zale¿y
od tego, czy wyst¹pi³y jakie usterki.

Brak komunikatów o usterkach

Je¿eli podczas jazdy wyst¹pi³y usterki, po
zakoñczeniu jazdy (kluczyk w pozycji 0
lub wyjêty ze stacyjki) na wywietlaczu
pojawia siê ponownie liczba usterek.

i

1 liczba usterek

Po ponownym przekrêceniu kluczyka do pozycji 1 lub 2 pamiêæ usterek
jest kasowana. Mo¿na wówczas wywietliæ tylko usterki o priorytecie 1
( strona 349).

∇

Menu Fehlerspeicher
(pamiêæ usterek)

▼

System obs³ugi pojazdu
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Funkcje wszystkich podmenu mo¿na
przywróciæ do ustawieñ fabrycznych.

 funkcjê Zurücksetzen mit
Rückstellknopf (przywróæ ustawienia fabryczne), za pomoc¹ której
mo¿na przywróciæ ustawienia
fabryczne

Nacisn¹æ przycisk kasuj¹cy w zestawie wskaników i przytrzymaæ go
przez ok. 3 sekundy.

K Naciskaæ przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi siê menu
Einstellungen... (ustawienia)

Nacisn¹æ ponownie przycisk kasuj¹cy.
Funkcje wszystkich podmenu powracaj¹ do ustawieñ fabrycznych.

▼

 szereg podmenu s³u¿¹cych do ustawienia indywidualnych opcji pojazdu.

Na wywietlaczu pojawia siê komunikat z prob¹ o potwierdzenie poprzez ponowne naciniêcie przycisku
kasuj¹cego.

▼

Menu Einstellungen (ustawienia) zawiera dwie funkcje:

Podmenu w menu ustawieñ
Nacisn¹æ przycisk k lub j.
Na wywietlaczu ukazuje siê lista
podmenu.

▼

Przywracanie ustawieñ fabrycznych

▼

Menu Einstellungen (ustawienia)

Nacisn¹æ przycisk ç.
Pasek zaznaczenia przesuwa siê na
nastêpne podmenu.

i
Je¿eli przycisk kasuj¹cy nie zostanie
naciniêty ponownie, ustawienia
pozostaj¹ nie zmienione.
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Opcje mo¿na ustawiaæ za pomoc¹ przycisków æ lub ç.

Funkcje ka¿dego podmenu mo¿na przywróciæ do ustawieñ fabrycznych.
▼

W obrêbie podmenu zaznaczenie mo¿na przesuwaæ na kolejne funkcje za pomoc¹ przycisku k lub j.

Przywracanie funkcji podmenu

Zaznaczyæ funkcjê w podmenu.

▼

Podmenu maj¹ strukturê hierarchiczn¹;
przycisk æ przesuwa zaznaczenie
w dó³, a przycisk ç do góry.

Nacisn¹æ przycisk kasuj¹cy w zestawie wskaników i przytrzymaæ go
przez ok. 3 sekundy.
Na wywietlaczu pojawia siê komunikat z prob¹ o potwierdzenie poprzez ponowne naciniêcie przycisku
kasuj¹cego.

120

▼

System obs³ugi pojazdu
Nacisn¹æ ponownie przycisk kasuj¹cy.
Wszystkie funkcje podmenu powracaj¹ do ustawieñ fabrycznych.
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System obs³ugi pojazdu
Poni¿sza tabela zawiera spis opcji, które mo¿na ustawiæ w poszczególnych podmenu. Dalsze informacje na ten temat znajduj¹
siê na kolejnych stronach instrukcji.
Zestaw wskaników Godzina /
data

Owietlenie

Pojazd

wywietlanie
temperatury

ustawianie
zegara
(godziny)

sta³e wiat³a
jazdy

sta³e w³¹czenie wybór momentu
funkcji
w³¹czenia
SPEEDTRONIC

ustawianie
zegara
(minuty)

w³¹czanie
wybór
owietlenia wokó³ radiostacji
pojazdu*

format
wywietlania
czasu

wskazania
prêdkociomierza

Ogrzewanie

Komfort

w³¹czanie
wybór dopasowania
pomocy
fotela
przy wsiadaniu*

ustawianie
godziny

ustawianie
pamiêci
w kluczykach*

owietlenie
dyskretne*

ustawianie
ustawianie
automatycznej minuty
blokady drzwi

przestawianie
lusterka
zewnêtrznego
do parkowania*

wywietlanie paska
stanu

opónione
wy³¹czanie
owietlenia
zewnêtrznego

alarm
przyczepy*

wybór formatu
wywietlania

opónione wy³¹czanie owietlenia
wewnêtrznego

wybór jêzyka

Fotele
dynamiczne*

dogrzewanie

wybór wskazania
podstawowego*
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strona

wskazanie temperatury

121

Naciskaj przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu pojawi siê komunikat: Temperaturanzeige (wskazanie temperatury).

wskazania prêdkociomierza 121

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Przyciskiem æ lub ç wybierz
wskazanie temperatury w stopniach
Celsjusza (°C) lub stopniach Fahrenheita (°F) .

Przyciskiem æ lub ç wybierz
wskazania prêdkociomierza
w kilometrach lub milach.

123

wywietlanie paska stanu

123

format wywietlania

124

wskazanie cinienia
w ogumieniu*

124

122

▼

funkcja

wybór jêzyka

Przyciskiem æ lub ç zaznacz
podmenu Kombi-Instr. (zestaw
wskaników).

▼

▼

Wybór wskazania prêdkociomierza

Za pomoc¹ przycisku æ lub ç
zaznacz podmenu Kombi-Instr.
(zestaw wskaników).

▼

W podmenu zestawu wskaników mo¿na zmieniaæ informacje wywietlane na
zestawie wskaników. Okrelane s¹ nastêpuj¹ce wskazania:

Wybór wskazania temperatury

▼

Podmenu zestawu wskaników

Naciskaj przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu pojawi siê komunikat: Anzeigeeinheit (jednostka
wskazania).

Szczegó³y obs³ugi

▼

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Wywietlanie paska stanu
Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Kombi-Instr.
(zestaw wskaników).

▼

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu pojawi siê komunikat: Sprache (jêzyk).

Przyciskiem æ lub ç wybraæ
jêzyk, w którym wywietlane maj¹
byæ komunikaty na wywietlaczu wielofunkcyjnym.

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Anzeige Statuszeile (wywietlanie paska stanu).

Dostêpne jêzyki:
· niemiecki
· angielski
· w³oski

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

· francuski
· hiszpañski

▼

▼

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Kombi-Instr.
(zestaw wskaników).

▼

Wybór jêzyka

▼

System obs³ugi pojazdu

Przyciskiem æ lub ç wybraæ
wskazanie temperatury zewnêtrznej
lub prêdkoci na pasku stanu.

123
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▼

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Anzeige Grundbild (wskazanie
w tle).

Wskazanie cinienia w ogumieniu*
Przyciskiem æ lub ç wybraæ
podmenu Kombi-Instr. (zestaw
wskaników).

▼

▼

Przyciskiem æ lub ç wybraæ
podmen Kombi-Instr. (zestaw
wskaników).

▼

Wybór wskazania w tle

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Anzeigeeinheit Reifendruck (jednostka cinienia w ogumieniu).

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

124

▼

Przyciskiem æ lub ç wybraæ
temperaturê zewnêtrzn¹ lub prêdkoæ jako wskazanie w tle.

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Przyciskiem æ lub ç wybraæ
wskazanie cinienia w barach lub
psi.

Podmenu godzina / data
W podmenu godzina/data okrelane s¹
informacje wywietlane na zestawie
wskaników. Mo¿na okreliæ nastêpuj¹ce informacje:
funkcja

strona

synchronizacja czasu

125

ustawienie zegara (godziny) 125
ustawienie zegara (minuty) 126
wybór formatu czasu

121

ustawienie daty

127
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Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Zeit/Datum
(godzina/data).
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Uhrzeit Stunden (godzina).
Znacznik ustawieñ wskazuje godziny.

∇
∇

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Zeitsynchronisation (synchronizacja czasu).

Przyciskiem æ lub ç mo¿na
w³¹czaæ lub wy³¹czaæ synchronizacjê
czasu.

▼

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Zeit/Datum
(godzina/data).

▼

Funkcja ta jest dostêpna tylko w po³¹czeniu z systemem audio. Je¿eli pojazd
wyposa¿ony jest w system COMAND*,
zegar ustawiany jest za pomoc¹ sygna³u radiowego.

▼

Funkcja ta umo¿liwia synchronizacjê
czasu na wywietlaczu wielofunkcyjnym
z czasem na konsoli rodkowej. Funkcja ta dostêpna jest tylko w po³¹czeniu
z systemem nawigacyjnym*.
▼

Ustawienie godziny

▼

Synchronizacja czasu

125

Szczegó³y obs³ugi

Wybór formatu czasu
▼

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Uhrzeit Minuten (minuty).

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Zeit/Datum
(godzina/data).

▼

▼

System obs³ugi pojazdu

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Anzeigemodus (format
wywietlania).

Ustawianie minut

▼

Funkcja ta dostêpna jest tylko w po³¹czeniu z systemem audio. Je¿eli pojazd
wyposa¿ony jest w system COMAND*,
zegar ustawiany jest za pomoc¹ sygna³u radiowego.
Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Zeit/Datum
(godzina/data).

126

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.
▼

Ustawiony czas potwierdziæ przyciskiem kasuj¹cym.
Przyciskiem æ lub ç ustawiæ
minuty.

▼

▼

Przyciskiem æ lub ç ustawiæ
godzinê.

▼

Znacznik ustawieñ wskazuje minuty.

Ustawiony czas potwierdziæ przyciskiem kasuj¹cym.
K Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
format 12 h lub 24 h.

Szczegó³y obs³ugi
System obs³ugi pojazdu

▼

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Zeit/Datum
(godzina/data).

▼

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Datum Tag einstellen (ustawienie daty, dzieñ).

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Datum
Monat einstellen (ustawianie
daty, miesi¹c).

Rok:
▼

Dzieñ:

Miesi¹c:
▼

Ustawianie daty

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Datum
Jahr einstellen (ustawianie
daty, rok)

Znacznik ustawieñ wskazuje miesi¹c.

Znacznik ustawieñ wskazuje rok.

Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
miesi¹c.

Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
rok.

▼

▼

▼

Znacznik ustawieñ wskazuje dzieñ.

Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
dzieñ.
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W podmenu Beleuchtung (owietlenie) ustawiane jest owietlenie pojazdu.
Do dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:
funkcja

strona

sta³e wiat³a jazdy

128

ustawienie owietlenia
wokó³ pojazdu*

129

owietlenie dyskretne*

130

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Beleuchtung
(owietlenie).
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Lichtschaltung Fahrlicht (wiat³a
jazdy).
Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
rêczne w³¹czanie wiate³ lub sta³e
wiat³a jazdy. W krajach, w których
obowi¹zuje jazda z w³¹czonymi wiat³ami, funkcja ta nie dzia³a.
Je¿eli ustawiono sta³e wiat³a jazdy,
to po ustawieniu prze³¹cznika wiate³ w pozycji 0 przy pracuj¹cym silniku samoczynnie w³¹czaj¹ siê:
· wiat³a postojowe i wiat³a
mijania
· owietlenie tablicy rejestracyjnej.

opónione wy³¹czanie
owietlenia zewnêtrznego

130

opónione wy³¹czanie
owietlenia wewnêtrznego

132

128

▼

Sta³e wiat³a jazdy

▼

Podmenu owietlenie

▼

System obs³ugi pojazdu

Szczegó³y obs³ugi

∇

Po przywróceniu ustawieñ fabrycznych w menu Beleuchtung
(owietlenie) (
strona 132),
ustawienie sta³ych wiate³ jazdy
pozostaje niezmienione ze wzglêdów
bezpieczeñstwa.
Na wywietlaczu ukazuje siê komunikat: Während Fahrt nicht
komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
(nie przywrócono wszystkich ustawieñ fabrycznych podczas jazdy).

Jeli owietlenie u³atwiaj¹ce znalezienie
pojazdu jest w³¹czone, po odblokowaniu pojazdu pilotem w³¹czaj¹ siê:

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Funktion
Umfeldbeleuchtung (owietlenie wokó³ pojazdu).
Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

· wiat³a postojowe
· tylne wiat³a postojowe
· owietlenie tablicy rejestracyjnej
· reflektory przeciwmgielne.
Po otwarciu drzwi owietlenie u³atwiaj¹ce znalezienie pojazdu wy³¹cza siê samoczynnie. Owietlenie u³atwiaj¹ce znalezienie pojazdu wy³¹cza siê automatycznie po up³ywie 40 sekund.

▼

W innych pozycjach prze³¹cznika,
wiat³a wiec¹ tak, jak w trybie
normalnym.

Ustawienie owietlenia wokó³
pojazdu*

▼

i

▼

System obs³ugi pojazdu

Wybieraæ opcjê przyciskiem æ lub
ç.
Owietlenie u³atwiaj¹ce odnalezienie
pojazdu zostaje w³¹czone lub
wy³¹czone.

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Beleuchtung
(owietlenie).
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Owietlenie dyskretne*

Opónione wy³¹czanie owietlenia
zewnêtrznego

▼

▼

Funkcja ta s³u¿y do ustawiana jasnoci
owietlenia dyskretnego.
Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Beleuchtung
(owietlenie).
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Ambientes
Licht (owietlenie dyskretne).
Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

K Przyciskiem æ lub ç ustawiæ
jasnoæ owietlenia dyskretnego.
1 - ustawienie najjaniejsze, 5 - ustawienie najciemniejsze.

Funkcja ta realizowana jest tylko w ciemnoci i mo¿na ni¹ ustawiæczas opóniania wy³¹czenia owietlenia po zamkniêciu drzwi pojazdu. Po wybraniu czasu
opónienia i wyjêciu klucza ze stacyjki
wiec¹:
· wiat³a postojowe
· tylne wiat³a postojowe
· owietlenie tablicy rejestracyjnej
· reflektory przeciwmgielne.

130
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▼

▼

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Beleuchtung
(owietlenie).
Naciskaj przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Scheinwerfer-Aufschaltung (wy³¹czanie
reflektorów).

Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
czas opónienia.

Do dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce opcje:
· 0s - opónienie wy³¹czone,

▼

Je¿eli po wyjêciu kluczyka ze stacyjki drzwi pozostan¹ zamkniête, wiat³o wy³¹czy siê po up³ywie 60 sekund.

▼

Funkcjê tê mo¿na ponownie aktywowaæ poprzez otwarcie drzwi w ci¹gu
10 minut.

Przed opuszczeniem pojazdu obróciæ
kluczyk w stacyjce do pozycji 0.

▼

Funkcjê opónienia wy³¹czania owietlenia mo¿na te¿ wy³¹czyæ na krótko.

i

Nastêpnie obróciæ go do pozycji 2
i znów na 0.
Opónienie wy³¹czania owietlenia
jest wy³¹czone. Funkcja w³¹cza siê
ponownie przy nastêpnym w³o¿eniu
kluczyka do stacyjki.

· 15s, 30s, 45s lub 60s opónienie w³¹czone.

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.
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Opónione wy³¹czanie owietlenia
wnêtrza

▼

▼

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Beleuchtung
(owietlenie).
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Opónienie
wy³¹czania owietlenia wnêtrza.
Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

132

W podmenu Fahrzeug (pojazd) ustawiany jest ogólny tryb pracy pojazdu. Do
dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:
▼

Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na ustawiæ
opónienie wy³¹czania owietlenia wnêtrza pojazdu po wyjêciu kluczyka ze stacyjki.

Podmenu pojazd

funkcja

strona

Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
czas opónienia. Do dyspozycji s¹ na
stêpuj¹ce opcje:

sta³e w³¹czenie funkcji
SPEEDTRONIC

230

· 0s - opónienie wy³¹czone,

wybór radiostacji

133

· 5s, 10s, 15s lub 20s
- opónienie w³¹czone.

ustawianie automatycznej
blokady drzwi

133

alarm przyczepy*

134
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Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na w³¹czaæ
i wy³¹czaæ automatyczn¹ centraln¹ blokadê drzwi. Przy w³¹czonej funkcji pojazd automatycznie blokuje wszystkie
drzwi przy prêdkoci 15 km/h.

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Audio
Suchlauffunktion (wyszukiwanie stacji).

· Speicher (pamiêæ) - wybierana jest kolejna zaprogramowana
stacja,
· Frequenz (czêstotliwoæ).

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Fahrzeug (pojazd).
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Automatische Türverriegelung (automatyczna blokada drzwi).

∇
∇

▼
▼

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Fahrzeug (pojazd).

▼

Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
sposób wybierania radiostacji. Do
dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce opcje:

▼

Za pomoc¹ funkcji Audio Suchlauffunktion (wyszukiwanie stacji) mo¿na ustawiæ, czy przy obs³udze radia
(
strona 114) za ka¿dym razem ma
byæ wyszukiwana nowa radiostacja, czy
maj¹ byæ wybierane zaprogramowane
radiostacje.

▼

Automatyczna blokada drzwi

∇

Wybór radiostacji

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.
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W³¹czanie alarmu przyczepy*

▼

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

▼

▼

System obs³ugi pojazdu

Przyciskiem æ lub ç mo¿na
w³¹czaæ (ein) i wy³¹czaæ (aus) alarm
przyczepy.

134

▼

Przyciskiem æ lub ç mo¿na
w³¹czaæ (ein) i wy³¹czaæ (aus)
automatyczn¹ blokadê drzwi.

Przyciskiem æ lub ç zaznacz
podmenu Fahrzeug (pojazd).

▼

▼

Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na w³¹czaæ
i wy³¹czaæ alarm przyczepy.

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Diebstahlwarnung Anhänger (alarm
przyczepy).
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Podmenu ogrzewanie

Dogrzewanie* - ustawienia

Podmenu Heizung (ogrzewanie) widoczne jest tylko w pojazdach z ogrzewaniem postojowym. Mo¿na tu ustawiæ
czasy w³¹czania ogrzewania postojowego. Mo¿na jednoczenie aktywowaæ tylko jeden czas w³¹czania ogrzewania postojowego.

K Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Heizung
(ogrzewanie).

Do dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:
funkcja

strona

dogrzewanie*

135

▼

System obs³ugi pojazdu
Przyciskiem æ lub ç wybierz
warunki w³¹czania dogrzewania.

K Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Funktion
Zuheizer (dogrzewacz).
Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

135
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funkcja

strona

· wyjêciu kluczyka ze stacyjki

w³¹czanie pomocy
przy wsiadaniu*

151

ustawianie pamiêci
w kluczykach*

152

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

153

Nale¿y upewniæ siê, ¿e podczas wykonywania tej czynnoci nikt nie zostanie przykleszczony.

ustawianie lusterka
zewnêtrznego
do parkowania*

· otwarciu drzwi kierowcy.

Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie
dzieci bez opieki. Mog¹ one otworzyæ
drzwi kierowcy i niechc¹cy spowodowaæ uruchomienie tej funkcji.

136

· zamkniêto drzwi kierowcy
· w³o¿ono kluczyk do stacyjki
· wywo³ano odpowiedni¹ zapamiêtan¹
pozycjê za pomoc¹ przycisku
pamiêci (
strona 95).

i
W celu przerwania dzia³ania funkcji
nale¿y nacisn¹æ jeden z w³¹czników:
· regulacji fotela (

strona 29)

∇

Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na w³¹czyæ i
wy³¹czyæ pomoc przy wsiadaniu. W zale¿noci od ustawieñ, pozycja kierownicy i fotela kierowcy zmienia siê przy:

∇

W podmenu Komfort mo¿na ustawiæ
wiele luksusowych funkcji. Do dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:

Po opuszczeniu pojazdu przez kierowcê,
kierownica i fotel powracaj¹ do zapamiêtanej pozycji, je¿eli:

· regulacji kolumny kierownicy
( strona 34)
· pamiêci (

strona 95).

∇

W³¹czanie pomocy przy wsiadaniu*

∇

Podmenu Komfort

Szczegó³y obs³ugi

Aus pomoc wy³¹czona
Lenksäule
przestawiana jest tylko kolumna kierownicy
Lenksäule+Sitz
przestawiana jest kolumna
kierownicy i fotel.

Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na okreliæ,
czy zapamiêtane ustawienia fotela, kierownicy, lusterek, sta³e w³¹czenie funkcji SPEEDTRONIC i inne ustawienia systemu obs³ugi pojazdu maj¹ byæ przyporz¹dkowane poszczególnym kluczykom.
Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Komfort.
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Schlüsselabhängigkeit (ustawienia zale¿ne od klucza).
Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

∇
∇

Mo¿na ustawiæ nastêpuj¹ce opcje
pomocy przy wsiadaniu:

Ustawianie pamiêci w kluczykach*

▼

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Przyciskiem æ lub ç ustawiæ
pomoc przy wsiadaniu.

▼

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat:
Einstiegshilfe (pomoc przy
wsiadaniu).

▼

▼

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Komfort.

▼

System obs³ugi pojazdu
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Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Komfort.
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Spiegelverstellung Einparkhilfe
(przestawianie lusterka przy
parkowaniu).

∇

Przyciskiem æ lub ç mo¿na
w³¹czaæ (ein) i wy³¹czaæ (aus)
funkcjê zale¿noci ustawieñ od klucza.

Za pomoc¹ funkcji Przestawianie lusterka do parkowania mo¿na wybraæ, czy
podczas parkowania (w³¹czony bieg
wsteczny) prawe lusterko zewnêtrzne
ma siê obracaæ w dó³ ( strona 162).

▼

Przestawianie lusterka
zewnêtrznego do parkowania*

▼

System obs³ugi pojazdu

Lusterko zewnêtrzne powraca w swoje
pierwotne po³o¿enie po:

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

· wy³¹czeniu biegu wstecznego
(po ok. 10 s)

∇

· naciniêciu przycisku lusterka
zewnêtrznego po stronie kierowcy
(
strona 35) (natychmiast).
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▼

· przekroczeniu prêdkoci 10 km/h,
niezale¿nie od biegu
Przyciskiem æ lub ç mo¿na
w³¹czaæ (ein) i wy³¹czaæ (aus) funkcjê przestawiania lusterka przy
parkowaniu.

Szczegó³y obs³ugi

funkcja

strona

fotel kierowcy*
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fotel pasa¿era z przodu*

139

Ustawienie foteli dynamicznych
Za pomoc¹ funkcji dynamicznego dopasowania foteli mo¿na okreliæ dopasowanie foteli podczas jazdy.

Przyciskiem æ lub ç zaznaczyæ podmenu Fahrdynamischer
Sitz (fotele dynamiczne) .
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Fahrdynamische Sitzanpg. Fahrer
(dynamiczne dopasowanie fotela kierowcy) lub Fahrdynamische
Sitzanpg. Beifahrer
(dynamiczne dopasowanie fotela
pasa¿era).

▼

W podmenu Fahrdyn. Sitz (fotele
dynamiczne) mo¿na okreliæ podstawowe ustawienia foteli dynamicznych.

▼

Podmenu
fotele dynamiczne*

▼

System obs³ugi pojazdu

Przyciskiem æ lub ç wybraæ
opcjê dezent (nieznaczne) lub
dominant (intensywne).

Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

139

Szczegó³y obs³ugi
System obs³ugi pojazdu

Naciskaæ przycisk ÿ lub è, a¿
pojawi siê pierwsza funkcja w menu
Reiserechner (komputer
pok³adowy).
Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Ab Reset
(od zerowania)

strona

statystyka zu¿ycia od startu 140
statystyka zu¿ycia od
ostatniego zerowania
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zasiêg bez tankowania

140

140

▼

funkcja

Naciskaæ przycisk ÿ lub è, a¿
pojawi siê pierwsza funkcja w menu
Reiserechner (komputer
pok³adowy) .

Statystka zu¿ycia
od ostatniego zerowania

▼

W menu Reiserechner (komputer
pok³adowy) przedstawiane s¹ dane statystyczne dotycz¹ce pojazdu. Dostêpne
s¹ nastêpuj¹ce informacje:

Statystyka zu¿ycia od startu
▼

Menu komputera pok³adowego

1
2
3
4

kilometry przejechane od startu
czas od startu
rednia prêdkoæ od startu
rednie zu¿ycie paliwa od startu

Szczegó³y obs³ugi
System obs³ugi pojazdu

1 kilometry przejechane
od ostatniego zerowania
2 czas od ostatniego zerowania
3 rednia prêdkoæ od ostatniego
zerowania
4 rednie zu¿ycie paliwa od
ostatniego zerowania

Po ustawieniu kluczyka w stacyjce
w pozycji 0 lub po wyjêciu go, po oko³o czterech godzinach kasowane s¹
wszystkie dane dotycz¹ce ostatniej
trasy.
Je¿eli w tym czasie kluczyk zostanie
ponownie obrócony do pozycji 1 lub
2, dane nie zostan¹ skasowane.

▼

Przy ponownym wywo³aniu informacji pojawia siê najpierw ostatnio
wywietlana funkcja.

Zasiêg bez tankowania
Naciskaæ przycisk ÿ lub è, a¿
na wywietlaczu pojawi siê pierwsza
funkcja w menu Reiserechner
(komputer pok³adowy).

▼

i

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê komunikat: Reichweite
(zasiêg bez tankowania).
Na wywietlaczu pojawia siê d³ugoæ
trasy, jak¹ mo¿na jeszcze pokonaæ
bez tankowania.
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▼

W³¹czyæ telefon i system COMAND*
lub radio.

▼

Za pomoc¹ funkcji menu TEL obs³ugiwany jest telefon, je¿eli jest on w³¹czony i pod³¹czony do zestawu g³onomówi¹cego.

Naciskaæ przycisk ÿ lub è na
kierownicy, a¿ na wywietlaczu pojawi siê menu Tel.

· Je¿eli nie podano numeru PIN:
Tel PIN eingeben (podaæ PIN).
▼

Menu TEL*

Za pomoc¹ klawiatury telefonu
podaæ PIN.
Telefon szuka sieci. W tym czasie
wywietlacz jest pusty.

· Po znalezieniu sieci na wywietlaczu
pojawia siê odpowiedni komunikat.

· Po wywietleniu tych informacji telefon mo¿na obs³ugiwaæ przez system
obs³ugi pojazdu.

Odbieranie telefonu
Je¿eli telefon jest w stanie gotowoci,
mo¿na w ka¿dej chwili odbieraæ rozmowy. Na wywietlaczu ukazuje siê komunikat:

· Przy wy³¹czonym telefonie pojawia
siê komunikat: Tel AUS
(wy³¹czony).
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▼

Zale¿nie od stanu telefonu, na wywietlaczu mog¹ pojawiæ siê nastêpuj¹ce
komunikaty:
1 operator sieci
2 zasiêg sieci

Nacisn¹æ przycisk í.
Rozmowa zosta³a odebrana. Na wywietlaczu pojawia siê czas trwania
rozmowy.

Szczegó³y obs³ugi

Nacisn¹æ przycisk ì.
Rozmowa zosta³a zakoñczona.
Na wywietlaczu ukazuje siê komunikat gotowoci.

▼

Je¿eli telefon jest w stanie gotowoci,
mo¿na w ka¿dej chwili wybraæ z ksi¹¿ki
dowolny numer telefoniczny.
Naciskaæ przycisk ÿ lub è, a¿
na wywietlaczu pojawi siê
komunikat Tel.
Na wywietlaczu ukazuje siê
komunikat gotowoci.

▼

Wybieranie numeru z ksi¹¿ki
telefonicznej

Nacisn¹æ przycisk j lub k.

i

System obs³ugi odczytuje ksi¹¿kê
zapisan¹ na karcie SIM lub w pamiêci telefonu. Mo¿e to trwaæ do 30 sekund. Na wywietlaczu pojawia siê
komunikat Bitte warten (proszê
czekaæ).

Po naciniêciu przycisku j lub
k i przytrzymaniu go przez ponad
sekundê, system obs³ugi wywietla
nazwiska w trybie szybkim. Po zwolnieniu przycisku szybkie przewijanie
jest zatrzymywane.

Je¿eli komunikat Bitte warten
(proszê czekaæ) zniknie, oznacza to,
¿e ksi¹¿ka telefoniczna zosta³a
wczytana.

Po naciniêciu przycisku ì szybkie wyszukiwanie jest zakoñczone.

Nacisn¹æ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu pojawi siê szukany
rozmówca.

▼

▼

Zakoñczenie rozmowy

▼

System obs³ugi pojazdu

Nacisn¹æ przycisk í.
System obs³ugi wybiera odpowiedni
numer.

Nazwiska w ksi¹¿ce u³o¿one s¹ w kolejnoci alfabetycznej.
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Ponowne wybieranie
System obs³ugi zapamiêtuje ostatnie wybierane numery. Dziêki temu nie trzeba
przeszukiwaæ ca³ej ksi¹¿ki telefonicznej.

· menu audio i tel* s¹ w jêzyku
angielskim

Nacisn¹æ przycisk í.

· nie ma menu NAVI*.

Na wywietlaczu pojawia siê pierwszy numer z pamiêci ponownego
wybierania.

Wszystkie menu opisane s¹ w czêci
Menu w pojazdach z zainstalowanym
systemem COMAND* ( strona 110)

Naciskaæ przycisk j lub k, a¿
na wywietlaczu pojawi siê szukany
rozmówca.
Nacisn¹c przycisk í.

∇

Na wywietlaczu ukazuje siê komunikat gotowoci.

▼

Naciskaæ przycisk ÿ lub è, a¿
na wywietlaczu pojawi siê menu
Tel.

System obs³ugi wybiera odpowiedni
numer.
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Menu w pojazdach z zainstalowanym
systemem audio
Menu w pojazdach z zainstalowanym
systemem audio ró¿ni¹ siê kilkoma
szczegó³ami od menu w pojazdach z zainstalowanym systemem COMAND*.
W pojazdach z wbudowanym systemem
audio

▼

· Je¿eli nie uda siê nawi¹zaæ po³¹czenia, system obs³ugi zapamiêtuje wybrany numer w celu ponowienia próby wybierania numeru.

▼

▼

· Po udanym po³¹czeniu na wywietlaczu pojawia siê nazwisko rozmówcy
i czas trwania rozmowy.

Szczegó³y obs³ugi
Mechaniczna skrzynia biegów
Mechaniczna skrzynia biegów

∇

Informacje dotycz¹ce jazdy z mechaniczn¹ skrzyni¹ biegów znajduj¹ siê w rozdziale Pierwsza jazda (
strona 39).

W³¹czanie biegu wstecznego
K Unieæ dwigniê i przesun¹æ j¹ w lewo
i w dó³.
Wsteczny bieg nale¿y w³¹czaæ tylko
podczas postoju pojazdu.
Niebezpieczeñstwo wypadku!

Dwignia zmiany biegów
Nie nale¿y przekraczaæ maksymalnych
prêdkoci jazdy na poszczególnych biegach.

Zakres ruchu peda³ów nie mo¿e byæ
niczym ograniczony. W przestrzeni
na nogi kierowcy nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych przedmiotów. K³ad¹c
dywaniki i wycieraczki, trzeba zwróciæ uwagê, aby zachowana by³a wolna
przestrzeñ pod peda³ami.

Niebezpieczeñstwo polizgu!
Nie nale¿y prze³¹czaæ biegów na ni¿szy, jeli jest przekroczona maksymalna prêdkoæ dla biegu, który ma
byæ w³¹czony. Ko³a napêdowe mog¹
siê zablokowaæ.
Nie nale¿y hamowaæ silnikiem na
liskiej nawierzchni.

!
Redukcja biegów (hamowanie silnikiem) przy zbyt du¿ej prêdkoci mo¿e
doprowadziæ do wejcia silnika na
zbyt wysokie obroty i tym samym do
jego uszkodzenia.

Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie
dzieci bez opieki. Mog¹ one spowodowaæ wy³¹czenie biegu.
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SEQUENTRONIC (zautomatyzowana skrzynia biegów)*

Schemat zmiany biegów

∇

Informacje dotycz¹ce jazdy z systemem
SEQUENTRONIC znajduj¹ siê w rozdziale Pierwsza jazda(
strona 39).

Systemu SEQUENTRONIC mo¿na u¿ywaæ w trybie rêcznym lub pó³automatycznym.
Wskazanie na wywietlaczu
wielofunkcyjnym

W przeciwieñstwie do zwyk³ych skrzyñ
biegów system SEQUENTRONIC prze³¹cza w trybie rêcznym tylko w okrelonych warunkach, np.:
· w celu zachowania najwy¿szej
prêdkoci obrotowej

1 wskazanie biegu
Dwignia wybierania biegów

· w razie u¿ycia hamulca

Uwaga!

· przed w³¹czeniem biegu wstecznego.

Podczas wykonywania przy samochodzie czynnoci wymagaj¹cych
uruchomienia silnika nale¿y wcisn¹æ
hamulec postojowy, a dwigniê
skrzyni biegów nale¿y ustawiæ
w po³o¿eniu N w celu zabezpieczenia
pojazdu przed toczeniem siê.
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!
Je¿eli podczas pracy silnika i przy w³¹czonym biegu nie wcinie siê ani peda³u hamulca, ani gazu, to po otwarciu drzwi rozlegnie siê sygna³ ostrzegawczy. Na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê komunikat
N EINLEGEN! (W³¹czyæ bieg N!).
Je¿eli w ci¹gu ok. 1 sekundy nie zostanie wciniêty peda³ hamulca ani
gazu, to system SEQUENTRONIC
samoczynnie prze³¹cza siê w pozycjê
neutraln¹ N.

Po³o¿enia dwigni skrzyni biegów
funkcja
G

po³o¿enie do jazdy
podstawowe

funkcja
N

Rozruch silnika mo¿liwy jest
tylko wtedy, gdy dwignia
skrzyni biegów znajduje siê
w pozycji N.

do dyspozycji jest szeæ
biegów do jazdy do przodu
+

prze³¹czanie na bieg wy¿szy
(tryb rêczny)
Prze³¹czanie na bieg wy¿szy
w trybie rêcznym systemu
SEQUENTRONIC. Lekkie popchniêcie dwigni skrzyni biegów w kierunku + powoduje
w³¹czenie wy¿szego biegu.

Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
pojawi siê komunikat Feststellbremse betätigen!
(W³¹czyæ hamulec postojowy!).
-

prze³¹czanie na bieg ni¿szy
(tryb rêczny)
Lekkie popchniêcie dwigni
skrzyni biegów w kierunku powoduje w³¹czenie ni¿szego
biegu.

pozycja neutralna

R

bieg wsteczny
Bieg wsteczny w³¹czyæ mo¿na
tylko wtedy, gdy pojazd stoi
w miejscu i gdy peda³ hamulca jest wciniêty.

A/M tryb pó³automatyczny / tryb
rêczny
Do dyspozycji jest szeæ biegów do jazdy do przodu.
System SEQUENTRONIC
wybiera optymalny bieg.
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System SEQUENTRONIC dzia³a w nastêpuj¹cych warunkach:

· Aby prze³¹czyæ bieg neutralny N na
bieg jazdy G lub bieg wsteczny R ,
nale¿y wcisn¹æ peda³ hamulca.

· Nale¿y upewniæ siê, ¿e zap³on jest
`w³¹czony.
· Aby prze³¹czyæ bieg neutralny N na
bieg jazdy G lub bieg wsteczny R, nie
potrzeba wciskaæ peda³u hamulca.
· Aby w³¹czyæ bieg neutralny N, nale¿y
wcisn¹æ peda³ hamulca.

i
Skrzynia biegów dzia³a tylko przy
dostatecznie na³adowanym
akumulatorze.
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· W ka¿dej chwili mo¿liwe jest w³¹czenie biegu neutralnego N.
· Manewrowanie (

∇

Przy wy³¹czonym silniku

strona 153).

· Prze³¹czanie biegów mo¿liwe jest
tylko wtedy, gdy zachowane s¹ okrelone warunki, np. maksymalna dozwolona prêdkoæ obrotowa dla biegu, który ma byæ w³¹czony. Je¿eli
warunki te nie s¹ spe³nione, nie mo¿na prze³¹czyæ biegu.

Tryb rêczny
W trybie rêcznym wszystkie operacje
wykonuje siê rêcznie.

Ruszanie z miejsca
Ruszanie z miejsca mo¿liwe jest tylko
z biegu 1. lub wstecznego.
▼

Przy pracuj¹cym silniku

Wcisn¹æ peda³ hamulca.

▼

Warunki zmiany biegów

W³¹czyæ bieg jazdy G lub R.
Na wskaniku pozycji skrzyni biegów
pojawi siê wybrany bieg.

Szczegó³y obs³ugi

Je¿eli system SEQUENTRONIC nie w³¹czy biegu, na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê wskazanie pozycji 0
oraz komunikat : Bremse betätigen! (Wcisn¹æ peda³ hamulca).

Dwigniê skrzyni biegów przesun¹æ
lekko w kierunku +.
Nastêpuje prze³¹czenie biegu na bieg
wy¿szy.

Prze³¹czanie na bieg ni¿szy
Dwigniê skrzyni biegów przesun¹æ
lekko w kierunku -.

Wybieranie ekonomicznego zakresu
biegów
▼

Nale¿y ostro¿nie zwolniæ peda³ hamulca, aby pojazd zacz¹³ siê toczyæ.

Prze³¹czanie na bieg wy¿szy
▼

Powoli dodawaæ gazu.

▼

▼

SEQUENTRONIC (zautomatyzowana skrzynia biegów)*

Dwigniê skrzyni biegów przesuñ
lekko w kierunku +.
Skrzynia biegów wybiera najwy¿szy
optymalny dla danej prêdkoci bieg.
Przytrzymuj¹c dwigniê skrzyni biegów mo¿na wybraæ kolejny wy¿szy
bieg.

Nastêpuje prze³¹czenie biegu na bieg
ni¿szy.
Niebezpieczeñstwo polizgu!
Na liskich nawierzchniach nie nale¿y prze³¹czaæ na ni¿szy bieg w celu
wyhamowania pojazdu. Ko³a napêdowe mog¹ straciæ przyczepnoæ.
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Dwigniê skrzyni biegów przesun¹æ
lekko w kierunku - .
Nastêpuje wybranie biegu, na którym
mo¿na najlepiej przyspieszyæ lub
wyhamowaæ pojazd.

Hamowanie / zatrzymywanie
pojazdu
Podczas hamowania lub jazdy ze zwolnionym peda³em gazu mo¿na wykorzystaæ hamowanie silnikiem.
▼

▼

Wybieranie optymalnego zakresu
biegów

W³¹czyæ optymalny ni¿szy bieg.

Redukcja biegów  kickdown

Podczas jazdy ze zwolnionym peda³em gazu system SEQUENTRONIC
automatycznie redukuje bieg zanim
silnik osi¹gnie prêdkoæ obrotow¹
biegu ja³owego.

Peda³ gazu nale¿y wcisn¹æ do koñca
poza punkt oporu.

Przed ca³kowitym zatrzymaniem pojazdu nastêpuje wysprzêglenie.

Ten manewr umo¿liwia maksymalne
przyspieszenie.

1. bieg pozostaje w³¹czony.

Przytrzymuj¹c dwigniê skrzyni biegów mo¿na wybraæ kolejny bieg.

· System SEQUENTRONIC wybiera
najni¿szy dopuszczalny bieg.
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Tryb pó³automatyczny autoshift
W trybie autoshift system SEQUENTRONIC automatycznie wybiera optymalny
bieg. Zale¿y on od:
· aktualnej prêdkoci jazdy
· po³o¿enia peda³u gazu.
Sposób prze³¹czania biegów automatycznie dostosowuje siê do indywidualnego sposobu jazdy poprzez bie¿¹ce
przesuwanie punktów prze³¹czeñ. Przesuniêcia te uwzglêdniaj¹ aktualny stan
pracy pojazdu i warunki jazdy.
Przy zmienionych warunkach jazdy system SEQUENTRONIC reaguje, wybieraj¹c odpowiedni program, wed³ug którego prze³¹czane s¹ biegi.
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Powoli dodaæ gazu.
Poprzez powolne zwalnianie peda³u
hamulca, na poziomej nawierzchni
mo¿na uzyskaæ efekt powolnego toczenia siê pojazdu.

Po³o¿enie peda³u gazu

▼

Wczesne prze³¹czanie na wy¿szy
bieg
Lekko wcisn¹æ peda³ gazu.

▼

Póne prze³¹czanie na wy¿szy bieg
Mocno wcisn¹æ peda³ gazu.
W zale¿noci od aktualnej prêdkoci
pojazdu system SEQUENTRONIC
mo¿e wczeniej zredukowaæ bieg.

Redukcja biegów  kickdown
Peda³ gazu nale¿y wcisn¹æ do koñca
poza punkt oporu.
Ten manewr umo¿liwia maksymalne
przyspieszenie.
· System SEQUENTRONIC wybiera
najni¿szy dopuszczalny bieg.
· System SEQUENTRONIC prze³¹cza
na wy¿szy bieg dopiero po osi¹gniêciu nominalnej prêdkoci obrotowej
silnika. Ten manewr umo¿liwia maksymalne przyspieszenie.

Hamowanie / zatrzymywanie
pojazdu
Podczas hamowania system SEQUENTRONIC automatycznie wybiera optymalny ni¿szy bieg. Przed ca³kowitym zatrzymaniem pojazdu nastêpuje wysprzêglenie. Dwigniê skrzyni biegów mo¿na pozostawiæ w pozycji G. Pozwala to zabezpieczyæ samochód przed toczeniem siê.
▼

▼

Ruszanie

W dalszym ci¹gu wciskaj peda³
hamulca.
1. bieg pozostaje w³¹czony.

Aby zabezpieczyæ pojazd przed staczaniem siê na podjazdach, nie nale¿y dodawaæ gazu, lecz wcisn¹æ peda³ hamulca lub u¿ywaæ hamulca postojowego.
Pozwala to zapobiec nadmiernemu zu¿yciu sprzêg³a.
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Po uruchomieniu silnika i ustawieniu
dwigni skrzyni biegów w pozycji jazdy
G w³¹czony jest tryb rêczny. Automatycznie w³¹cza siê 1. bieg, aby mo¿na by³o
natychmiast ruszyæ.

Prze³¹czanie na tryb rêczny
Tryb rêczny mo¿na w³¹czyæ na dwa
sposoby.
▼

Prze³¹czanie na tryb rêczny/
pó³automatyczny autoshift

Na wywietlaczu biegów ukazuje siê
aktualny bieg.

▼

Prze³¹czanie na tryb autoshift

Tryb autoshift zostaje wy³¹czony.
System SEQUENTRONIC samoczynnie nie prze³¹cza biegów.

Przesun¹æ lekko dwigniê skrzyni
biegów w kierunku A/M.
Na wywietlaczu biegów pojawia siê
A. Tryb autoshift zostaje w³¹czony
i system SEQUENTRONIC prze³¹cza
biegi automatycznie.
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Lekko przesun¹æ dwigniê skrzyni
biegów w kierunku A/M.

lub

▼

SEQUENTRONIC (zautomatyzowana skrzynia biegów)*
Lekko przesun¹æ dwignê skrzyni
biegów w kierunku + lub -.
Tryb autoshift zostaje wy³¹czony.
W czasie jazdy system SEQUENTRONIC prze³¹cza bieg na wy¿szy lub ni¿szy, a aktualny bieg wywietlany jest
na wywietlaczu biegów.

Szczegó³y obs³ugi
SEQUENTRONIC (zautomatyzowana skrzynia biegów)*
Manewrowanie

Manewrowanie na ograniczonej
przestrzeni
Podczas manewrowania nale¿y lekko
wciskaæ peda³ gazu i nie manipulowaæ
nim niepotrzebnie. Aby regulowaæ prêdkoæ pojazdu, nale¿y dodawaæ gazu
ostro¿nie.

Szybkie manewrowanie
Przy szybkim manewrowaniu (np. w celu
uwolnienia pojazdu ze niegu lub b³ota)
mo¿na prze³¹czaæ pomiêdzy 1. biegiem
(pozycja jazdy G) a biegiem wstecznym
R bez u¿ycia hamulca.

K Prze³¹czaæ biegi z pozycji G do R lub
z R do G w ci¹gu pó³ sekundy.
W ten sposób blokada prze³¹czania
biegów zostaje wy³¹czona.
Je¿eli jednak dwigniê skrzyni biegów
porusza siê zbyt wolno lub je¿eli prêdkoæ pojazdu jest za wysoka, skrzynia biegów zostanie prze³¹czona do
pozycji neutralnej N.

Poprzez powolne zwalnianie peda³u hamulca, na poziomej nawierzchni mo¿na
uzyskaæ efekt ruszania w zwolnionym
tempie.
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Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
W celu zabezpieczenia pojazdu przed
toczeniem siê podczas wykonywania
przy samochodzie czynnoci wymagaj¹cych uruchomienia silnika nale¿y
zaci¹gn¹æ hamulec postojowy, a dwigniê skrzyni biegów ustawiæ w po³o¿eniu N.

▼

Parkowanie

Wcisn¹æ hamulec postojowy.

▼

SEQUENTRONIC (zautomatyzowana skrzynia biegów)*

W³¹czyæ 1. bieg lub bieg wsteczny R.
Na wywietlaczu biegów musi pojawiæ siê oznaczenie 1 lub R wiadcz¹cy o tym, ¿e ¿¹dany bieg jest
na pewno w³¹czony.

Je¿eli pojazd jest nieprawid³owo zabezpieczony, to przy opuszczaniu go s³ychaæ
sygna³ ostrzegawczy, a na wywietlaczu
wielofunkcyjnym pojawia siê komunikat
Feststellbremse betätigen!
(W³¹czyæ hamulec postojowy!).
Pojazd nie jest zabezpieczony, je¿eli:
· jest zatrzymany

Niebezpieczeñstwo wypadku!

Nale¿y uwa¿aæ, aby nie uszkodziæ
opon.

· dwignia skrzyni biegów znajduje siê
w pozycji N

Równie¿ przy krótkotrwa³ym opuszczaniu pojazdu nale¿y wyj¹æ kluczyk
ze stacyjki.

Przekrêciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 0 i wyj¹æ go ze stacyjki.

· hamulec pomocniczy nie jest
zaci¹gniêty.

Ostatni wywietlany bieg pozostaje
w³¹czony.

Po uruchomieniu hamulca pomocniczego lub zamkniêciu drzwi wy³¹cza siê sygna³ ostrzegawczy i ganie komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym.

Nie nale¿y zostawiaæ w samochodzie
dzieci bez opieki, poniewa¿ mog³yby
uruchomiæ silnik i spowodowaæ niekontrolowane poruszanie siê samochodu.
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▼

▼

Przy parkowaniu na stromych stokach ustawiæ przednie ko³a skonie
w stosunku do krawê¿nika.

· drzwi kierowcy s¹ otwarte
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Automatyczna skrzynia biegów*
Automatyczna skrzynia biegów*

Aktualny zakres prze³o¿eñ i tprogram
prze³¹czania S/W (standardowy/zimowy) wywietlane s¹ na prêdkociomierzu (M strona 16).

Sposób prze³¹czania biegów automatycznie dostosowuje siê do indywidualnego stylu jazdy poprzez bie¿¹ce przesuwanie punktów prze³¹czeñ. Przesuniêcia te uwzglêdniaj¹ aktualny stan pracy
pojazdu i warunki jazdy.

Je¿eli dwignia skrzyni biegów jest w po³o¿eniu D, to kierowca mo¿e wp³yn¹æ na
dzia³anie automatycznej skrzyni biegów
poprzez:

∇

Informacje dotycz¹ce jazdy z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów znajduj¹ siê
w rozdziale Pierwsza jazda
( strona 39).

Przy zmienionych warunkach jazdy automatyczna skrzynia biegów reaguje
wybieraj¹c odpowiedni program, wed³ug
którego prze³¹czane s¹ biegi.

Skrzynia biegów automatycznie w³¹cza
poszczególne biegi. Zale¿y to od:

 ograniczenie zakresu prze³o¿eñ
 manualne prze³¹czanie biegów.

· po³o¿enia dwigni skrzyni biegów: D
zakresów prze³o¿eñ 4, 3, 2 i 1,
· wybranego programu prze³¹czania
(W/ S) (M strona 159)
· po³o¿enia peda³u gazu,
(M strona 159)
· aktualnej prêdkoci pojazdu.
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Automatyczna skrzynia biegów*

Je¿eli przy nadmiernej prêdkoci
dwignia skrzyni biegów zostanie
przesuniêta w kierunku D, bieg nie
zostanie zredukowany, co zapobiega
wejciu silnika na zbyt wysokie
obroty.

Gdy dwignia skrzyni biegów znajduje siê
w po³o¿eniu D mo¿na prze³¹czaæ biegi
manualnie równie¿ w automatycznej
skrzyni biegów.

Skrzynia biegów prze³¹czy kolejny
ni¿szy bieg. Jednoczenie nast¹pi
ograniczenie zakresu prze³o¿eñ.
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Na liskich nawierzchniach nie nale¿y zmieniaæ biegu na ni¿szy w celu
wyhamowania. Ko³a napêdowe mog¹
straciæ przyczepnoæ i samochód
mo¿e wpaæ w polizg.
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Zmiana biegu na wy¿szy
Dwigniê skrzyni biegów przesuñ
lekko w prawo w kierunku D+.
Skrzynia biegów prze³¹cza siê zale¿nie od wybranego programu prze³¹czania na kolejny wy¿szy bieg. Jednoczenie oznacza to rozszerzenie zakresu prze³o¿eñ.

Przesun¹æ dwigniê skrzyni biegów
w kierunku D+ i przytrzymaæ j¹ tak
d³ugo, a¿ na prêdkociomierzu
ponownie wywietli siê oznaczenie D.
Skrzynia biegów prze³¹cza siê z aktualnego zakresu prze³o¿eñ na
program D.

Wybór optymalnego zakresu
prze³o¿eñ
▼

Dwigniê skrzyni biegów przesun¹æ
lekko w lewo w kierunku D.

▼

▼

Redukcja biegu

Powrót do po³o¿enia D
▼

i

Impulsowe prze³¹czanie biegów

Przesun¹æ i przytrzymaæ dwigniê
skrzyni biegów w kierunku D.
Nastêpuje prze³¹czenie na taki zakres
prze³o¿eñ, w którym mo¿na najlepiej
przyspieszyæ lub wyhamowaæ pojazd.
W tym celu skrzynia biegów
prze³¹cza siê o jeden lub kilka
biegów ni¿ej.
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Automatyczna skrzynia biegów*
Zakresy prze³o¿eñ
Gdy dwignia skrzyni biegów znajduje siê
w po³o¿eniu D, mo¿na ograniczyæ zakres
prze³o¿eñ skrzyni biegów, przesuwaj¹c
dwigniê w prawo (D+) lub w lewo (D-).

zakres

funkcja

4

Skrzynia biegów prze³¹cza
tylko do czwartego biegu.

3

Skrzynia biegów prze³¹cza
tylko do trzeciego biegu.

zakres
2

W tej pozycji mo¿na korzystaæ z hamowania silnikiem.

i
1 tryb pracy skrzyni biegów
2 program prze³¹czania biegów

Je¿eli po osi¹gniêciu maksymalnej
prêdkoci obrotowej silnika dla danego zakresu prze³o¿eñ nadal dodajemy gazu, skrzynia biegów prze³¹cza
siê na wy¿szy bieg mimo ograniczenia zakresu prze³o¿eñ.

1

funkcja
Skrzynia biegów prze³¹cza
tylko do drugiego biegu.
Funkcja ta jest przydatna
do hamowania na stokach
i podczas jazdy:
·

po stromych prze³êczach górskich

·

w górach

·

w utrudnionych
warunkach.

Pierwszy bieg
Po³o¿enie wykorzystywane
do hamowania silnikiem na
stromych spadkach i d³ugich zjazdach z prze³êczy
górskich.
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Automatyczna skrzynia biegów*
Po³o¿enia dwigni wybierania biegów
funkcja
P

blokada postojowa
Zabezpiecza zaparkowany pojazd przed toczeniem siê.
Dwigniê skrzyni biegów nale¿y
ustawiaæ w pozycji P tylko po
zatrzymaniu pojazdu.
Kluczyk mo¿na wyj¹æ ze stacyjki
tylko wtedy, gdy dwignia
skrzyni biegów znajduje siê
w pozycji P . Po wyjêciu kluczyka ze stacyjki dwignia skrzyni
biegów jest blokowana w po³o¿eniu P.

R

bieg wsteczny
Dwigniê skrzyni biegów nale¿y
ustawiaæ w pozycji R wy³¹cznie
po zatrzymaniu pojazdu.
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funkcja

funkcja
N

pozycja neutralna
W tym po³o¿eniu moment obrotowy silnika nie jest przekazywany na ko³a napêdowe. Po
zwolnieniu hamulców mo¿na
swobodnie poruszaæ pojazd,
np. przetoczyæ go lub odholowaæ.
Nale¿y ustawiaæ dwigniê skrzyni
biegów w pozycji N tylko po
ca³kowitym zatrzymaniu pojazdu.
W przeciwnym wypadku mo¿e
dojæ do uszkodzenia skrzyni
biegów. Je¿eli uk³ad ESP jest
wy³¹czony lub uszkodzony, nale¿y ustawiæ dwigniê skrzyni
biegów w pozycji N jedynie
wtedy, gdy pojazdowi grozi
wpadniêcie w polizg, np. na
liskiej nawierzchni.

D

drive  pozycja do jazdy
Skrzynia biegów prze³¹cza siê
automatycznie. Do dyspozycji
jest piêæ biegów jazdy do przodu.
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Wybieraæ program do jazdy w warunkach zimowych W.

· Zwiêkszona jest trakcja i stabilnoæ jazdy po liskiej
nawierzchni.

1 prze³¹cznik programów prze³¹czania biegów
S standard

we wszystkich normalnych sytuacjach na
drodze
W winter (zima) program do jazdy
w warunkach
zimowych
Wybrany program prze³¹czania biegów
wywietlany jest na prêdkociomierzu.

· Mimo dodawania gazu skrzynia
biegów wczeniej prze³¹cza bieg
na wy¿szy. Powoduje to jazdê
w ni¿szym zakresie prêdkoci obrotowych, przez co ko³a nie buksuj¹ tak ³atwo.
Gdy dwignia skrzyni biegów znajduje siê
w pozycji R stosowane s¹, zale¿nie od
program prze³¹czania (W lub S), dwa ró¿ne prze³o¿enia.

Styl jazdy wp³ywa na prze³¹czanie automatycznej skrzyni biegów:
lekkie naciskanie peda³u wczesne prze³¹czanie
na wy¿szy bieg
mocne naciskanie peda³u póne prze³¹czanie
na wy¿szy bieg

Funkcja kickdown

Aby uzyskaæ maksymalne przyspieszenie, mo¿na u¿yæ funkcji kickdown.
▼

· Samochód rusza do przodu i do
ty³u na drugim biegu. Umo¿liwia
to ³agodniejsze ruszanie. Nie dotyczy to ruszania na pe³nym gazie
ani w zakresie prze³o¿eñ 1.

Po³o¿enie peda³u gazu

Wcin¹æ peda³ gazu poza punkt
oporu.
Skrzynia biegów prze³¹cza bieg
na ni¿szy.

▼

Prze³¹cznik programów prze³¹czania
biegów

▼

Automatyczna skrzynia biegów*

Po osi¹gniêciu ¿¹danej prêdkoci
zwolniæ nieco peda³ gazu.

Skrzynia biegów prze³¹cza z powrotem
na wy¿szy bieg.
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Widocznoæ
Widocznoæ

∇

Informacje dotycz¹ce wycieraczek szyby i
ustawianiu lusterek znajduj¹ siê w rozdziale Pierwsza jazda ( strona 44).
Lusterka

Lusterka przyciemniane
automatycznie*
Lewe lusterko zewnêtrzne i lusterko
wewnêtrzne przyciemniaj¹ siê automatycznie, je¿eli jednoczenie:

Niebezpieczeñstwo wypadku!

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

Je¿eli wiat³o reflektora nie mo¿e
trafiæ na czujnik umieszczony w lusterku wewnêtrznym, na przyk³ad
gdy spuszczona jest roleta tylnej
szyby*, lusterka nie przyciemni¹ siê
automatycznie. Olepiaj¹ce wiat³o
stanowi zagro¿enie dla kierowcy
i innych osób.

W przypadku kontaktu elektrolitu
z oczami nale¿y natychmiast dok³adnie przemyæ oczy czyst¹ wod¹. W razie potrzeby nale¿y skorzystaæ z pomocy lekarskiej.

· w³¹czony jest zap³on

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

· na czujnik w lusterku wewnêtrzne
padnie zewnêtrzne wiat³o reflektorów.

Je¿eli szk³o przyciemnianego lusterka
st³ucze siê, mo¿e nast¹piæ wyciek
elektrolitu.

Lusterka nie s¹ przyciemniane, je¿eli jednoczenie:

Elektrolit jest ciecz¹ ¿r¹c¹ i nie powinien stykaæ siê ze skór¹, oczami
i drogami oddechowymi.

· w³¹czony jest bieg wsteczny
· w³¹czone jest owietlenie wnêtrza.
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!
Je¿eli elektrolit zetknie siê z lakierem
karoserii, nale¿y natychmiast przemyæ go dok³adnie czyst¹ wod¹. Inaczej lakier zostanie uszkodzony.
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Widocznoæ
Rêczne przyciemnianie lusterka
wewnêtrznego
Lusterko nale¿y ustawiæ rêcznie.

Lusterka zewnêtrzne

Ustawianie lusterek zewnêtrznych

Lusterka zewnêtrzne s¹ wypuk³e i dziêki
temu pole widzenia jest powiêkszone.
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Obraz w lusterkach zewnêtrznych jest
zmniejszony. Obserwowane przedmioty w rzeczywistoci znajduj¹ siê
bli¿ej.

1 uchwyt

1 prawe lusterko zewnêtrzne
2 lewe lusterko zewnêtrzne
3 przycisk nastawczy

K Chwytaj¹c uchwyt odchyliæ do ty³u
lusterko wewnêtrzne.
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▼

lewe  nacisn¹æ przycisk 2

▼

Wybraæ ¿¹dane lusterko:

prawe  nacisn¹æ przycisk 1

Przesun¹æ przycisk regulacji 3
w górê, w dó³, w lewo lub w prawo.

W pojazdach z funkcj¹ zapamiêtywania,
ustawienia lusterek zewnêtrznych zapamiêtane s¹ razem z ustawieniami foteli
i kierownicy ( strona 95).

Pomoc przy parkowaniu
Podczas cofania prawe lusterko zewnêtrzne mo¿na przechyliæ w dó³. Umo¿liwia to obserwacjê krawê¿nika po prawej stronie pojazdu.
System wspomagania przy parkowaniu
w³¹cza siê za pomoc¹ systemu obs³ugi
pojazdu ( strona 138).
Mo¿na ustawiæ i zapamiêtaæ wspomaganie przy parkowaniu ( strona 96).

∇

▼

Przycisk pozostaje wciniêty.

Zapamiêtywanie ustawienia
lusterek*

∇

W³¹czyæ zap³on.

∇

▼

Widocznoæ

i
Je¿eli temperatura zewnêtrzna jest niska, lusterka zewnêtrzne s¹ automatycznie podgrzewane.
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W³¹czyæ bieg wsteczny.

Sk³adanie lusterek zewnêtrznych:
▼

▼

Nacisn¹æ przycisk 1.

Elektryczne sk³adanie lusterek
zewnêtrznych*

W³¹czyæ zap³on.

▼

▼

W³¹czyæ zap³on.

▼

Widocznoæ

Nacisn¹æ przycisk 1.

Prawe lusterko zewnêtrzne obróci siê
w dó³.

Lusterka zewnêtrzne sk³adaj¹ siê.

Rozk³adanie lusterek zewnêtrznych:

· bieg wsteczny zostanie wy³¹czony 
po ok. 10 sekundach,

▼

Lusterko zewnêtrzne powraca w swoje
pierwotne po³o¿enie, gdy:

Nacisn¹æ przycisk 1.
Lusterka zewnêtrzne rozk³adaj¹ siê.

1 sk³adanie / rozk³adanie

· pojazd przekroczy prêdkoæ
10 km/h
· zostanie naciniêty przycisk 2.
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Widocznoæ

Zawieci siê lampka kontrolna
w przycisku.
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Prze³¹cznik znajduje siê po lewej stronie kierownicy.

Wy³¹cza siê lampka kontrolna
w przycisku.
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nale¿y usun¹æ nieg i lód z tylnej
szyby. Ograniczona widocznoæ mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla kierowcy
i innych osób.
1 zmywanie reflektorów
▼

Nacisn¹æ przycisk F znajduj¹cy
siê na panelu obs³ugi THERMATIC
( strona 170) lub THERMOTRONIC
( strona 182).

∇∇

▼

W³¹czanie ogrzewania

Nacisn¹æ ponownie przycisk F
znajduj¹cy siê na panelu obs³ugi
klimatyzacji.

Zmywanie reflektorów*

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest
w³¹czony.

▼

Czas ogrzewania tylnej szyby jest zmienny i dostosowany do temperatury zewnêtrznej i warunków jazdy  od ok. 6
minut przy +6°C, a¿ do ponad 20 minut
przy temperaturach poni¿ej -10°C i du¿ej prêdkoci pojazdu.

Wy³¹czanie ogrzewania
▼

Ogrzewanie tylnej szyby

Krótko nacisn¹æ przycisk 1.
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Widocznoæ
Os³ony przeciws³oneczne
W czasie jazdy os³ony przeciws³oneczne chroni¹ kierowcê przed olepieniem
silnym wiat³em.
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Na czas jazdy nale¿y zamkn¹æ os³ony
lusterek. W przeciwnym wypadku
odbite w nich wiat³o mo¿e olepiæ
kierowcê i inne osoby.

Os³ona przeciws³oneczna
1 os³ona przeciws³oneczna
2 mocowanie
Przy silnym s³oñcu opuæ os³onê
przeciws³oneczn¹ 1.

1 mocowanie
2 os³ona dodatkowa*
3 os³ona przeciws³oneczna

i
Je¿eli s³oñce wieci z boku, os³onê
przeciws³oneczn¹ mo¿na wyj¹æ
z mocowania 1, przesun¹æ w bok
i osiowo przesun¹æ*.
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▼

Lusterko kosmetyczne*

Upewniæ siê, ¿e os³ona przeciws³oneczna jest prawid³owo
zamocowana.

▼

Widocznoæ

W razie potrzeby podnieæ os³onê
lusterka.
Owietlenie w³¹czy siê automatycznie.

1 os³ona dodatkowa*
1
2
3
4
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os³ona przeciws³oneczna
os³ona lusterka
owietlenie
lusterko kosmetyczne
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Widocznoæ
Podnoszenie rolety tylnej szyby
▼

Roleta tylnej szyby*

Roleta przeciws³oneczna* w tylnych
drzwiach

Nacisn¹æ prze³¹cznik 1.
Roleta jest podnoszona ca³kowicie.

Nale¿y upewniæ siê, ¿e roleta nie jest
zablokowana przez jakie przedmioty
(np. odzie¿).

▼

Wyj¹æ roletê przeciws³oneczn¹ trzymaj¹c za uchwyt.

▼

1 prze³¹cznik rolety tylnej szyby

Zaczepiæ uchwyt u góry.

▼

Opuszczanie rolety tylnej szyby
Nacisn¹æ prze³¹cznik 1.
Roleta jest opuszczana ca³kowicie.

Roletê nale¿y zawsze przytrzymywaæ
rêk¹. Nie nale¿y puszczaæ rolety.
Mo¿na w ten sposób uszkodziæ jej
mechanizm.
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1

panel obs³ugi THERMATIC

1

2

regulacja lewego nawiewu
rodkowego

ruchomy lewy nawiew
rodkowy

2

3

ruchomy lewy nawiew
rodkowy

ruchomy prawy nawiew
rodkowy

3

4

nawiew przewietrzania

regulacja prawego nawiewu
rodkowego

5

ruchomy prawy nawiew
rodkowy

4

regulacja lewego nawiewu
rodkowego

6

regulacja prawego nawiewu
rodkowego

7

regulacja iloci zimnego
powietrza

8

regulacja nawiewu bocznego

9

odszranianie szyby bocznej

10

ruchomy nawiew boczny

Nawiew w tylnej czêci pojazdu
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regulacja temperatury z lewej
strony

6

regulacja temperatury z prawej
strony

2

odszranianie

7

ciep³o resztkowe

3

zwiêkszanie nawiewu

8

4

prze³¹cznik podzia³u nawiewu

5

ogrzewanie tylnej szyby
(strona 164)

∇

1
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9

10

w³¹czanie / wy³¹czanie

11

wskanik intensywnoci
nawiewu

tryb oszczêdny
(bez ch³odzenia, bez dogrzewania elektrycznego*)

12

zmniejszanie nawiewu

13

zamkniêty obieg powietrza

wskanik podzia³u nawiewu

14

automatyczny podzia³ i dobór intensywnoci nawiewu

Szczegó³y obs³ugi
THERMATIC
System THERMATIC mo¿e pracowaæ tylko podczas pracy silnika. Klimatyzacja
regulowana jest automatycznie lub rêcznie. W zale¿noci od ustawionej temperatury i temperatury zewnêtrznej, wnêtrze pojazdu jest ch³odzone lub ogrzewane.
Filtr przeciwpy³owy wychwytuje cz¹steczki kurzu od pewnej wielkoci, py³ki
rolin i w niewielkim zakresie równie¿
nieprzyjemne zapachy.
Temperatura ustawiana jest oddzielnie
dla obydwu stron. Je¿eli wnêtrze pojazdu nagrza³o siê od promieni s³onecznych,
nale¿y przed rozpoczêciem jazdy krótko
przewietrzyæ pojazd.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nale¿y przestrzegaæ zalecanych
ustawieñ ogrzewania i ch³odzenia
zamieszczonych na dalszych stronach instrukcja obs³ugi. W przeciwnym
wypadku mo¿e dojæ do zaparowania
szyb, a ograniczona widocznoæ zagra¿a bezpieczeñstwu kierowcy
i innych uczestników ruchu.

i
Pod pojazdem mo¿e zbieraæ siê
skraplana para wodna.

!
Wlot powietrza miêdzy pokryw¹
silnika a przedni¹ szyb¹ nie mo¿e byæ
zanieczyszczony, np. niegiem, liæmi.
Nie nale¿y niczym zakrywaæ wylotu
powietrza pomiêdzy tyln¹ pó³k¹
a tyln¹ szyb¹.
Wskazówka ekologiczna

H

Klimatyzacja zawiera rodek ch³odz¹cy R 134 A. rodek ten nie powoduje uszkadzania warstwy ozonowej.

Temperatura tylnego nawiewu rodkowego odpowiada temperaturze nawiewu na konsoli rodkowej.
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Aby w³¹czyæ system THERMATIC,
nacisn¹æ przycisk M 10.

i

▼

W celu w³¹czenia systemu mo¿na
równie¿ nacisn¹æ dowolny przycisk.

!
Przy wy³¹czonym systemie THERMATIC od³¹czony jest dop³yw powietrza
i jego cyrkulacja.
Dlatego czas wy³¹czenia powinien
byæ krótki. W przeciwnym razie mo¿e
dojæ do zaparowania szyb.

Wy³¹czanie

Niebezpieczeñstwo wypadku!

Aby wy³¹czyæ system THERMATIC,
nacisn¹æ przycisk M 10.

Je¿eli dokonane ustawienia bêd¹ inne
ni¿ zalecane, widocznoæ mo¿e siê
znacznie pogorszyæ z powodu zaparowania szyb.
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Ustawienie podstawowe

Tryb automatyczny
▼

▼

W³¹czanie

Nacisn¹æ przycisk U.
Intensywnoæ nawiewu i rozdzia³
powietrza regulowane s¹ automatycznie.

Jako ustawienie podstawowe temperatury wnêtrza pojazdu zaleca siê 22 °C.
Temperaturê nale¿y zmieniaæ stopniowo.

Szczegó³y obs³ugi
THERMATIC
Regulacja nawiewu rodkowego:

∇

Ogrzewanie:
Ch³odzenie czêci podsufitowej regulowane jest rêcznie za pomoc¹ pokrêt³a 7
(
strona 168) reguluj¹cego ¿¹dan¹
iloæ ch³odnego powietrza.

Rêcznie sterowany rozdzia³
powietrza
▼

Aby mo¿liwe by³o optymalne przewietrzenie pojazdu, pokrêt³a regulacji nawiewu rodkowego lewego 2 i prawego 6
zaskakuj¹ w okrelonej pozycji. W tej
pozycji nawiew rodkowy 4 oraz ruchome nawiewy boczne 3 i 5 s¹ w pe³ni
otwarte.

wylot powietrza przez nawiewy
przedniej szyby, nawiewy rodkowe i boczne

Ustawienie indywidualne

Ò

Nacisn¹æ dwigniê rozdzia³u
powietrza 4.
Wy³¹cza siê lampka kontrolna przycisku U 14.
System THERMATIC ustawiony jest
na automatyczn¹ regulacjê intensywnoci nawiewu i rêczny rozdzia³
powietrza.

wylot powietrza przez nawiew
przedniej szyby, nawiew przestrzeni na nogi, nawiew rodkowy
i boczny
wylot powietrza przez nawiew
przestrzeni na nogi, nawiew rodkowy i boczny

Õ

wylot powietrza przez nawiew
rodkowy i boczny.

Wskanik rozdzia³u powietrza wska
zuje aktualne ustawienie:
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Zapala siê lampka kontrolna na przycisku U. System THERMATIC sterowany jest automatycznie.

▼

Aby powróciæ do automatycznej dystrybucji powietrza:
Nacisn¹æ przycisk U.

▼

Nacinij przycisk Q 12.

W razie potrzeby mo¿liwa jest rêczna
dziewiêciostopniowa regulacja intensywnoci nawiewu. Stopieñ intensywnoci
wywietlany jest na wskaniku 11.

System THERMATIC ustawiony jest
na rêczn¹ regulacjê intensywnoci
nawiewu i rêczny rozdzia³ powietrza.

Zwiêkszanie nawiewu

Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku U 14.

Nacisn¹æ przycisk Q 3.
System THERMATIC ustawiony jest
na rêczn¹ regulacjê intensywnoci
nawiewu i automatyczny rozdzia³
powietrza.
Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku U 14.
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Zmniejszanie nawiewu

Automatyczna regulacja
intensywnoci nawiewu
▼

Nacisn¹æ przycisk U 14.

Rêczna regulacja intensywnoci
nawiewu

▼

▼

Automatyczny podzia³ powietrza

Nacisn¹æ przycisk U 14.
wieci siê lampka kontrolna na przycisku U. System THERMATIC sterowany jest automatycznie.
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Zamkniêty obieg powietrza

W trybie oszczêdnym ch³odzenie i osuszanie powietrza s¹ wy³¹czone.

▼

W³¹czanie
Nacisn¹æ przycisk ACOFF 8.

∇

wieci siê lampka kontrolna na przycisku. Dogrzewanie* ( strona 194)
jest wy³¹czone.

▼

Wy³¹czanie
Nacisn¹æ ponownie przycisk ACOFF 8.

W razie wyst¹pienia nieprzyjemnych zapachów na zewn¹trz pojazdu dop³yw powietrza mo¿na chwilowo wy³¹czyæ. Powietrze nie jest wtedy pobierane z zewn¹trz,
lecz cyrkuluje wewn¹trz pojazdu.
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Przy temperaturach otoczenia poni¿ej 5°C nale¿y w³¹czaæ zamkniêty
obieg powietrza tylko na krótko.
W przeciwnym razie mo¿e dojæ do
zaparowania szyb.

W³¹czanie
▼

Tryb oszczêdny

Nacisn¹æ przycisk Ð 13.
wieci siê lampka kontrolna na
przycisku.

i
Zamkniêty obieg powietrza w³¹cza siê
samoczynnie:
· przy wysokich temperaturach
zewnêtrznych.
Po ok. 30 minutach powietrze doprowadzane jest czêciowo z zewn¹trz.

Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku. Przywracane jest poprzednie ustawienie.
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Nacisn¹æ przycisk Ð 13.

Wy³¹cza siê lampka kontrolna na przycisku.
Wybrany rêcznie zamkniêty obieg powietrza wy³¹cza siê samoczynnie:
· po 30 minutach przy temperaturach
zewnêtrznych powy¿ej ok. 5°C
· po 5 minutach przy temperaturach
zewnêtrznych poni¿ej ok. 5°C
· po 5 minutach przy w³¹czonym
trybie oszczêdnym ACOFF.
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Zamkniêty obieg powietrza przy
otwieraniu/zamykaniu
komfortowym
W³¹czanie/zamykanie
▼

▼

Wy³¹czanie

Przytrzymaæ przycisk Ð 13 przez
ok. 2 sekundy.
Zamykaj¹ siê okna i dach otwierany/
uchylny* oraz zapala siê lampka kontrolna na przycisku.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nale¿y obserwowaæ proces zamykania dachu otwieranego/uchylnego*.
W celu przerwania zamykania i ponownego otwarcia dachu otwieranego/uchylnego* nale¿y przesun¹æ
prze³¹cznik steruj¹cy w odpowiednim kierunku.

Szczegó³y obs³ugi
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K Przytrzymaæ ponownie przycisk Ð
13 przez ok. 2 sekundy.
Okna i dach otwierany/uchylny*
powracaj¹ do pozycji sprzed zamkniêcia. Wy³¹cza siê lampka kontrolna na przycisku.
Je¿eli po zamkniêciu komfortowym jedno
z okien lub dach otwierany/uchylny* zostanie otwarty rêcznie, wówczas nie powróci ju¿ do pozycji sprzed zamkniêcia.

!
Je¿eli zamykanie komfortowe nie
dzia³a, mo¿e to byæ spowodowane
krótkim zanikiem napiêcia zasilania.
Dalsze informacje znajduj¹ siê
w rozdziale Praktyczne rady
( strona 418).

∇

Wy³¹czanie/otwieranie

Ciep³o resztkowe silnika
Po d³u¿szej jedzie silnik nagromadzi ciep³o resztkowe. Ciep³o to mo¿e byæ wykorzystane do ogrzewania pojazdu.

i
Czas nagrzewania zale¿y od ustawionej temperatury.
Niezale¿nie od ustawienia intensywnoci nawiewu dmuchawa pracuje na
niskich obrotach.
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Nacisn¹æ przycisk T 7.
wieci lampka kontrolna na
przycisku.

Nacisn¹æ przycisk T 7.
Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku.

Pobór ciep³a z silnika wy³¹cza siê samoczynnie:
· po w³¹czeniu zap³onu
· po up³ywie ok. 30 minut
· przy spadku napiêcia w akumulatorze.
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Odszranianie

Szyby zaparowane od wewn¹trz
▼

▼

Wy³¹czyæ zap³on.

Wy³¹czanie
▼

▼

Upewniæ siê, ¿e system THERMATIC
pracuje w trybie automatycznym.

▼

W³¹czanie

Nacisn¹æ przycisk P.
Zapala siê lampka kontrolna na przycisku. Temperatura podnosi siê,
a dmuchawa pracuje z pe³n¹ moc¹.
Po ponownym naciniêciu przycisku
przywracane jest poprzednie
ustawienie.

Szczegó³y obs³ugi
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▼

Szyba przednia zaparowana
od zewn¹trz
Nacisn¹æ przycisk U 14.

▼

wieci lampka kontrolna na
przycisku U.
W³¹cz yæ wycieraczkê.

i
W trybie automatycznym system
THERMATIC samoczynnie zapobiega
zaparowywaniu szyb.
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1

THERMOTRONIC
 panel obs³ugi

2

regulacja lewego nawiewu
rodkowego

3

ruchomy lewy nawiew
rodkowy

4

nawiew przewietrzania

5

ruchomy prawy nawiew
rodkowy

6

regulacja prawego nawiewu
rodkowego

7

regulacja iloci ch³odnego
powietrza

8

regulacja nawiewu bocznego

9

odszranianie szyby bocznej

10

ruchomy nawiew boczny

1

regulacja nawiewu bocznego

2

ruchomy nawiew boczny

1

ruchomy lewy nawiew
rodkowy

2

ruchomy prawy nawiew
rodkowy

3

regulacja lewego nawiewu
rodkowego

4

panel obs³ugi klimatyzacji
z ty³u

5

regulacja prawego nawiewu
rodkowego
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podzia³ powietrza z lewej strony

7

podzia³ powietrza z prawej
strony

12

w³¹czanie/wy³¹czanie

2

odszranianie

8

automatyczny podzia³ powietrza z prawej i regulacja intensywnoci nawiewu

13

zmniejszanie nawiewu

3

prze³¹cznik temperatury
z lewej strony

14

tryb oszczêdny (bez ch³odzenia)
ciep³o z silnika

4

wywietlacz

9

filtr wêglowy

15

zamkniêty obieg powietrza

5

prze³¹cznik temperatury
z prawej strony

10

pilot do klimatyzacji z ty³u

16

6

ogrzewanie tylnej szyby
(strona 187)

11

zwiêkszanie nawiewu

automatyczny podzia³ powietrza z lewej i regulacja
intensywnoci nawiewu.
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Za pomoc¹ czujnika s³onecznego system
THERMOTRONIC rozpoznaje po³o¿enie
s³oñca i reguluje samoczynnie temperaturê wnêtrza pojazdu dla ka¿dej strefy
oddzielnie.
Temperatura ustawiana jest oddzielnie
dla czterech stref.
Ustawienia te mog¹ byæ przyporz¹dkowane poszczególnym kluczykom
( strona 137).

Dodatkowo mo¿liwe jest w³¹czenie filtra wêglowego, który usuwa z powietrza
wiêkszoæ szkodliwych substancji i nieprzyjemnych zapachów.

!
Je¿eli wnêtrze pojazdu jest nagrzane,
nale¿y przewietrzyæ pojazd przed rozpoczêciem jazdy.

∇

System THERMOTRONIC to komfortowy
czterostrefowy uk³ad klimatyzacyjny.
Wnêtrze pojazdu podzielone jest w tym
przypadku na cztery strefy.

System THERMOTRONIC pracuje przy
w³¹czonym silniku i ch³odzi wnêtrze pojazdu w zale¿noci od pozycji i intensywnoci promieni s³onecznych, ustawienia
temperatury i temperatury zewnêtrznej.

Wlot powietrza miêdzy pokryw¹ silnika a przedni¹ szyb¹ musi byæ wolny od zanieczyszczeñ, np. niegu, lici.
Nie nale¿y zakrywaæ wylotu powietrza
pomiêdzy tyln¹ pó³k¹, a tyln¹ szyb¹.

i
Pod pojazdem mo¿e zbieraæ siê skraplana para wodna.

183

Szczegó³y obs³ugi

W³¹czanie

Wy³¹czanie

Aby w³¹czyæ system THERMOTRONIC, nacisn¹æ przycisk M 12.

W celu wy³¹czenia nale¿y nacisn¹æ
przycisk M 12.

i
W celu w³¹czenia mo¿na równie¿
nacisn¹æ dowolny przycisk.

Ustawienie podstawowe

Tryb automatyczny

!
Przy wy³¹czonym systemie THERMOTRONIC od³¹czony jest dop³yw powietrza i jego cyrkulacja.
Dlatego czas pracy systemu powinien
byæ krótki, gdy¿ mo¿e dojæ do zaparowania szyb.

1 regulacja temperatury z lewej
strony
2 w³¹czona funkcja AUTO
3 regulacja temperatury z prawej
strony
4 automatyczne stopnie ustawienia
wstêpnego
▼

System THERMOTRONIC w³¹cza siê
samoczynnie po wybraniu dowolnej
funkcji.

▼

▼

4 - strefowy system THERMOTRONIC*

Nacisn¹æ jeden z przycisków U.
wieci lampka kontrolna na przycisku U. Wywietlany jest komunikat AUTO 2. System THERMOTRONIC regulowany jest automatycznie.
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∇

Ogrzewanie:
Ch³odzenie czêci podsufitowej regulowane jest rêcznie za pomoc¹ pokrêt³a 7
(
strona 180) reguluj¹cego ¿¹dan¹
iloæ ch³odnego powietrza.
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Je¿eli dokonane ustawienia bêd¹
inne ni¿ zalecane, widocznoæ mo¿e
siê znacznie pogorszyæ z powodu
zaparowania szyb.

wylot powietrza przez nawiewy
przedniej szyby i boczne

Ustawienia indywidualne

Rêcznie sterowany rozdzia³
powietrza

Ò

Rozdzia³ powietrza mo¿na ustawiæ indywidualnie dla lewej i prawej strony pojazdu.
▼

Jako ustawienie podstawowe temperatury poszczególnych stref wnêtrza pojazdu zaleca siê 22°C. Temperaturê nale¿y
zmieniaæ stopniowo.

Obróciæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza
1, 7 do ¿¹danej pozycji.

wylot powietrza przez nawiew
przedniej szyby, nawiew rodkowy i nawiew przestrzeni na nogi
wylot powietrza przez nawiew
przestrzeni na nogi i nawiew boczny

Õ

wylot powietrza przez nawiew
rodkowy i boczny

Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku U 8, 16.
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System THERMOTRONIC ustawiony
jest na rêczn¹ regulacjê intensywnoci nawiewu i rêczny rozdzia³
powietrza.

Rêczna regulacja intensywnoci
nawiewu

▼

Zwiêkszanie nawiewu
Nacisn¹æ przycisk Q 11.
System THERMOTRONIC ustawiony
jest na rêczn¹ regulacjê intensywnoci nawiewu i rêczny rozdzia³
powietrza.
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W³¹czanie

Komunikat AUTO 2 na wywietlaczu
ganie.

Automatyczna regulacja
intensywnoci nawiewu
▼

W razie potrzeby mo¿liwa jest rêczna
dziewiêciostopniowa regulacja intensywnoci nawiewu.

W trybie oszczêdnym ch³odzenie i osuszanie powietrza s¹ wy³¹czone.

▼

wieci lampka kontrolna na przycisku U. System THERMOTRONIC
sterowany jest automatycznie.

Nacisn¹æ przycisk Q 13.

Tryb oszczêdny

Nacinij jeden z przycisków U.
wieci lampka kontrolna na przycisku U. System THERMOTRONIC
sterowany jest automatycznie.

Nacisn¹æ przycisk ACOFF 14.

∇

wieci siê lampka kontrolna na przycisku. Dogrzewanie* ( strona 194)
jest wy³¹czone.

Wy³¹czanie
▼

Nacisn¹æ jeden z przycisków U.

Zmniejszanie nawiewu
▼

▼

Automatyczny rozdzia³ powietrza

Nacisn¹æ ponownie przycisk
ACOFF 14.
Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku. Przywracane jest poprzednie ustawienie.
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i

Zamkniêty obieg powietrza

Zamkniêty obieg powietrza w³¹cza siê
samoczynnie:

W razie wyst¹pienia nieprzyjemnych zapachów na zewn¹trz pojazdu, dop³yw powietrza mo¿na chwilowo wy³¹czyæ. Powietrze nie jest wtedy pobierane z zewn¹trz,
lecz cyrkuluje wewn¹trz pojazdu.

· przy wysokich temperaturach
zewnêtrznych.
Po ok. 30 minutach powietrze
doprowadzane jest czêciowo
z zewn¹trz.

Niebezpieczeñstwo wypadku!

▼

W³¹czanie

· po 30 minutach przy temperaturach
zewnêtrznych powy¿ej ok. 5°C
· po 5 minutach przy temperaturach
zewnêtrznych poni¿ej ok. 5°C
· po 5 minutach przy w³¹czonym trybie oszczêdnym ACOFF.

Wy³¹czanie
▼

Przy temperaturach otoczenia poni¿ej 5°C nale¿y w³¹czaæ zamkniêty
obieg powietrza tylko na krótko.
W przeciwnym razie mo¿e dojæ do
zaparowania szyb.

Wybrany rêcznie zamkniêty obieg powietrza wy³¹cza siê samoczynnie:

Nacisn¹æ przycisk Ð 15.

Wy³¹cza siê lampka kontrolna na przycisku.

Nacisn¹æ przycisk Ð 15.
wieci lampka kontrolna na
przycisku.
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▼

W³¹czanie/zamykanie
Przytrzymaæ przycisk Ð 15 przez
ok. 2 sekundy.
Zamykaj¹ siê okna i dach otwierany/
uchylny oraz wieci lampka kontrolna na przycisku.
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Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nale¿y obserwowaæ proces zamykania dachu otwieranego/uchylnego*.
W celu przerwania zamykania i ponownego otwarcia dachu otwieranego/uchylnego* nale¿y przesun¹æ
prze³¹cznik steruj¹cy w odpowiednim
kierunku.

Wy³¹czanie/otwieranie
▼

Zamkniêty obieg powietrza
przy otwieraniu/zamykaniu
komfortowym

Przytrzymaæ ponownie przycisk Ð
15 przez ok. 2 sekundy.
Okna i dach otwierany/uchylny* powracaj¹ do pozycji sprzed zamkniêcia. Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku.

Je¿eli po zamkniêciu komfortowym jedno
z okien lub dach otwierany/uchylny* zostanie otwarty rêcznie, wówczas nie powróci ju¿ do pozycji sprzed zamkniêcia.

Szczegó³y obs³ugi
4 - strefowy system THERMOTRONIC*

∇

Filtr ten redukuje w znacznym stopniu
zawartoæ substancji szkodliwych i nieprzyjemnych zapachów. W³¹czenie zamkniêtego obiegu powietrza nastêpuje
samoczynnie, je¿eli stê¿enie tlenku wêgla (CO) lub tlenków azotu (NOX) na zewn¹trz pojazdu wzronie powy¿ej okrelonej wartoci.

i
W³¹czanie zamkniêtego obiegu
powietrza w zale¿noci od wystêpowania substancji szkodliwych nie
dzia³a przy w³¹czonym trybie oszczêdnym ACOFF, lub je¿eli temperatura
zewnêtrzna spadnie poni¿ej 5°C.

W³¹czanie
▼

Je¿eli zamykanie komfortowe nie
dzia³a, mo¿e to byæ spowodowane
krótkim zanikiem napiêcia zasilania.
Dalsze informacje znajduj¹ siê w rozdziale Praktyczne rady
( strona 418).

Filtr wêglowy z automatycznym
w³¹czaniem zamkniêtego obiegu
powietrza

Nacisn¹æ przycisk e 9.
wieci lampka kontrolna na
przycisku.
Filtr wêglowy zostaje w³¹czony, a dop³yw powietrza regulowany jest przez
czujnik substancji szkodliwych.

Wy³¹czanie
▼

!

Nacisn¹æ przycisk e 9.
Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku.
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i
Czas nagrzewania zale¿y od ustawionej temperatury.
Niezale¿nie od ustawienia intensywnoci nawiewu dmuchawa pracuje na
niskich obrotach.

190

Wy³¹czyæ zap³on.
Nacisn¹æ przycisk T 14.
Zapala siê lampka kontrolna na
przycisku.

Wy³¹czanie
▼

▼

Po d³u¿szej jedzie silnik nagromadzi ciep³o resztkowe. Ciep³o to mo¿e byæ wykorzystane do ogrzewania pojazdu.

W³¹czanie

▼

Ciep³o resztkowe

Nacisn¹æ przycisk T 14.
Wy³¹cza siê lampka kontrolna na
przycisku.

Pobór ciep³a z silnika wy³¹cza siê samoczynnie:
· po w³¹czeniu zap³onu
· po up³ywie ok. 30 minut
· gdy spada napiêcie akumulatora.

Szczegó³y obs³ugi
4 - strefowy system THERMOTRONIC*
Odszranianie

Nacisn¹æ przycisk P 2.
wieci lampka kontrolna na przycisku. Temperatura podnosi siê,
a dmuchawa pracuje z pe³n¹ moc¹.

Nacisn¹æ przycisk U.

i
W trybie automatycznym system
THERMOTRONIC samoczynnie zapobiega zaparowywaniu szyb.

wieci lampka kontrolna na
przycisku U.
▼

▼

▼

Szyby zaparowane od wewn¹trz

Szyba przednia zaparowana
od zewn¹trz

W³¹cz wycieraczkê.

Po ponownym naciniêciu przycisku
przywracane jest poprzednie
ustawienie.
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Klimatyzacja z ty³u
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1 ruchomy lewy nawiew rodkowy
2 ruchomy prawy nawiew rodkowy
3 regulacja lewego nawiewu
rodkowego
4 prze³¹cznik temperatury z lewej
strony
5 wywietlacz
6 prze³acznik temperatury z prawej
strony
7 regulacja prawego nawiewu
rodkowego

wywietlacz
1 temperatura z lewej strony
2 temperatura z prawej strony

Szczegó³y obs³ugi
4 - strefowy system THERMOTRONIC*
Ustawienia podstawowe
Jako ustawienie podstawowe temperatury dla strony lewej i prawej zaleca siê
22°C. W ten sposób osi¹ga siê przyjemne warunki jazdy z ty³u.
Temperatura podstawowa ustawiana
jest za pomoc¹ prze³¹czników 4 i 6 dla
prawej i lewej strony.

Klimatyzacja z ty³u nie ch³odzi, je¿eli
na przednim panelu obs³ugi w³¹czony jest tryb oszczêdny ACOFF.

∇

Dogrzewanie* (
wy³¹czone.

Temperatura podstawowa dla czêci tylnej ustawiana jest za pomoc¹ prze³¹czników 3 i 5 dla prawej i lewej strony.
Po up³ywie ok. 5 sekund od ostatniego
naciniêcia jednego z przycisków wywietlacz powraca do zwyk³ego stanu.

i
Wywietlacz
▼

i

Regulacja ustawieñ z ty³u pojazdu za
pomoc¹ przedniego panelu obs³ugi

Nacisn¹æ przycisk

10.

Aby wywietlacz powróci³ do zwyk³ego stanu, nale¿y ponownie nacisn¹æ
przycisk
10.

Wywietlacz pokazuje ustawieniadla
tylnej czêci samochodu.

strona 194) jest
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Dogrzewanie*
Pojazdy z silnikiem wysokoprê¿nym
Pojazdy te wyposa¿one s¹ w system
dogrzewania. Element grzewczy PTC
powoduje szybkie podnoszenie siê temperatury wnêtrza pojazdu w czasie procesu nagrzewania.
Dogrzewanie w³¹cza siê samoczynnie
w miarê potrzeby.
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i
Przy w³¹czonym trybie oszczêdnym
ACOFF element grzewczy PTC nie
w³¹cza siê.

Szczegó³y obs³ugi
Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa*
Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa*
Ogrzewanie postojowe/wentylacja postojowa ogrzewa/wentyluje wnêtrze
pojazdu w zale¿noci od ustawieñ klimatyzacji i temperatury w pojedzie. Za
pomoc¹ systemu obs³ugi mo¿na ustawiæ
maksymalnie trzy momenty w³¹czenia
samoczynnego.
Ogrzewanie postojowe/wentylacjê postojow¹ mo¿na w³¹czaæ i wy³¹czaæ za
pomoc¹:
· przycisków umieszczonych na konsoli rodkowej
· pilota
· funkcji w³¹czania samoczynnego.

Uwaga!
Ogrzewania postojowego nie nale¿y
w³¹czaæ:
 na stacjach benzynowych
 w pomieszczeniach zamkniêtych
bez wentylacji, np. w gara¿ach.

i
W zale¿noci od warunków atmosferycznych ogrzewanie postojowe/
wentylacja postojowa mo¿e przewietrzyæ pojazd przed rozpoczêciem nagrzewania. W ten sposób mo¿na prêdzej uzyskaæ ¿¹dan¹ temperaturê.

W przeciwnym wypadku mo¿na spowodowaæ zagro¿enie dla siebie
i innych.
Ogrzewanie postojowe wy³¹cza siê samoczynnie po up³ywie maksymalnie 50
minut. Czas ten mo¿na jednak zmieniæ.
W tym celu nale¿y zwróciæ siê do ASO
Mercedes-Benz.
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Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa*
Przed w³¹czeniem
Ustawiæ w³¹cznik klimatyzacji
w pozycji U.

W³¹czanie

Lampki kontrolne prze³¹cznika mog¹ wieciæ na niebiesko, czerwono lub ¿ó³to.

Przycisk na konsoli rodkowej

w³¹czona lampka
niebieska

wentylacja postojowa

czerwona

ogrzewanie postojowe

Ogrzewanie postojowe/wentylacja postojowa samoczynnie reguluje ustawion¹ temperaturê.

¿ó³ta

samoczynne w³¹czanie
ogrzewania postojowego/
wentylacji postojowej

i
Ogrzewanie postojowe/wentylacjê
postojow¹ mo¿na równie¿ w³¹czaæ
rêcznie.
Optymalne efekty tej funkcji osi¹gane s¹ tylko w pozycji U.
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1 prze³¹cznik ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej

▼

Jako ustawienie podstawowe temperatury dla strony lewej i prawej zaleca siê
22°C.

Przytrzymaæ przycisk 1 przez ponad
2 sekundy.
wieci czerwona lub niebieska
lampka kontrolna na przycisku.
Ogrzewanie postojowe/wentylacja
postojowa jest w³¹czona.
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Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa*
Pilot

Wy³¹czanie

Przycisk na konsoli rodkowej
▼

Maksymalny zasiêg pilota wynosi ok.
300 m.
Ograniczenie zasiêgu pilota powoduj¹
takie czynniki zewnêtrzne, jak:
· fale radiowe

Wy³¹cza siê czerwona lub niebieska
lampka kontrolna na przycisku.
1 lampka kontrolna
2 OFF  wy³¹czanie
3 ON  w³¹czanie

i
Zale¿nie od pojazdu mo¿liwe jest
zastosowanie drugiego pilota tego
samego rodzaju. Informacji na ten
temat udzielaj¹ ASO Mercedes-Benz.

▼

· nieprawid³owa pozycja pilota
wzglêdem pojazdu

Przytrzymaæ przycisk ON, a¿ na
pilocie zawieci siê zielona lampka
kontrolna 1.
wieci czerwona lub niebieska
lampka kontrolna na konsoli
rodkowej.

Ogrzewanie postojowe/wentylacja
postojowa jest wy³¹czona.

Pilot
▼

· du¿e przeszkody miêdzy pilotem
a pojazdem

· obs³uga pilota z zamkniêtego
pomieszczenia.

Przytrzymaæ przycisk przez ponad
2 sekundy.

Naciskaæ przycisk OFF, a¿ zganie
zielona lampka kontrolna 1.
Wy³¹cza siê czerwona lub niebieska
lampka kontrolna na konsoli
rodkowej.
Ogrzewanie postojowe/wentylacja
postojowa jest wy³¹czona.
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Naciskaæ przycisk æ lub ç a¿
do zaznaczenia opcji Heizung
(ogrzewanie).

Za pomoc¹ wywietlacza wielofunkcyjnego mo¿na zapisywaæ trzy czasy samoczynnego w³¹czenia ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej, przy
czym tylko jeden czas jest aktywny.

▼

Naciskaæ przycisk j lub k na
kierownicy wielofunkcyjnej, a¿ pojawi siê podmenu Einstellungen
(ustawienia).

Naciskaæ przycisk j lub k ,
a¿ pojawi siê menu Standheizung
(ogrzewanie postojowe).

▼

▼

Ustawianie w³¹czania
samoczynnego

▼

Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa*

Naciskaæ przycisk æ lub ç a¿
do zaznaczenia ¿¹danego czasu w³¹czenia (np. czas 1).

▼

Ustawienie czasu w³¹czenia
Naciskaæ przycisk è lub ÿ na
kierownicy wielofunkcyjnej, a¿ pojawi siê menu g³ówne Einstellungen
(ustawienia).
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Naciskaæ przycisk æ lub ç, a¿
pojawi siê ¿¹dana godzina.

▼

Naciskaæ przycisk j lub k ,
a¿ pojawi siê menu Einschaltzeit
Stunden einstellen (w³¹czanie samoczynne  godzina).

▼

▼

▼

Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa*
Naciskaæ przycisk j lub k ,
a¿ pojawi siê menu Einschaltzeit
Minuten einstellen (w³¹czanie samoczynne  minuty).

Czas samoczynnego w³¹czenia ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej
jest ustawiony i aktywny.
wieci ¿ó³ta lampka kontrolna na prze³¹czniku w konsoli rodkowej. Po w³¹czeniu ogrzewania postojowego/wentylacji
postojowej ¿ó³ta lampka kontrolna ganie, a zapala siê lampka czerwona lub
niebieska.

Naciskaæ przycisk æ lub ç, a¿
pojawi¹ siê ¿¹dane minuty.
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Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa*

Wybraæ menu Standheizung Einschaltzeit (ogrzewanie postojowe 
czas w³¹czania).
Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

Aktywowanie samoczynnego
w³¹czania
▼

▼

Wywietlanie ustawionego czasu
w³¹czania

Wybraæ menu Standheizung Einschaltzeit (ogrzewanie postojowe 
czas w³¹czania).
Przyciskiem æ lub ç wybierz
czas w³¹czania ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej.
Po wybraniu:
· jednego z czasów  samoczynne
w³¹czanie zostaje aktywowane,
· opcji Vorwahl aus  (wy³¹czenie
czasu) samoczynne w³¹czanie
zostaje wy³¹czone.
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Baterie s³oneczne*
W po³¹czeniu z przesuwnym dachem
panoramicznym dostêpna jest opcja
z bateriami s³onecznymi. Energia elektryczna uzyskana z tych baterii s³u¿y do
napêdzania dmuchawy klimatyzacji i zapewnia w ten sposób sta³¹ wymianê powietrza w zaparkowanym pojedzie,
a tym samym utrzymanie przyjemnej
temperatury i wie¿oci powietrza w jego
wnêtrzu.
Wymiana powietrza zale¿y przy tym od
intensywnoci promieniowania s³onecznego i w³¹czana jest po ok. 2 minutach
od wy³¹czenia zap³onu.

Szczegó³y obs³ugi
Open Air
Open Air

Podnoszenie szyb bocznych

Otwieranie i zamykanie okien

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

▼

Okna boczne s¹ otwierane i zamykane
elektrycznie. Prze³¹czniki steruj¹ce
wszystkimi szybami bocznymi znajduj¹
siê w drzwiach kierowcy. W ka¿dych
drzwiach umieszczony jest ponadto
prze³¹cznik uruchamiaj¹cy szybê tych
drzwi.

Szyba podnosi siê do momentu zwolnienia prze³¹cznika.

Prze³¹czniki w drzwiach kierowcy
1
2
3
4

Nie nale¿y zostawiaæ w pojedzie dzieci
bez opieki.

z przodu po lewej
z przodu po prawej
z ty³u po prawej
z ty³u po lewej

▼

Automatyczne otwieranie okien
bocznych

Zamykaj¹c okna boczne nale¿y uwa¿aæ, aby nikt nie zosta³ zakleszczony.
W razie niebezpieczeñstwa nale¿y
puciæ prze³¹cznik.

Nacisn¹æ prze³¹cznik poza punkt oporu, a nastêpnie zwolniæ go.
Po ponownym naciniêciu prze³¹cznika szyba zatrzymuje siê.

Opuszczanie szyb bocznych
▼

Nale¿y wyjmowaæ kluczyk ze stacyjki
nawet wtedy, gdy opuszcza siê pojazd
tylko na chwilê.

Nacisn¹æ prze³¹cznik.

Nacinij prze³¹cznik.
Szyba opuszcza siê do momentu
zwolnienia prze³¹cznika.
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Open Air

▼

Automatyczne zamykanie okien
bocznych
Nacisn¹æ prze³¹cznik poza punkt
oporu, a nastêpnie zwolniæ go.
Po ponownym naciniêciu prze³¹cznika szyba zatrzymuje siê.

Ustawienie po³o¿enia wzorcowego
szyb bocznych

▼

Po od³¹czeniu i ponownym pod³¹czeniu
akumulatora nale¿y ustawiæ po³o¿enie
wzorcowe.
Nacisn¹æ prze³¹cznik poszczególnych
podnoników, a¿ do ca³kowitego
zamkniêcia okna i przytrzymaæ
go przez 1 sekundê.

202

Dach otwierany/uchylny*
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Podczas uruchamiania dachu otwieranego/uchylnego nale¿y uwa¿aæ,
aby nikt nie zosta³ zakleszczony.
Po zamkniêciu komfortowym i zablokowaniu dachu otwieranego/
uchylnego dach nie jest otwierany
automatycznie.
W tym przypadku nale¿y przytrzymaæ
wciniêty przycisk otwierania w pilocie, a¿ dach otwierany/uchylny
otworzy siê.
Równie¿ przy krótkotrwa³ym opuszczaniu pojazdu nale¿y wyjmowaæ
kluczyk ze stacyjki.

W pojazdach ze szklanym dachem
mo¿e w razie wypadku dojæ do
st³uczenia szk³a.
W przypadku wywrócenia siê pojazdu
przy nie zapiêtych pasach bezpieczeñstwa istnieje ryzyko wypadniêcia
przez otwór dachowy.
Nawet przy zapiêtych pasach bezpieczeñstwa wystêpuje zwiêkszone
niebezpieczeñstwo odniesienia
obra¿eñ, gdy¿ g³owa lub rêce mog¹
wystawaæ z otworu dachowego.
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Open Air
Ustawienie po³o¿enia wzorcowego
dachu otwieranego/uchylnego

Nacisn¹æ prze³¹cznik poza punkt
oporu w ¿¹danym kierunku.

Ustawienie wzorcowe dachu konieczne
jest po:

Dach otwierany/uchylny otwiera siê
ca³kowicie.

 przerwie w dop³ywie energii na skutek od³¹czenia lub wyczerpania siê
akumulatora

▼

Automatyczne otwieranie dachu
otwieranego/uchylnego

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest w³¹czony.
Przesun¹æ prze³¹cznik do oporu w ¿¹danym kierunku.

▼

▼

otwieranie
zamykanie
podnoszenie
opuszczanie

▼

1
2
3
4

Zwolniæ prze³¹cznik po ustawieniu
¿¹danej pozycji.

W celu przerwania otwierania dachu
nale¿y nacisn¹æ prze³¹cznik w dowolnym kierunku.

!
Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelek,
nie nale¿y przewoziæ przedmiotów
o ostrych krawêdziach wystaj¹cych
przez otwór dachowy.

 mechanicznym zamkniêciu dachu
 gwa³townym otwarciu dachu
 wyst¹pieniu zak³óceñ.
K Nacinij prze³¹cznik w kierunku
otwieranie.
K Odczekaj, a¿ dach podniesie siê
i przytrzymaj prze³¹cznik przez
ok. 1 sekundê.
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Open Air

Zamykaj¹c przesuwny dach panoramiczny, nale¿y uwa¿aæ, aby nikt nie
zosta³ zakleszczony.
Po zamkniêciu komfortowym i zablokowaniu przesuwnego dachu panoramicznego, dach nie jest otwierany automatycznie.
W tym wypadku nale¿y przytrzymaæ
wciniêty przycisk otwierania w pilocie, a¿ przesuwny dach panoramiczny
otworzy siê.
Równie¿ przy krótkotrwa³ym opuszczaniu pojazdu nale¿y wyjmowaæ
kluczyk ze stacyjki.
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W przypadku wywracania siê pojazdu
przy nie zapiêtych pasach bezpieczeñstwa istnieje ryzyko wypadniêcia
przez otwór dachowy.
Nawet przy zapiêtych pasach bezpieczeñstwa wystêpuje zwiêkszone
niebezpieczeñstwo odniesienia
obra¿eñ, gdy¿ g³owa lub rêce mog¹
wystawaæ z otworu dachowego.

1
2
3
4

otwieranie
zamykanie
podnoszenie
opuszczanie

▼

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

W pojazdach ze szklanym dachem
mo¿e w razie wypadku dojæ do st³uczenia szk³a.

Upewniæ siê, ¿e zap³on jest w³¹czony.

▼

Przesuwny dach panoramiczny*

Przesun¹æ prze³¹cznik do oporu
w ¿¹danym kierunku.

Szczegó³y obs³ugi

!
Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelek,
nie nale¿y przewoziæ przedmiotów
o ostrych krawêdziach wystaj¹cych
przez przesuwny otwór dachowy.

▼

Ustawienie wzorcowe przys³on
▼

Ustawienie po³o¿enia wzorcowego
dachu panoramicznego
Ustawienie wzorcowe dachu panoramicznego konieczne jest po:
 przerwie w dop³ywie energii na
skutek od³¹czenia lub wyczerpania
siê akumulatora
 mechanicznym zamkniêciu dachu
 gwa³townym otwarciu dachu

▼

Zwolniæ prze³¹cznik po ustawieniu
¿¹danej pozycji.

Nacisn¹æ prze³¹cznik w kierunku
otwieranie a¿ do pe³nego otwarcia przys³ony i przytrzymaæ go
przez ok. 1 sekundê.

Ustawienie wzorcowe dachu
▼

▼

Open Air

Nacisn¹æ prze³¹cznik w kierunku
podnoszenia a¿ do uniesienia
siê dachu panoramicznego i przytrzymaæ go przez ok. 1 sekundê.

 wyst¹pieniu zak³óceñ.
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Automatyczne otwieranie przys³on

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Zamykaj¹c przys³ony, nale¿y uwa¿aæ,
aby nikt nie zosta³ zakleszczony.

▼

1 otwieranie
2 zamykanie
Nacisn¹æ przycisk w ¿¹danym kierunku.
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Nacisn¹æ prze³¹cznik poza punkt oporu, a nastêpnie zwolniæ go.
Przys³ony otwieraj¹ siê ca³kowicie.

Zatrzymanie przys³on
▼

Obydwie przys³ony mo¿na otwieraæ i zamykaæ tylko przy zamkniêtym dachu
panoramicznym; przys³ony przesuwane
s¹ tylko razem.

Zwolniæ przycisk po ustawieniu ¿¹danej pozycji przys³on.

▼

Otwieranie i zamykanie przys³on

▼

Open Air

Aby zatrzymaæ przys³ony, nacisn¹æ
prze³¹cznik w dowolnym kierunku.

Szczegó³y obs³ugi
Systemy u³atwiaj¹ce jazdê
Systemy u³atwiaj¹ce jazdê

Poni¿ej opisane s¹ systemy u³atwiaj¹ce
jazdê:
· TEMPOMAT, DISTRONIC* i SPEEDTRONIC  s³u¿¹ce do sterowania
prêdkoci¹ pojazdu
· regulacja poziomu pojazdu i ADS*
s³u¿¹ce do regulacji zawieszenia
pojazdu.

∇

Aktywne systemy bezpieczeñstwa BAS,
ABS i ESP opisane s¹ w rozdziale Bezpieczeñstwo (
strona 61).

TEMPOMAT
System TEMPOMAT utrzymuje sta³¹
prêdkoæ pojazdu.
System TEMPOMAT nale¿y w³¹czaæ wtedy, gdy mo¿liwa jest d³u¿sza jazda ze
sta³¹ prêdkoci¹. Mo¿na ustawiæ dowoln¹ prêdkoæ powy¿ej 30 km/godz.
Dwignia systemu TEMPOMAT s³u¿y do
obs³ugi
· TEMPOMAT-u,

Dwignia systemu TEMPOMAT to najwy¿ej po³o¿ona dwignia po lewej stronie kierownicy (M strona 16). Lampka kontrolna
LIM znajduj¹ca siê na dwigni systemu
TEMPOMAT sygnalizuje dzia³anie systemu:
TEMPOMAT -

lampka kontrolna LIM
wy³¹czona

tymczasowe
ograniczenie
prêdkoci
SPEEDTRONIC - lampka kontrolna LIM
w³¹czona

· tymczasowego ograniczenia prêdkoci SPEEDTRONIC.

207

Szczegó³y obs³ugi
Systemy u³atwiaj¹ce jazdê
Niebezpieczeñstwo wypadku!
TEMPOMAT jest jedynie systemem
wspomagaj¹cy kierowcê.
Za prêdkoæ jazdy i odpowiednio
wczesne hamowanie zawsze odpowiedzialny jest kierowca.
System TEMPOMAT nie uwzglêdnia
warunków ruchu drogowego ani stanu nawierzchni. Przy liskiej nawierzchni lub podczas jazdy we mgle
system TEMPOMAT nale¿y wy³¹czyæ.
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Informacje systemu TEMPOMAT
w zestawie wskaników
Po w³¹czeniu systemu TEMPOMAT widoczne s¹:
· zadana prêdkoæ  na zestawie
wskaników
· ró¿nica miêdzy prêdkoci¹ zadan¹
a prêdkoci¹ maksymaln¹ w postaci
podwietlonych segmentów  na
prêdkociomierzu.

1 zapamiêtanie aktualnej prêdkoci
lub wy¿szej
2 zapamiêtanie aktualnej prêdkoci
lub ni¿szej
3 wy³¹czanie systemu TEMPOMAT
4 wywo³anie ostatniej zapamiêtanej
prêdkoci
5 prze³¹czanie miêdzy systemami
TEMPOMAT i SPEEDTRONIC
6 lampka kontrolna LIM

Szczegó³y obs³ugi
Systemy u³atwiaj¹ce jazdê

Lampka kontrolna LIM na dwigni
TEMPOMAT jest wy³¹czona.
System TEMPOMAT jest w³¹czony.

▼

Je¿eli system TEMPOMAT nie jest
w³¹czony, nacisn¹æ dwigniê w kierunku strza³ki 5.

Zapamiêtywanie aktualnej prêdkoci
Naciskaj¹c peda³ gazu lub hamulca,
uzyskaæ ¿¹dan¹ prêdkoæ jazdy.

▼

▼

Sprawdziæ, czy system TEMPOMAT
jest w³¹czony. Lampka kontrolna LIM
jest wtedy wy³¹czona.

▼

W³¹czanie systemu TEMPOMAT

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w górê lub w dó³ i zwolniæ peda³ gazu.
Aktualna prêdkoæ zostaje zapamiêtana.

i
Na podjazdach lub zjazdach mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e system TEMPOMAT nie
bêdzie w stanie utrzymaæ zadanej
prêdkoci. Po pokonaniu wzniesienia
albo stoku system TEMPOMAT ponownie doprowadzi pojazd do zadanej prêdkoci.
Pojazdy z mechaniczn¹ skrzyni¹ biegów lub systemem SEQUENTRONIC
w trybie rêcznym:
· Nale¿y jechaæ z dostateczn¹, lecz
nie za wysok¹ prêdkoci¹ obrotow¹ silnika.
· Nale¿y odpowiednio wczenie
prze³¹czaæ biegi.
· Je¿eli to mo¿liwe, nie nale¿y redukowaæ biegów o wiêcej ni¿ jeden.
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▼

Prêdkoæ zadan¹ nale¿y wywo³ywaæ
tylko w sytuacjach, w których jazda
z t¹ prêdkoci¹ jest uzasadniona.
W przeciwnym razie nag³e hamowanie
lub przyspieszanie mo¿e zagra¿aæ
bezpieczeñstwu kierowcy i innych
uczestników ruchu.

Zwolniæ dwigniê systemu
TEMPOMAT.

Przesun¹æ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 4.

▼

System TEMPOMAT doprowadza pojazd do ostatniej zadanej prêdkoci.
Zwolniæ peda³ gazu.
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Nowa prêdkoæ zadana zostaje zapamiêtana.

i
Wciniêcie peda³u gazu nie powoduje wy³¹czenia systemu TEMPOMAT.
Po krótkotrwa³ym przyspieszeniu pojazdu, np. przy manewrze wyprzedzania, TEMPOMAT przywraca prêdkoæ
zadan¹.

▼

Przytrzymaæ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 1, do
momentu a¿ pojazd osi¹gnie ¿¹dan¹
prêdkoæ.

Niebezpieczeñstwo wypadku!

Ustawianie ni¿szej prêdkoci
Przytrzymaæ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 2 do
momentu, a¿ pojazd osi¹gnie ¿¹dan¹ prêdkoæ.

▼

▼

Ustawianie wy¿szej prêdkoci

▼

Wywo³anie prêdkoci zadanej

Zwolniæ dwigniê systemu
TEMPOMAT.
Nowa prêdkoæ zadana zostaje zapamiêtana.

Szczegó³y obs³ugi

Szybciej

Istnieje kilka sposobów wy³¹czania systemu TEMPOMAT:

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 1.

▼

Wy³¹czanie systemu TEMPOMAT

▼

Ustawianie z dok³adnoci¹ do 1 km/h

System TEMPOMAT jest wy³¹czony.
Ostatnia zadana prêdkoæ pozostaje
zapisana w pamiêci.

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 2.
lub
▼

▼

Wolniej

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 3.

▼

Systemy u³atwiaj¹ce jazdê
Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 5.
TEMPOMAT jest wy³¹czony. W³¹czone jest tymczasowe ograniczenie
prêdkoci SPEEDTRONIC. Lampka
kontrolna LIM na dwigni systemu
TEMPOMAT jest w³¹czona.

i
Wy³¹czenie silnika powoduje skasowanie ostatniej zadanej prêdkoci.

Wcisn¹æ peda³ hamulca.

lub
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DISTRONIC*
System DISTRONIC u³atwia jazdê na
autostradach i drogach szybkiego ruchu.
· Je¿eli system DISTRONIC rozpozna
przed pojazdem inny samochód
jad¹cy z ni¿sz¹ prêdkoci¹, to wyhamuje on pojazd tak, aby zachowaæ zadany przez kierowcê odstêp.

System DISTRONIC nie reaguje:

Równie¿ przy w³¹czonym systemie
DISTRONIC nale¿y bezwzglêdnie
obserwowaæ sytuacjê na drodze.

·

na obiekty nieruchome, np.
pojazdy stoj¹ce w korku lub
uszkodzone

System DISTRONIC nale¿y wy³¹czyæ:

·

je¿eli po tym samym pasie nadje¿d¿a z naprzeciwka inny pojazd.

·

przy zmianie pasa lewego na
prawy, je¿eli pojazdy jad¹ce po
lewym pasie poruszaj¹ siê wolniej

·

na pasie do skrêcania lub na
zjedzie z autostrady

System DISTRONIC nie uwzglêdnia
warunków ruchu drogowego ani stanu nawierzchni. Przy liskiej nawierzchni lub podczas jady we mgle
system DISTRONIC nale¿y wy³¹czyæ.

·

w utrudnionych warunkach jazdy,
np. podczas omijania robót
drogowych.

Za prêdkoæ jazdy i odstêp od innych
pojazdów zawsze odpowiedzialny
jest kierowca.

∇

· Je¿eli przed pojazdem nie porusza siê
inny pojazd, system dzia³a tak samo,
jak system TEMPOMAT
( strona 207).

Niebezpieczeñstwo wypadku!

W przeciwnym razie system
DISTRONIC utrzyma zadan¹ prêdkoæ.
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Wskazania systemu DISTRONIC
na prêdkociomierzu

i
Prêdkoæ wskazywana przez prêdkociomierz mo¿e ze wzglêdów konstrukcyjnych odbiegaæ od prêdkoci
zadanej systemu DISTRONIC.

Je¿eli system DISTRONIC rozpozna przed
pojazdem inny pojazd, to na prêdkociomierzu wiec¹ segmenty od wskazuj¹cego prêdkoæ rozpoznanego pojazdu do
wskazuj¹cego prêdkoæ zadan¹ systemu
DISTRONIC.
Je¿eli odstêp od jad¹cego z przodu pojazdu jest zbyt ma³y, wieci lampka
ostrzegawcza odstêp l w zestawie
wskaników.
Je¿eli DISTRONIC rozpozna niebezpieczeñstwo najechania na pojazd jad¹cy
z przodu:

Przy w³¹czonym systemie DISTRONIC na
prêdkociomierzu podwietlonych jest
kilka segmentów w rejonie zadanej prêdkoci.

1 segmenty

 wieci lampka kontrolna l
w zestawie wskaników
 rozlega siê przerywany sygna³
ostrzegawczy.

∇
∇

1 prêdkoæ zadana
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W tej sytuacji nale¿y natychmiast
wyhamowaæ, aby unikn¹æ kolizji!

Menu DISTRONIC w systemie
obs³ugi pojazdu

Przerywany sygna³ ostrzegawczy
i lampka kontrolna odstêp l
wy³¹czaj¹ siê, gdy zostanie przywrócony dostateczny odstêp od pojazdu
poprzedzaj¹cego.

W menu DISTRONIC mo¿na odczytaæ
aktualne ustawienia systemu DISTRONIC. Zawartoæ wywietlacza zale¿y od
tego, czy system DISTRONIC i funkcja
kontroli odstêpu s¹ w³¹czone, czy wy³¹czone.

i
System DISTRONIC powoduje hamowanie pojazdu z maksymalnym opónieniem 2 m/s2. Odpowiada to wartoci ok. 20 procent maksymalnego
opónienia pojazdu.
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▼

▼

Systemy u³atwiaj¹ce jazdê

Naciskaæ przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi siê jedna
z dwóch zamieszczonych dalej
ilustracji.

System DISTRONIC wy³¹czony
Je¿eli system DISTRONIC jest wy³¹czony, na wywietlaczu wielofunkcyjnym
ukazuj¹ siê informacje standardowe.

1 pojazd poprzedzaj¹cy (je¿eli zosta³
rozpoznany)
2 rzeczywisty odstêp od pojazdu
poprzedzaj¹cego
3 zadany odstêp od pojazdu poprzedzaj¹cego
4 samochód
5 symbol w³¹czonej funkcji kontroli
odstêpu

Szczegó³y obs³ugi
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System DISTRONIC w³¹czony

Dwignia systemu TEMPOMAT

Po w³¹czeniu systemu DISTRONIC na
wywietlaczu wielofunkcyjnym przez ok.
5 sekund wywietlana jest zadana prêdkoæ jazdy. Je¿eli system DISTRONIC jest
w³¹czony, na wywietlaczu wielofunkcyjnym ukazuj¹ siê nastêpuj¹ce informacje:

Dwignia systemu TEMPOMAT s³u¿y do
obs³ugi:
· systemu DISTRONIC
· tymczasowego ograniczenia prêdkoci SPEEDTRONIC.
Dwignia systemu TEMPOMAT to najwy¿ej po³o¿ona dwignia po lewej stronie
kierownicy. Lampka kontrolna LIM na
dwigni systemu TEMPOMAT wskazuje
wybrany system:

1 system DISTRONIC jest w³¹czony

· DISTRONIC:
lampka kontrolna LIM wy³¹czona
· tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC:

1 zapamiêtanie aktualnej prêdkoci
lub wy¿szej
2 zapamiêtanie aktualnej prêdkoci
lub ni¿szej
3 wy³¹czanie systemu DISTRONIC
4 wywo³anie ostatniej zapamiêtanej
prêdkoci
5 prze³¹czanie miêdzy systemem
DISTRONIC, a tymczasowym
ograniczeniem prêdkoci
SPEEDTRONIC
6 lampka kontrolna LIM

lampka kontrolna w³¹czona.
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W³¹czanie systemu DISTRONIC

Sprawdziæ, czy wybrany jest system
DISTRONIC. System DISTRONIC jest
wybrany, je¿eli lampka kontrolna LIM
jest wy³¹czona.

System DISTRONIC mo¿na w³¹czyæ:

W przeciwnym razie nacisn¹æ dwigniê systemu TEMPOMAT w kierunku strza³ki 5.

· gdy w³¹czony jest uk³ad ESP
(
strona 64).

Lampka kontrolna LIM na dwigni
systemu TEMPOMAT jest wy³¹czona.
System DISTRONIC zosta³ wybrany.

· w zakresie prêdkoci od 30 km/h
do 180 km/h,

∇

▼

▼

Wybór systemu DISTRONIC

Je¿eli po naciniêciu dwigni systemu
TEMPOMAT system DISTRONIC nie w³¹czy siê, na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê symbol - - -.

W³¹czenie systemu DISTRONIC jest niemo¿liwe w nastêpuj¹cych przypadkach:
· do dwóch minut po uruchomieniu
silnika
· podczas hamowania
· przy wciniêtym hamulcu
postojowym
· w pojazdach z automatyczn¹
skrzyni¹ biegów  je¿eli dwignia
skrzyni biegów znajduje siê
w pozycji P, R lub N
· w pojazdach z systemem SEQUENTRONIC  je¿eli dwignia skrzyni biegów znajduje siê w pozycji R lub N.
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System DISTRONIC zostaje w³¹czony, a prêdkoæ bie¿¹ca  zapamiêtana.

Przytrzymaæ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 1
(
strona 215), do momentu a¿
pojazd osi¹gnie ¿¹dan¹ prêdkoæ.
Zwolniæ dwigniê systemu
TEMPOMAT.

∇

Je¿eli peda³ gazu nie jest ca³kowicie
zwolniony, na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê komunikat
Distronic passiv (Distronic
nieaktywny). W tym przypadku nie
mo¿na ustawiæ odstêpu od pojazdu
poprzedzaj¹cego jad¹cego z ni¿sz¹
prêdkoci¹. Prêdkoæ regulowana
jest wtedy peda³em gazu.

Ustawianie wy¿szej prêdkoci
▼

Lekko przesun¹æ dwigniê systemu
TEMPOMAT w górê lub w dó³ i zwolnij ca³kowicie peda³ gazu.

i

▼

▼

Naciskaj¹c peda³ gazu lub hamulca,
uzyskaæ ¿¹dan¹ prêdkoæ jazdy.

▼

Przejmowanie prêdkoci bie¿¹cej

Nowa prêdkoæ zadana zostaje
zapamiêtana.
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Szybciej

Szybciej
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∇

Przytrzymaæ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 4
(
strona 215), a¿ pojazd osi¹gnie
¿¹dan¹ prêdkoæ.

∇

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 2
(
strona 215).

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 4
(
strona 215).

lub
▼

Wolniej

∇

Nowa prêdkoæ zadana zostaje
zapamiêtana.

∇

Zwolniæ dwigniê systemu
TEMPOMAT.

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 1
(
strona 215).

▼

Ustawianie prêdkoci z dok³adnoci¹
do 1 km/h

▼

▼

Ustawianie prêdkoci z dok³adnoci¹
do 10 km/h

▼

Przytrzymaæ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 2
( strona 215), do momentu a¿ pojazd osi¹gnie ¿¹dan¹ prêdkoæ.

∇

▼

Ustawianie ni¿szej prêdkoci

Szczegó³y obs³ugi
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Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 4
(
strona 215) i zwolnij ca³kowicie
peda³ gazu.

∇

▼

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 3
(
strona 215).

∇

Prêdkoæ zadan¹ nale¿y wywo³ywaæ
tylko w sytuacjach, w których jazda
z t¹ prêdkoci¹ jest uzasadniona.
W przeciwnym razie nag³e hamowanie lub przyspieszanie mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla kierowcy i innych
uczestników ruchu.

System DISTRONIC jest wy³¹czony.

lub
Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 5
(
strona 215).

∇

▼

Istnieje kilka sposobów wy³¹czania systemu DISTRONIC:
▼

Niebezpieczeñstwo wypadku!

Wy³¹czanie systemu DISTRONIC

System DISTRONIC jest wy³¹czony.
W³¹czone jest tymczasowe ograniczenie prêdkoci SPEEDTRONIC.
Lampka kontrolna LIM dwigni
systemu TEMPOMAT jest w³¹czona.

lub
▼

Wywo³ywanie prêdkoci zadanej

Wcisn¹æ peda³ hamulca.
System DISTRONIC jest wy³¹czony.

System DISTRONIC jest w³¹czony
i wprowadza pojazd w ostatnio zapamiêtan¹ prêdkoæ.
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i
Na wywietlaczu wielofunkcyjnym na
ok. 5 sekund pojawia siê komunikat
Distronic aus (Distronic
wy³¹czony).

System DISTRONIC wy³¹cza siê samoczynnie przy:

Ustawianie odstêpu w systemie
DISTRONIC

· wciniêtym hamulcu postojowym:

Odstêp zadany w systemie DISTRONIC
mo¿na ustawiæ, wybieraj¹c przedzia³ czasowy od 1,0 do 2,0 sekund. Kontrolowany przez DISTRONIC odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu ustawiany jest
wówczas w zale¿noci od prêdkoci jazdy. Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
ukazuje siê odstêp.

· prêdkoci poni¿ej 30 km/h
· aktywnym systemie ESP
(
strona 62) lub po wy³¹czeniu
systemu ESP

Wciniêcie peda³u gazu nie powoduje wy³¹czenia systemu DISTRONIC.
Po krótkotrwa³ym przyspieszeniu, np.
przy manewrze wyprzedzania, system
DISTRONIC przywraca prêdkoæ
zadan¹.

· przestawieniu dwigni skrzyni biegów
w czasie jazdy do pozycji N.
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∇

Ostatnia prêdkoæ zadana pozostaje
w pamiêci a¿ do ponownego uruchomienia silnika.

Przy samoczynnym wy³¹czeniu siê systemu DISTRONIC rozlega siê sygna³
dwiêkowy. Na wywietlaczu wielofunkcyjnym na ok. 5 sekund pojawia siê komunikat Distronic aus (Distronic
wy³¹czony).

Pokrêt³o przedzia³u czasowego znajduje siê w dolnej czêci konsoli rodkowej.

Szczegó³y obs³ugi
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Zwiêkszanie odstêpu zadanego

▼

Przy zwiêkszonym przedziale czasu system DISTRONIC zachowuje wiêkszy odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu.
Obróciæ pokrêt³o 3 w kierunku ¯.

Zmniejszanie odstêpu zadanego

▼

1 w³¹czanie/wy³¹czanie ostrzegania
o odstêpie
2 lampka kontrolna
3 ustawianie odstêpu zadanego

Przy zmniejszonym przedziale czasu
DISTRONIC zachowuje mniejszy odstêp
od poprzedzaj¹cego pojazdu.
Obróciæ pokrêt³o 3 w kierunku ®.

Funkcja ostrzegania o zbyt ma³ym
odstêpie
Funkcja ta ostrzega o zbyt ma³ym odstêpie od poprzedzaj¹cego pojazdu równie¿ przy wy³¹czonym systemie DISTRONIC. Je¿eli odstêp do poprzedzaj¹cego
pojazdu jest zbyt ma³y:
· wieci lampka ostrzegawcza l
w zestawie wskaników.
· W zale¿noci od ustawieñ mo¿e te¿
rozlegaæ siê przerywany sygna³
dwiêkowy.
Kierowca musi sam wyhamowaæ pojazd,
aby zachowaæ odpowiedni odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu i unikn¹æ kolizji.
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System DISTRONIC nie zawsze jest
w stanie jednoznacznie oceniæ sytuacjê na drodze. Dlatego nie s¹ wykluczone b³êdne ostrze¿enia o odstêpie lub ich brak.

W³¹czanie
Nacisn¹æ przycisk 1.
Zawieci siê lampka kontrolna 2
w przycisku. Na wywietlaczu wielofunkcyjnym (
strona 214) pojawi
siê symbol g³onika.

∇

Je¿eli zawieci siê lampka ostrzegawcza l na zestawie wskaników i/
lub zabrzmi sygna³ ostrzegawczy,
nale¿y uwa¿nie kontrolowaæ sytuacjê
na drodze. W razie potrzeby nale¿y
wyhamowaæ lub omin¹æ przeszkodê.

i

▼

Niebezpieczeñstwo wypadku!

▼

Wy³¹czanie
Nacisn¹æ przycisk 1.
Zawieci siê lampka kontrolna 2
w przycisku. Na wywietlaczu wielofunkcyjnym znika symbol g³onika.
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Wskazówki dotycz¹ce jazdy
z systemem DISTRONIC

Zakrêty, wchodzenie w zakrêt
i wychodzenie z zakrêtu

Jazda po ró¿nych torach

Poni¿ej opisane s¹ sytuacje, w których
zalecana jest szczególna ostro¿noæ.
W razie potrzeby nale¿y w takich sytuacjach hamowaæ. Nast¹pi wówczas wy³¹czenie systemu DISTRONIC.

System DISTRONIC mo¿e nie rozpoznaæ
poprzedzaj¹cych pojazdów na zakrêtach
lub rozpoznaæ je zbyt wczenie. Powoduje to niespodziewane lub spónione
hamowanie.

System DISTRONIC mo¿e nie rozpoznaæ
pojazdów poruszaj¹cych siê po innym
torze. Skutkiem tego mo¿e byæ zbyt ma³y
odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu.
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Zmiana pasa jazdy innych pojazdów

W¹skie pojazdy

SPEEDTRONIC
System SPEEDTRONIC zapobiega przekraczaniu zadanej prêdkoci maksymalnej. Prêdkoæ zadan¹ mo¿na zdefiniowaæ
jako wartoæ sta³¹ lub tymczasow¹:

System DISTRONIC nie rozpoznaje pojazdów, które wje¿d¿aj¹ w³anie z s¹siedniego pasa. Skutkiem tego mo¿e byæ
zbyt ma³y odstêp od pojazdu zmieniaj¹cego pas jazdy.
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System DISTRONIC nie rozpoznaje pojazdów poruszaj¹cych siê przy skraju jezdni
ze wzglêdu na ich niewielk¹ szerokoæ.
Skutkiem tego mo¿e byæ zbyt ma³y odstêp od poprzedzaj¹cego pojazdu.

tymczasowa

przejciowe ograniczenia prêdkoci, np. na terenach zabudowanych

sta³a

sta³e ograniczenie prêdkoci, np. po monta¿u
opon zimowych.

Szczegó³y obs³ugi
Systemy u³atwiaj¹ce jazdê

systemu TEMPOMAT lub systemu
DISTRONIC*
tymczasowego ograniczenia prêdkoci SPEEDTRONIC.
Dwignia systemu TEMPOMAT to najwy¿ej po³o¿ona dwignia po lewej stronie
kierownicy. Lampka kontrolna LIM na
dwigni systemu TEMPOMAT wskazuje
wybrany system:

Niebezpieczeñstwo wypadku!
SPEEDTRONIC jest jedynie systemem
wspomagaj¹cym kierowcê. Za prêdkoæ jazdy i odpowiednio wczesne
hamowanie zawsze odpowiedzialny
jest kierowca.

i
Ze wzglêdów konstrukcyjnych wskazania prêdkociomierza mog¹ nieznacznie ró¿niæ siê od zadanej prêdkoci maksymalnej.
Jednostkê prêdkoci mo¿na ustawiæ
za pomoc¹ systemu obs³ugi pojazdu
(
strona 121).

∇

Dwignia systemu TEMPOMAT s³u¿y do
obs³ugi:

∇∇

TEMPOMAT, DISTRONIC*
lampka kontrolna
LIM jest wy³¹czona
(
strona 208),
(
strona 215)
SPEEDTRONIC

lampka kontrolna
LIM jest w³¹czona.
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1 zapamiêtanie aktualnej prêdkoci
lub wy¿szej w zaokr¹gleniu w górê
do dziesiêciu
2 zapamiêtanie aktualnej prêdkoci
lub ni¿szej w zaokr¹gleniu w górê
do dziesiêciu
3 wy³¹czanie tymczasowego
ograniczenia prêdkoci

▼

Wybór tymczasowego ograniczenia
prêdkoci SPEEDTRONIC
Sprawdziæ, czy system SPEEDTRONIC jest w³¹czony. Lampka kontrolna LIM musi wieciæ.

▼

4 wywo³ywanie ostatniej tymczasowej prêdkoci maksymalnej
5 prze³¹czanie miêdzy systemami
TEMPOMAT, DISTRONIC*
i SPEEDTRONIC
6 lampka kontrolna LIM

W przeciwnym razie nacisn¹æ dwigniê systemu TEMPOMAT w kierunku strza³ki 5.

▼

Tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC

Lampka kontrolna LIM wieci. Wybrany jest system SPEEDTRONIC.

Przy uruchomionym silniku mo¿na zdefiniowaæ dowoln¹ prêdkoæ maksymaln¹ za pomoc¹ dwigni systemu
TEMPOMAT:
· od 30 km/h za pomoc¹ systemu
TEMPOMAT,
· od 10 km/h za pomoc¹ systemu
DISTRONIC*.
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Tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC nale¿y stosowaæ tylko
w razie pewnoci, ¿e nie zaistnieje
nag³a potrzeba jazdy z prêdkoci¹
wy¿sz¹ od zadanego ograniczenia.
Ustawion¹ prêdkoæ mo¿na przekroczyæ jedynie po wy³¹czeniu tymczasowego ograniczenia prêdkoci
SPEEDTRONIC, na przyk³ad poprzez:
 wciniêcie peda³u gazu poza punkt
oporu (funkcja kickdown).

▼

W przypadku zmiany kierowcy nale¿y
poinformowaæ nastêpcê o ustawionym
ograniczeniu prêdkoci.

Zapamiêtywanie prêdkoci bie¿¹cej
Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 1.
Bie¿¹ca prêdkoæ zostaje zapamiêtana. System SPEEDTRONIC zaokr¹gla
prêdkoæ w górê do pe³nej dziesi¹tki.
lub
▼

Niebezpieczeñstwo wypadku!

i
Podczas zjazdu z pochy³oci mo¿e
dojæ do przekroczenia prêdkoci
mimo w³¹czenia systemu
SPEEDTRONIC (nie dotyczy pojazdów
z systemem DISTRONIC*).
W tym wypadku:
· rozlega siê sygna³ dwiêkowy

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 2.
Bie¿¹ca prêdkoæ zostaje zapamiêtana. System SPEEDTRONIC zaokr¹gla
prêdkoæ w dó³ do pe³nej dziesi¹tki.

Na wywietlaczu wielofunkcyjnym ukazuje siê zapamiêtana prêdkoæ. Na prêdkociomierzu podwietlane s¹ segmenty od zera do zapisanej prêdkoci.

· na wywietlaczu wielofunkcyjnym
pojawia siê komunikat Limit
überschritten (limit przekroczony)
· segmenty na prêdkociomierzu
migaj¹.
W takim wypadku nale¿y w razie
potrzeby wyhamowaæ pojazd naciskaj¹c peda³ hamulca.
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Przytrzymaæ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 2
(
strona 226) do momentu, a¿
pojazd osi¹gnie ¿¹dan¹ prêdkoæ.

▼

∇

lub

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 2.

lub
▼

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 1.

Przytrzymaæ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 1
(
strona 226) do momentu, a¿
pojazd osi¹gnie ¿¹dan¹ prêdkoæ.

∇

Je¿eli prêdkoæ jazdy nie przekracza
zadanej prêdkoci maksymalnej
o wiêcej ni¿ 30 km/h, system
SPEEDTRONIC samoczynnie przywraca ustawion¹ ostatnio prêdkoæ.

Ni¿sza prêdkoæ

Wy¿sza prêdkoæ
▼

Pojazdy z silnikiem benzynowym:

Ustawianie z dok³adnoci¹ do
10 km/h

▼

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 4
(
strona 226).

∇

▼

Ustawianie prêdkoci zadanej

Szczegó³y obs³ugi
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Wy³¹czanie tymczasowego ograniczenia prêdkoci SPEEDTRONIC

Tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC wy³¹cza siê samoczynnie:

Wy¿sza prêdkoæ

Istnieje kilka sposobów wy³¹czania tymczasowego ograniczenia prêdkoci
SPEEDTRONIC:

· po wciniêciu peda³u gazu poza punkt
oporu (kickdown), jeli bie¿¹ca prêdkoæ jazdy nie ró¿ni siê od zadanej
o wiêcej ni¿ 20 km / h.

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 4.

▼

▼

Ustawianie z dok³adnoci¹
do 1 km/h

Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 3
(
strona 226).
Tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC jest wy³¹czone.

▼

lub
Przesun¹æ lekko dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 5
(
strona 226).

∇

Przytrzymaæ dwigniê systemu
TEMPOMAT w kierunku strza³ki 4
(
strona 226) do momentu, a¿
pojazd osi¹gnie ¿¹dan¹ prêdkoæ.

∇

▼

∇

lub

Tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC jest wy³¹czone. Lampka kontrolna LIM ganie. Wybrany
jest system TEMPOMAT lub system
DISTRONIC*.
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Sta³e ograniczenie prêdkoci SPEEDTRONIC pozostaje aktywne nawet w przypadku wy³¹czenia tymczasowego ograniczenia prêdkoci SPEEDTRONIC.
Krótko przed osi¹gniêciem ograniczonej
prêdkoci maksymalnej na wywietlaczu
wielofunkcyjnym zostanie wywietlona
wartoæ prêdkoci maksymalnej.
Ustawionej prêdkoci maksymalnej nie
mo¿na przekroczyæ nawet po wciniêciu
peda³u gazu poza punkt oporu (kickdown).

230

▼

Ograniczenie prêdkoci mo¿na przyporz¹dkowaæ do poszczególnych kluczy ( strona 137). W przypadku
w³¹czenia sta³ego ograniczenia prêdkoci SPEEDTRONIC ze wzglêdu na
opony zimowe, nale¿y:

Ustawianie sta³ego ograniczenia
prêdkoci SPEEDTRONIC

Nacisn¹æ przycisk k lub j.
Pojawia siê lista podmenu.

lub
· ustawiæ tak¹ sam¹ prêdkoæ maksymaln¹ dla wszystkich kluczy.

Naciskaæ przycisk è lub ÿ, a¿
na wywietlaczu pojawi siê menu
Einstellungen... (ustawienia)
( strona 119).

∇
▼

· wy³¹czyæ zale¿noæ od klucza

▼

Za pomoc¹ systemu obs³ugi pojazdu
mo¿liwe jest sta³e ograniczenie prêdkoci jazdy miêdzy 160 km/h (np. do jazdy na oponach zimowych), a maksymaln¹ prêdkoci¹ pojazdu.

i

∇

Sta³e ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC

Przyciskiem æ lub ç wywo³aæ
podmenu Fahrzeug (pojazd).

Szczegó³y obs³ugi

Naciskaæ przycisk k lub j, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym
uka¿e siê nastêpuj¹cy komunikat:
Begrenzung, Winterreifen
(ograniczenie, opony zimowe).
Zaznaczone jest bie¿¹ce ustawienie.

▼

▼

Systemy u³atwiaj¹ce jazdê
Przyciskiem æ lub ç wywo³aæ
¿¹dan¹ wartoæ. Do dyspozycji s¹
nastêpuj¹ce opcje:

· aus (wy³¹czone)
Sta³e ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC jest wy³¹czone.
· 210 km/h, 190 km/h,
do 160 km/h
Sta³e ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC ogranicza prêdkoæ
do podanej wartoci. Na prêdkociomierzu podwietlone s¹ segmenty od
zera do zapisanej prêdkoci.
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Poziom pojazdu
Pojazd automatycznie reguluje wysokoæ zawieszenia, aby:
· zmniejszyæ zu¿ycie paliwa
· zwiêkszyæ bezpieczeñstwo jazdy
Do dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce poziomy:
· normalny
· podwy¿szony

Poziom normalny i podwy¿szony mo¿na
ustawiæ rêcznie. Poziom obni¿ony wybierany jest automatycznie przy prêdkoci
ponad 140 km/h i wyborze opcji zawieszenie sportowe (
strona 235).

∇

AIRmatic DC*

Rêczna regulacja poziomu pojazdu

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Nale¿y upewniæ siê, ¿e podczas obni¿ania poziomu pojazdu nikogo nie
ma w pobli¿u nadkola ani pod pojazdem. W przeciwnym razie mo¿e
dojæ do zakleszczenia koñczyn.

Wybór poziomu
normalny

na zwyk³ych drogach,

Przycisk steruj¹cy znajduje siê w dolnej
czêci konsoli rodkowej.

podwy¿szony przy zastosowaniu ³añcuchów przeciwnie¿nych lub na z³ych nawierzchniach.

· obni¿ony.

1 regulacja poziomu pojazdu
2 lampka kontrolna
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W³¹czyæ silnik.

▼

Je¿eli lampka kontrolna nie wieci:
Nacisn¹æ przycisk 1.
Lampka kontrolna 2 wieci.Nastêpuje podwy¿szenie zawieszenia.
W czasie podnoszenia poziomu
zawieszenia na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawia siê komunikat:
Fahrzeug hebt an (podwy¿szenie poziomu zawieszenia).

▼

Ustawienie poziomu normalnego
W³¹czyæ silnik.

Je¿eli wieci lampka kontrolna:
▼

▼

Ustawianie poziomu
podwy¿szonego

Nacisn¹æ ponownie przycisk 1.
Lampka kontrolna 2 ganie. Nastêpuje zmiana zawieszenia na normalne.

Je¿eli lampka kontrolna 2 nie wieci:
Poziom zawieszenia jest normalny.

!
Przy prêdkoci jazdy powy¿ej
120 km/h, lub kiedy przez ok. 5 minut wynosi ona od 80 km/h do
120 km/h, wtedy ustawienie poziom podwy¿szony jest wy³¹czane.
Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
pojawi siê komunikat: Niveauwahl gelöscht (wybór poziomu wy³¹czony).
Je¿eli pojazd nie porusza siê w tym
zakresie prêdkoci, wybrana charakterystyka zawieszenia pozostaje
w pamiêci równie¿ po wyjêciu kluczyka ze stacyjki.

Je¿eli wieci lampka kontrolna 2:
Poziom zawieszenia jest podwy¿szony.
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Zawieszenie komfortowe /
sportowe

Ustawienie amortyzacji i resorowania
zale¿y od:

System AIRmatic DC (Dual Control) sk³ada siê z dwóch elementów:

· stylu jazdy
· stanu nawierzchni

· systemu ADS (Adaptive Damping
System)

· indywidualnego wyboru kierowcy.

· regulacji twardoci resorowania.

Wybór pozostaje w pamiêci równie¿ po
wyjêciu kluczyka ze stacyjki.

Przy ustawieniu sportowym poziom
zawieszenia pojazdu obni¿a siê
o 15 mm.
Przycisk steruj¹cy znajduje siê w dolnej
czêci konsoli rodkowej.
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1 wybór rodzaju amortyzacji
2 lampki kontrolne

i
▼

System ADS wybiera samoczynnie tryb
amortyzacji optymalny dla jazdy w danej chwili. Równoczenie wybierana jest
twardoæ resorowania komfortowa lub
sportowa.

W³¹czyæ silnik.

Szczegó³y obs³ugi
Systemy u³atwiaj¹ce jazdê

▼

Zawieszenie sportowe I
Nacisn¹æ przycisk 1.
wieci lampka kontrolna.

▼

Zawieszenie sportowe II
Nacisn¹æ dwukrotnie przycisk 1.
wiec¹ dwie lampki kontrolne.

▼

Zawieszenie komfortowe
Naciskaæ przycisk 1 a¿ do wy³¹czenialampek kontrolnych 2.

System PARKTRONIC (PTS)*
Niebezpieczeñstwo wypadku!
System PTS jest jedynie rodkiem
wspomagaj¹cym kierowcê. Nie zast¹pi on ostro¿noci przy parkowaniu.
Kierowca ponosi odpowiedzialnoæ za
bezpieczeñstwo, wiêc podczas parkowania i manewrowania musi zwracaæ uwagê na bezporednie otoczenie.
W przeciwnym wypadku mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla siebie
i innych osób.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Nale¿y upewniæ siê, ¿e w strefie manewrowania nie ma ludzi ani zwierz¹t.
Nale¿y zachowaæ nale¿yt¹ ostro¿noæ.
Uk³ad PTS jest elektronicznym uk³adem
wspomagaj¹cym parkowanie, który za
pomoc¹ sygna³ów wietlnych i dwiêkowych informuje kierowcê o odleg³oci
dziel¹cej pojazd od przeszkody.
System PTS w³¹czany jest automatycznie po w³¹czeniu zap³onu i zwolnieniu
hamulca pomocniczego. Przy prêdkociach powy¿ej 18 km/h system PTS
wy³¹cza siê samoczynnie. Przy ni¿szych
prêdkociach system PTS w³¹cza siê
ponownie.
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System PTS monitoruje otoczenie pojazdu za pomoc¹ szeciu czujników w zderzaku przednim i czterech czujników w
zderzaku tylnym.

Zasiêg czujników
Czujniki musz¹ byæ wolne od brudu, lodu
i niegu, gdy¿ mo¿e to powodowaæ zak³ócenia w ich pracy. Czujniki nale¿y regularnie czyciæ, uwa¿aj¹c, by ich nie
zadrapaæ ani nie uszkodziæ.

Czujniki przednie
rodek

oko³o 100 cm

boki

oko³o 120 cm

Czujniki tylne
rodek

oko³o 120 cm

boki

oko³o 80 cm

!
1 czujniki w zderzaku przednim

Podczas parkowania nale¿y zwracaæ
szczególn¹ uwagê na przeszkody
znajduj¹ce siê poza zasiêgiem dzia³ania czujników, np. kamienne gazony, dyszle przyczep itp. System PTS
nie rozpoznaje takich obiektów z bliska. Mog¹ one spowodowaæ uszkodzenia pojazdu.
Ultradwiêki wytwarzane np. przez hamulce pneumatyczne w samochodach
ciê¿arowych lub m³oty pneumatyczne
mog¹ zak³ócaæ pracê systemu PTS.
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Odstêp minimalny

Wskaniki ostrzegawcze

rodek

oko³o 20 cm

boki

oko³o 15 cm

Je¿eli w zasiêgu czujników pojawi siê
przeszkoda, zapalaj¹ siê wszystkie lampki kontrolne i rozlega siê sygna³ ostrzegawczy. Je¿eli odstêp minimalny zosta³
przekroczony, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e odstêp nie bêdzie wywietlany.

O odleg³oci pomiêdzy czujnikiem a przeszkod¹ kierowca informowany jest za
pomoc¹ wskaników ostrzegawczych.
Wskaniki ostrzegawcze dla przedniej
czêci pojazdu umieszczone s¹ na desce rozdzielczej nad rodkowymi dyszami nawiewu powietrza. Wskaniki ostrzegawcze dla tylnej czêci pojazdu umieszczone s¹ na podsufitce z ty³u pojazdu.

Wskaniki ostrzegawcze dla ka¿dej strony pojazdu podzielone s¹ na szeæ
¿ó³tych i dwa czerwone segmenty. Pierwszy ¿ó³ty segment sygnalizuje gotowoæ
systemu PTS.

!
Je¿eli wiec¹ siê tylko czerwone segmenty wszystkich wskaników, oznacza to zak³ócenia w dzia³aniu systemu.

Wskaniki ostrzegawcze dla przedniej
czêci pojazdu
1 lewa strona pojazdu
2 prawa strona pojazdu
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Kierunek jazdy decyduje o tym, które
wskaniki s¹ aktywne.
Mechaniczna skrzynia biegów

SEQUENTRONIC
Pozycja dwigni
zmiany biegów

Wskaniki
ostrzegawcze

Pozycja dwigni
zmiany biegów

Wskaniki
ostrzegawcze

G, A / M, N

przednie czujniki
aktywne

biegi do przodu,
po³o¿enie
neutralne

przednie czujniki
aktywne

R

przednie i tylne
czujniki aktywne

bieg wsteczny

przednie i tylne
czujniki aktywne
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Automatyczna skrzynia biegów
Pozycja dwigni
zmiany biegów

Wskaniki
ostrzegawcze

D

przednie czujniki
aktywne

R lub N

przednie i tylne
czujniki aktywne

P

czujniki wy³¹czone

Podczas zbli¿ania siê pojazdu do przeszkody zapalaj¹ siê kolejne segmenty
wskaników. Od zapalenia siê pierwszego czerwonego segmentu rozlega siê
dodatkowo sygna³ ostrzegawczy trwaj¹cy ok. 3 sekund. Oznacza to przekraczanie odleg³oci minimalnej.
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System PTS mo¿na wy³¹czyæ rêcznie.

Nacisn¹æ w³¹cznik 1.
wieci lampka kontrolna 2.

W³¹czanie systemu PTS
▼

W³¹cznik znajduje siê w dolnej czêci
konsoli rodkowej.

Wy³¹czanie systemu PTS
▼

W³¹czanie i wy³¹czanie systemu PTS

Nacisn¹æ w³¹cznik 1.
Lampka kontrolna 2 ganie.

i
Przy do³¹czonej przyczepie system
PARKTRONIC dla czêci tylnej pojazdu jest wy³¹czony.
1 w³¹czanie i wy³¹czanie systemu
PARKTRONIC
2 lampka kontrolna

Po roz³¹czeniu elektrycznego z³¹cza
przyczepy, system PARKTRONIC
w³¹czany jest ponownie.
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Rozmieszczenie baga¿u
Siatka na baga¿ w przestrzeni na
nogi pasa¿era obok kierowcy

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Siatka przeznaczona jest tylko na
lekki baga¿.

System stela¿y do baga¿ników
dachowych*
Niebezpieczeñstwo wypadku!

Przedmiotów ciê¿kich, kruchych lub
o ostrych krawêdziach nie wolno
przewoziæ w siatce na baga¿.

Nale¿y przestrzegaæ instrukcji monta¿u producenta.

Siatka nie stanowi zabezpieczenia
baga¿u w razie wypadku.

Nieprawid³owo zamocowany baga¿nik dachowy albo baga¿ mo¿e spaæ
podczas jazdy.
Przy stosowaniu baga¿nika dachowego nie wolno przekraczaæ dozwolonej nonoci dachu. Dozwolona
nonoæ  patrz: instrukcja monta¿u
producenta.
W celu unikniêcia uszkodzeñ pojazdu
zaleca siê u¿ywaæ wy³¹cznie stela¿y baga¿ników dachowych sprawdzonych
i dopuszczonych przez Mercedes-Benz.
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Rozmieszczenie baga¿u
!
Baga¿ nale¿y rozmieciæ na stela¿u
tak, aby nie uszkodziæ pojazdu równie¿ podczas jazdy.
Nale¿y zwróciæ uwagê, czy dach
otwierany/uchylny* i pokrywa baga¿nika daj¹ siê w pe³ni otworzyæ.
1 os³ona
Stela¿e na baga¿nik dachowy nale¿y
mocowaæ tylko w miejscach do tego
przeznaczonych znajduj¹cych siê pod
os³onami 1.

Rêkaw na narty*
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Pokrowiec na narty mo¿e pomieciæ
maksymalnie cztery pary nart. Nie
nale¿y wk³adaæ do niego nieodpowiedniego baga¿u.
Za³adowany pokrowiec na narty nale¿y zawsze mocowaæ. W razie wypadku nieumocowany pokrowiec na
narty mo¿e staæ siê przyczyn¹ obra¿eñ.
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Szczegó³y obs³ugi
Rozmieszczenie baga¿u

▼

Roz³ó¿ pod³okietnik na tylnym
siedzeniu.

Roz³ó¿ pokrowiec na narty 1.

Opuæ os³onê 1.

▼

Wci¹gnij pokrowiec do wnêtrza pojazdu.

242

▼

1 pokrowiec na narty
▼

1 os³ona

▼

Rozk³adanie pokrowca na narty

Wsuñ narty do pokrowca przez
baga¿nik.

Szczegó³y obs³ugi
Rozmieszczenie baga¿u

▼

▼

Napni¹æ tamy mocuj¹ce, tak aby
narty nie mog³y poruszaæ siê
w pokrowcu.

Roz³¹czyæ wtyki, ciskaj¹c klamry.

▼

1 karabiñczyk
2 ucho

Odczepiæ karabiñczyk od ucha.

▼

Przymocowaæ pokrowiec do pod³okietnika za pomoc¹ tam
mocuj¹cych.
▼

▼

Sk³adanie pokrowca na narty

Rozprostowaæ pokrowiec.

Zaczepiæ karabiñczyk 1 na uchu 2.
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Rozmieszczenie baga¿u
Wyjmowanie pokrowca na narty

▼

Z³ó¿yæ pokrowiec i umieæ go w oparciutylnym.

▼

Zamkn¹æ os³onê.
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▼

Otworzyæ os³onê pokrowca
w baga¿niku.

▼

Wyjmij do³em ramê pokrowca.

▼

Pokrowiec na narty mo¿na wyj¹æ do
czyszczenia lub suszenia.

Wyjmij pokrowiec.

Niebezpieczeñstwo zatrucia!
Je¿eli pokrowiec jest wyjêty, nale¿y jedziæ zawsze z zamkniêt¹ pokryw¹
baga¿nika. W przeciwnym razie spaliny mog¹ przedostawaæ siê do wnêtrza pojazdu.

Szczegó³y obs³ugi
Rozmieszczenie baga¿u
Powiêkszanie ³adownoci baga¿nika*

Sk³adanie oparæ foteli

W celu powiêkszenia ³adownoci baga¿nika mo¿na z³o¿yæ lewe i prawe oparcie
foteli tylnych.

∇

∇

Do transportu d³ugich przedmiotów
mo¿na dodatkowo z³o¿yæ oparcie przedniego siedzenia pasa¿era ( strona
248) i wyj¹æ poduszkê fotela tylnego
(
strona 249).

Poduszka samoczynnie unosi siê nieznacznie do góry.

▼

Poci¹gn¹æ za dwigniê odblokowuj¹c¹ 1.

1 poduszka
2 oparcie
Siêgn¹æ pod poduszkê 1 i z³ó¿ je
do przodu.

▼

▼

1 odblokowanie

Ca³kowicie z³o¿yæ zag³ówki foteli
tylnych.

!
Przed z³o¿eniem oparcia fotela nale¿y najpierw podnieæ poduszkê.
W przeciwnym razie mo¿e dojæ
do uszkodzenia obicia oparcia.
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Rozmieszczenie baga¿u

▼

Oparcie fotela jest odblokowane
i zag³ówki opadaj¹.

Odchyliæ oparcie 2 do ty³u a¿ do zaskoczenia zaczepu.
Odchyliæ poduszkê 1 do ty³u i nacinij je z przodu po rodku a¿ do zaskoczenia zaczepu.

Z³o¿yæ oparcie fotela do przodu.
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▼

1 poduszka
2 oparcie
▼

Poci¹gn¹æ uchwyt w baga¿niku.

▼

▼

Rozk³adanie oparæ foteli

Podnieæ zag³ówki a¿ do zaskoczenia
zaczepu.

Szczegó³y obs³ugi
Rozmieszczenie baga¿u
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

Sk³adanie zag³ówków foteli tylnych

Ustawianie zag³ówków

Ciê¿kie i twarde przedmioty przewo¿one we wnêtrzu pojazdu i baga¿niku
nale¿y odpowiednio zabezpieczyæ.
W przeciwnym razie podczas gwa³townego hamowania, zmiany kierunku
jazdy albo wypadku, niezabezpieczone
przedmioty mog¹ spowodowaæ obra¿enia cia³a pasa¿erów.
▼

Dozwolona jest jazda tylko z zamkniêt¹ pokryw¹ baga¿nika. W przeciwnym razie spaliny mog¹ przedostawaæ siê do wnêtrza pojazdu.

Podnieæ zag³ówki a¿ do zaskoczenia.

W³¹czyæ zap³on.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

▼

Niebezpieczeñstwo zatrucia!

1 sk³adanie zag³ówków foteli
tylnych

▼

Nale¿y zwróciæ uwagê, aby oparcie
fotela i poduszka by³y ca³kowicie
zablokowane.

Nacisn¹æ przycisk 1.

Przewóz osób dozwolony jest tylko
na fotelach z postawionymi
zag³ówkami.

Zag³ówki tylne sk³adaj¹ siê.
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Sk³adany przedni fotel pasa¿era*

▼

Rozmieszczenie baga¿u

Sk³adanie przedniego fotela
pasa¿era

Poci¹gn¹æ za lew¹ stronê uchwytu
odblokowuj¹cego.
Zamocowanie oparcia przedniego
fotela pasa¿era jest odblokowane.
Oparcie fotela mo¿na z³o¿yæ
do przodu.

Nacisn¹æ z prawej strony uchwyt
odblokowuj¹cy 1.
Uchwyt rozk³ada siê.
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▼

▼

1 uchwyt odblokowuj¹cy
Z³o¿yæ ca³kowicie oparcie fotela
do przodu.

Nacisn¹æ lekko oparcie fotela ku
do³owi, a¿ bêdzie przylegaæ
do siedziska.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Przy ponownym rozk³adaniu oparcia
przedniego siedzenia pasa¿era nale¿y zwróciæ uwagê, aby nast¹pi³o
jego zablokowanie.

Szczegó³y obs³ugi

Poci¹gn¹æ oparcie fotela za uchwyt
odblokowuj¹cy 1 do pozycji wyjciowej. Ci¹gn¹æ za uchwyt, a¿ k¹t nachylenia oparcia w stosunku do poziomu bêdzie wynosi³ ok. 450.

Powiêkszanie ³adownoci baga¿nika*
Poprzez wymontowanie siedzisk foteli
tylnych mo¿na uzyskaæ wiêksz¹ i równiejsz¹ powierzchniê za³adunku.
Z³o¿yæ poduszkê i oparcia foteli tylnych ( strona 245).

∇

▼

Rozk³adanie przedniego fotela
pasa¿era

▼

Rozmieszczenie baga¿u

▼

Wymontowaæ zag³ówki.
W tym celu podnieæ poduszkê i z³o¿yæ zag³ówki do przodu.

1 uchwyt odblokowuj¹cy
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▼

Nacisn¹æ dwigniê odblokowuj¹c¹ 1
zag³ówki i wyj¹æ je z prowadnic.
Roz³ó¿yæ oparcie foteli do pozycji
pionowej.

Poci¹gn¹æ za dwigniê 1, odblokowuj¹c¹ siedziska i wyci¹gn¹æ poduszkê
do góry.

!
Zawias poduszki nale¿y pozostawiæ
w tej pozycji. Zmiana jego pozycji
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie obiæ.
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▼

1 dwignia odblokowuj¹ca
▼

1 odblokowanie

▼

Rozmieszczenie baga¿u

Z³o¿yæ ca³kowicie oparcie fotela
do przodu.

Szczegó³y obs³ugi
Rozmieszczenie baga¿u
Wskazówki dotycz¹ce
rozmieszczenia baga¿u

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Niezabezpieczony lub niew³aciwie
umieszczony baga¿ zwiêksza ryzyko
odniesienia obra¿eñ cia³a podczas
gwa³townego hamowania, nag³ej
zmiany kierunku jazdy lub wypadku.

W³asnoci jezdne obci¹¿onego pojazdu
zale¿¹ od rozmieszczenia baga¿u. Dlatego nale¿y rozmieszczaæ baga¿ w sposób pokazany na ilustracji.
Masa baga¿u, ³¹cznie z przewo¿onymi
osobami, nie mo¿e przekroczyæ dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu oraz dopuszczalnego obci¹¿enia osi pojazdu.
Ciê¿ki baga¿ nale¿y uk³adaæ z przodu
w dolnej czêci baga¿nika.

Przewo¿one przedmioty nale¿y zawsze
uk³adaæ tak, aby przylega³y do oparæ tylnych lub do z³o¿onych siedzisk.

Podczas wypadku baga¿ zawsze
zwiêksza ryzyko urazu cia³a, nawet
wtedy, gdy zosta³ zamocowany
zgodnie ze wskazówkami rozmieszczenia ³adunku.

£adunek nale¿y odpowiednio zamocowaæ, stosuj¹c elementy mocuj¹ce wytrzyma³e na zerwanie i przecieranie. Nale¿y stosowaæ podk³adki pod ostre krawêdzie.
Elementy mocuj¹ce dostêpne s¹ w ka¿dej ASO Mercedes-Benz.
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Rozmieszczenie baga¿u
Zakotwiczanie ³adunku*

Baga¿nik
W baga¿niku znajduj¹ siê cztery ucha
zakotwiczenia.

Do mocowania baga¿u nie nale¿y u¿ywaæ elastycznych tam i siatek, poniewa¿ s¹ one przeznaczone tylko do zabezpieczania lekkich przedmiotów.

Fotele tylne
Pod fotelami tylnymi znajduj¹ siê po obu
stronach ucha zakotwiczenia.

Mocuj¹c baga¿, nie nale¿y prowadziæ
tam mocuj¹cych po ostrych krawêdziach.
Nale¿y stosowaæ podk³adki pod ostre
krawêdzie.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Ucha zakotwiczeñ nale¿y obci¹¿aæ
równomiernie.

Przy z³o¿onych fotelach tylnych ³adunek zabezpieczyæ, zakotwiczaj¹c go
za ucha 1.
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Nale¿y przestrzegaæ wskazówek
dotycz¹cych za³adunku
( strona 251).

∇

▼

1 ucha zakotwiczenia

1 ucho zakotwiczenia w przestrzeni
na nogi z ty³u.

Szczegó³y obs³ugi

Hak holowniczy sk³adany*
Dalsze informacje dotycz¹ce jazdy z przyczep¹ znajduj¹ siê w rozdziale Eksploatacja.

Rozk³adanie haka holowniczego

▼

Rozmieszczenie baga¿u

Dwignia teleskopowa znajduje siê pod
mat¹ pod³ogow¹ baga¿nika po lewej
stronie.

Wysun¹æ dwigniê teleskopow¹ 1
i odblokowaæ hak holowniczy przez
poci¹gniêcie za dwigniê teleskopow¹.
Hak holowniczy wysuwa siê spod
zderzaka.

Informacje dotycz¹ce wymiarów i obci¹¿eñ znajduj¹ siê w rozdziale Dane techniczne.

Lampka kontrolna 2 miga.

Niebezpieczeñstwo wypadku!

Przy doczepionej przyczepie nie nale¿y ci¹gn¹æ za dwigniê teleskopow¹ 1. Mo¿e to spowodowaæ od³¹czenie przyczepy.

1 dwignia teleskopowa
2 lampka kontrolna
▼

Nale¿y zwróciæ uwagê, czy hak holowniczy jest zablokowany w pozycji
z³o¿onej lub roz³o¿onej (lampka kontrolna 2 nie wieci).

Nacisn¹æ hak holowniczy w kierunku
wskazanym strza³ekami, a¿ do zablokowania go w pozycji pionowej.
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Rozmieszczenie baga¿u
Lampka kontrolna 2 ganie.

Sk³adanie haka holowniczego

▼

Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
pojawia siê komunikat Anhängerkupplung, Verriegelung
prüfen (hak holowniczy, sprawdziæ
blokadê), który znika po zablokowaniu haka holowniczego.

Hak holowniczy wsuwa siê pod
zderzak.
Lampka kontrolna miga.

Zdj¹æ os³onê g³ówki haka.

▼

1 dwignia teleskopowa
2 lampka kontrolna
Na³o¿yæ os³onê g³ówki haka.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Nale¿y upewniæ siê, ¿e w strefie
ruchu haka nie ma ludzi ani zwierz¹t.
Poruszaj¹cy siê hak mo¿e kogo
zraniæ.
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K Wysun¹æ dwigniê teleskopow¹ 1
i odblokowaæ hak holowniczy przez
poci¹gniêcie dwigni.

Szczegó³y obs³ugi

Adapter dostêpny jest w ka¿dej ASO
Mercedes-Benz.

▼

Lampka kontrolna 2 w baga¿niku i informacja na wywietlaczu wielofunkcyjnym gasn¹.

Je¿eli przyczepa wyposa¿ona jest w
7-stykowe ³¹cze elektryczne, w celu
pod³¹czenia przyczepy nale¿y zastosowaæ adapter.

Monta¿ adaptera
Unieæ os³onê.

▼

Przyczepa z 7-stykowym ³¹czem
elektrycznym

Wprowadziæ wypust wtyczki w rowek
gniazda i obróciæ j¹ w prawo do oporu.

▼

Nacisn¹æ hak holowniczy w kierunku
wskazanym strza³ekami, a¿ do zablokowania go za zderzakiem.

Zablokowaæ os³onê.

▼

▼

Rozmieszczenie baga¿u

Przewód adaptera przymocowaæ do
przyczepy tamami.

Sta³e zasilanie pr¹dem
Pojazd wyposa¿ony jest w ³¹cze sta³ego
zasilania pr¹dem. Je¿eli przyczepa wymaga sta³ego zasilania elektrycznego,
nale¿y zainstalowaæ odpowiedni bezpiecznik w ASO Mercedes-Benz.

1 wypust
2 rowek
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Praktyczne dodatki
Schowki

Schowek w tablicy rozdzielczej

Otwieranie schowka
▼

Praktyczne dodatki

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

Nacisn¹æ przycisk 1.
Schowek otwiera siê w dó³.

Przedmioty nale¿y przewoziæ tylko
w zamkniêtych schowkach. W przeciwnym razie podczas hamowania
przedmioty mog¹ wypadaæ
ze schowków.

▼

Zamykanie schowka
Zamkn¹æ pokrywê schowka w górê.

Schowek w tablicy rozdzielczej mo¿na
zamkn¹æ i otworzyæ kluczem mechanicznym.
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Nacisn¹æ lekko pokrywê 2.
Schowek na okulary / telefon komórkowy otwiera siê.

Zamykanie schowka na okulary /
telefon komórkowy
▼

1 otwieranie
2 schowek na okulary / telefon
komórkowy

▼

Otwieranie schowka na okulary /
telefon komórkowy

Wsun¹æ schowek na okulary / telefon komórkowy 2, a¿ do zablokowania.

Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki

Nacisn¹æ przycisk otwieraj¹cy 1.
Panel przycisku przesuwa siê w górê
i wysuwa siê szufladka.

Otwieranie
Nacisn¹æ lekko pokrywê w zaznaczonym miejscu.

1 uchwyt

Wyjmowanie wk³adu
▼

▼

1 przycisk otwieraj¹cy

Schowek przed pod³okietnikiem

▼

Schowek w konsoli rodkowej

Pokrywa otwiera siê.

Wyj¹æ wk³ad za uchwyt 1.

i
Nie nale¿y wk³adaæ do szufladki bardzo wa¿nych lekarstw. W przypadku
awarii zasilania szufladka nie da siê
otworzyæ.
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Praktyczne dodatki
Uchwyt na napoje
w konsoli rodkowej

Schowek w pod³okietniku

Uchwyt wysuwa siê samoczynnie.

i
Aby umyæ uchwyt na napoje, mo¿na
go wyj¹æ. Uchwyt nale¿y myæ tylko
czyst¹ ciep³¹ wod¹.
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Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Do uchwytu nale¿y wstawiaæ tylko
pasuj¹ce naczynia, nale¿y unikaæ
napoi gor¹cych. Mog¹ one spowodowaæ oparzenie.

1 schowek
2 niecka schowka

Otwieranie niecki
▼

Nacisn¹æ lekko uchwyt na napoje
w zaznaczonym miejscu.

Poci¹gn¹æ uchwyt 2.

Otwieranie schowka
▼

▼

1 lewy uchwyt na napoje
2 prawy uchwyt na napoje

Poci¹gn¹æ uchwyt 1.

Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki

Nacisn¹æ lekko górn¹ czêæ pokrywy
schowka.
Schowek otwiera siê samoczynnie.

Kieszenie

Kieszenie znajduj¹ siê z ty³u oparæ foteli
przednich.

Schowek w pod³okietniku tylnym

▼

▼

Schowek w konsoli rodkowej z ty³u

Poci¹gn¹æ uchwyt w górê i otworzyæ
pod³okietnik.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
W kieszeniach nie nale¿y przewoziæ
twardych przedmiotów.
Z kieszeni nie powinny wystawaæ
¿adne przedmioty.
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Praktyczne dodatki
Uchwyt na napoje z ty³u

Wyjmowanie wk³adu
▼

Popielniczka

Przesun¹æ przycisk 2 w prawo.
Wk³ad wysuwa siê nieco.

Nacisn¹æ lekko przedni¹ czêæ pod³okietnika rodkowego.
Uchwyt wysuwa siê samoczynnie.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Do uchwytu nale¿y wstawiaæ tylko
pasuj¹ce naczynia, nale¿y unikaæ
napoi gor¹cych. Mog¹ one spowodowaæ oparzenie.
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1 pokrywa
2 przycisk przesuwny

Otwieranie popielniczki
▼

▼

▼

Monta¿ wk³adu

Nacisn¹æ lekko pokrywê w zaznaczonym miejscu 1.
Popielniczka otwiera siê.

Wsuñ wk³ad na miejsce do momentu
zablokowania.
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Praktyczne dodatki
Zapalniczka

Niebezpieczeñstwo oparzenia
i po¿aru
Zapalniczkê nale¿y chwytaæ wy³¹cznie
za uchwyt. W przeciwnym razie mo¿na
siê sparzyæ.
Zapalniczkê nale¿y wyj¹æ, je¿eli
w pojedzie znajduj¹ siê dzieci.
Mog¹ one sparzyæ siê zapalniczk¹
lub spowodowaæ po¿ar.

Nacisn¹æ lekko górn¹ czêæ pokrywy.

1 zapalniczka

Popielniczka otwiera siê.

▼

W³¹czyæ zap³on.

▼

▼

Otwieranie popielniczki tylnej

Wcisn¹æ zapalniczkê 1.
Po nagrzaniu siê spirali zapalniczka
wysunie siê samoczynnie.
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Praktyczne dodatki
Podgrzewanie kierownicy*

W³¹czanie
▼

Gniazdko 12V*

Obróciæ w³¹cznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

▼

Wy³¹czanie

Gniazdko znajduje siê w schowku w konsoli rodkowej z ty³u.
Gniazdko s³u¿y do zasilania odbiorników
energii elektrycznej o mocy do 180 W.
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W³¹cznik ogrzewania kierownicy znajduje siê u do³u po lewej stronie kierownicy.

Obróciæ w³¹cznik w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
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Praktyczne dodatki
Niebezpieczeñstwo wypadku!

U¿ywanie telefonów dozwolone jest tylko w po³¹czeniu z anten¹ zewnêtrzn¹
atestowan¹ przez Mercedes-Benz. Monta¿ anteny zewnêtrznej nale¿y atestowaæ
w ASO Mercedes-Benz.
miejsce instalacji

strona

w pod³okietniku

263

na desce rozdzielczej

267

Rozmowy telefoniczne nale¿y prowadziæ tylko wtedy, gdy zezwala na to
sytuacja na drodze. Przy braku zestawu g³onomówi¹cego nale¿y
przed rozmow¹ zatrzymaæ pojazd.

Telefon w pod³okietniku
Wk³adanie do uchwytu
Otworzyæ schowek w pod³okietniku
( strona 263).

∇

Telefon*

Telefony nie wyposa¿one w antenê
zewnêtrzn¹ mog¹ powodowaæ zak³ócenia elektroniki pojazdu, a tym
samym negatywnie wp³ywaæ na bezpieczeñstwo jazdy.

1 szyna
2 mocowania
3 uchwyt w pod³okietniku
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▼

Lekko wcisn¹æ telefon.

▼

Praktyczne dodatki

Szyna 1 podnosi siê.
Wsun¹æ telefon doln¹ czêci¹ w
mocowania 2 uchwytu 3.

Szyna opuszcza siê. Nale¿y tak docisn¹æ telefon, aby zablokowa³ siê
w porcie 2.
Telefon po³¹czony jest z portem. Port
stanowi po³¹czenie telefonu z zasilaniem i zestawem g³onomówi¹cym.

▼

∇

Telefonowanie jest mo¿liwe za pomoc¹
przycisków í i ì znajduj¹cych
siê na kierownicy. Dalsze funkcje telefonu komórkowego sterowane s¹ poprzez system obs³ugi ( strona 142).

Lekko wcisn¹æ telefon.
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i
Po wyjêciu kluczyka ze stacyjki telefon jest w³¹czony jeszcze przez ok.
10 minut (wy³¹czanie opónione).
Je¿eli w tym czasie prowadzona jest
rozmowa telefoniczna, telefon wy³¹cza siê po ok. 10 minutach od zakoñczenia rozmowy.
Czas opónienia mo¿na zmieniæ za
porednictwem dodatkowego wpisu
do ksi¹¿ki telefonicznej. Wpis nale¿y
zatytu³owaæ NACHLAUFZEIT (czas
opónienia), a jako numer podaæ liczbê od 1 do 60. Dalsze informacje
znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi
telefonu.

Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki
Odk³adanie telefonu z portem
▼

Wprowadziæ port do oporu.
Nacisn¹æ telefon do momentu zablokowania szyny.

▼

Zdejmowanie telefonu z portem
Lekko nacisn¹æ port.

▼

Szyna podnosi siê.
Wyj¹æ port z telefonem z szyny.

Port wyposa¿ony jest w s³uchawkê
(strza³ki) do telefonowania.

∇
∇

Mo¿liwe jest zdejmowanie telefonu wraz
z portem i telefonowanie.

▼

Telefonowanie z uchwytem

1 zdejmowanie portu (z telefonem)
2 odk³adanie portu
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Szczegó³y obs³ugi

▼

Wyjmowanie telefonu z portu

Nacisn¹æ blokadê 1 i wysuñ telefon
do przodu.

▼

Praktyczne dodatki

Nacisn¹æ doln¹ czêæ portu 2.
Szyna opuszcza siê. Port nale¿y
naciskaæ do momentu zablokowania
szyny.

1 port
1 blokada
2 port
▼

Po w³o¿eniu telefonu do portu 1 g³onik
telefonu jest wy³¹czony. Telefonowanie
jest mo¿liwe tylko poprzez s³uchawkê
portu.

Lekko nacisn¹æ telefon.
Szyna podnosi siê.
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Szczegó³y obs³ugi

Wprowadziæ doln¹ czêæ telefonu w
mocowania1 do uchwytu.

Wk³adanie do uchwytu

▼

Telefon na tablicy rozdzielczej

▼

Praktyczne dodatki
Wcisn¹æ telefon do uchwytu 1 do
zablokowania.
Telefon jest po³¹czony z uchwytem.
Uchwyt stanowi po³¹czenie telefonu
z zasilaniem i zestawem g³onomówi¹cym.

1 uchwyt

∇
∇

∇

Telefonowaæ mo¿na za pomoc¹ przycisków í i ì znajduj¹cych siê na
kierownicy. Dalsze funkcje telefonu komórkowego sterowane s¹ przez system
obs³ugi ( strona 142).
1 mocowania
2 uchwyt na tablicy rozdzielczej
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Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki
Telefonowanie z uchwytem

Po wyjêciu kluczyka ze stacyjki telefon jest w³¹czony jeszcze przez ok.
10 minut (wy³¹czanie opónione).
Je¿eli w tym czasie prowadzona jest
rozmowa telefoniczna, telefon wy³¹cza siê po ok. 10 minutach od zakoñczenia rozmowy.

▼

Nacisn¹æ blokadê 1.

▼

Zdejmowanie telefonu z portem

Czas opónienia mo¿na zmieniæ za
porednictwem dodatkowego wpisu
do ksi¹¿ki telefonicznej. Wpis nale¿y
zatytu³owaæ NACHLAUFZEIT (czas
opónienia), a jako numer podaæ liczbê od 1 do 60. Dalsze informacje
znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi
telefonu.

Wysun¹æ do ty³u uchwyt 3 wraz z telefonem z mocowania 2.

▼

Odk³adanie telefonu z portem

1 blokada
2 zamocowanie
3 uchwyt
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Uchwyt 3 wyposa¿ony jest w s³uchawkê (strza³ki) do telefonowania.

Wsun¹æ uchwyt 3 do mocowania 2.

▼

i

Wcisn¹æ uchwyt 3 do przodu, a¿ do
zablokowania.

Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki
Wyjmowanie telefonu z portu

1 port
1 blokada
▼

Po w³o¿eniu telefonu do portu 1 g³onik
telefonu jest wy³¹czony. Telefonowanie
jest mo¿liwe tylko poprzez s³uchawkê
portu.

Nacisn¹æ blokadê 1 i wysun¹æ telefon do przodu.
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Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki
TELEAID*
System TELEAID wyposa¿ony jest we
w³asn¹ bateriê awaryjn¹. W przypadku
od³¹czenia akumulatora, system TELEAID jest jeszcze przez pewien czas
w stanie gotowoci.
System TELEAID obejmuje nastêpuj¹ce
funkcje:
· System SOS
W razie powa¿nego wypadku na terenie Republiki Federalnej Niemiec
system SOS samoczynnie nadaje wezwanie alarmowe. W sytuacji zagro¿enia sygna³ mo¿na uruchomiæ równie¿ rêcznie.
System przekazuje dane dotycz¹ce
lokalizacji pojazdu oraz tego, jak powa¿ny jest wypadek i ³¹czy z jednostk¹ ratownictwa.
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· TELEDIAGNOSE
Po naciniêciu przycisku TELEDIAGNOSE system wysy³a opis lokalizacji pojazdu i jego dane do Centrum
Obs³ugi Klienta (Customer Assistance Center) Mercedes-Benz. Jednoczenie ³¹czona jest rozmowa z Centrum
Obs³ugi Klienta. Dalsze informacje
znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi
telefonu.

System SOS

· Informacje MB
Serwis ten oferuje pomoc w rozwi¹zaniu problemów dotycz¹cych pojazdu. Dalsze informacje znajduj¹ siê
w instrukcji obs³ugi telefonu.

· aktywacji poduszki powietrznej lub
napinaczy pasów

Automatyczny system SOS jest w stanie gotowoci, je¿eli kluczyk w stacyjce
znajduje siê w pozycji 1 lub 2. Lampka
kontrolna w przycisku SOS zapala siê na
ok. 5 sekund.
Automatyczny sygna³ SOS wysy³any
jest po:

· silnym uderzeniu w ty³ pojazdu
· przewróceniu siê pojazdu.
Lampka kontrolna przycisku SOS miga
do chwili zakoñczenia po³¹czenia z central¹ ratownictwa.

Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki

i
W czasie po³¹czenia z jednostk¹
ratownictwa prowadzenie innych rozmów telefonicznych jest niemo¿liwe.
Je¿eli lampka kontrolna wieci nieprzerwanie, a po³¹czenie telefoniczne nie
zosta³o nawi¹zane, oznacza to, ¿e system nie móg³ wys³aæ sygna³u SOS. Na
wywietlaczu ukazuje siê komunikat:
Notruf Rufaufbau erfolglos
(SOS  brak po³¹czenia)
W takiej sytuacji nale¿y samodzielnie
podj¹æ akcjê powiadamiania s³u¿b ratowniczych.

Rêczne nadawanie SOS

· aktywacja systemu TELEAID w ASO
Mercedes-Benz

System SOS przeznaczony jest do u¿ytku publicznego. Wszelkie nadu¿ycia
bêd¹ karane.

· autoryzacja danego pojazdu dla systemu TELEAID
· dostêpnoæ odpowiedniej sieci telefonii komórkowej (z us³ug¹ SMS)

Nacisn¹æ lekko pokrywê przycisku
SOS nad lusterkiem wstecznym.
Pokrywa otwiera siê.

· pojazd mo¿e odbieraæ sygna³y GPS
· system SOS jest w stanie gotowoci.

1 przycisk SOS

∇
∇

Notruf Rufaufbau
(SOS  ³¹czenie)
Notruf Verbindung aktiv
(SOS po³¹czony)

Wymagania:

▼

Na wywietlaczu ukazuje siê nastêpuj¹cy komunikat:
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Szczegó³y obs³ugi

▼

Praktyczne dodatki
Nacisn¹æ przycisk SOS 1.
Miga lampka kontrolna przycisku
SOS.

▼

Je¿eli sygna³ SOS dotar³ do jednostki
ratownictwa, rozlega siê komunikat.
Odczekaæ do chwili po³¹czenia z jednostk¹ ratownictwa.
Teraz mo¿na dokonaæ zg³oszenia
SOS.

▼

Po dokonaniu zg³oszenia SOS:
Zamkn¹æ pokrywê przycisku SOS.
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Zdalne otwieranie drzwi gara¿u*
Pilot wbudowany w lusterku wewnêtrznym mo¿e byæ wykorzystywany do otwierania i zamykania trzech ró¿nych uk³adów
sterowania drzwiami i bramami.

i
Zdalne otwieranie drzwi gara¿u dostêpne jest tylko w niektórych krajach. Nale¿y przy tym przestrzegaæ
przepisów obowi¹zuj¹cych w danym
kraju.
Niektórych uk³adów sterowania
drzwiami gara¿u nie mo¿na obs³ugiwaæ za pomoc¹ wbudowanego pilota. Bli¿szych informacji udziela ka¿da ASO Mercedes-Benz.

1
2
3
4

przycisk nadajnika
przycisk nadajnika
przycisk nadajnika
lampka kontrolna

Szczegó³y obs³ugi

▼

Przytrzymaæ przycisk nadajnika pilota drzwi gara¿u, a¿ lampka kontrolna
4 zacznie szybko migaæ.

Po pewnym czasie lampka kontrolna
4 zaczyna migaæ.

Programowanie przebieg³o pomylnie.

i
Przy pierwszym programowaniu przycisku nadajnika lampka kontrolna
miga od razu. Je¿eli przycisk jest ju¿
zaprogramowany, lampka kontrolna
miga dopiero po 20 sekundach.

Programowanie pilota
W³¹czyæ zap³on (kluczyk w stacyjce
w pozycji 2).

▼

▼

Skierowaæ pilota drzwi gara¿u ku lewej stronie lusterka wstecznego.

▼

Przycisk nadajnika mo¿na nacisn¹æ
tylko wtedy, gdy w strefie ruchu bramy nie ma osób lub przedmiotów.
W przeciwnym razie mo¿e dojæ do
zranienia znajduj¹cych siê tam osób.

Przytrzymaæ jeden z przycisków
nadajnika 1 do 3 pilota w lusterku
wstecznym.

▼

Niebezpieczeñstwo wypadku!

▼

Praktyczne dodatki

Zwolniæ obydwa przyciski.

Przytrzymaæ w dalszym ci¹gu przycisk nadajnika.
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Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki

Dalsze informacje znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi systemu otwierania
drzwi, np. w rozdziale Synchronizacja nadajnika lub Rejestracja nowych nadajników itp.
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Po zaprogramowaniu wbudowany pilot
przejmuje funkcjê pilota drzwi gara¿u.
Dalsze informacje znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi drzwi.
▼

Je¿eli drzwi gara¿owe pracuj¹ z kodem zmiennym (Rolling Code), po zaprogramowaniu nale¿y zsynchronizowaæ pilota wbudowanego w lusterku
wewnêtrznym z pilotem drzwi gara¿u.

Otwieranie / zamykanie
drzwi gara¿u

W³¹czyæ zap³on (kluczyk w stacyjce
w pozycji 2).

▼

!

Nacisn¹æ w lusterku wewnêtrznym
przycisk nadajnika, któremu przyporz¹dkowano dane drzwi.

i
Nadajnik nadaje tak d³ugo, jak d³ugo
przycisk jest wciniêty. Po up³ywie
maksymalnie 20 sekund nadawanie
sygna³u zostaje przerwane, co sygnalizuje migaj¹ca lampka kontrolna 4.
W razie potrzeby nale¿y ponownie nacisn¹æ przycisk nadajnika.

Szczegó³y obs³ugi
Praktyczne dodatki

▼

W³¹czyæ zap³on (kluczyk w stacyjce
w pozycji 2).

▼

Kasowanie pamiêci pilota

Przytrzymaæ jednoczenie przez ok.
20 sekund przyciski 1 i 3, a¿ lampka
kontrolna 4 zacznie szybko migaæ.
Pamiêæ jest skasowana.

i
W przypadku sprzeda¿y pojazdu nale¿y skasowaæ pamiêæ zdalnego
sterowania.
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Eksploatacja
Pierwsze 1500 km
Tankowanie
Komora silnika
Ko³a i opony
Obs³uga techniczna
Konserwacja
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Eksploatacja
Pierwsze 1500 km
Rozdzia³ Eksploatacja zawiera szczegó³owe informacje dotycz¹ce eksploatacji, serwisu i konserwacji pojazdu.

Pierwsze 1500 km

Spokojna eksploatacja silnika na pierwszych 1500 km zapewni sprawniejsz¹
pracê silnika w póniejszym okresie.
 Dlatego pierwsze 1500 km nale¿y
jedziæ ze zmienn¹ prêdkoci¹ i ró¿nymi prêdkociami obrotowymi silnika.
 W tym czasie nale¿y unikaæ jazdy
z wysokimi obci¹¿eniami (maksymalnego wciskania peda³u gazu) i z wysokimi prêdkociami obrotowymi silnika (maksymalnie 2/3 najwy¿szej
prêdkoci obrotowej dla ka¿dego
biegu).
 Bieg nale¿y prze³¹czaæ odpowiednio
wczenie.
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W pojazdach z automatyczn¹ skrzyni¹
biegów:
· Nie nale¿y wciskaæ peda³u gazu poza
punkt oporu (funkcja kickdown).
· Nie nale¿y redukowaæ biegów rêcznie w celu wyhamowania.
· Zakresy prze³o¿eñ 3, 2 oraz 1 nale¿y
w³¹czaæ tylko podczas powolnej jazdy, np. przy zje¿d¿aniu z prze³êczy.
Po przejechaniu 1500 km mo¿na stopniowo zacz¹æ jedziæ z maksymalnie dopuszczaln¹ prêdkoci¹ i na wy¿szych
prêdkociach obrotowych silnika.

Eksploatacja
Tankowanie
▼

Benzyna i olej napêdowy s¹ ³atwo
palne. Nie nale¿y zbli¿aæ siê do zbiorników z benzyn¹ lub olejem napêdowym z otwartym ogniem; nie wolno paliæ papierosów.

W³o¿yæ korek do uchwytu po wewnêtrznej stronie pokrywy.

▼

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

Nape³niaæ tylko do momentu samoczynnego wy³¹czenia siê dystrybutora.

▼

Tankowanie

Zakrêciæ korek wlewu paliwa. W tym
celu obróciæ korek w prawo.

·

·

dopuszczanie do bezporedniego
kontaktu benzyny / oleju napêdowego ze skór¹,
wdychanie oparów paliwa.

Otworzyæ pokrywê wlewu paliwa.
W tym celu nacisn¹æ pokrywê w kierunku wskazanym strza³k¹.

Pokrywa wlewu zatrzaskuje siê
w sposób s³yszalny.
▼

▼

Wyj¹æ kluczyki ze stacyjki.

Domkn¹æ pokrywê wlewu do momentu zatrzaniêcia.

Pokrywa otwiera siê.
▼

Nale¿y unikaæ bezporedniego kontaktu benzyny / oleju napêdowego
ze skór¹ lub odzie¿¹. Szkodliwe dla
zdrowia jest:

▼

Podczas tankowania nale¿y wy³¹czyæ
ogrzewanie postojowe.

Przekrêciæ korek wlewu paliwa
w lewo i zdj¹æ go.

Wlew paliwa znajduje siê z ty³u po prawej stronie pojazdu. Blokowanie i odblokowywanie wlewu paliwa nastêpuje automatycznie podczas otwierania i zamykania pojazdu pilotem.
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Eksploatacja
Tankowanie
!

Benzyna (EN 228)
Benzyna bezo³owiowa super, minimum
95 LO przeznaczona jest do wszystkich
silników benzynowych.

i

Sporadycznie mo¿na u¿ywaæ równie¿
benzyny bezo³owiowej zwyk³ej 
91 LO. Mo¿e to jednak spowodowaæ obni¿enie mocy silnika i zwiêkszenie zu¿ycia paliwa. Nale¿y unikaæ
jazdy przy maksymalnie wciniêtym
pedale gazu.
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Wy¿sze zu¿ycie silnika lub jego uszkodzenie mo¿e byæ nastêpstwem:

Benzyna o³owiowa uszkadza katalizator spalin.

· u¿ywania benzyny niespe³niaj¹cej
normy EN 228

Przekroczenie terminu wymiany
wiec zap³onowych mo¿e spowodowaæ wy¿sze zu¿ycie silnika lub jego
uszkodzenie.

· stosowania dodatków do paliwa.

Benzyna o³owiowa
W krajach, w których benzyna bezo³owiowa jest niedostêpna, mo¿na tankowaæ benzynê o³owiow¹. ¯ywotnoæ
wiec skraca siê wtedy do 20 000 km.
▼

Informacje dotycz¹ce klasy jakociowej benzyny s¹ zazwyczaj umieszczone na dystrybutorze.

!

Przed zastosowaniem benzyny o³owiowej prosimy zwróciæ siê do
autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Eksploatacja
Tankowanie

W krajach, gdzie dostêpny jest tylko olej
napêdowy o zawartoci siarki przekraczaj¹cej 0,5% wagi, zaleca siê wymianê
oleju silnikowego co 7500 km.

i
Informacje dotycz¹ce klasy jakociowej oleju napêdowego umieszczone
s¹ zazwyczaj na dystrybutorze.

!

Niskie temperatury powietrza

Wy¿sze zu¿ycie silnika lub jego uszkodzenie mo¿e byæ nastêpstwem
stosowania:

Aby unikn¹æ trudnoci eksploatacyjnych,
zim¹ sprzedawany jest olej napêdowy
o podwy¿szonej odpornoci na gêstnienie.

· oleju napêdowego niespe³niaj¹cego norm EN 590

Olej napêdowy zimowy mo¿na stosowaæ
bez problemów w temperaturach do ok.
-20 °C.

· olejów napêdowych do silników
okrêtowych
· olejów opa³owych
· olejów napêdowych PME (biodiesel).

W celu poprawienia odpornoci na gêstnienie olej napêdowy mo¿na mieszaæ
z naft¹ lub specjalnymi rodkami zwiêkszaj¹cymi p³ynnoæ paliwa.
Proporcje zale¿¹ od rodzaju oleju napêdowego i od temperatury powietrza.
Dodatki te powinny byæ jednak stosowane w jak najmniejszych ilociach.

∇
∇

Olej napêdowy (EN 590)
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Eksploatacja
Tankowanie
!

Domieszki do oleju napêdowego nie
powinny stanowiæ wiêcej ni¿ 50 %.

▼

Olej napêdowy mo¿na mieszaæ z naft¹ tylko w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach, nigdy w baku.
Do pojemnika wlewaæ najpierw naftê, a potem olej napêdowy.

▼

▼

▼

W ¿adnym wypadku nie nale¿y mieszaæ oleju napêdowego z benzyn¹,
nawet przy bardzo niskich temperaturach. Grozi to uszkodzeniem instalacji paliwowej.

Po kilku minutach jazdy mieszanina
jest rozprowadzona w ca³ej instalacji paliwowej.
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Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Olej napêdowy z dodatkiem nafty
jest bardziej ³atwo palny.

temperatura olej napêdowy nafta
zewnêtrzna letni
15°C do
23°C

80 %

20%

23°C do
30°C

50%

50%

temperatura olej napêdowy nafta
zewnêtrzna zimowy
25°C do
30°C

80%

20%

30°C do
35°C

50%

50%

Eksploatacja
Tankowanie
Odpowietrzanie instalacji paliwowej
Pojazdy z silnikiem wysokoprê¿nym
Je¿eli paliwo zosta³o wyczerpane do koñca, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e po zatankowaniu silnik nie daje siê uruchomiæ, co spowodowane jest zapowietrzeniem instalacji paliwowej.
W takim wypadku nale¿y uruchamiaæ silnik bez przerwy, maksymalnie przez 60
sekund, a¿ zacznie regularnie pracowaæ.
Je¿eli silnik nadal nie daje siê uruchomiæ, nale¿y odczekaæ 2 minuty i ponownie uruchamiaæ silnik nieprzerwanie
przez maksymalnie 60 sekund. Je¿eli silnik nie zostanie uruchomiony, nie nale¿y ponawiaæ prób, lecz skontaktowaæ siê
z autoryzowan¹ stacj¹ obs³ugi
Mercedes-Benz.

Olej napêdowy biologiczny (PME)*
Tankowanie paliw PME jest mo¿liwe tylko w przypadku modeli do tego przystosowanych.
Paliwa PME nie dorównuj¹ jakoci¹ zimowym olejom napêdowym. Przy temperaturach poni¿ej -10 °C zaleca siê tankowanie zimowych olejów napêdowych.
Po d³u¿szej przerwie w u¿ytkowaniu (powy¿ej ok. 2 tygodni) zaleca siê zatankowaæ najpierw zwyk³y olej napêdowy
i przejechaæ ok. 30 minut.
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Eksploatacja
Komora silnika
Pokrywa komory silnika

▼

Komora silnika

Niebezpieczeñstwo wypadku!

Poci¹gn¹æ dwigniê odblokowania
pokrywy silnika 1 we wnêce na nogi
kierowcy.
Pokrywa komory silnika jest otwarta.

Podczas jazdy nie nale¿y poci¹gaæ
dwigni odblokowania pokrywy.
Pokrywa mo¿e siê otworzyæ.

Otwieranie

▼

2 uchwyt do zwalniania zaczepu
pokrywy silnika

1 dwignia odblokowania pokrywy
komory silnika
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Poci¹gn¹æ za uchwyt 2 wystaj¹cy
z os³ony ch³odnicy i jednoczenie
unieæ pokrywê, trzymaj¹c j¹ za doln¹ krawêd os³ony ch³odnicy.

!
Nie nale¿y podnosiæ pokrywy komory silnika za uchwyt 2.
Nale¿y upewniæ siê, ¿e wycieraczka
nie jest odsuniêta od szyby, gdy¿
mo¿e dojæ do uszkodzenia wycieraczki lub pokrywy silnika.

Eksploatacja
Komora silnika

Silnik jest wyposa¿ony w elektroniczny uk³ad zap³onowy, który pracuje
pod wysokim napiêciem. Dlatego
w ¿adnym wypadku nie wolno dotykaæ
elementów uk³adu zap³onowego
(cewki zap³onowej, przewodów wysokiego napiêcia, z³¹czy wiec zap³onowych, gniazda diagnostycznego),
je¿eli:
·

silnik pracuje

·

silnik jest uruchamiany

·

zap³on jest w³¹czony (kluczyk
w stacyjce ustawiony jest w pozycji 2), a wa³ korbowy silnika jest
obracany rêcznie.

▼

Przy otwartej pokrywie i uruchomionym silniku mo¿na ³atwo doznaæ
obra¿eñ.

Zamykanie
Obni¿yæ pokrywê komory silnika
i puciæ j¹ z wysokoci ok. 20 cm.
Pokrywa komory silnika zatrzaskuje
siê w sposób s³yszalny.
▼

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

Olej silnikowy
W zale¿noci od stylu jazdy pojazd mo¿e
zu¿ywaæ do 0,8 l oleju na 1000 km. Zu¿ycie oleju mo¿e byæ wy¿sze, je¿eli:
· samochód jest nowy

Sprawdziæ, czy pokrywa komory silnika zatrzasnê³a siê prawid³owo.

· silnik czêsto pracuje na wysokich
obrotach.

Je¿eli pokrywa daje siê trochê unieæ,
oznacza to, ¿e nie zatrzasnê³a siê prawid³owo. Nale¿y wtedy ponownie
otworzyæ pokrywê i opuciæ j¹ nieco
energiczniej.

Zu¿ycie oleju mo¿na oceniæ dopiero po
przejechaniu d³u¿szego odcinka.

Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
Podczas sprawdzania poziomu oleju silnikowego pojazd musi:
· staæ poziomo
· byæ rozgrzany do temperatury pracy
· staæ co najmniej piêæ minut
z wy³¹czonym silnikiem.
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Eksploatacja
Komora silnika

Przekrêæ kluczyk w stacyjce
do pozycji 2.

Naciskaæ przycisk k lub j na
kierownicy tak d³ugo, a¿ na wywietlaczu wielofunkcyjnym uka¿e siê
nastêpuj¹cy komunikat:
Motorölstand Messung
läuft. (Kontrola poziomu oleju 
Pomiar trwa!)
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Uzupe³nianie oleju silnikowego

· Motorölstand in Ordnung
(Poziom oleju silnikowego prawid³owy)
· 1,0 l für maximalen
Ölstand einfüllen (Dolaæ
1,0 l a¿ do poziomu maksymalnego)
· 1,5 l für maximalen
Ölstand einfüllen (Dolaæ
1,5 l a¿ do poziomu maksymalnego)
· 2,0 l für maximalen
Ölstand einfüllen (Dolaæ
2,0 l a¿ do poziomu maksymalnego)
▼

▼

Na wywietlaczu wielofunkcyjnym ukazuj¹ siê informacje standardowe.

Pomiar mo¿e zakoñczyæ siê nastêpuj¹cymi komunikatami:

W razie potrzeby uzupe³niæ olej.

1 korek wlewu oleju silnikowego
▼

▼

Poziom oleju silnikowego mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ systemu obs³ugi pojazdu.

Odkrêciæ korek wlewu 1. Uwa¿aæ,
aby nie wlaæ za du¿o oleju.

Eksploatacja
Komora silnika

Wskazówka ekologiczna

H

Nale¿y uwa¿aæ, aby podczas dolewania nie rozlaæ oleju. Olej, który
dostanie siê do gleby lub wód gruntowych, jest czynnikiem szkodliwym
dla rodowiska.

▼

Zakrêciæ korek wlewu.

Je¿eli silnik jest rozgrzany do temperatury pracy i wlano za du¿o oleju silnikowego, na wywietlaczu uka¿e siê komunikat:
Motorölstand Ölstand reduzieren (Zredukowaæ poziom oleju silnikowego)
Usun¹æ nadmiar oleju.

Je¿eli wywietlany jest komunikat:
Wartezeit einhalten (Zachowaæ
czas odczekiwania)
▼

▼

W przypadku wlania zbyt du¿ej iloci
oleju silnikowego nale¿y usun¹æ nadmiar oleju na stacji benzynowej, gdy¿
mo¿e dojæ do uszkodzenia silnika
lub katalizatora.

Inne komunikaty na wywietlaczu
wielofunkcyjnym

Powtórzyæ pomiar przy rozgrzanym
silniku po odczekaniu piêciu minut.

Dalsze informacje na ten temat znajduj¹ siê w rozdziale Dane techniczne
(
strona 446).

∇

!
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Eksploatacja
Komora silnika
Poziom p³ynu ch³odz¹cego jest prawid³owy, je¿eli:

P³yn ch³odz¹cy
P³yn ch³odz¹cy sk³ada siê z wody i rodka zapobiegaj¹cego korozji i zamarzaniu.
Poziom p³ynu ch³odz¹cego nale¿y sprawdzaæ tylko przy poziomym ustawieniu
pojazdu i zimnym silniku.

· poziom zimnego p³ynu ch³odz¹cego
siêga oznaczenia we wlewie zbiornika wyrównawczego,
· poziom gor¹cego p³ynu ch³odz¹cego
siêga ok. 1,5 cm wy¿ej.
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▼

Odkrêciæ powoli korek zbiornika wyrównawczego o oko³o pó³ obrotu i odczekaæ, a¿ cinienie siê zredukuje.

▼

W uk³adzie ch³odzenia panuje wysokie cinienie, dlatego korek nale¿y
odkrêcaæ dopiero po ostygniêciu
silnika. W przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeñstwo poparzenia siê
gor¹cym p³ynem ch³odz¹cym.

Zakrêciæ korek wlewu do oporu.

Przekrêciæ korek dalej w lewo
i zdj¹æ go.

▼

1 zbiornik wyrównawczy

▼

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

W razie potrzeby uzupe³niæ p³yn
ch³odz¹cy.

∇

Zbiornik wyrównawczy znajduje siê
w komorze silnika po stronie kierowcy.

Dalsze informacje na ten temat znajduj¹ siê w rozdziale Dane techniczne
(
strona 447).

Eksploatacja
Komora silnika
Akumulator
Akumulator zasilaj¹cy odbiorniki pr¹du
znajduje siê w baga¿niku.
Dla osi¹gniêcia maksymalnej trwa³oci
akumulator powinien byæ zawsze wystarczaj¹co na³adowany.
Je¿eli samochód wykorzystywany jest
g³ównie na krótkich odcinkach lub odstawiany na d³u¿szy czas, nale¿y czêsto
sprawdzaæ stan akumulatora.

Aby zapobiec uszkodzeniom korozyjnym,
nale¿y wymieniaæ akumulator jedynie na
akumulator wyposa¿ony w centralny
korek odgazowuj¹cy.
Przed odstawieniem samochodu na d³u¿szy czas nale¿y:
· od³¹czyæ akumulator
· zasiêgn¹æ dodatkowych informacji
w autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Podczas wykonywania wszelkich prac przy akumulatorze
nale¿y stosowaæ odpowiednie
rodki ochronne i przestrzegaæ
przepisów bezpieczeñstwa.

G
A

Niebezpieczeñstwo wybuchu!

D

Nale¿y unikaæ powstania iskry
spowodowanej u¿yciem ognia,
nieos³oniêtego wiat³a i paleniem papierosów.

B

Elektrolit jest p³ynem ¿r¹cym.
Nale¿y unikaæ kontaktu elek
trolitu ze skór¹, oczami i odzie¿¹.
Miejsca zachlapane nale¿y
natychmiast zmyæ dok³adnie
czyst¹ wod¹. W razie potrzeby
nale¿y skorzystaæ z pomocy
lekarskiej.
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Eksploatacja
Komora silnika
Nale¿y za³o¿yæ okulary
ochronne.

C

Chroniæ przed dzieæmi.

F

Nale¿y stosowaæ siê do
instrukcji obs³ugi.

Wskazówka ekologiczna

H

Nie wolno wyrzucaæ zu¿ytego akumulatora do mieci! Zu¿yty lub
uszkodzony akumulator nale¿y oddaæ do autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz lub do punktu zbierania baterii.

Uk³ad spryskiwacza szyb,
uk³ad zmywania reflektorów*
Uk³ady spryskiwacza szyb i zmywania
reflektorów czerpi¹ wspólnie p³yn ze
zbiornika p³ynu do spryskiwaczy. Ma on
pojemnoæ 7 litrów.
O ka¿dej porze roku zaleca siê dodawanie do wody rodka do mycia szyb Mercedes-Benz zapobiegaj¹cego tworzeniu
siê smug. rodek do mycia szyb nale¿y
najpierw zmieszaæ z wod¹ w odpowiednim pojemniku. Informacje na temat
odpowiednich dodatków znajduj¹ siê
w tym rozdziale (
strona 312).

∇

E
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Eksploatacja
Komora silnika
W temperaturach dodatnich zaleca siê
stosowaæ p³yn Summerwash.

Poziom oleju w skrzyni biegów
Poziomu oleju w skrzyni biegów nie trzeba sprawdzaæ. W przypadku utraty oleju
lub zak³óceñ w prze³¹czaniu biegów nale¿y przeprowadziæ kontrolê automatycznej skrzyni biegów w autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

Podczas zagro¿enia mrozami nale¿y stosowaæ p³yn Winterwash, aby woda na
szybie przedniej nie zamarza³a.
Z regu³y wystarczy mieszanina przeznaczona do stosowania w temperaturze ok.
-10°C, poniewa¿ system spryskiwania
szyb jest ogrzewany.
Niebezpieczeñstwo po¿aru!
Koncentrat stosowany do uk³adu
spryskiwacza szyb jest ³atwo palny.
Podczas uzupe³niania p³ynu nie
wolno paliæ ani zbli¿aæ siê z otwartym
ogniem.

1 uzupe³nianie p³ynu w zbiorniku
p³ynu do spryskiwaczy

!
Nale¿y stosowaæ tylko p³yny odpowiednie do mycia kloszy z tworzywa
sztucznego. Nieodpowiedni p³yn
mo¿e uszkodziæ kloszy reflektorów.

∇

Dalsze informacje na ten temat znajduj¹ siê w rozdziale Dane techniczne
(
strona 449).
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Eksploatacja
Ko³a i opony
Ko³a i opony

Nale¿y stosowaæ tylko opony
przebadane i dopuszczone dla pojazdów
marki Mercedes-Benz. Informacje na
temat opon mo¿na uzyskaæ w ka¿dej autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.
Stosowanie innych opon ni¿ opony przebadane i zalecane dla pojazdów marki
Mercedes-Benz mo¿e np. pogorszyæ w³aciwoci trakcyjne pojazdu, spowodowaæ
ha³aliw¹ eksploatacjê, zwiêkszone zu¿ycie itp. Ponadto odchylenia w wymiarach
i odmienna charakterystyka odkszta³cania siê opon podczas obci¹¿enia w trakcie jazdy mog¹ powodowaæ ocieranie
opon o nadwozie i elementy konstrukcyjne osi. Skutkiem tego mo¿e byæ uszkodzenie opony lub pojazdu.
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W przypadku stosowania innych opon
ni¿ opony dopuszczone dla pojazdów
marki Mercedes-Benz, nale¿y zasiêgn¹æ
informacji w autoryzowanej stacji Mercedes-Benz na temat mo¿liwoci zamontowania uk³adu elektronicznej kontroli
opon.
Bie¿nikowane opony nie s¹ dopuszczone przez Mercedes-Benz, poniewa¿
ewentualne uszkodzenia nie zawsze zostaj¹ rozpoznane podczas bie¿nikowania. Dlatego te¿ Mercedes-Benz nie
mo¿e zagwarantowaæ bezpieczeñstwa
jazdy.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie ko³a
o rozmiarach wyszczególnionych
w instrukcji obs³ugi pojazdu. Zamontowanie innych opon
·

mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
uk³adu hamulcowego lub elementów podwozia

·

nie gwarantuje swobodnego
obracania siê kó³ i opon.

Niedopuszczalne s¹ przeróbki uk³adu hamulcowego i kó³ jezdnych, jak równie¿
stosowanie podk³adek dystansowych
i dodatkowych os³on. Mog¹ one spowodowaæ wyganiêcie homologacji pojazdu.

Eksploatacja
Ko³a i opony
Na co nale¿y zwróciæ uwagê
· Nale¿y stosowaæ tylko opony i ko³a
tego samego typu i tego samego
producenta.
· Nale¿y montowaæ na ko³a tylko odpowiednie opony.
· Po monta¿u nowych opon pierwsze
100 km nale¿y przejechaæ z umiarkowan¹ prêdkoci¹.
· Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy
ko³a i opony nie s¹ uszkodzone.
· Przy obci¹¿onym samochodzie nale¿y sprawdziæ i ewentualnie skorygowaæ cinienie w oponach.

· Nie nale¿y jedziæ na oponach o nadmiernie zu¿ytym bie¿niku. Przy bie¿niku ni¿szym ni¿ 3 mm przyczepnoæ
opon na mokrej nawierzchni znacznie maleje.

Kierunek obrotu

· W pojazdach o tym samym rozmiarze kó³ z przodu i z ty³u nale¿y montowaæ nowe opony najpierw na ko³a
przednie.

Opony o oznaczonym kierunku obrotu
maj¹ dodatkowe zalety, np. w odniesieniu do aquaplaningu (zjawiska polegaj¹cego na tworzeniu siê klina wodnego miêdzy opon¹ a mokr¹ nawierzchni¹). Zalety
te mo¿na wykorzystaæ jedynie wtedy, je¿eli opony zamontowane s¹ zgodnie
z oznaczonym kierunkiem obrotu.

Opony nale¿y wymieniaæ niezale¿nie od
stopnia zu¿ycia najpóniej po szeciu
latach u¿ytkowania. Dotyczy to równie¿
ko³a zapasowego.

Strza³ka znajduj¹ca siê na bocznej powierzchni opony wskazuje kierunek obrotu ko³a. Ko³o zapasowe mo¿na zamontowaæ niezgodnie z kierunkiem obrotu.

!
Wymontowane opony nale¿y przechowywaæ w ch³odnym, suchym
i mo¿liwie ciemnym miejscu. Opony
nale¿y chroniæ przed olejem, t³uszczem, benzyn¹ i olejem napêdowym.
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Eksploatacja
Ko³a i opony
Kontrola cinienia w oponach*
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Je¿eli cinienie w oponach spadnie
kilka razy z rzêdu, nale¿y:
·
·

sprawdziæ, czy w oponie znajduj¹
siê cia³a obce
sprawdziæ, czy ko³o lub wentyl s¹
nieszczelne.

Cinienie nale¿y korygowaæ tylko w zimnych oponach.
Cinienie w rozgrzanych oponach wolno korygowaæ tylko wtedy, je¿eli jest ono
za niskie dla aktualnych warunków eksploatacji.
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Tabela zawieraj¹ca wartoci cinienia
w zimnych i rozgrzanych oponach znajduje siê na wewnêtrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.

i
Podane wartoci cinienia w oponach
przy ma³ym obci¹¿eniu s¹ wartociami minimalnymi zapewniaj¹cymi
komfort jazdy.
Mo¿na jednak stosowaæ równie¿
inne, wy¿sze wartoci, np. przy wiêkszym obci¹¿eniu. Jest to dozwolone
i korzystne dla techniki jazdy, jednak
ogranicza nieco komfort jazdy.

Wskazówka ekologiczna

H

Cinienie w oponach nale¿y sprawdzaæ
regularnie, a co najmniej raz na dwa
tygodnie.
Cinienie w oponach zmienia siê o ok.
0,1 bara co 10°C temperatury powietrza. Przy pomiarze cinienia w oponach
w pomieszczeniach, których temperatura znacznie ró¿ni siê od temperatury zewnêtrznej, nale¿y odpowiednio skorygowaæ wartoæ pomiaru.
Temperatura opon i tym samym cinienie w oponach wzrastaj¹ równie¿ podczas jazdy zale¿nie od prêdkoci i obci¹¿enia pojazdu.

Eksploatacja

i
Wartoci cinienia podawane przez
system obs³ugi pojazdu mog¹ ró¿niæ
siê od wartoci odczytywanych z manometru na stacji benzynowej. Wartoci podawane przez system obs³ugi pojazdu s¹ dok³adniejsze.

▼

Kontrola cinienia w ogumieniu dzia³a
tylko wtedy, gdy we wszystkich ko³ach
zainstalowane s¹ odpowiednie uk³ady
elektroniczne. System ten kontroluje cinienie ustawione podczas aktywacji
systemu we wszystkich czterech oponach. System ostrzega, gdy cinienie
w jednej lub kilku oponach spada.

Jednostkê cinienia w ogumieniu mo¿na ustawiæ za pomoc¹ systemu obs³ugi
pojazdu ( strona 107).

∇

Elektroniczne sprawdzanie cinienia
w oponach*

W³¹czyæ zap³on.

▼

Ko³a i opony

Naciskaæ przycisk k znajduj¹cy
siê na kierownicy, a¿ na wywietlaczu wielofunkcyjnym uka¿e siê aktualne cinienie w poszczególnych
oponach.

i
Po aktywacji systemu aktualne wartoci cinienia wywietlane s¹ dopiero po kilku minutach jazdy.

Wywietlane jest aktualne cinienie
w oponach kó³ jezdnych.
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Eksploatacja

Kontrola cinienia w oponach nie
ostrzega przed nag³ym spadkiem
cinienia wywo³anym np. przez
uszkodzenie opony. W takim przypadku nale¿y ostro¿nie wyhamowaæ
i zatrzymaæ pojazd. Nie nale¿y wykonywaæ nag³ych skrêtów kierownic¹.

Dzia³anie kontroli cinienia w oponach mo¿e byæ zak³ócane przez urz¹dzenia znajduj¹ce siê w pobli¿u pojazdu lub w jego wnêtrzu i emituj¹ce
fale elektromagnetyczne (np. s³uchawki bezprzewodowe, krótkofalówki itp.).
W³¹czanie kontroli cinienia w oponach
Kontrolê cinienia w ogumieniu nale¿y
w³¹czyæ w nastêpuj¹cych przypadkach:
· po zmianie cinienia w oponach
· po zmianie kó³ lub opon
· po monta¿u nowych kó³ lub opon.
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Upewniæ siê, czy cinienie w oponach
ustawione jest prawid³owo.
Naciskaæ przycisk ÿ znajduj¹cy
siê na kierownicy, a¿ pojawi siê menu
z informacjami standardowymi
( strona 113).

∇

Kontrola cinienia w ogumieniu nie
ostrzega przed nieprawid³owo ustawionym cinieniem w oponach.
Na podstawie tabeli umieszczonej na
pokrywie wlewu paliwa nale¿y ustaliæ,
czy konieczna jest korekta cinienia
w ogumieniu.

i

▼

Niebezpieczeñstwo wypadku!

▼

Ko³a i opony

Naciskaæ przycisk k, a¿ na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi
siê wartoæ cinienia w poszczególnych oponach.

i
Je¿eli w pojedzie za³o¿one jest ko³o
ze spuszczonym powietrzem wyposa¿one w czujnik elektroniczny, kontrolê cinienia w oponach mo¿na w³¹czyæ dopiero po zdjêciu tego ko³a,
lub po ustawieniu prawid³owego
cinienia opon.

Eksploatacja

Jednostkê cinienia w oponach mo¿na ustawiæ za pomoc¹ systemu obs³ugi pojazdu ( strona 124).

Reifendruck (Cinienie powietrza
w oponach)
Reifen überprüfen! (Sprawdziæ opony!)
▼

Nacisn¹æ przycisk æ tak.
Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
pojawia siê komunikat:
Reifendruckkontrolle
aktiviert! (Kontrola cinienia
w oponach w³¹czona!)
Druckanzeige nach einigen
Min. Fahrt. (Wartoæ cinienia
pojawi siê po kilku minutach jazdy.)

i

lub

Sprawdziæ cinienie w poszczególnych oponach i w razie potrzeby skorygowaæ je.

▼

▼

Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
pojawia siê komunikat:
Akt. Reifendruck
überwachen? (Kontrolowaæ bie¿¹ce cinienie w oponach?)

Je¿eli na wywietlaczu wielofunkcyjnym
pojawi siê komunikat:
Reifendruckkontrolle neu
aktivieren (Kontrola cinienia
w oponach  ponowna aktywacja)

∇

Nacisn¹æ przycisk kasuj¹cy
( strona 18).

∇

▼

Ko³a i opony

Ponownie w³¹czyæ kontrolê cinienia
w ogumieniu.

▼

Aby wy³¹czyæ kontrolê cinienia
w oponach:
Nacisn¹æ przycisk ç nie.
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Eksploatacja
Ko³a i opony
Zamiana kó³
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Zamiany kó³ przednich i tylnych
mo¿na dokonaæ tylko wtedy, je¿eli
maj¹ ten sam rozmiar.
Zu¿ycie ogumienia na osi przedniej i tylnej mo¿e siê ró¿niæ i zale¿y od warunków eksploatacji pojazdu.
W pojazdach z ko³ami o tych samych
rozmiarach mo¿na zamieniaæ opony
w zale¿noci od zu¿ycia co 5000 do
10000 km. Przy monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na kierunek obrotu kó³.
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Ko³a nale¿y zamieniæ zanim wyst¹pi¹ typowe objawy zu¿ycia opon. Charakterystyczne jest wiêksze zu¿ycie bie¿nika
opon po bokach w ko³ach przednich
i porodku opon w ko³ach tylnych.
Po ka¿dej zamianie kó³ nale¿y gruntownie oczyciæ wewnêtrzn¹ stronê felgi
i sprawdziæ cinienie w oponach.

!
Je¿eli pojazd wyposa¿ony jest w kontrolê cinienia w oponach*, to w ko³ach zainstalowane s¹ elementy elektroniczne. Aby zapobiec nieprawid³owemu monta¿owi lub uszkodzeniu
kó³, zamianê kó³ nale¿y zleciæ
ASO Mercedes-Benz.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Po ka¿dej zamianie kó³ nale¿y
sprawdziæ moment dokrêcania.
ruby kó³ nale¿y dokrêcaæ momentem
130 Nm, w przeciwnym razie mog¹ siê
poluzowaæ.
Nale¿y stosowaæ tylko odpowiednie
dla danych kó³ ruby marki
Mercedes-Benz.

Eksploatacja
Eksploatacja w zimie
Na pocz¹tku zimy nale¿y zleciæ przygotowanie pojazdu do eksploatacji w warunkach zimowych w autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz. Serwis ten
obejmuje:
· wymianê oleju silnikowego,
gdy w silniku znajduje siê olej nie
przystosowany do eksploatacji
zimowej
· sprawdzenie stê¿enia rodków
przeciw korozji i zamarzaniu w uk³adzie ch³odzenia silnika,
· dodanie koncentratu p³ynu do
spryskiwaczy szyby przedniej
i reflektorów
· sprawdzenie akumulatora
· wymianê opon.

Opony zimowe
Opony zimowe nale¿y stosowaæ przy
temperaturach poni¿ej + 4°C oraz przy
onie¿onej lub oblodzonej nawierzchni.
Tylko z takim ogumieniem systemy ABS
i ESP mog¹ dzia³aæ skutecznie równie¿
zim¹.
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa jazdy
nale¿y stosowaæ na wszystkich ko³ach
opony zimowe tej samej marki i o tym
samym profilu.
Niebezpieczeñstwo wypadku!

W przypadku stosowania opon zimowych nale¿y przestrzegaæ dopuszczalnej
prêdkoci maksymalnej dla danych
opon. W przypadku instalacji opon zimowych o dopuszczalnej prêdkoci maksymalnej ni¿szej ni¿ maksymalna prêdkoæ
pojazdu, w polu widzenia kierowcy nale¿y umieciæ odpowiedni¹ informacjê.
Naklejkê z tak¹ informacj¹ mo¿na otrzymaæ u sprzedawcy opon lub w autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz.
W tym przypadku nale¿y w systemie
SPEEDTRONIC na sta³e ograniczyæ prêdkoæ maksymaln¹ pojazdu do prêdkoci
maksymalnej dla danego ogumienia zimowego ( strona 230).

∇

Eksploatacja w zimie

Opony o wysokoci bie¿nika poni¿ej
4 mm nale¿y bezwzglêdnie wymieniæ.
Nie spe³niaj¹ one wymagañ eksploatacji zimowej.
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W przypadku zamontowania ko³a zapasowego przy ogumieniu zimowym
nale¿y liczyæ siê ze s³absz¹ trakcj¹ na
zakrêtach i pogorszon¹ stabilnoci¹
jazdy ze wzglêdu na ró¿ny rodzaj opon.
Dlatego nale¿y odpowiednio dostosowaæ sposób jazdy i jedziæ
ostro¿niej.

Przy zamontowanych ³añcuchach przeciwnie¿nych dozwolona jest jazda wy³¹cznie na stopniu 1 ustawienia poziomu pojazdu ( strona 232).
Nie wolno przekraczaæ dozwolonej prêdkoci maksymalnej 50 km/h. Na odnie¿onych nawierzchniach nale¿y jak najprêdzej zdj¹æ ³añcuchy.
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W przypadku monta¿u ³añcuchów przeciwnie¿nych nale¿y zwróciæ uwagê na
nastêpuj¹ce fakty:
· Nie na wszystkie kombinacje ko³o/
opona mo¿na zak³adaæ ³añcuchy
przeciwnie¿ne.
· £añcuchy mo¿na zak³adaæ wy³¹cznie
na tylne ko³a. Nale¿y przestrzegaæ
instrukcji obs³ugi producenta.
· Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie ³añcuchy
dopuszczone przez Mercedes-Benz.

i
Do ruszania z za³o¿onymi ³añcuchami przeciwnie¿nymi mo¿na wy³¹czyæ
system ESP (
strona 64). W ten
sposób mo¿na uzyskaæ efekt
¿³obienia.

∇

W najbli¿szej autoryzowanej stacji
obs³ugi Mercedes-Benz nale¿y wymieniæ ko³o zapasowe na ko³o z opon¹
zimow¹.

£añcuchy przeciwnie¿ne

∇

Niebezpieczeñstwo wypadku!

Eksploatacja
Podró¿e zagraniczne

Równie¿ za granic¹ istnieje rozbudowana sieæ autoryzowanych stacji obs³ugi
Mercedes-Benz. Aktualne wykazy stacji
obs³ugi mo¿na otrzymaæ w ka¿dej autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

Podró¿uj¹c po krajach, gdzie obowi¹zuje
ruch lewostronny, nale¿y przestawiæ reflektory na symetryczne wiat³a mijania.

W niektórych krajach dostêpne jest tylko paliwo o niskiej liczbie oktanowej.

Kierowcy jad¹cy z przeciwka bêd¹ mniej
olepiani.

Symetryczne wiat³a mijania

Przekrêciæ os³onê 1 w lewo i zdj¹æ j¹.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Reflektory z ¿arówkami ksenonowymi:
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ wskutek
wysokiego napiêcia! Prace przy reflektorach z ¿arówkami ksenonowymi
mog¹ wykonywaæ tylko wykwalifikowani fachowcy.

∇
∇

∇

Dalsze informacje dotycz¹ce jakoci
paliw znajduj¹ siê w rozdziale Dane
techniczne ( strona 441).

▼

Podró¿e zagraniczne

1 os³ona
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!
Po powrocie do kraju nale¿y pamiêtaæ o ponownym przestawieniu
reflektorów na asymetryczne wiat³a
mijania.

▼

Prze³o¿yæ dwigniê regulacyjn¹ 1.

▼

1 dwignia regulacyjna

Za³o¿yæ os³onê.

302

Eksploatacja
Jazda z przyczep¹
Jazda z przyczep¹
Niebezpieczeñstwo wypadku!
Doczepiaj¹c lub odczepiaj¹c przyczepê, nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noæ.
Przyczepy z hamulcem najazdowym
nie wolno od³¹czaæ, gdy hamulec jest
najechany.
Nieprawid³owe doczepienie przyczepy grozi od³¹czeniem siê jej w czasie
jazdy.

Nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie
przekroczyæ:
· dopuszczalnego obci¹¿enia zaczepu holowniczego
· dopuszczalnego obci¹¿enia
przyczepy

Je¿eli w czasie jazdy pojawi siê
komunikat Anhängerkupplung,
Verriegelung prüfen
(Zaczep, sprawdziæ blokadê) nale¿y
natychmiast zjechaæ na pobocze
i sprawdziæ, czy zaczep jest prawid³owo zablokowany.

· dopuszczalnego obci¹¿enia osi
tylnej.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

W pojazdach bez regulacji poziomu
wysokoæ zaczepu holowniczego
zmienia siê w zale¿noci od obci¹¿enia pojazdu.

Podczas doczepaiania przyczepy
nale¿y upewniæ siê, ¿e nikt nie znajduje siê pomiêdzy pojazdem
aprzyczep¹!

Przy rozk³adaniu haka holowniczego nale¿y zwróciæ uwagê na to, by
zablokowa³ siê on w pozycji koñcowej. Lampka kontrolna znajduj¹ca
siê na dwigni ganie.
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Podczas jazdy z przyczep¹ nale¿y
uwzglêdniæ fakt, i¿ w³asnoci jezdne pojazdu z przyczep¹ ró¿ni¹ siê od w³asnoci jezdnych pojazdu bez przyczepy.
Nale¿y pamiêtaæ o zmienionych warunkach jazdy.

Przy za³adunku nale¿y zwróciæ uwagê na:

Pojazd z przyczep¹

· dopuszczalne obci¹¿enie zaczepu

· jest ciê¿szy

· dopuszczalny nacisk na kulê zaczepu holowniczego.

· ma gorsze przyspieszenie i zdolnoæ
pokonywania wzniesieñ
· ma wyd³u¿on¹ drogê hamowania
· silniej reaguje na porywisty wiatr
boczny
· wymaga ostro¿niejszego prowadzenia.
Podczas jazdy z przyczep¹ zu¿ycie paliwa jest wiêksze.
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· dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
· dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ przyczepy dla danego pojazdu

Wartoci tych nie wolno przekraczaæ.

!
Dopuszczalne wartoci obci¹¿eñ podane s¹ w dokumentach pojazdu oraz
na tabliczce znamionowej przyczepy
i zaczepu holowniczego. Dopuszczalne s¹ tylko mniejsze obci¹¿enia.
Maksymalny nacisk na kulê zaczepu
holowniczego wynosi 75 kg. Nie
mo¿e on jednak przekraczaæ wartoci podanej na tabliczce znamionowej zaczepu holowniczego i przyczepy.

Eksploatacja
Jazda z przyczep¹
Nale¿y wykorzystywaæ maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie zaczepu holowniczego i przestrzegaæ zasady, ¿e nie powinno byæ ono mniejsze ni¿ 50 kg.
Obci¹¿aj¹c zaczep holowniczy nale¿y
odpowiednio zmniejszyæ ³adunek przewo¿ony w przestrzeni baga¿owej samochodu, tak aby maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie osi tylnej nie zosta³o przekroczone.
Nie nale¿y przekraczaæ prêdkoci 80
km/h, równie¿ w krajach, w których
dozwolone s¹ wy¿sze maksymalne prêdkoci podczas jazdy z przyczep¹.

W miarê mo¿liwoci nie nale¿y hamowaæ
gwa³townie, lecz najpierw lekko wcisn¹æ
hamulec, aby przyczepa najecha³a. Dopiero po tym nale¿y zwiêkszaæ si³ê hamowania w sposób ci¹g³y.
Jeli przyczepa zacznie siê wahaæ, nale¿y
zmniejszyæ prêdkoæ; nie nale¿y kontrowaæ ko³em kierownicy. W razie potrzeby
nale¿y hamowaæ. W ¿adnym przypadku
nie wolno przyspieszaæ w celu przywrócenia statecznoci pojazdu z przyczep¹.

Zdolnoæ pokonywania wzniesieñ odnosi
siê do ich po³o¿enia w stosunku do poziomu morza. Podczas jazdy w terenie górzystym nale¿y pamiêtaæ, ¿e im wy¿ej, tym
mniejsza jest moc silnika i tym samym 
zdolnoæ pokonywania wzniesieñ.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Przyczepy z hamulcem najazdowym
nie wolno od³¹czaæ, gdy hamulec jest
najechany. Odbicie mechanizmu
hamulca najazdowego mo¿e spowodowaæ zakleszczenie rêki miêdzy
zderzakiem a dyszlem przyczepy.
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Obs³uga techniczna

Asystent serwisowy informuje o najbli¿szym terminie przegl¹du.
Oko³o miesi¹ca przed nastêpnym terminem przegl¹du, w czasie jazdy lub przy
w³¹czonym zap³onie na wywietlaczu
wielofunkcyjnym uka¿e siê jeden z nastêpuj¹cych komunikatów:
Service A in.. Tagen
(Serwis A za.. dni)
Service A in.. km
(Serwis A za.. km)
Service A durchführen
(Przeprowadziæ serwis A)
Na wywietlaczu wielofunkcyjnym widaæ, jaki rodzaj serwisu nale¿y przeprowadziæ:
od
A ma³y zakres obs³ugi
do
H du¿y zakres obs³ugi
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i
Symbol + za oznaczeniem rodzaju
przegl¹du oznacza stopieñ zu¿ycia
ok³adzin hamulcowych.
Do czasu najbli¿szego terminu obs³ugi zu¿ycie ok³adzin hamulcowych
osi¹gnie maksymaln¹ dopuszczaln¹
wartoæ. Ok³adziny hamulcowe mo¿na wymieniæ
 podczas najbli¿szego terminu
obs³ugi
lub
 podczas specjalnego terminu
obs³ugi.

i
Okres pomiêdzy kolejnymi terminami obs³ugi zale¿y od techniki jazdy.
Spokojny styl jazdy przy rednich
prêdkociach obrotowych i unikaniu
krótkich odcinków jazdy wyd³u¿a
okres pomiêdzy terminami obs³ugi.

Eksploatacja
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Je¿eli termin obs³ugi zosta³ przekroczony, na wskaniku wielofunkcyjnym pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce komunikaty:

Sprawdzanie terminu obs³ugi
W³¹czyæ zap³on.
Pojawiaj¹ siê informacje standardowe systemu obs³ugi ( strona 107).

▼

Wskanik serwisu
Nacisn¹æ przycisk j.
Wskanik serwisu wy³¹cza siê i pojawiaj¹ siê informacje standardowe.

Service A
(Zakres obs³ugi A)
um .. Tage überzogen
(przekroczony o .. dni)
Service A
(Zakres obs³ugi A)
um .. km überzogen
(przekroczony o .. km)
Podczas przegl¹du autoryzowana stacja
obs³ugi Mercedes-Benz wyzeruje wskanik serwisu.

▼

∇

Mo¿liwe jest ukrycie wskanika serwisu.

Termin obs³ugi przekroczony
▼

Ukrywanie wskanika serwisu

Nacisn¹æ przycisk k lub j
znajduj¹cy siê na kierownicy, a¿ na
wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê termin obs³ugi.

i
Je¿eli akumulator dla odbiorników
pr¹du by³ od³¹czony, czas ten nie jest
uwzglêdniany we wskazaniu serwisu.
Dlatego czas ten nale¿y odliczyæ od
podanego terminu przegl¹du.

i
Nieprzestrzeganie ustalonych terminów przegl¹du mo¿e spowodowaæ
utratê prawa do gwarancji i innych
wiadczeñ.

307

Eksploatacja
Obs³uga techniczna
Zerowanie wskanika serwisu

1 przycisk kasuj¹cy

Naciskaæ przycisk k lub j, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê termin serwisu.

Nacisn¹æ przycisk kasuj¹cy i przytrzymaj go przez ok. piêæ sekund.
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▼

∇
▼

Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
ukazuj¹ siê informacje standardowe
(
strona 107).

Pojawia siê menu SERVICEMENÜ
(menu serwisu).

▼

W³¹czyæ zap³on.

Przyciskiem æ lub ç wybraæ
menu BESTÄTIGUNG
(potwierdzenie).

▼

▼

Je¿eli obs³uga techniczna nie by³a wykonywana w ASO Mercedes-Benz, to
wskanik serwisu mo¿na wyzerowaæ
samodzielnie.

Nacisn¹æ przycisk ÿ.
Pojawia siê menu BESTÄTIGUNG
(potwierdzenie) z zaznaczon¹ opcj¹
BESTÄTIGEN (potwierd).

Eksploatacja
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Ustawianie terminów

Naciskaæ przycisk ÿ, a¿ zostan¹
wywietlone informacje standardowe.

Nacisn¹æ przycisk ÿ.
Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
pojawia siê komunikat SERVICE
BESTÄTIGT (serwis potwierdzony).

i
Je¿eli wskanik serwisu wyzerowano
przypadkowo, mo¿na go zaktualizowaæ w autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
ukazuj¹ siê informacje standardowe
( strona 107).
Naciskaæ przycisk k lub j, a¿
na wywietlaczu wielofunkcyjnym pojawi siê termin obs³ugi.

∇
∇

Opcja Standardöl (olej zwyk³y)
jest zaznaczona.

W³¹czyæ zap³on.

∇

Wskanik serwisu zosta³ wyzerowany.
▼

Nacisn¹æ przycisk ÿ.

▼

▼

▼

▼

Za pomoc¹ asystenta serwisu mo¿liwe
jest ustawienie terminu przegl¹du g³ównego (HU) i badania spalin (AU).
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▼

Pojawia siê menu NÄCHSTER
TERMIN (nastêpny termin).

Nacisn¹æ przycisk ÿ.

Przyciskiem æ lub ç wybierz
menu AU lub HU.
▼

▼

Pojawia siê menu SONDERARBEITEN (czynnoci specjalne).
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Przyciskiem æ lub ç wybieraæ MONAT (miesi¹c) i JAHR (rok).

▼

Nacisn¹æ przycisk ÿ.

▼

Przyciskiem æ lub ç wybieraæ
menu SONDERARBEITEN
(czynnoci specjalne).

▼

▼

Pojawia siê SERVICEMENÜ
(menu serwisu).

Przyciskiem k lub j ustawiæ
MONAT (miesi¹c) i JAHR (rok).
Przyciskiem æ lub ç wybieraæ opcjê TERMIN BESTÄTIGEN
(potwierdziæ termin).

▼

Nacisn¹æ przycisk kasuj¹cy i przytrzymaæ go przez ok. 5 sekund.

Nacisn¹æ przycisk ÿ.
Nowy termin zosta³ ustawiony.

▼

▼

Obs³uga techniczna

Naciskaæ przycisk ÿ , a¿ pojawi
siê menu z informacjami standardowymi.

Eksploatacja
Konserwacja
Konserwacja

Regularna i fachowa konserwacja sprzyja zachowaniu wartoci rynkowej pojazdu. Najlepsz¹ ochron¹ przed szkodliwym
wp³ywem otoczenia jest regularne mycie i konserwacja pojazdu.

Nale¿y niezw³ocznie usuwaæ wszelkie
odpryski i zarysowania oraz nastêpuj¹ce zanieczyszczenia:

Zalecane rodki do konserwacji s¹ dostosowane do potrzeb pojazdów marki
Mercedes-Benz. Ponadto uwzglêdniaj¹
one najnowsze osi¹gniêcia techniki stosowane w produkcji tych rodków. Pe³ny asortyment rodków do czyszczenia
i konserwacji dostêpny jest w ka¿dej
ASO Mercedes-Benz.

 ptasie odchody

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e np. zadrapania,
w¿ery i inne uszkodzenia wynikaj¹ce np.
z zaniedbania lub niew³aciwej konserwacji pojazdu nie dadz¹ siê usun¹æ nawet zalecanymi tu rodkami. W takim
przypadku najlepiej zwróciæ siê o pomoc
do ASO Mercedes-Benz.

 lady po owadach

Wskazówka ekologiczna

H

Puste opakowania, zu¿yte cierki do
czyszczenia i watê do polerowania
nale¿y utylizowaæ zgodnie z wymogami ochrony rodowiska.

 ¿ywice
 oleje i t³uszcze
 benzyna
 plamy smo³y.
Niebezpieczeñstwo zatrucia!
Nale¿y dok³adnie przestrzegaæ instrukcji u¿ytkowania stosowanych
kosmetyków samochodowych.
Kosmetyki samochodowe nale¿y
zawsze przechowywaæ szczelnie
zamkniête, w miejscu niedostêpnym
dla dzieci.
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Myjnie samochodowe
Pojazd mo¿na od pocz¹tku myæ w automatycznych, najlepiej bezszczotkowych,
myjniach samochodowych.
Przed wjazdem do myjni nale¿y usun¹æ
z karoserii wiêksze zanieczyszczenia.
Po myciu w automatycznej myjni samochodowej nale¿y usun¹æ wosk z szyb
i wycieraczek. Zapobiega to powstawaniu smug.

i
Po myciu pojazdu w myjni automatycznej nale¿y sprawdziæ, czy lusterka zewnêtrzne s¹ poprawnie zablokowane w po³o¿eniu do jazdy. W przeciwnym razie mog¹ drgaæ podczas
jazdy.

Wysokocinieniowy agregat myj¹cy

Konserwacja zewnêtrzna pojazdu

!
Do czyszczenia opon nie nale¿y stosowaæ okr¹g³ych dysz strumieniowych. Mo¿e to spowodowaæ ich
uszkodzenie. Uszkodzone opony
nale¿y wymieniæ.
Minimalny odstêp dyszy od czyszczonego przedmiotu powinien wynosiæ
ok. 30 cm.
W czasie czyszczenia aparatem wysokocinieniowym nale¿y poruszaæ dysz¹. Nie
nale¿y kierowaæ strumienia bezporednio na szczeliny drzwi, os³ony gumowe
zawieszeñ, osprzêt elektryczny, z³¹cza
wtykowe przewodów albo uszczelki.

1 os³ona systemu DISTRONIC*

1 czujniki systemu PARKTRONIC*
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!

▼

Obróciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 1.
Ustawiæ w³¹cznik wycieraczki w pozycji I (M strona 44).

▼

▼

Wycieraczkê mo¿na unosiæ wy³¹cznie
prostopadle do powierzchni szyby,
w przeciwnym razie mo¿na uszkodziæ
pokrywê komory silnika.

Je¿eli ramiê wycieraczki stoi pionowo, obróciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 0 i wyj¹æ go ze stacyjki.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
Przed czyszczeniem przedniej szyby
nale¿y wyj¹æ kluczyk ze stacyjki.
W przeciwnym razie wycieraczka mo¿e siê poruszyæ i zraniæ myj¹cego.
▼

Czyszczenie przedniej szyby

▼

Konserwacja
Po skoñczonym czyszczeniu opuciæ
wycieraczkê i obróciæ kluczyk
w stacyjce.

i
W ten sam sposób mo¿na czyciæ
wycieraczki.

Podnieæ ramiê wycieraczki z szyby.
Teraz mo¿na przyst¹piæ do czyszczenia szyby.
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▼

Usuwaæ zanieczyszczenia zwil¿on¹
szmatk¹ i polerowaæ do sucha.

rodek MB do zmywania
pozosta³oci owadów
(MB-Insektenentferner)

Pozosta³oci spryskaæ p³ynem
i odczekaæ chwilê.
Resztki zmyæ wod¹.
Osuszyæ powierzchniê miêkk¹
szmatk¹.

Przed myciem samochodu nale¿y
usun¹æ pozosta³oci po owadach.
Nie nale¿y dopuciæ do zaschniêcia
na s³oñcu rodka do usuwania owadów.

Felgi ze stopów metali szampon
lekkich
samochodowy MB

Felgi ze stopów metali lekkich
czyciæ w miarê mo¿liwoci
co tydzieñ.
Stosowaæ do tego miêkk¹ szmatkê
i du¿o ciep³ej wody.

Stosowaæ tylko rodki marki
Mercedes Benz.
Kwane lub alkaliczne rodki czyszcz¹ce
mog¹ spowodowaæ rdzewienie rub
i sprê¿yn mocuj¹cych ciê¿arki
wywa¿aj¹ce.

rodek czyszcz¹cy MB
do felg ze stopów
metali lekkich
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▼▼

lady po owadach

▼

rodek MB do usuwania
¿ywicy drzew i ptasich
odchodów (MB-Spotcleaner)

▼

¿ywice drzew,
ptasie odchody

wskazówki

Os³onê ch³odnicy czyciæ
miêkk¹ szmatk¹.

∇

os³ona 1
rozcieñczony szampon
( strona 312)
samochodowy
systemu DISTRONIC* Mercedes Benz
lub czysta woda

konserwacja

▼

rodek czyszcz¹cy

▼

zanieczyszczone
elementy

Nie nale¿y stosowaæ suchych, szorstkich lub twardych szmatek; nie nale¿y szorowaæ.
Po myciu uruchomiæ pojazd.
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zanieczyszczone
elementy

rodek czyszcz¹cy

konserwacja

wskazówki

rodek konserwuj¹cy MB
(MB-Konservierungsmittel)

▼

mycie silnika

▼

Karoseria i inne
rodek konserwuj¹cy Chroni lakier i nadaje po³ysk.
Nie stosowaæ rodków czyszcz¹cych
elementy lakierowane i nab³yszczaj¹cy
w miejscach nas³onecznionych, nie
(MB-Glanzkonservierer)
czyciæ nagrzanej pokrywy silnika.
rodek MB konserwu- Do silniejszych zabrudzeñ i usuwania
j¹co-nab³yszczaj¹cy, niewielkich rys na lakierowanych
Nie stosowaæ do elementów nielakielekko cierny (MB-Polish) elementach drewnianych.
rowanych (np. klamki, uszczelki).
rodek do czyszczenia Czyci postarza³e i zniszczone
Zapobiega to powstawaniu plam.
lakieru (MB-Lackreiniger) pow³oki lakierowe.
wata MB do polerowania
Przeprowadzaæ regularne kontrole
(MB-Polierwatte)
stanu karoserii w ASO
lakier MB w sztyfcie Zabezpiecza prowizorycznie niewielkie Mercedes-Benz.
(MB-Lackstift)
uszkodzenia lakieru.
lakier MB w aerozolu
(MB-Sprühdose)
pasta polerska MB
Poleruje silnie zabrudzone i zniszczone
(MB-Polierpaste)
pow³oki oraz usuwa niewielkie rysy.
Po ka¿dym myciu silnika nale¿y na- Paski transmisji nale¿y chroniæ przed
smarowaæ wszystkie punkty smaro- woskiem.
wania dwigni regulacyjnych silnika.
Przy myciu agregatem wysokocinieDopiero potem mo¿na przeprowa- niowym lub parowym nie nale¿y
dziæ konserwacjê silnika.
kierowaæ strumienia bezporednio
na alternator; alternator mo¿na os³oniæ.
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Eksploatacja
Konserwacja

▼

p³yn MB do mycia
szyb ze rodkiem zapobiegaj¹cym zaparowaniu

Stosowaæ rodek czyszcz¹cy
regularnie. Jest on równie¿ odpowiedni do mycia szyb rozpraszaj¹cych
z tworzywa sztucznego.
Stosowaæ rodek przy silnych
Nie stosowaæ do mycia reflektorów.
lub t³ustych zanieczyszczeniach.
Jest on równie¿ odpowiedni do
mycia szyb rozpraszaj¹cych z tworzywa sztucznego.

szampon
samochodowy MB
rodek MB do zmywania
pozosta³oci owadów
(MB-Insektenentferner)

U¿ywaæ g¹bki i du¿o ciep³ej wody. Nie szorowaæ, nie drapaæ i nie naciskaæ
mocno szyb rozpraszaj¹cych z tworzywa sztucznego
Stosowaæ rodek do usuwania owa- Nie stosowaæ g¹bki do usuwania
dów tylko przy silnych zabruowadów ani rozpuszczalników.
dzeniach.

p³yn MB do mycia
szyb, intensiv

reflektory przednie
i tylne, dodatkowe
kierunkowskazy
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wskazówki

▼

szyby

konserwacja

▼

rodek czyszcz¹cy

▼

zanieczyszczone
elementy

Eksploatacja
Konserwacja
rodek czyszcz¹cy

Dok³adnie spryskaæ pojazd
Nie nale¿y myæ pojazdu w s³oñcu.
i stosowaæ dostateczn¹ iloæ wody.
Ostro¿nie oczyciæ wlot powietrza
G¹bkê i irchê czêsto p³ukaæ.
wentylacji.
Sp³ukaæ samochód czyst¹ wod¹.
Wytrzeæ samochód do sucha irch¹.

▼
▼

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)

Czujniki w zderzaku czyciæ miêkk¹ Nie nale¿y stosowaæ suchych, szorstkich
szmatk¹.
lub twardych szmatek. Nie naciskaæ.
Nie nale¿y powodowaæ zadrapañ i inW przypadku czyszczenia czujników nych uszkodzeñ czujników.
agregatem wysokocinieniowym
lub parowym myæ krótko i z odstêpem
strumienia co najmniej 10 cm.

▼

ca³y pojazd

wskazówki

▼

▼

∇

czujniki 1
rozcieñczony szampon
( strona 312)
samochodowy MB
systemu PARKTRONIC* lub czysta woda

konserwacja
▼

zanieczyszczone
elementy

W zimie jak najprêdzej nale¿y usuwaæ
pozosta³oci soli.
Przy myciu podwozia nie nale¿y zapominaæ o wewnêtrznej stronie kó³.
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Eksploatacja
Konserwacja

powierzchnie
poplamione
smo³¹

zmywacz MB
do smo³y
(MB-Teerentferner)

∇

pióro wycieraczki
( strona 403)
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Zabrudzone miejsce spryskaæ
rodkiem czyszcz¹cym
i odczekaæ minutê.
Miêkk¹ szmatk¹ zetrzeæ plamê.

odmra¿acz
do zamków MB

wskazówki
Plamy ze smo³y nale¿y usuwaæ jak najprêdzej. Nieusuwane d³ugo plamy
trudno zmyæ.

Do wszystkich rodzajów zamków.
▼

zamki drzwi

konserwacja
▼

rodek czyszcz¹cy

▼

zanieczyszczone
elementy

Pióra wycieraczek czyciæ szmatk¹ Pióra wycieraczek nale¿y wymieniaæ
i rozcieñczonym rodkiem
raz lub dwa razy w roku.
czyszcz¹cym.

Eksploatacja
Konserwacja
Konserwacja wnêtrza pojazdu

tama klej¹ca
Tesafilm
rozcieñczony szampon
samochodowy MB
lub rodek
do tapicerki MB

wskazówki

▼

tapicerka Alcantara

konserwacja
Plamy usuwaæ bezzw³ocznie.

▼

rodek czyszcz¹cy

Plamy pigmentu usuwaæ przyklejaj¹c
i odklejaj¹c kawa³ek tamy klej¹cej Oczyszczone miejsce nale¿y wyszTesafilm.
czotkowaæ szczotk¹ z w³osiem
nylonowym lub naturalnym.
Plamy z piwa, wina i soków usuwaæ
czyst¹ szmatk¹ nas¹czon¹ rodkiem Nie szorowaæ.
czyszcz¹cym. Czyciæ tapicerkê
lekko dociskaj¹c do zabrudzonego
miejsca czyst¹ szmatkê nas¹czon¹
rodkiem czyszcz¹cym. Na koniec
wyczyciæ powierzchniê czyst¹ szmatk¹
i czyst¹ wod¹. Osuszyæ materia³.

▼

zanieczyszczone
elementy

Nie stosowaæ odplamiaczy MB
i rozpuszczalników.
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Eksploatacja
Konserwacja
zanieczyszczone
elementy

rodek czyszcz¹cy

dywaniki pod³ogowe
i wycieraczki

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)

konserwacja

wskazówki
Nale¿y stosowaæ rodek antystatyczny MB w aerozolu zapobiegaj¹cy
elektryzowaniu siê przedmiotów.

pianka MB
do mycia tapicerki
(MB-Polsterschaumreiniger)
antystatyczny rodek
MB w aerozolu
(MB-Antistatik Spray)

rodek MB
do konserwacji kokpitu
(MB-Cockpitpflege)

▼

kokpit

▼

odplamiacz MB
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Nanieæ rodek na miêkk¹ szmatkê Nie nale¿y pryskaæ rodkiem czyszcz¹cym
i rozprowadziæ go równomiernie. na armaturê i os³ony z tworzywa
sztucznego.
W razie potrzeby osuszyæ
powierzchniê miêkk¹ szmatk¹.

Eksploatacja
Konserwacja

▼
▼

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)

Stosowaæ rodek do czyszczenia
podsufitki.
Nanieæ rodek czyszcz¹cy i wytrzeæ Nie stosowaæ innych rodków.
go wilgotn¹ szmatk¹.

odplamiacz MB
pianka MB do mycia
tapicerki
(MB-Polsterschaumreiniger)

Na wstêpie odkurzyæ powierzchniê. Nale¿y uwa¿aæ, by nie przemoczyæ
podsufitki.
Silne zabrudzenia czyciæ such¹ pian¹.
W razie stosowania rozcieñczonego
szamponu MB lub odplamiacza MB
zwil¿yæ rodkiem miêkk¹ szmatkê.

rodek do czyszczenia
tapicerki w postaci
suchej piany

uchwyt na napoje

wskazówki

▼

podsufitka

konserwacja

▼

rodek czyszcz¹cy

▼

zanieczyszczone
elementy

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)
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Eksploatacja
Konserwacja
zanieczyszczone
elementy

rodek czyszcz¹cy

elementy gumowe

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)
rodek MB do
konserwacji
kokpitu
(MB-Cockpitpflege)
rodek MB do
konserwacji
tworzyw sztucznych
((MB-Kunststoffpflege)
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konserwacja

wskazówki
Nie stosowaæ innych rodków,
nie nat³uszczaæ i nie woskowaæ.

Eksploatacja
Konserwacja

elementy z tworzyw
sztucznych

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)
rodek MB do
konserwacji
kokpitu (MBCockpitpflege)
rodek MB do
konserwacji
tworzyw sztucznych
(MB-Kunststoffpflege)

tapicerka skórzana

pianka MB do
konserwacji skóry
(MB-Lederpflegeschaum)

▼

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)
neutralny p³yn
do mycia naczyñ
rozcieñczony w wodzie
rodek do prania
delikatnych tkanin

▼

zestaw wskaników

konserwacja

wskazówki

Zestaw wskaników czyciæ nie
Nie stosowaæ rodków do szorowania.
pozostawiaj¹c¹ k³aczków szmatk¹
nas¹czon¹ rodkiem czyszcz¹cym Nale¿y zwróciæ uwagê, by wilgoæ nie
rozcieñczonym w letniej wodzie.
dosta³a siê za os³ony wskaników na
desce rozdzielczej.
W razie potrzeby wytrzeæ
powierzchniê do sucha.

Nie stosowaæ innych rodków, nie
nat³uszczaæ i nie woskowaæ.

▼▼

rodek czyszcz¹cy

▼

zanieczyszczone
elementy

Plamy usuwaæ bezzw³ocznie.
Tapicerkê skórzan¹ przetrzeæ
wilgotn¹ szmatk¹.
Wytrzeæ tapicerkê do sucha.

Nale¿y uwa¿aæ, by perforowana tapicerka skórzana nie zamok³a od spodu.
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Eksploatacja
Konserwacja

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)

pasy bezpieczeñstwa rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)
pianka MB
do mycia tapicerkI
(MB-Polsterschaumreiniger)
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▼

kierownica,
dwignia zmiany
biegów

konserwacja
Kierownicê i dwigniê zmiany
biegów czyciæ wilgotn¹ szmatk¹.

▼

rodek czyszcz¹cy

W razie potrzeby wytrzeæ
powierzchniê do sucha.

▼

zanieczyszczone
elementy

Pasy bezpieczeñstwa czyciæ
tylko tymi rodkami lub letni¹
wod¹ z myd³em.

wskazówki

Nie nale¿y suszyæ pasów bezpieczeñstwa na s³oñcu lub w temperaturze
powy¿ej 80°C.
Nie nale¿y wybielaæ ani farbowaæ pasów.
Mo¿e mieæ to ujemny wp³yw na
dzia³anie pasów.

Eksploatacja
Konserwacja

rodek MB do
czyszczenia tapicerki
tekstylnej
(MB-Textilpolster
-Reiniger)
pianka MB
do mycia tapicerki
(MB-Polsterschaumreiniger)
odplamiacz MB

▼
▼

rozcieñczony w wodzie
szampon
samochodowy MB
(MB-Autoshampoo)

▼

tapicerka z tkaniny

konserwacja

▼

rodek czyszcz¹cy

▼

zanieczyszczone
elementy

wskazówki

Plamy usuwaæ bezzw³ocznie.

Tapicerka mo¿e zafarbowaæ na skutek
kontaktu z farbuj¹c¹ odzie¿¹ lub
Tapicerkê czêsto szczotkowaæ lub pokrowcami na fotele. Takich plam
odkurzaæ.
nie mo¿na ju¿ usun¹æ. Dlatego
nale¿y stosowaæ odpowiednie
Silne zabrudzenia czyciæ such¹
podk³adki.
pian¹.
Nie nale¿y stosowaæ odplamiaczy MB
i rozpuszczalników.
Tylko trudno usuwalne plamy
czyciæ odplamiaczem.
Plamy z piwa, wina i soków usuwaæ
czyst¹ szmatk¹ nas¹czon¹ rodkiem
czyszcz¹cym. Czyciæ zabrudzenia,
lekko dociskaj¹c czyst¹ szmatkê
nas¹czon¹ rodkiem czyszcz¹cym
do zabrudzonego miejsca. Na koniec
wyczyciæ powierzchniê czyst¹
szmatk¹ i czyst¹ wod¹.
Materia³ wysuszyæ.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...
Gdzie mo¿na znaleæ...
Otwieranie/zamykanie w sytuacji awaryjnej
Wymiana ¿arówek
Wymiana piór wycieraczek
Przebicie opony
Awaryjne uruchamianie silnika
Holowanie
Bezpieczniki
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...
Co zrobiæ, gdy...

Niniejszy rozdzia³ zawiera informacje przydatne w razie pojawienia siê problemów.
Problem

Mo¿liwa przyczyna

Nag³e zadzia³anie systemu zabezpieSamochód zosta³ otwarty za pomoc¹
czaj¹cego przed kradzie¿¹ i w³amaniem. klucza mechanicznego, a alarm
nie zosta³ wy³¹czony.

Propozycje rozwi¹zania problemu
Nale¿y wy³¹czyæ system zabezpieczaj¹cy
przed kradzie¿¹ i w³amaniem:
Kluczyk

▼

▼

Nacisn¹æ przycisk Œ
lub ‹
na kluczyku.
lub
W³o¿yæ kluczyk do stacyjki.

▼

KEYLESS-GO*

 Uruchomienie silnika.
 Tryb pracy awaryjnej systemu
hamulcowego SBC.
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Po ponownym naciniêciu peda³u hamulca
skok / opór peda³u jest taki, jak zwykle.
Zwróciæ uwagê na dodatkowe komunikaty na wywietlaczu wielofunkcyjnym ( strona 349).

∇

 Aktywacja systemu hamulcowego
SBC za pomoc¹ peda³u hamulca.

▼

D³ugi skok peda³u hamulca, ma³y opór

Nacisn¹æ przycisk KEYLESS-GO.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Na skutek zapomnienia pozostawiono
w³¹czone wiat³a.
Po wy³¹czeniu silnika dwignia automatycznej skrzyni biegów nie zosta³a
przestawiona do pozycji P, a drzwi
kierowcy zosta³y otwarte.
Silnik pracuje nierównomiernie
i nastêpuje wypadanie zap³onów.

Mo¿liwe jest uszkodzenie przewodu
wysokiego napiêcia.
Mo¿liwe jest uszkodzenie uk³adu
elektronicznego silnika.

Zwolniæ hamulec postojowy
( strona 45).

∇

∇

▼

Jazda odbywa siê z zaci¹gniêtym
hamulcem postojowym.

Przestrzegaæ wskazówek podanych
na
stronie 349.

▼

S³ychaæ dwiêkowy sygna³ ostrzegawczy. Na wywietlaczu wielofunkcyjnym
ukazuje siê komunikat.

▼

Pompa systemu hamulcowego SBC
pracuje, gdy peda³ hamulca jest
wciniêty.

Ustawiæ wy³¹cznik wiate³ w pozycji 0.

▼

Pulsowanie peda³u hamulca.

Propozycje rozwi¹zania problemu

Ustawiæ dwigniê automatycznej
skrzyni biegów w po³o¿eniu P.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Jad¹c nie wciskaæ g³êboko peda³u
gazu

▼

Problem

Niezw³ocznie usuñ przyczynê
w stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

Niespalona benzyna mog³a siê dostaæ
do katalizatora i spowodowaæ jego
uszkodzenie.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Nie mo¿na uruchomiæ silnika.

Mo¿liwe jest uszkodzenie uk³adu
elektronicznego silnika.

Przed nastêpn¹ prób¹ uruchomienia
silnika obróciæ kluczyk w stacyjce
z powrotem do po³o¿enia 0.
Powtórzyæ próbê uruchomienia silnika
( strona 39). Nale¿y pamiêtaæ,
¿e zbyt d³ugie próby uruchamiania silnika
powoduj¹ roz³adowanie akumulatora.

Je¿eli po kilku próbach rozruchu
silnik nie daje siê uruchomiæ,
powiadomiæ ASO Mercedes-Benz.

∇

▼

Uruchomiæ awaryjnie silnik z obcego
akumulatora (
strona 419).

▼

∇

Mo¿liwe s¹ zak³ócenia w zasilaniu
paliwem.

Propozycje rozwi¹zania problemu
▼

Mo¿liwa przyczyna

▼

Problem

330

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Przy najbli¿szej okazji zatrzymaæ
pojazd, by ostudziæ silnik
oraz p³yn ch³odz¹cy.
Sprawdziæ poziom p³ynu ch³odz¹cego
i w razie potrzeby uzupe³niæ go
(
strona 288).

▼

Nie da siê stwierdziæ zakresu uszkodzenia

W ¿adnym wypadku nie uruchamiaæ
silnika.

▼

Mia³ miejsce wypadek.

Powiadomiæ ASO Mercedes-Benz.

▼

Wyciek benzyny z samochodu.

Powiadomiæ ASO Mercedes-Benz.

▼

∇

Wskanik temperatury p³ynu ch³odz¹ce- P³yn ch³odz¹cy jest zbyt gor¹cy,
go wskazuje temperaturê
silnik nie jest ch³odzony.
ponad +120°C.

Propozycje rozwi¹zania problemu
▼

Mo¿liwa przyczyna

▼

Problem

Uruchomiæ silnik w zwyk³y sposób.

Nie mo¿na stwierdziæ uszkodzenia:
 agregatów
 instalacji paliwowej
 zawieszenia silnika.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...
Propozycje rozwi¹zania problemu
Otworzyæ g³ówn¹ skrzynkê bezpiecznikow¹ ( strona 425).
Wyj¹æ dwa bezpiecznikioznaczone
MOTOR NOT AUS
( strona 425).
Nacisn¹æ krótko ( strona163)
przycisk odchylania lusterka do
momentu us³yszenia wyranego
odg³osu zatrzaniêcia.
Obudowa lusterka jest ponownie
zatrzaniêta i mo¿liwe jest
ustawienie lusterka w zwyk³y sposób
( strona 35).

∇

∇

▼

Lusterko zewnêtrzne zosta³o gwa³townie
przestawione do przodu lub do ty³u.

▼

∇

∇

▼

Nie mo¿na wy³¹czyæ silnika.

Mo¿liwa przyczyna

▼

Problem
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...
Automatyczna skrzynia biegów

▼
▼

Zatrzymaæ siê.

▼

Pogorszenie mo¿liwoci przyspieszania. Skrzynia biegów pracuje w trybie awaryjnym.
Mo¿liwe jest prze³¹czenie tylko na
Biegi nie s¹ prze³¹czane.
bieg 2. i wsteczny.

Niezw³ocznie zleciæ sprawdzenie
skrzyni biegów w stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Dwigniê skrzyni biegów ustawiæ
w po³o¿eniu P.

▼

Wyciek oleju ze skrzyni biegów.

Wy³¹czyæ silnik.

▼

Zak³ócenia w prze³¹czaniu biegów.

Propozycje rozwi¹zania problemu

Odczekaæ co najmniej dziesiêæ sekund
przed ponownym uruchomieniem silnika.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Dwigniê skrzyni biegów ustawiæ
w po³o¿eniu D (2. bieg) lub R.

▼

Problem

Niezw³ocznie zleciæ sprawdzenie
skrzyni biegów w stacji obs³ugi
Mercedes-Benz
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...
Kluczyk

Uruchomiæ silnik w trybie awaryjnym z obcego akumulatora.
Sprawdziæ baterie kluczyka
(
strona 393) i w razie potrzeby
wymieniæ je ( strona 393).

∇

∇

▼
▼

Roz³adowane baterie kluczyka.

Sprawdziæ stan akumulatora
i w razie potrzeby na³adowaæ go.

▼

Nie mo¿na zamkn¹æ lub otworzyæ
samochodu za pomoc¹ kluczyka
(funkcja pilota).

Wyj¹æ kluczyk i ponownie w³o¿yæ
go do stacyjki.

▼

Nie mo¿na obróciæ kluczyka w stacyjce. Kluczyk znajdowa³ siê przez d³u¿szy
czas w po³o¿eniu 0.

Propozycje rozwi¹zania problemu

▼

Mo¿liwa przyczyna

Otworzyæ drzwi za pomoc¹ kluczyka
mechanicznego (
strona 391).

▼

Problem

Otworzyæ baga¿nik za pomoc¹
kluczyka mechanicznego
(
strona 392).

∇

∇

Uszkodzenie kluczyka.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Kluczyk zosta³ zgubiony.

strona 393).

∇

Wymieniæ baterie (

▼

Roz³adowane baterie kluczyka.

Baterie s¹ dostêpne w ka¿dej ASO
Mercedes-Benz.
Zleciæ zablokowanie kluczyka
w stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Lampka kontrolna baterii na kluczyku
nie zapala siê w czasie testu.

Propozycje rozwi¹zania problemu

Niezw³ocznie zg³osiæ fakt zgubienia
kluczyka ubezpieczycielowi.

▼

Mo¿liwa przyczyna

W razie potrzeby zleciæ wymianê
zamków mechanicznych.

▼

Problem

W stacji obs³ugi Mercedes-Benz personel chêtnie dokona wymiany.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Kluczyk mechaniczny zosta³ zgubiony.

Mo¿liwa przyczyna

Propozycje rozwi¹zania problemu
Niezw³ocznie zg³osiæ fakt zgubienia
kluczyka ubezpieczycielowi.

▼

Problem

▼

W razie potrzeby zleciæ wymianê
zamków mechanicznych.

W stacji obs³ugi Mercedes-Benz personel chêtnie dokona wymiany.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...
KEYLESS-GO*

W razie potrzeby uruchomiæ silnik
za pomoc¹ kluczyka.
Sprawdziæ baterie kluczyka KEYLESS-GO
( strona 74) i w razie potrzeby
wymieniæ je (
strona 393).

∇

∇

▼

Roz³adowane baterie kluczyka
KEYLESS-GO.

Nacisn¹æ peda³ hamulca i przycisk
KEYLESS-GO.

Otworzyæ drzwi za pomoc¹ kluczyka
mechanicznego (
strona 26).
Otworzyæ baga¿nik za pomoc¹ kluczyka mechanicznego ( strona 26).

∇

∇

Uszkodzenie kluczyka KEYLESS-GO.

▼

Niemo¿liwe jest zamkniêcie lub otworzenie samochodu za pomoc¹ kluczyka
KEYLESS-GO.

▼

Zak³ócenia pochodz¹ce z innego ród³a.

Zamkn¹æ drzwi i ponownie uruchomiæ
silnik.

▼

Uruchomienie samochodu za pomoc¹
Gdy drzwi s¹ otwarte, pogarsza siê
kluczyka KEYLESS-GO i przycisku
rozpoznawanie kluczyka.
na dwigni skrzyni biegów jest niemo¿liwe.
Uruchomienie silnika jest mo¿liwe tylko
przy wciniêtym pedale hamulca.

Propozycje rozwi¹zania problemu

▼

Mo¿liwa przyczyna

▼

Problem
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Kluczyk KEYLESS-GO zosta³ zgubiony.

strona 393).

∇

Wymieniæ baterie (

▼

Lampka kontrolna baterii kluczyka
Roz³adowane baterie kluczyka
KEYLESS-GO nie zapala siê w czasie testu. KEYLESS-GO.

Propozycje rozwi¹zania problemu

Baterie s¹ dostêpne w ka¿dej autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Zleciæ zablokowanie kluczyka
KEYLESS-GO w stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

▼

Problem

▼

Niezw³ocznie zg³osiæ zgubê ubezpieczycielowi.

▼

W razie potrzeby zleciæ wymianê
zamków mechanicznych.

W stacji obs³ugi Mercedes-Benz personel chêtnie dokona wymiany.
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Wycieraczka

Nastêpuje ca³kowite wy³¹czenie
wycieraczki na I stopniu prêdkoci.

▼

Zablokowanie wycieraczki np. przez
licie lub nieg. Nastêpuje wy³¹czenie
silnika wycieraczki.

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo nale¿y
wyj¹æ kluczyk ze stacyjki. Nastêpnie
nale¿y usun¹æ przyczynê zablokowania.

▼

Zablokowane wycieraczki.

Propozycje rozwi¹zania problemu

Ponownie w³¹czyæ wycieraczkê.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Na prze³¹czniku wielofunkcyjnym
ustawiæ najbli¿sz¹ wy¿sz¹ prêdkoæ
pracy wycieraczki.

▼

Problem

Zleciæ sprawdzenie wycieraczki
w najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.
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Miganie wy³¹czników i przycisków
Mo¿liwa przyczyna

Jedno lub wszystkie wiat³a na wy³¹czniku wentylacji siedzenia* migaj¹.

Zbyt niskie napiêcie spowodowane
Gdy napiêcie osi¹gnie wartoæ nomiw³¹czeniem nadmiernej liczby odbiorni- naln¹, nast¹pi automatyczne w³¹czenie
ków elektrycznych. Nast¹pi³o automaty- wentylacji siedzenia*.
czne wy³¹czenie wentylacji siedzenia*.

Jedno lub oba wiat³a na wy³¹czniku
ogrzewania siedzenia* migaj¹.

Zbyt niskie napiêcie spowodowane w³¹- Gdy napiêcie osi¹gnie wartoæ nomiczeniem nadmiernej liczby odbiorników naln¹, nast¹pi automatyczne w³¹czenie
elektrycznych. Nast¹pi³o automatyczne ogrzewania siedzenia.
wy³¹czenie ogrzewania siedzenia*.

Przycisk ACOFF uk³adu automatycznego
sterowania klimatyzacj¹ miga po jego
naciniêciu.

Wyciek cieczy ch³odz¹cej z uk³adu klimatyzacji. Nast¹pi³o wy³¹czenie sprê¿arki.
Niemo¿liwe jest ponowne w³¹czenie
ch³odzenia.
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Propozycje rozwi¹zania problemu

▼

Problem

Zleciæ sprawdzenie uk³adu klimatyzacji w najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
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Problem

Mo¿liwa przyczyna

Propozycje rozwi¹zania problemu

Nastêpuje zbyt szybkie wy³¹czenie
ogrzewacza tylnej szyby, a lampka
kontrolna miga.

Zbyt niskie napiêcie spowodowane
Gdy napiêcie osi¹gnie wartoæ nomiw³¹czeniem nadmiernej liczby odbiorni- naln¹, nast¹pi automatyczne w³¹czenie
ków elektrycznych. Nast¹pi³o automaty- ogrzewania tylnej szyby.
czne wy³¹czenie ogrzewania tylnej szyby.

Lampka kontrolna systemu TELEAID*
nie wieci po w³¹czeniu zap³onu.

System powiadamiania jest uszkodzony.

▼

Lampka kontrolna TELEAID* wieci
w czasie jazdy.

Zleciæ sprawdzenie uk³adu rozpoznaj¹cego fotelik w stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

▼

Na przednim siedzeniu pasa¿era nie ma
zamontowanego fotelika dla dziecka.
Nast¹pi³o zak³ócenie w uk³adzie rozpoznaj¹cym fotelik.

Zleciæ sprawdzenie systemu TELEAID*
w stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

wieci lampka kontrolna wy³¹czenia
Na przednim siedzeniu pasa¿era zosta³
poduszki powietrznej po stronie pasa¿era. zamontowany fotelik dla dziecka.
Dlatego nast¹pi³o wy³¹czenie poduszki
powietrznej po stronie pasa¿era.

Zleciæ sprawdzenie systemu TELEAID*
w stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

Je¿eli po pewnym czasie lampka kontrolna zganie, oznacza to, ¿e mia³o
miejsce przejciowe zak³ócenie.
System powiadamiania jest uszkodzony.

341

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Oczyciæ czujniki systemu PARKTRONIC* ( strona 317).
Nastêpnie ponownie w³¹czyæ zap³on.

∇

Zanieczyszczenie lub uszkodzenie
czujników PARKTRONIC*. Zak³ócenia
mog¹ byæ wywo³ywane przez inne ród³o
iskrzenia lub ultradwiêków. Nastêpuje
wy³¹czenie systemu PARKTRONIC
po 20 sekundach.

Mo¿liwie szybko zleciæ sprawdzenie
systemu PARKTRONIC* w ASO
Mercedes-Benz.

lub
▼

W lampkach ostrzegawczych systemu
PARKTRONIC* wiec¹ tylko czerwone
segmenty.

▼

W lampkach ostrzegawczych systemu
Nast¹pi³o uszkodzenie i wy³¹czenie
PARKTRONIC* wiec¹ tylko czerwone
systemu PARKTRONIC*.
sygna³y ostrzegawcze. Po 30 sekundach
nast¹pi wy³¹czenie systemu PARKTRONIC,
a lampka kontrolna znajduj¹ca siê na
przycisku PARKTRONIC* zawieci siê.

Propozycje rozwi¹zania problemu

▼

Mo¿liwa przyczyna

▼

Problem
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Sprawdziæ system PARKTRONIC
w innym miejscu.

Praktyczne rady
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wiat³a w zestawie wskaników

v ¯ó³ta lampka ostrzegawcza
systemu ABS/ESP wieci
podczas jazdy.

System ESP jest wy³¹czony.

Propozycje rozwi¹zania problemu
Ponownie w³¹czyæ system ESP
( strona 64).

▼

Mo¿liwa przyczyna

∇

Problem

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nale¿y dostosowaæ styl jazdy do warunków pogodowych i drogowych.

▼
▼

Przy ruszaniu dodawaæ tylko tyle gazu,
ile potrzeba.
W czasie jazdy zdj¹æ stopê z peda³u
gazu.

▼

System DISTRONIC* jest wy³¹czony.

Dostosowaæ styl jazdy do aktualnych
warunków pogodowych i drogowych.

Nie wy³¹czaæ systemu ESP (wyj¹tki:
( strona 64)).

▼

Nast¹pi³o reguluj¹ce dzia³anie systemu
ESP, ABS lub kontroli trakcji, poniewa¿
co najmniej jedno ko³o osi¹gnê³o swoj¹
granicê przyczepnoci.

∇

v ¯ó³ta lampka ostrzegawcza
systemu ABS/ESP miga
podczas jazdy.

W przeciwnym razie zwiêksza siê ryzyko
wypadku.
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- ¯ó³ta lampka ostrzegawcza
systemu ABS wieci podczas
jazdy.

System ABS jest wy³¹czony z powodu
uszkodzenia. Powoduje to wy³¹czenie
systemu ESP i BAS (patrz komunikaty
na wywietlaczu wielofunkcyjnym).

Propozycje rozwi¹zania problemu
Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Mo¿liwie szybko znaleæ stacjê
obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Problem

Uk³ad hamulcowy SBC posiada nadal
W przeciwnym razie zwiêksza siê ryzyko
najwiêksze wzmocnienie si³y hamowania, wypadku.
ale nie dzia³a system ABS.

 Nast¹pi³o zbli¿enie siê do poprzedzaj¹cego pojazdu ze zbyt du¿¹ prêdkoci¹.
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 Nast¹pi³o rozpoznanie przez system
kontroli odleg³oci przeszkody stoj¹cej na przewidywanej drodze
samochodu.

▼

l Czerwona lampka ostrzegawcza
odstêpu wieci podczas jazdy
i s³ychaæ ostrzegawczy sygna³
dwiêkowy.

Zwiêkszyæ odstêp.

Przygotowaæ siê do hamowania.

▼

Odleg³oæ od poprzedzaj¹cego pojazdu
jest zbyt ma³a w stosunku do wybranej
prêdkoci.

Uwa¿nie obserwowaæ sytuacjê panuj¹c¹ na drodze. W razie potrzeby hamowaæ lub omin¹æ przeszkodê.

▼

l Czerwona lampka ostrzegawcza
odstêpu wieci podczas jazdy.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

3 Czerwona lampka kontrolna
hamulców wieci podczas
jazdy.

 Jazda odbywa siê z zaci¹gniêtym
hamulcem postojowym.

Ostro¿nie dojechaæ do najbli¿szej
ASO Mercedes-Benz!

Zwolniæ hamulec postojowy
( strona 45).

Zwróciæ uwagê na dodatkowe komunikaty na wywietlaczu wielofunkcyj
nym ( strona 349).

∇

 Uszkodzenie systemu hamulcowego
SBC.

▼

Systemy bezpieczeñstwa s¹ uszkodzone.
Poduszki powietrzne lub napinacze pasów
bezpieczeñstwa mog¹ zadzia³aæ bez
potrzeby lub w razie wypadku 
w ogóle nie zadzia³aæ.

▼

1 Czerwona lampka kontrolna
systemu SRS wieci podczas
jazdy.

Propozycje rozwi¹zania problemu

∇

Mo¿liwa przyczyna

▼

Problem

 Zbyt niski poziom p³ynu hamulcowego w zbiorniku.

Niebezpieczeñstwo wypadku!
Nale¿y przerwaæ jazdê i skontaktowaæ siê
ze stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.
W ¿adnym razie nie uzupe³niaæ p³ynu
hamulcowego. W ten sposób nie usunie siê problemu.
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D Czerwona lampka ostrzegawcza
poziomu p³ynu ch³odz¹cego
wieci podczas pracy silnika.

Zbyt niski poziom p³ynu ch³odz¹cego
w zbiorniku.

Propozycje rozwi¹zania problemu
Niezw³ocznie uzupe³niæ p³yn ch³odz¹cy,
w przeciwnym razie mo¿e nast¹piæ
przegrzanie silnika ( strona 288).

∇

Mo¿liwa przyczyna

▼

Problem

Jeli poziom p³ynu ch³odz¹cego jest
prawid³owy, to przyczyn¹ mo¿e byæ awaria
elektrycznego wentylatora ch³odnicy.

▼

Zleciæ sprawdzenie uk³adu ch³odzenia.

Gdy temperatura p³ynu ch³odz¹cego
spadnie poni¿ej 125°C, dojechaæ do
najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

▼

Je¿eli lampka nadal wieci, oznacza
to, ¿e uk³ad ch³odzenia jest nieszczelny.

▼

Unikaæ du¿ego obci¹¿enia silnika
(np. jazdy w górach) i jazdy polegaj¹cej na czêstym naprzemiennym
ruszaniu i hamowaniu.
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Niezw³ocznie zatrzymaæ pojazd i odczekaæ, a¿ spadnie temperatura silnika
oraz p³ynu ch³odz¹cego.

▼

D Czerwona lampka ostrzegawcza Nast¹pi³o przekroczenie temperatury
poziomu p³ynu ch³odz¹cego
p³ynu ch³odz¹cego powy¿ej 125°C.
wieci podczas jazdy i s³ychaæ
ostrzegawczy sygna³ dwiêkowy.

Praktyczne rady
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± ¯ó³ta lampka kontrolna diagnostyki Nast¹pi³o uszkodzenie:
silnika wieci podczas jazdy.
 uk³adu wtrysku paliwa

Propozycje rozwi¹zania problemu
Mo¿liwie szybko zleciæ sprawdzenie
samochodu w stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

▼

Mo¿liwa przyczyna

 instalacji zap³onowej lub
 uk³adu wydechowego.
Z tego powodu mo¿liwe jest przekroczenie dopuszczalnych norm emisji gazów
spalinowych i w razie koniecznoci nastêpuje prze³¹czenie silnika do trybu
pracy awaryjnej.
Jazda odbywa³a siê do opró¿nienia
zbiornika paliwa.

Po zatankowaniu paliwa uruchomiæ
silnik trzy do czterech razy, raz za
razem.

▼

Problem

Awaryjny tryb pracy zostanie wy³¹czony.
Nie trzeba zlecaæ sprawdzenia samochodu.
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A ¯ó³ta lampka ostrzegawcza
rezerwy paliwa wieci
podczas jazdy.
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Nast¹pi³o obni¿enie poziomu paliwa
poni¿ej znaku rezerwy.

Zapi¹æ pasy bezpieczeñstwa.

Zatankowaæ paliwo na najbli¿szej
stacji benzynowej ( strona 279).

∇

< Czerwona lampka ostrzegawcza wiecenie lampki kontrolnej zwraca uwagê
pasów bezpieczeñstwa zapala siê na koniecznoæ zapiêcia pasów
po uruchomieniu silnika.
bezpieczeñstwa.

Propozycje rozwi¹zania problemu
▼

Mo¿liwa przyczyna

▼

Problem

Praktyczne rady
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Komunikaty ukazuj¹ce siê
na wywietlaczu wielofunkcyjnym

Uwaga!

Ostrze¿enia lub uszkodzenia s¹ wywietlane przez system obs³ugi na wywietlaczu wielofunkcyjnym.

W przypadku uszkodzenia zestawu
wskaników lub wywietlacza wielofunkcyjnego nie ukazuj¹ siê ¿adne
komunikaty.

Przy okrelonych komunikatach s³ychaæ
dodatkowo dwiêkowy sygna³ ostrzegawczy.

Niezw³ocznie skontaktowaæ siê z najbli¿sz¹ stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

Nale¿y postêpowaæ stosownie do komunikatu i przestrzegaæ dodatkowych
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
Wywietlacz

Znaczenie

czerwony

Komunikat o najwy¿szym priorytecie.

i
Po przekrêceniu kluczyka w stacyjce
do pozycji 2 wzglêdnie po dwukrotnym naciniêciu przycisku
KEYLESS-GO*, zostan¹ w³¹czone
wszystkie lampki i wywietlacz
wielofunkcyjny. Nale¿y sprawdziæ ich
dzia³anie przed rozpoczêciem jazdy.
Na nastêpnych stronach podano wszystkie komunikaty, jakie mog¹ siê ukazaæ
na wywietlaczu wielofunkcyjnym.

349

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Anzeige
defekt!
Werkstatt
aufsuchen!

(wywietlacz
uszkodzony!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Uk³ad hamulcowy SBC posiada
nadal najwiêksze wzmocnienie
si³y hamowania, ale system ABS
nie dzia³a.
Uszkodzony system ABS lub
wskanik systemu ABS.

▼

Z powodu uszkodzenia nast¹pi³o
wy³¹czenie systemu ABS.

(usterka!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

▼

ABS
Defekt!
Werkstatt
aufsuchen!

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

W przeciwnym razie istnieje zagro¿enie
wypadkiem.
▼

Mo¿liwa przyczyna

Nale¿y ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

W przeciwnym razie istnieje zagro¿enie
wypadkiem.
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Mo¿liwa przyczyna

BAS
Defekt!
Werkstatt
aufsuchen!

(usterka!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

System BAS jest wy³¹czony
z powodu uszkodzenia

Anzeige
defekt!
Werkstatt
aufsuchen!

(wywietlacz
uszkodzony!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Mo¿liwe rozwi¹zanie
▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

▼

Uszkodzony jest system BAS lub
jego wskanik.

Nale¿y ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

▼

▼

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
Uk³ad hamulcowy SBC posiada
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.
nadal najwiêksze wzmocnienie si³y
hamowania, ale system BAS
W przeciwnym razie istnieje zagro¿enie
nie dzia³a.
wypadkiem.

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

W przeciwnym razie istnieje zagro¿enie
wypadkiem.
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System DISTRONIC* jest wy³¹czony
i przejciowo nie jest gotowy
do pracy.

Sensor
reinigen!
S. Betriebsanleitung

(oczyciæ
czujnik!)
(patrz instrukcja
obs³ugi)

System DISTRONIC* jest wy³¹czony,
poniewa¿ jego os³ona w atrapie
ch³odnicy jest zanieczyszczona.

Werkstatt
aufsuchen!

(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

System DISTRONIC* lub wywietlacz jest uszkodzony.
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▼

(uszkodzenie
zewnêtrzne!)
(ponownie
uruchomiæ!)

W³¹czyæ system DISTRONIC* jeszcze raz.

▼

Distronic
Externe
Störung!
Neu
aktivieren!

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Oczyciæ os³onê systemu DISTRONIC
w atrapie ch³odnicy.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Ponownie uruchomiæ silnik.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Skontaktowaæ siê ze stacj¹ obs³ugi
Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
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Mo¿liwa przyczyna

EPC
Defekt!
Werkstatt
aufsuchen!

Uszkodzony uk³ad elektroniczny
steruj¹cy silnikiem wysokoprê¿nym.
Silnik nie rozwija pe³nej mocy.

(usterka!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Mo¿liwe rozwi¹zanie
▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.
Nie jechaæ na pe³nych obrotach i nie przekraczaæ prêdkoci obrotowej 2500 1/min,
gdy¿ w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeñstwo uszkodzenia silnika.
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Z powodu uszkodzenia nast¹pi³o
wy³¹czenie systemu ESP.

nicht
verfügbar!

(usterka!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

(niedostêpne!)
Patrz instrukcja
obs³ugi!

Uk³ad hamulcowy SBC posiada
nadal najwiêksze wzmocnienie
si³y hamowania, ale system ESP
nie dzia³a.
Z powodu uszkodzenia lub zaniku
napiêcia nast¹pi³o wy³¹czenie
systemu ESP.

▼

ESP
Defekt!
Werkstatt
aufsuchen!

Mo¿liwe rozwi¹zanie
Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

W przeciwnym razie istnieje zagro¿enie
wypadkiem.
▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

W czasie postoju samochodu obróciæ ko³o
kierownicy do oporu w lewo i w prawo
w celu wyregulowania systemu ESP.

! Zwróciæ uwagê na to, by mo¿liwe by³o
Uk³ad hamulcowy SBC posiada nadal
najwiêksz¹ si³ê wspomagania
obrócenie ko³a kierownicy do oporu w lewo
hamowania, ale nie dzia³a
i w prawo i by ko³a nie uderza³y o ¿aden
system ESP.
przedmiot (np. krawê¿nik).

▼▼

Je¿eli po wielokrotnych próbach nie znika
komunikat ESP:
Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.
Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeñstwo wypadku.
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Werkstatt
aufsuchen

(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Niezawodnoæ systemu
SEQUENTRONIC
jest ograniczona.
Na wywietlaczu automatycznej
skrzyni biegów wywietlana jest
litera F. System rozpozna³
istotne uszkodzenia. Niemo¿liwe
jest dalsze prze³¹czanie biegów.

Bremse
betätigen

(nacisn¹æ peda³
hamulca)

Skrzynia biegów znajduje siê
w po³o¿eniu neutralnym.

▼

Skrzynia biegów

▼

Getribe

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

W przeciwnym razie istnieje zagro¿enie
wypadkiem.
▼

Uk³ad hamulcowy SBC posiada
nadal najwiêksze wzmocnienie
si³y hamowania, ale system ESP
nie dzia³a.

Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

▼

(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

Powiadomiæ ASO Mercedes-Benz.

▼

Uszkodzony system lub .
(uszkodzony wskanik) wskanik ESP

Niezw³ocznie zatrzymaæ samochód tak, aby
nie powodowaæ zagro¿enia w ruchu.

▼

ESP
Anzeige
defekt
Werkstatt
aufsuchen!

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Przerwaæ jazdê.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Powiadomiæ stacjê obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Wcisn¹æ peda³ hamulca.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

W³¹czyæ ponownie bieg.

▼

Skrzynia
biegów

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Ustawiæ po³o¿enie neutralne N.

▼

Getriebe

Mo¿liwa przyczyna

Ustawiæ po³o¿enie neutralne N.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Ustawiæ dwigniê skrzyni biegów
w po³o¿eniu P.

Gang erneut
Anfordern! (ponownie w³¹czyæ
aufsuchen! bieg!)
N einlegen! (w³¹czyæ po³o¿enie
neutralne!)

Skrzynia biegów w po³o¿eniu
neutralnym, ale dwignia
wybierania biegów  nie.

Zum starten (do uruchamiania silnika
N einlegen! ustawiæ po³o¿enie
neutralne N!)
P
Wählhebel
nach P!
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Silnik zosta³ wy³¹czony za pomoc¹
(ustawiæ dwigniê
przycisku KEYLESS-GO* i zosta³y
skrzyni biegów w po³o- otwarte drzwi kierowcy.
¿enie P)

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

SOS
Defekt!
Werkstatt
aufsuchen

(usterka!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Batterie
Werkstatt
aufsuchen

(akumulator)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Speedtronic
Werkstatt
(zjechaæ do najbli¿szej
aufsuchen
ASO!)

Uszkodzona jest co najmniej jedna
funkcja systemu TELEAID*.

Akumulator awaryjnego zasilania
systemu TELEAID* jest uszkodzony.
Je¿eli dodatkowo ulegnie uszkodzeniu akumulator zasilaj¹cy odbiorniki
elektryczne, system TELEAID*
nie bêdzie dzia³aæ.
Uszkodzenie systemu SPEEDTRONIC,
TEMPOMAT lub DISTRONIC*.

▼

(ustawiæ dwigniê
Silnik zosta³ wy³¹czony za pomoc¹
wybierania
przycisku KEYLESS-GO* i zosta³y
biegów w po³o¿enie P) otwarte drzwi kierowcy.

Ustawiæ dwigniê skrzyni biegów
w po³o¿eniu P.

▼

P
Wählhebel
nach P!

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Zleciæ sprawdzenie systemu TELEAID*
przez stacjê obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Zleciæ sprawdzenie systemu TELEAID*
przez stacjê obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Zleciæ autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz sprawdzenie systemu
SPEEDTRONIC, TEMPOMAT lub
DISTRONIC*.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...
Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Nastêpuje podniesienie nadwozia
na wy¿szy poziom.

(nastêpuje uniesienie
nadwozia!)

Niveauwahl
gelöscht!

(wybór poziomu
skasowany)

Przy prêdkoci powy¿ej 120 km/h
nastêpuje skasowanie ustawienia
podwy¿szony poziom.

stopp,
Auto zu
tief!

(stop, nadwozie
za nisko!)

Uszkodzony jest system regulacji
wysokoci nadwozia.

Nale¿y unikaæ du¿ego skrêtu kierownicy.
Kontynuuj¹c jazdê, mo¿na uszkodziæ b³otnik
lub ogumienie. Nale¿y zwracaæ uwagê na odg³osy ocierania.
Nie nale¿y przekraczaæ prêdkoci 80 km/h.
▼

Fahrzeug
hebt an!

▼

@

Mo¿liwa przyczyna

Ponownie ustawiæ podwy¿szony poziom.

Zjechaæ do krawêdzi jezdni i wybraæ wy¿szy
poziom ustawienia nadwozia. W zale¿noci od rodzaju usterki nadwozie mo¿e zostaæ uniesione.

W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeñstwo wypadku.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Akumulator jest uszkodzony.

#
Batterie/
Generator
Anhalten!

Usterka wskanika systemu lub
awaria systemu.

(akumulator /alternator) Uk³ad hamulcowy SBC wymaga zasilania energi¹ elektryczn¹ i dlatego
(zatrzymaæ pojazd!)
dzia³a tylko w ograniczonym zakresie.
Do hamowania potrzebna jest w tym
wypadku znacznie wiêksza si³a,
a droga hamowania ulega wyd³u¿eniu.

Störung
(usterka)
Elektrische (od³¹czone odbiorniki
Verbraucher elektryczne!)
abgeschaltet!

Nie nale¿y przekraczaæ prêdkoci
80 km/h.

▼

(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

!

Zleciæ stacji obs³ugi Mercedes-Benz
sprawdzenie samochodu.

▼

Werkstatt
aufsuchen

System pracuje w ograniczonym
zakresie.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Niezw³ocznie zatrzymaæ samochód tak,
aby nie powodowaæ zagro¿enia w ruchu.

▼

@

Mo¿liwa przyczyna

Przerwaæ jazdê!

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Skontaktowaæ siê z pomoc¹ drogow¹,
np. ze stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

Akumulator ma zbyt niskie napiêcie Gdy tylko napiêcie uzyska wystarczaj¹c¹
i mo¿e nie zasilaæ funkcji podwy¿sza- wartoæ, nast¹pi ponowne w³¹czenie
j¹cych komfort jazdy, takich jak
odbiorników.
ogrzewanie tylnej szyby oraz
podnoniki szyb.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

Na³adowaæ akumulator.

▼

Wy³¹czyæ zbêdne odbiorniki.

▼

#

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Zleciæ sprawdzanie alternatora w ASO.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Zleciæ sprawdzenie akumulatora w ASO.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Zjechaæ na praw¹ stronê jezdni i zatrzasn¹æ
trzon sworznia kulistego w koñcowym
po³o¿eniu.

Unterspannung (zbyt niskie napiêcie,
Batterie laden na³adowaæ akumulator)
Unterspannung (zbyt niskie napiêcie,
Verbraucher wy³¹czyæ odbiorniki!)
abschalten!

Napiêcie akumulatora jest zbyt
niskie.

Überspannung (zbyt wysokie napiêcie, Alternator jest uszkodzony.
Werkstatt
zg³osiæ siê do ASO)
aufsuchen
Niew³aciwe napiêcie przy awaryjnym
uruchamianiu silnika z obcego
akumulatora.

Anhänger(sprawdziæ zabezpiekupplung
czenie haka przyczepy!)
Verriegelung
prüfen!
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Hak holowniczy nie zosta³ prawid³owo zatrzaniêty.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

 uszkodzony alternator

Je¿eli jest on zerwany:

 uszkodzony pasek wieloklinowy

▼

(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Natychmiast zatrzymaæ samochód
i sprawdziæ stan paska wieloklinowego.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e uk³ad hamulcowy SBC wymaga zasilania energi¹
elektryczn¹.

Je¿eli jest dobry:

Zwróciæ uwagê na dodatkowe
komunikaty systemu hamulcowego SBC wywietlane na
wywietlaczu wielofunkcyjnym
(
strona 353).

▼

(akumulator /alternator)

Uszkodzenie w uk³adzie
elektronicznym.

▼

Batterie
Generator
Werkstatt
aufsuchen

Brak pr¹du ³adowania akumulatora.
Mo¿liwa przyczyna:

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Przerwaæ jazdê!
Powiadomiæ stacjê obs³ugi
Mercedes-Benz.

niezw³ocznie zjechaæ do najbli¿szej
stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

∇

#

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Zleciæ stacji obs³ugi Mercedes-Benz
sprawdzenie samochodu.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

(usterka uk³adu
hamulcowego!)
(zatrzymaæ pojazd!)

Uk³ad hamulcowy SBC pracuje w
trybie awaryjnym.
Do hamowania potrzebna jest
znacznie wiêksza si³a, a droga
hamowania ulega wyd³u¿eniu.
Prêdkoæ maksymalna ograniczona
jest do 90 km/godz.
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▼

Bremse
defekt!
Anhalten!

(zu¿yte ok³adziny cierne
hamulców!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Mo¿liwie szybko zleciæ wymianê klocków
hamulcowych

▼

Bremsbela
gverschleiß!
Werkstatt
aufsuchen!

Ok³adziny cierne hamulców znajduj¹ siê na granicy zu¿ycia.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Niezw³ocznie zatrzymaæ samochód tak,
aby nie powodowaæ zagro¿enia w ruchu.

▼

2

Mo¿liwa przyczyna

Przerwaæ jazdê!

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Skontaktowaæ siê z pomoc¹ drogow¹,
np. ze stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Reduzierte
Bremsleistung!
Motor
starten

(ograniczona sprawnoæ hamulców!)
(uruchomiæ
silnik)

Verlängerter
Bremsweg!
Motor
starten

(wyd³u¿ona droga
hamowania!)
(uruchomiæ
silnik)

Reduzierte
Bremsleistung!
Werkstatt
aufsuchen!

(ograniczona sprawnoæ hamulców!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Uk³ad hamulcowy SBC pracuje
w trybie awaryjnym; sprawnoæ
uk³adu hamulcowego jest
ograniczona.

▼

Napiêcie akumulatora jest zbyt
niskie i zasilanie uk³adu hamulcowego SBC jest niewystarczaj¹ce.

Mo¿liwe rozwi¹zanie
Uruchomiæ silnik.
Komunikat zniknie po uruchomieniu
silnika.

▼

3

Mo¿liwa przyczyna

Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Natychmiast zjechaæ do stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeñstwo wypadku.
Verlängerter
Bremsweg
Werkstatt
aufsuchen!

(wyd³u¿ona droga
hamowania!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

Bremsflüssig- (p³yn hamulcowy)
keit
Werkstatt
(zjechaæ do najbli¿szej
aufsuchen! ASO!)

Zbyt niski poziom p³ynu hamulcowego w zbiorniku.

Mo¿liwe rozwi¹zanie
Niezw³ocznie zatrzymaæ samochód tak,
aby nie powodowaæ zagro¿enia w ruchu.

▼

3

Mo¿liwa przyczyna

Przerwaæ jazdê!

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Powiadomiæ najbli¿sz¹ stacjê obs³ugi
Mercedes-Benz. Nie uzupe³niaj p³ynu
hamulcowego. W ten sposób nie usunie
siê problemu.

Service
Bremse!
Werkstatt
aufsuchen!
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(kontrola uk³adu
hamulcowego!)
(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

Nast¹pi³o uszkodzenie.
System hamulcowy SBC posiada
nadal najwiêksz¹ si³ê wspomagania
hamowania.

▼

W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeñstwo wypadku.
Zjechaæ do najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

(jechaæ ostro¿nie!)

Zmniejszyæ obci¹¿enie uk³adu
hamulcowego.

▼

Bremse
überhizt
Vorsichtig
fahren!

Z powodu maksymalnego obci¹¿enia uk³ad hamulcowy jest bardzo
(hamulec przegrzany!) gor¹cy.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Jechaæ z wiêkszym wyczuciem.

▼

3

Mo¿liwa przyczyna

Na spadkach hamowaæ silnikiem.
W tym celu wybraæ ni¿szy bieg.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê; pêd
powietrza sch³odzi hamulce.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Fondlehne
(niezablokowane opar- Oparcie tylnego siedzenia nie jest
links nicht cie tylnego siedzenia zablokowane.
verriegelt z lewej strony)

ì
Telefon
(podaæ PIN)
PIN eingeben
Funkcje nicht (niedostêpne!)
verfügbar!
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Telefon nie zosta³ uruchomiony.

Mimowolnie zosta³ naciniêty przycisk ì lub í na wielofunkcyjnym kole kierownicy, chocia¿
samochód nie jest wyposa¿ony
w telefon.

▼

Fondlehne
(niezablokowane oparrechts nicht cie tylnego siedzenia
verriegelt z prawej strony)

Oparcie tylnego siedzenia nie jest
zablokowane.

Zwolniæ hamulec postojowy.

▼

Feststell- (zwolniæ hamulec
bremse
postojowy!)
Bremse lösen!

Jazda odbywa siê z zaci¹gniêtym
hamulcem postojowym.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Dok³adnie zablokowaæ oparcie tylnego
siedzenia.

▼

!

Mo¿liwa przyczyna

Dok³adnie zablokowaæ oparcie tylnego
siedzenia.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Wprowadziæ numer PIN karty SIM.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Gurt Fahrer (zapi¹æ pas bezpiebitte
czeñstwa kierowcy!)
anschnallen!
Gurt
(zapi¹æ pas bezpieBeifahrer
czeñstwa pasa¿era
bitte
z przodu!)
anschnallen!

Ê
Kofferraum
offen

(baga¿nik otwarty)

Komunikat ten jest wywietlany
zawsze wtedy, gdy otwarta jest
pokrywa baga¿nika.

▼

(system pasów bezpieczeñstwa, zjechaæ do
najbli¿szej ASO!)

Mo¿liwie szybko zjechaæ do stacji
obs³ugi.

▼

Gurtsystem
Werkstatt
aufsuchen!

Uszkodzenie systemu pasów
bezpieczeñstwa.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Zapni¹æ pas bezpieczeñstwa.

▼

<

Mo¿liwa przyczyna

Zapni¹æ pas bezpieczeñstwa.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Zamkn¹æ pokrywê baga¿nika.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

Mo¿liwe rozwi¹zanie
Zjechaæ do najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

▼

Mo¿liwa przyczyna

Zjechaæ do najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Uzupe³niæ poziom p³ynu ch³odz¹cego
( strona 288).

Wasser
(woda w paliwie)
im Kraftstoff
Werkstatt
(zjechaæ do najbli¿szej
aufsuchen! ASO!)

(filtr paliwa)

B
Kühlmittel (p³yn ch³odz¹cy)
Niveau prüfen! (sprawdziæ poziom
`
p³ynu!)
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Zbyt niski poziom p³ynu
ch³odz¹cego.

∇

(zjechaæ do najbli¿szej
ASO!)

▼

KraftstoffFilter
Werkstatt
aufsuchen!

Je¿eli konieczne jest czêste uzupe³nianie
p³ynu ch³odz¹cego, zleciæ sprawdzenie
uk³adu ch³odz¹cego w stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Schlüssel
Batterie
prüfen!

(Kluczyk)
(sprawdziæ stan
baterii!)

Schlüssel
nicht
erkannt!

(kluczyk nie rozpoznany!) Kluczyk KEYLESS-GO* nie zosta³
rozpoznany w czasie pracy silnika,
poniewa¿:
 nie ma kluczyka w samochodzie

Wymieniæ bateriê (

Niezw³ocznie zatrzymaæ samochód w taki
sposób, aby nie powodowaæ zagro¿enia
w ruchu.
odnaleæ kluczyk KEYLESS-GO lub u¿yæ
funkcji kluczyka.

∇

▼

Roz³adowane baterie kluczyka
KEYLESS-GO*.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

I

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

strona 393).

(kluczyk nie rozpoznany!) Kluczyk KEYLESS-GO* nie zosta³
rozpoznany.

▼

Schlüssel
nicht
erkannt!

Zmieniæ po³o¿enie kluczyka.

▼

 wystêpuj¹ zak³ócenia wywo³ane
przez silne ród³o fal radiowych. Je¿eli silnik zosta³ wy³¹czony, niemo¿liwe
jest blokowanie centralnego zamka oraz
uruchomienie silnika.

W razie potrzeby u¿yæ funkcji kluczyka.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Schlüssel
Werkstatt
aufsuchen!

(kluczyk, zjechaæ do
najbli¿szej ASO!)

Uszkodzenie systemu
KEYLESS-GO*.

Schlüssel
erneuern

(wymieniæ kluczyk)

Roz³adowane baterie kluczyka.
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▼

Schlüssel
(kluczyk rozpoznany
im Fahrzeug w samochodzie!)!
erkannt!

W czasie zamykania samochodu
zosta³ rozpoznany kluczyk znajduj¹cy siê w samochodzie.

Mo¿liwe rozwi¹zanie
Wyj¹æ kluczyk z samochodu.

▼

I

Mo¿liwa przyczyna

Zjechaæ do najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Zjechaæ do najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

Mo¿e byæ uszkodzony pasek
wieloklinowy.

▼

(p³yn ch³odz¹cy)
(stop, wy³¹czyæ silnik!)

Przerwaæ jazdê.
Uruchomiæ ponownie silnik po znikniêciu
komunikatu. W przeciwnym razie mo¿na
uszkodziæ silnik.

▼

Kühlmittel
Stopp,
Motor aus!

Zbyt wysoka temperatura p³ynu
ch³odz¹cego.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Natychmiast zatrzymaæ samochód i sprawdziæ stan paska wieloklinowego.
Je¿eli jest on zerwany:
▼

Ï

Mo¿liwa przyczyna

przerwaæ jazdê i powiadomiæ ASO
Mercedes-Benz.

Je¿eli jest dobry:
▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

niezw³ocznie zjechaæ do najbli¿szej
stacji obs³ugi Mercedes-Benz.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼
▼

_

Mo¿liwie szybko zleciæ wymianê
wentylatora.

▼

(p³yn ch³odz¹cy)
(zjechaæ do
najbli¿szej ASO!)

Zwróciæ uwagê na wskazania wskanika
temperatury p³ynu ch³odz¹cego.

Zaryglowaæ mechanizm regulacji
kierownicy.

▼

Kühlmittel
Werkstatt
aufsuchen!

Uszkodzony wentylator uk³adu
ch³odzenia.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Ï

Mo¿liwa przyczyna

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwie szybko zjechaæ do stacji
obs³ugi Mercedes-Benz.

Lenkrad(kierownica - zaryglowaæ
Verstellung mechanizm regulacji)
verriegeln
Uszkodzone lewe wiat³o mijania.

.
Abblendlicht (lewe wiat³o mijania)
links

Abblendlicht (prawe wiat³o mijania) Uszkodzone prawe wiat³o mijania.
rechts
Anzeige
defekt!
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Zjechaæ do najbli¿szego warsztatu.
(uszkodzony wskanik!) Usterka wskanika owietlenia.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

(lewy tylny
kierunkowskaz)
(aktywna funkcja owietlenia zastêpczego!)

Blinker
hinten RE
Ersatzlicht
aktiv!

(prawy tylny
Uszkodzone wiat³o prawego tylnego
kierunkowskaz)
kierunkowskazu. Funkcjê przejmuje
(aktywna funkcja o- inna lampa.
wietlenia zastêpczego!)

Blinker
Spiegel LI

(kierunkowskaz
Uszkodzone wiat³o kierunkowskazu
w lewym zewnêtrznym w lewym lusterku zewnêtrznym.
lusterku)
Komunikat wywietlany jest tylko
wtedy, gdy uszkodzone s¹ wszystkie
diody elektroluminescencyjne.

Blinker
Spiegel RE

(kierunkowskaz
Uszkodzone wiat³o kierunkowskazu
w prawym
w prawym lusterku zewnêtrznym.
zewnêtrznym lusterku) Komunikat wywietlany jest tylko
wtedy, gdy uszkodzone s¹
wszystkie diody
elektroluminescencyjne.

▼

Blinker
hinten LI
Ersatzlicht
aktiv!

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Uszkodzone wiat³o lewego tylnego
kierunkowskazu. Funkcjê przejmuje
inna lampa.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

.

Mo¿liwa przyczyna

Mo¿liwie szybko zleciæ wymianê diod.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwie szybko zleciæ wymianê diod.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

(lewy przedni
kierunkowskaz)
(aktywna funkcja owietlenia zastêpczego!)

Blinker
vorn re
Ersatzlicht
aktiv!

(prawy przedni
Uszkodzone wiat³o prawego przedkierunkowskaz)
niego kierunkowskazu. Funkcjê
(aktywna funkcja o- przejmuje inna lampa.
wietlenia zastêpczego!)

Bremslicht
Werkstatt
aufsuchen

(wiat³a stop)
(Zjechaæ do
najbli¿szej ASO)

Bremslicht
li

(lewe wiat³o stop)

wiat³o stop zapala siê z opónieniem lub wieci stale.

Uszkodzone lewe wiat³o stop.
Komunikat wywietlany jest tylko
wtedy, gdy uszkodzone s¹
Ersatzlicht (aktywna funkcja o- wszystkie diody elektroluminesaktiv!
wietlenia zastêpczego!) cencyjne. Funkcjê przejmuje
inna lampa.
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▼

Blinker
vorn li
Ersatzlicht
aktiv!

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

▼

Uszkodzone wiat³o lewego przedniego kierunkowskazu. Funkcjê
przejmuje inna lampa.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

▼

.

Mo¿liwa przyczyna

Mo¿liwie szybko zjechaæ do stacji
obs³ugi Mercedes-Benz .

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwie szybko zleciæ wymianê diod.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Fernlicht
links

(lewe wiat³o drogowe) Uszkodzone lewe wiat³o drogowe.

Fernlicht
rechts

(prawe wiat³o drogowe) Uszkodzone prawe wiat³o drogowe.

Anzeige
defekt!
Werkstatt
aufsuchen

(uszkodzony wskanik!) Usterka wskanika owietlenia.
(Zjechaæ do
najbli¿szej ASO).

▼

Uszkodzone jest trzecie wiat³o
stopu. Komunikat wywietlany jest
tylko wtedy, gdy uszkodzone s¹
wszystkie diody elektroluminescencyjne.

▼

3. Bremslicht (wiat³o stop)

Mo¿liwie szybko zleciæ wymianê diod.

Mo¿liwie szybko zleciæ wymianê diod.

▼

Bremslicht (prawe wiat³o stop)
re
Ersatzlicht (aktywna funkcja oaktiv!
wietlenia zastêpczego!)

Uszkodzone prawe wiat³o stopu.
Komunikat wywietlany jest tylko
wtedy, gdy uszkodzone s¹ wszystkie
diody elektroluminescencyjne.
Funkcjê przejmuje inna lampa.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

▼

.

Mo¿liwa przyczyna

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwie szybko zjechaæ do stacji
obs³ugi Mercedes-Benz.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Nebelschein- (lewe przednie
Uszkodzone jest lewe przednie
werfer
wiat³o przeciwmgielne) wiat³o przeciwmgielne.
links
Nebelschein- (prawe przednie
Uszkodzone jest prawe przednie
werfer
wiat³o przeciwmgielne) wiat³o przeciwmgielne.
rechts
Nebelschluss- (tylne wiat³o
licht
przeciwmgielne)
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Uszkodzone jest tylne wiat³o
przeciwmgielne.

▼

Uszkodzone jest prawe wiat³o
podwietlania tablicy rejestracyjnej.

▼

Kennzeichen- (prawe wiat³o podlicht rechts wietlania tablicy
rejestracyjnej)

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

▼

Kennzeichen- (lewe wiat³o podwietlicht links lania tablicy
rejestracyjnej)

Uszkodzone jest lewe wiat³o
podwietlania tablicy rejestracyjnej.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

▼

.

Mo¿liwa przyczyna

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

(lewe tylne wiat³o
Uszkodzone jest lewe wiat³o pozypozycyjne)
cyjne. Funkcjê przejmuje inna lampa.
(aktywna funkcja owietlenia zastêpczego!)

Schlusslicht
re
Ersatzlicht
aktiv!

(prawe tylne wiat³o
Uszkodzone jest prawe wiat³o pozypozycyjne)
cyjne. Funkcjê przejmuje inna lampa.
(aktywna funkcja owietlenia zastêpczego!)

Parklicht
hinten li
Ersatzlicht
aktiv!

(lewe tylne wiat³o
Uszkodzone jest lewe tylne wiat³o
postojowe)
postojowe. Funkcjê przejmuje
(aktywna funkcja o- inna lampa.
wietlenia zastêpczego!)

▼

Schlusslicht
li
Ersatzlicht
aktiv!

▼

Rückfahrlicht (prawe wiat³o cofania) Uszkodzone jest prawe wiat³o
rechts
cofania.

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Rückfahrlicht (lewe wiat³o cofania)
links

Uszkodzone jest lewe wiat³o
cofania.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê
ze stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

.

Mo¿liwa przyczyna

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

(lewe przednie
Uszkodzone jest lewe przednie
wiat³o postojowe)
wiat³o postojowe. Funkcjê przejmuje
(aktywna funkcja o- inna lampa.
wietlenia zastêpczego!)

Parklicht
vorn re
Ersatzlicht
aktiv!

(prawe przednie
Uszkodzone jest prawe przednie
wiat³o postojowe)
wiat³o postojowe. Funkcjê przejmuje
(aktywna funkcja o- inna lampa.
wietlenia zastêpczego!)

Lichtsensor (czujnik wiat³a)
Werkstatt
(zjechaæ do
aufsuchen! najbli¿szej ASO!)
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Uszkodzony jest czujnik wiat³a.
wiat³o zostaje w³¹czone
automatycznie.

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

Mo¿liwie szybko wymieniæ ¿arówkê.

Ustawiæ w systemie obs³ugi rêczn¹
obs³ugê wiat³a (
strona 128).
W³¹czyæ owietlenie za pomoc¹
w³¹cznika owietlenia.

∇

Parklicht
vorn li
Ersatzlicht
aktiv!

▼

(prawe tylne wiat³o
postojowe)
(aktywna funkcja owietlenia zastêpczego!)

▼

Parklicht
hinten re
Ersatzlicht
aktiv!

Mo¿liwie szybko skontaktowaæ siê ze
stacj¹ obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Uszkodzone jest prawe tylne wiat³o
postojowe. Funkcjê przejmuje
inna lampa.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

.

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

Mo¿liwie szybko zleciæ sprawdzenie
silnika w stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

Zamkn¹æ pokrywê komory silnika
(
strona 284).

▼

(przegl¹d silnika)

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Niezw³ocznie zatrzymaæ samochód tak,
aby nie powodowaæ zagro¿enia w ruchu.

▼

Uszkodzone mog¹ byæ:

±
Motor
Service

Mo¿liwa przyczyna

Wy³¹czyæ silnik.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Uzupe³niæ olej w silniku.

 instalacja wtrysku paliwa
 instalacja zap³onowa

Motorhaube
offen

(pokrywa komory
silnika otwarta)

:
Motorölstand (poziom oleju w silniku)
Stopp,
(zatrzymaæ siê, wy³¹Motor aus! czyæ silnik!)

Jazda odbywa siê z otwart¹ pokryw¹ komory silnika.
Brak oleju w silniku. Istnieje niebezpieczeñstwo uszkodzenia silnika.

∇

 uk³ad wydechowy
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Je¿eli konieczne jest czêstsze uzupe³nianie
oleju w silniku, zleciæ sprawdzenie silnika
pod k¹tem ewentualnych nieszczelnoci.
Zleciæ sprawdzenie oleju.
Zleciæ sprawdzenie systemu pomiarowego
w stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

∇

Sprawdziæ poziom oleju w silniku
(
strona 285) i w razie potrzeby
uzupe³niæ olej.

∇

Poziom oleju obni¿y³ siê do wartoci
krytycznej.

▼

(olej silnikowy)
(zjechaæ do
najbli¿szej ASO!)

▼

Motoröl
Werkstatt
aufsuchen!

Zleciæ odessanie oleju. Nale¿y przy tym
przestrzegaæ przepisów ustawowych.

▼

Motorölstand (poziom oleju w silniku) Wlano zbyt wiele oleju. Istnieje
Ölstand
(zredukowaæ objêtoæ niebezpieczeñstwo uszkodzenia
reduzieren! oleju!)
silnika lub katalizatora.

Bei Tankstopp (przy okazji tankowania)
1l Motoröl (dolaæ 1 litr oleju
einfüllen
silnikowego)

Sprawdziæ poziom oleju w silniku
(
strona 285) i w razie potrzeby
uzupe³niæ olej.

▼

Poziom oleju w silniku jest zbyt
niski.

:

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

W oleju znajduje siê woda.

Motorölstand (poziom oleju w silniku) Uszkodzony jest system pomiarowy.
Werkstatt
(zjechaæ do
aufsuchen! najbli¿szej ASO!)

380

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

Uszkodzenie opony (

Zatrzymaæ samochód bez wykonywania
gwa³townych manewrów kierownic¹
i hamulcami. Uwzglêdniæ przy tym
sytuacjê panuj¹c¹ na drodze.
Przebicie ogumienia (

Sprawdziæ cinienie powietrza w oponach
(
strona 295) i w razie potrzeby
skorygowaæ je.

∇

strona 405)

∇

strona 4o5).

∇

W co najmniej jednej oponie cinienie powietrza jest zbyt niskie.

▼

Reifendruck (cinienie powietrza
w ogumieniu)
Reifen
(sprawdziæ opony!)
überprüfen!

W co najmniej jednej oponie znacznie obni¿y³o siê cinienie
powietrza.

Zatrzymaæ samochód bez wykonywania
gwa³townych manewrów (skrêty, hamowanie). Stosowaæ siê do przepisów ruchu
drogowego.

▼

Reifendruck (cinienie powietrza
w ogumieniu)
Reifen
(sprawdziæ opony!)
überprüfen!

W co najmniej jednej oponie szybki spadek cinienia

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

Reifendruck (cinienie powietrza
Achtung
w ogumiu)
Reifendefekt (Uwaga! Uszkodzona
opona!)

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...
Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Aktualne wartoci cinienia s¹ zapamiêtywane w pamiêci systemu
(aktywny system kon- kontroli cinienia powietrza
troli cinienia powietrza w ogumieniu*.
w ogumieniu)
Uruchomiæ system kontroli cinienia powietrza w ogumieniu* (
strona 296).

∇

Reifendruck- (kontrola cinienia
 Wywietlane by³o wczeniej
kontrolle
w ogumieniu)
ostrze¿enieo cinieniu powietrza
Neu
(ponownie aktywowaæ!)
w ogumieniu.
aktivieren!
 W co najmniej jednej oponie
cinienie powietrza wzros³o
o ponad 0,3 bar.

382

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

Rifendruck
Kontrolle
aktiviert

Mo¿liwa przyczyna

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

▼

Usuñ z pojazdu dodatkowe elektroniczne
uk³ady pomiaru cinienia.

▼

System kontroli cinienia powietrza
w ogumieniu* przejciowo nie jest
gotowy do pracy, poniewa¿:

Mo¿liwe rozwi¹zanie

Je¿eli przyczyny zanikn¹ lub zostan¹ usuniête, nast¹pi samoczynna aktywacja
uk³adu kontroli cinienia w ogumieniu.

▼

Reifendruck- (kontrola cinienia
kontrolle zur w ogumieniu w tej
Zeit nicht chwili nieaktywna)
aktiv

Mo¿liwa przyczyna

Zleciæ stacji obs³ugi Mercedes-Benz
sprawdzenie uk³adu pomiaru cinienia
powietrza w ogumieniu.

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Zleciæ sprawdzenie kó³.

 w samochodzie znajduj¹ siê
dodatkowe elektroniczne uk³ady kontroli cinienia
 przekroczona zosta³a najwy¿sza dopuszczalna temperatura
w elektronicznym uk³adzie
kontroli cinienia
 Istniej¹ zak³ócenia wywo³ywane
przez inne ród³o fal radiowych
 zamontowane s¹ nieznane
uk³ady pomiaru cinienia

Reifendruckkontrolle
Werkstatt
aufsuchen!

(kontrola cinienia
w ogumieniu)
(zjechaæ do
najbli¿szej ASO!)

 Uszkodzony jest uk³ad kontroli
cinienia w ogumieniu lub uk³ad
pomiaru cinienia.
 Jedno ko³o zosta³o zamontowane bez elektronicznego uk³adu
pomiaru cinienia.
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Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

384

▼
▼

Zatrzymaæ samochód. Uwzglêdniæ przy
tym sytuacjê panuj¹c¹ na drodze.
Sprawdziæ oponê.
Sprawdziæ cinienie powietrza w oponie
i skorygowaæ je.
Zatrzymaæ samochód bez wykonywania
gwa³townych manewrów kierownic¹
i hamulcami. Uwzglêdniæ przy tym sytuacjê
panuj¹c¹ na drodze.
Awaria ogumienia (

∇

strona 405).

strona 405).

∇

Szybki spadek cinienia w prawym
przednim kole.

▼

Reifendruck (cinienie powietrza
VR
w przedniej prawej
oponie)
Achtung
(uwaga, ogumienie
Reifendefekt! uszkodzone!)

Awaria ogumienia (

▼

Reifendruck (cinienie powietrza
Cinienie powietrza w lewym
VL
w przedniej lewej oponie) przednim kole jest zbyt niskie.
Reifen
(sprawdziæ oponê!)
überprüfen!

Zatrzymaæ samochód bez wykonywania
gwa³townych manewrów kierownic¹
i hamulcami. Uwzglêdniæ przy tym sytuacjê
panuj¹c¹ na drodze.

▼

(cinienie powietrza
w przedniej lewej oponie)
(uwaga, ogumienie
uszkodzone!)

Szybki spadek cinienia w lewym
przednim kole.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

Reifendruck
VL
Achtung
Reifendefekt!

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

Zatrzymaæ samochód bez wykonywania
gwa³townych manewrów kierownic¹
i hamulcami. Uwzglêdniæ przy tym
sytuacjê panuj¹c¹ na drodze.
Przebicie ogumienia (

Zatrzymaæ samochód. Uwzglêdniæ przy
tym sytuacjê panuj¹c¹ na drodze.
Sprawdziæ oponê.
Sprawdziæ cinienie powietrza w oponie
i skorygowaæ je.

∇

▼
▼
▼

Cinienie powietrza w lewym tylnym
kole jest zbyt niskie.

Sprawdziæ cinienie powietrza w oponie
i skorygowaæ je.

▼

Reifendruck (cinienie powietrza
HL
w tylnej lewej oponie)
Reifen
(sprawdziæ oponê!)
überprüfen!

Szybki spadek cinienia w lewym
tylnym kole.

Sprawdziæ oponê.

▼

(cinienie powietrza
w tylnej lewej oponie)
(uwaga, ogumienie
uszkodzone!)

Zatrzymaæ samochód. Uwzglêdniæ przy
tym sytuacjê panuj¹c¹ na drodze.

▼

Reifendruck
HL
Achtung
Reifendefekt!

Cinienie powietrza w prawym
przednim kole jest zbyt niskie.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

Reifendruck (cinienie powietrza
VR
w przedniej prawej
oponie)
Reifen
(sprawdziæ oponê!)
überprüfen!

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

strona 405).

385

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

386

Zatrzymaæ samochód. Uwzglêdniæ przy
tym sytuacjê panuj¹c¹ na drodze.
Sprawdziæ oponê
Sprawdziæ cinienie powietrza w oponie
i skorygowaæ je.
Zatankowaæ paliwo na najbli¿szej stacji
benzynowej (
strona 279).

∇

∇

▼

Tankreserwe (rezerwa paliwa)

Obni¿enie poziomu paliwa
poni¿ej rezerwy.

▼

A

Awaria ogumienia (

▼

Reifendruck (cinienie powietrza
Cinienie powietrza w prawym
HR
w tylnej prawej oponie) tylnym kole jest zbyt niskie.
Reifen
(sprawdziæ oponê!)
überprüfen!

Zatrzymaæ samochód bez wykonywania
gwa³townych manewrów kierownic¹
i hamulcami. Uwzglêdniæ przy tym
sytuacjê panuj¹c¹ na drodze.

▼

(cinienie powietrza
w tylnej prawej oponie)
(uwaga, ogumienie
uszkodzone!)

Szybki spadek cinienia w prawym
tylnym kole.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

Reifendruck
HR
Achtung
Reifendefekt!

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym

strona 405).

Praktyczne rady
Co zrobiæ, gdy...

W

Niveau
prüfen!

(zjechaæ do
najbli¿szej ASO!)

W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeñstwo wypadku.

Niemo¿liwe jest dostarczenie informacji do systemu obs³ugi przez
(uszkodzony wskanik) kilka uk³adów elektronicznych.

▼

Anzeige
defekt
Werkstatt
aufsuchen!

Mo¿liwie szybko zjechaæ do stacji
obs³ugi Mercedes-Benz.

(uszkodzony wskanik)

Mo¿liwie szybko zjechaæ do stacji
obs³ugi Mercedes-Benz.

▼

±

Ostro¿nie kontynuowaæ jazdê.

(otwarte drzwi!)
Awaria wskaników jednego lub
kilku systemów.

Anzeige
defekt
Werkstatt
aufsuchen!

Zamkn¹æ drzwi.

Uzupe³niæ poziom p³ynu w spryskiwaczu
(
strona 291).

(zjechaæ do
najbli¿szej ASO!)

Mog³a nast¹piæ awaria nastêpuj¹cych systemów:
 wskanika temperatury p³ynu
ch³odz¹cego
 obrotomierza
 wskanika systemu TEMPOMAT
lub SPEEDTRONIC.

P³yn w uk³adzie sprys- Nast¹pi³ spadek poziomu p³ynu do
kiwacza
ok. 1/3 pojemnoci zbiornika.
(sprawdziæ poziom
p³ynu w spryskiwaczu!)

∇

Tür offen!

▼

Nie wszystkie drzwi s¹ zamkniête.

Mo¿liwe rozwi¹zanie

▼

Mo¿liwa przyczyna

▼

Komunikat na
wywietlaczu wielofunkcyjnym
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Praktyczne rady
Gdzie mo¿na znaleæ...
Gdzie mo¿na znaleæ...

Apteczka znajduje siê w schowku przy
przednim siedzeniu pasa¿era.

Wyj¹æ trójk¹t ostrzegawczy.

388

▼

▼

Obróciæ dwigniê w kierunku zgodnym ze strza³k¹.

▼

Wyjmowanie trójk¹ta ostrzegawczego

Ustawienie trójk¹ta ostrzegawczego
Odchyliæ stopy 1 na boki do do³u.

▼

Trójk¹t ostrzegawczy 1 zamocowany jest
na wewnêtrznej stronie baga¿nika.

Wyci¹gn¹æ odblaski boczne 2 do
góry a¿ do utworzenia kszta³tu trójk¹ta i po³¹czyæ je za pomoc¹ górnego przycisku 3.

Otwieranie schowka
▼

1 trójk¹t ostrzegawczy

Poci¹gn¹æ uchwyt 1 do góry.

▼

1 podpórki
2 odblaski boczne
3 przycisk

Odchyliæ pokrywê do przodu.

▼

Trójk¹t ostrzegawczy i apteczka

Wyj¹æ apteczkê.

Praktyczne rady

Ganica*
Ganica znajduje siê w schowku przy
fotelu kierowcy.

▼

Nale¿y regularnie sprawdzaæ datê
wa¿noci zawartoci apteczki i w razie potrzeby wymieniæ j¹.

Poci¹gn¹æ uchwyt 1 do góry.

▼

i

Odchyliæ pokrywê do przodu.

▼

Gdzie mo¿na znale¿æ...

Wyj¹æ ganicê.

i
Po ka¿dorazowym u¿yciu ganicê nale¿y nape³niæ.
Konieczne jest sprawdzanie ganicy
co 1 do 2 lat, w przeciwnym razie ganica mo¿e nie zadzia³aæ w razie
potrzeby.

Zestaw narzêdzi, podnonik
i ko³o zapasowe
Zestaw narzêdzi znajduje siê w baga¿niku w schowku pod pod³og¹.
Zestaw narzêdzi zawiera:
 obc¹¿ki uniwersalne
 dwa klucze p³askie
 wymienny wkrêtak p³aski/krzy¿owy
 uchwyt do holowania
 sworzeñ centruj¹cy
 przyrz¹d do wyjmowania
bezpieczników.
Podnonik przeznaczony jest tylko do
wymiany kó³. Do pracy pod samochodem
nale¿y stosowaæ specjalne podpórki.
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Gdzie mo¿na znaleæ...
Pojazdy z zestawem TIREFIT

1 zestaw narzêdzi, podnonik
2 elektryczna pompka do kó³
3 zestaw TIREFIT
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Pojazdy z ko³em zapasowym*

1 zestaw narzêdzi
klucz do kó³
podnonik
2 ko³o zapasowe

Praktyczne rady
Odblokowanie/blokowanie w sytuacji awaryjnej
Odblokowanie/blokowanie w sytuacji awaryjnej
Odblokowanie pojazdu

Odblokowanie drzwi kierowcy

Poci¹gn¹æ za suwak odblokowuj¹cy 2
i jednoczenie ca³kowicie wyj¹æ kluczyk
mechaniczny 1 z kluczyka.

Gdy niemo¿liwe jest odblokowanie lub
blokowanie drzwi kierowcy za pomoc¹
kluczyka, nale¿y u¿yæ kluczyka mechanicznego.

i
W przypadku odblokowania zamka `
drzwi kluczykiem mechanicznym nast¹pi zadzia³anie systemu zabezpieczaj¹cego przed kradzie¿¹ i w³amaniem. Istnieje wiele mo¿liwoci wy³¹czenia uruchomionych sygna³ów alarmowych:
 naciniêcie przycisku Œ lub
‹ na kluczyku
 w³o¿enie kluczyka do stacyjki

▼

1 kluczyk mechaniczny
2 suwak odblokowuj¹cy kluczyk
mechaniczny

 naciniêcie przycisku
KEYLESS-GO* (
strona 27).

∇

3 odblokowanie
4 zablokowanie
Odblokowaæ zamek drzwi kluczykiem
mechanicznym. W tym celu wsun¹æ
kluczyk mechaniczny do oporu do
zamka i obróciæ go w lewo.
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▼

▼

Obróciæ kluczyk w lewo do pozycji 1.

Sprawdziæ, czy przycisk zabezpieczaj¹cy w prawych przednich drzwiach
jest wciniêty. W razie potrzeby wcisn¹æ go rêcznie.

Poci¹gn¹æ za uchwyt pokrywy baga¿nika i podnieæ pokrywê.

▼

Zamkn¹æ drzwi kierowcy za pomoc¹
kluczyka mechanicznego.

▼

Niemo¿liwe jest odblokowanie ani blokowanie pokrywy baga¿nika funkcj¹ pilota (kluczyk).

W³o¿yæ kluczyk mechaniczny do zamkabaga¿nika.

▼

Odblokowanie baga¿nika

▼

Odblokowanie/blokowanie w sytuacji awaryjnej

W razie potrzeby zablokowaæ baga¿nik za pomoc¹ kluczyka mechanicznego.

Nale¿y w nastêpuj¹cy sposób blokowaæ
lub odblokowaæ zamek pokrywy baga¿nika kluczykiem mechanicznym:

Blokowanie samochodu
Niemo¿liwe jest zablokowanie samochodu za pomoc¹ kluczyka mechanicznego.

Nacisn¹æ w³¹cznik zamka centralnego w kokpicie (
strona 86).

∇

▼

Zamkn¹æ przednie drzwi pasa¿era.

▼

Samochód nale¿y zablokowaæ w nastêpuj¹cy sposób:

Zamek baga¿nika
1 odblokowanie
2 zablokowanie
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Je¿eli niemo¿liwe jest zablokowanie pokrywy baga¿nika za pomoc¹ wy³¹cznika
zdalnego sterowania baga¿nikiem, nale¿y docisn¹æ krawêd pokrywy rêcznie a¿
do zatrzaniêcia.

Praktyczne rady
Odblokowanie/blokowanie w sytuacji awaryjnej

Baterie nale¿y chroniæ przed dzieæmi.
W przypadku po³kniêcia baterii nale¿y natychmiast udaæ siê do najbli¿szego lekarza.

Kluczyk

Baterie nie stanowi¹ odpadów z gospodarstwa domowego! Wyczerpane
baterie nale¿y oddawaæ do stacji
obs³ugi Mercedes-Benz lub do punktu
zbiórki zu¿ytych baterii.

i
Baterie nale¿y wymieniaæ tylko parami. Do wszystkich urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zdalnego sterowania potrzebne s¹ guzikowe ogniwa typu
Mignon o napiêciu 2 V.
Wymianê baterii nale¿y powierzyæ
ASO Mercedes-Benz.

1 kluczyk mechanicznego
2 suwak odblokowuj¹cy
Wyj¹æ kluczyk mechaniczny 1.
W³o¿yæ kluczyk mechaniczny w poprzek w widoczny otwór.

Pojemnik baterii zosta³ odblokowany.

∇
∇

`Niebezpieczeñstwo zatrucia!

H

▼

Je¿eli baterie kluczyka s¹ wy³adowane,
niemo¿liwe jest blokowanie i odblokowanie samochodu.

Wskazówka ekologiczna

▼

Wymiana baterii
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1 pokrywa pojemnika baterii
2 baterie
▼

W³o¿yæ pojemnik na baterie z powrotem do obudowy kluczyka.

Pilot zdalnego sterowania
ogrzewaniem postojowym*

Odsun¹æ pokrywê 1.

▼

3 bateria
4 sprê¿yna

▼

Wyj¹æ stare baterie.

W³o¿yæ nowe baterie pod sprê¿ynkê
kontaktow¹ dodatnim biegunem do
góry.

▼

▼

Wyj¹æ pojemnik baterii kluczyka
mechanicznego.

▼

Odblokowanie/blokowanie w sytuacji awaryjnej

Wyj¹æ zu¿yte baterie.

Praktyczne rady

Dach otwierany/uchylany

Mechaniczne otwieranie i zamykanie
dachu otwieranego/uchylnego
Napêd znajduje siê za pulpitem obs³ugowym dachu.

Obróciæ kluczyk 1 do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
Otworzyæ pokrywê wlewu paliwa.

1 os³ona
Odchyliæ pokrywê 1 do do³u.

∇
∇

Zdemontowaæ praw¹, boczn¹ os³onê
baga¿nika.

▼

▼

1 kluczyk odblokowuj¹cy

▼

Nasun¹æ pokrywê 1 z powrotem na
nadajnik.

Awaryjne odblokowanie pokrywy
korka wlewu paliwa

▼

▼

W³o¿yæ nowe baterie. Nale¿y przy tym
zwróciæ uwagê na oznakowanie biegunów w obudowie nadajnika.

▼

Odblokowanie/blokowanie w sytuacji awaryjnej

395

Praktyczne rady

▼

1 otwór
2 korba
Uj¹æ korbê 2.
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W³o¿yæ bezpiecznik z powrotem.
W³¹czyæ zap³on.
Nacisn¹æ wy³¹cznik uchylaniadachu
a¿ do ca³kowitego uniesienia dachu
i przytrzymaæ go jeszcze przez
sekundê.

∇

▼

Jeli dach by³ poruszany mechanicznie,
nale¿y go na zakoñczenie ustawiæ w po³o¿eniu wyjciowym.

Wyj¹æ bezpiecznik z g³ównej skrzynki
bezpiecznikowej (
strona 425).

▼

Otworzyæ lub zamkn¹æ dach poprzez
pokrêcanie korb¹ w odpowiednim
kierunku.

▼

Ustawienie po³o¿enia wyjciowego
dachu otwieranego/uchylnego

▼

▼

W³o¿yæ korbê w otwór szeciok¹tny
znajduj¹cy siê pod otworem 1.

▼

Odblokowanie/blokowanie w sytuacji awaryjnej

Praktyczne rady

W przypadku wyst¹pienia usterki elektrycznej istnieje mo¿liwoæ rêcznego
odblokowania dwigni skrzyni biegów
z po³o¿enia P. Na przyk³ad w celu holowania pojazdu.

▼
▼

Wyj¹æ uchwyt do napojów*.

▼

Przytrzymaæ pokrywê pod k¹tem 45°.

▼

1 ko³ek

Otworzyæ schowek w konsoli
rodkowej.

W³o¿yæ odpowiedni przedmiot 1
(np. ko³ek) przez otwór i docisn¹æ go
do do³u.

▼

Rêczne odblokowanie po³o¿enia
parkingowego

Dwigniê skrzyni biegów przestawiæ
z pozycji P, trzymaj¹c ko³ek wciniêty do do³u.

▼

Odblokowanie/blokowanie w sytuacji awaryjnej

Wyj¹æ ko³ek 1.

i
Mo¿liwe jest teraz swobodne przesuwanie dwigni skrzyni biegów a¿ do
ponownego ustawienia jej w po³o¿eniu P.
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Praktyczne rady
Wymiana ¿arówek
Wymiana ¿arówek

¯arówki i wiat³a stanowi¹ istotny element bezpieczeñstwa pojazdu. Dlatego
te¿ nale¿y zwracaæ uwagê na to, aby
wszystkie wiat³a by³y zawsze sprawne.

wiat³a tylne

i
Gdy jedna z nastêpuj¹cych ¿arówek
ulegnie uszkodzeniu, inna przejmuje
jej funkcjê:

6
7

 kierunkowskaz
 wiat³a stop
 wiat³a postojowe
 wiat³a cofania.

wiat³a przednie
1
2
3
4

5
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¯arówka
Dodatkowy
kierunkowskaz
Kierunkowskazy
wiat³a mijania1
wiat³a drogowe
wiat³a pozycyjne, wiat³a
postojowe
Reflektory
przeciwmgielne

Typ
Diody elektroluminescencyjne
PY, 21 W
H7, 55 W
H7, 55 W
H6 W
H1, 55 W

8

1

¯arówka
Trzecie wiat³o
stop
Tylne wiat³o
przeciwmgielne
wiat³a cofania
i postojowe
Reflektor wiat³a
cofania
wiat³a stop

Typ
Diody elektroluminescencyjne
HiP
HiP

HiP
HiP
Diody elektroluminescencyjne*
Kierunkowskazy HiP
Owietlenie
tablicy
rejestracyjnej C 5 W

W pojazdach z reflektorami ksenonowymi* zainstalowane s¹ ¿arówki typu D2S-35W. Nie wolno samodzielnie wymieniaæ ¿arówek ksenonowych.

Praktyczne rady
Wymiana ¿arówek
Uwaga!
¯arówki i oprawy mog¹ byæ bardzo
gor¹ce. Dlatego nale¿y je przed wymian¹ ostudziæ.
¯arówki nale¿y przechowywaæ
w miejscu niedostêpnym dla dzieci.
Nie nale¿y u¿ywaæ ¿arówki, która
spad³a. ¯arówka mo¿e pêkn¹æ i spowodowaæ obra¿enia.
¯arówki H7 s¹ wype³nione pod cinieniem i w czasie wymiany mog¹ pêkn¹æ.
Dlatego wymieniaj¹c je, nale¿y u¿ywaæ okularów ochronnych i rêkawic.
¯arówki ksenonowe zasilane s¹ wysokim napiêciem. Wymiany ¿arówek
ksenonowych nie nale¿y dokonywaæ
samodzielnie, lecz nale¿y j¹ zleciæ
ASO Mercedes-Benz.

Przed rozpoczêciem wymiany
¿arówki
 Wymieniana ¿arówka powinna byæ
tego samego typu oraz mocy, przystosowana do napiêcia 12 V.
 Aby unikn¹æ zwarcia, nale¿y przed
wymian¹ ¿arówek wy³¹czyæ owietlenie.
 ¯arówki nale¿y chwytaæ tylko przez
czyst¹, nie strzêpi¹c¹ siê ciereczkê.
 Nie dotykaæ ¿arówek zat³uszczonymi
lub wilgotnymi rêkami.

 Wymianê diod elektroluminescencyjnych nale¿y zleciæ stacji obs³ugi
Mercedes-Benz. Dotyczy to nastêpuj¹cych wiate³:
 dodatkowe kierunkowskazy
w lusterku zewnêtrznym
 trzecie wiat³o stop
 wiat³a stop*.
 Wymianê ¿arówek ksenonowych
nale¿y powierzyæ ASO
Mercedes-Benz.

 Je¿eli nowa ¿arówka w dalszym ci¹gu nie wieci, nale¿y udaæ siê do stacji obs³ugi Mercedes-Benz.
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Wymiana ¿arówek

▼

Obróciæ oprawkê 1 wraz z ¿arówk¹
w lewo i wyj¹æ j¹.

▼

Docisn¹æ ¿arówkê i wykrêciæ j¹
z oprawki, obracaj¹c w lewo.
W³o¿yæ now¹ ¿arówkê do oprawki
i wkrêciæ j¹, obracaj¹c w prawo.
W³o¿yæ oprawkê do lampy i obróciæ
j¹ w prawo.

∇

▼
▼

Otwórzyæ pokrywê silnika
(
strona 284).

▼

Otworzyæ pokrywê silnika
( strona 284).

Wy³¹czyæ owietlenie.

▼

Wy³¹czyæ owietlenie.

Wymiana ¿arówki wiate³ drogowych
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▼
▼

Docisn¹æ ¿arówkê i wykrêciæ
j¹ z oprawki, obracaj¹c w lewo.

▼

1 oprawka ¿arówki kierunkowskazu
2 oprawka ¿arówki wiate³
drogowych
3 wiat³a pozycyjne i parkingowe

Obróciæ oprawkê 1 wraz z ¿arówk¹
w lewo i wyj¹æ j¹.

W³o¿yæ now¹ ¿arówkê do oprawki
i wkrêciæ j¹, obracaj¹c w prawo.

▼

∇

▼

Wymiana ¿arówek kierunkowskazów
przednich

▼

Wymiana ¿arówek w lampach
przednich

W³o¿yæ oprawkê do lampy i obróciæ
j¹ w prawo.

Praktyczne rady

Otworzyæ pokrywê silnika
(
strona 284).

▼

Wyj¹æ oprawkê 3 wraz z ¿arówk¹.

▼

Wykrêciæ ¿arówkê z oprawki, obracaj¹c j¹ w lewo i lekko dociskaj¹c.

▼

∇

▼

Wy³¹czyæ owietlenie.

▼

wiat³a pozycyjne i parkingowe

W³o¿yæ now¹ ¿arówkê do oprawki
i wkrêciæ j¹, obracaj¹c w prawo.

▼

Wymiana ¿arówek
W³o¿yæ z powrotem oprawkê.

i
Nale¿y regularnie sprawdzaæ ustawienie reflektorów.

401

Praktyczne rady

Owietlenie tablicy rejestracyjnej

wiat³a tylne
wiat³a tylne wyposa¿one s¹ w ¿arówki
typu HiP.
Uwaga!
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▼

W przypadku uszkodzenia wiate³
tylnych nale¿y zleciæ ich wymianê
stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

1 ruby
Wy³¹czyæ owietlenie.

▼

Nie wolno wymieniaæ ¿arówek wiate³ tylnych pojedynczo. ¯arówki wiate³ tylnych znajduj¹ siê pod cinieniem i mog¹ pêkn¹æ przy próbie ich
wymiany.

Wykrêciæ ruby i wyj¹æ lampê.

▼

Wymiana ¿arówek w lampach
tylnych

Wymieniæ ¿arówkê i w³o¿yæ z powrotem lampê.

▼

Wymiana ¿arówek

Wkrêciæ oba ruby.

Praktyczne rady
Wymiana piór wycieraczek

Za pomoc¹ prze³¹cznika zespolonego ustawiæ wycieraczkê w pozycji I
( strona 44).

Odchyliæ ramiê wycieraczki od szyby.
Ustawiæ pióro wycieraczki w poprzek.

▼

Obróciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 1.

Wyj¹æ pióro z ramienia wycieraczki.

▼

∇

▼

▼

Wymontowanie:

Przed rozpoczêciem wymiany pióra
wycieraczki nale¿y wyj¹æ kluczyk ze
stacyjki. W przeciwnym wypadku
wycieraczka mo¿e siê uruchomiæ,
co mo¿e spowodowaæ obra¿enia.
▼

Wycieraczkê nale¿y odchylaæ od szyby tylko w pozycji pionowej, w przeciwnym wypadku mo¿na uszkodziæ
pokrywê silnika.

Uwaga!

▼

Wymiana piór wycieraczek
!

Gdy ramiê wycieraczki znajduje siê
w pozycji pionowej, obróciæ kluczyk
w stacyjce do pozycji 0 i wyj¹æ go.
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Wymiana piór wycieraczek

▼

Obróciæ pióro tak, aby znalaz³o siê
w pozycji równoleg³ej do ramienia
wycieraczki.

▼

Nasun¹æ pióro na ramiê wycieraczki.

▼

Monta¿

Przy³o¿yæ ramiê wycieraczki z powrotem do szyby.

404

!
Nigdy nie nale¿y otwieraæ pokrywy
komory silnika, je¿eli ramiê wycieraczki jest odchylone do przodu.
Nie nale¿y przyk³adaæ do szyby ramienia wycieraczki bez pióra.
Wymianê pióra nale¿y zleciæ stacji obs³ugi Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
Przebicie opony

▼

W³¹czyæ wiat³a awaryjne.
Zatrzasn¹æ blokadê kierownicy w po³o¿eniu na wprost i zaci¹gn¹æ hamulec postojowy.
W³¹czyæ pierwszy lub wsteczny bieg.
lub

Pasa¿erowie powinni wysi¹æ z samochodu. Zwróciæ przy tym uwagê,
aby wysiedli poza obszarem ruchu.
Ustawiæ trójk¹t ostrzegawczy lub migaj¹ce wiat³a ostrzegawcze
( strona 388) w odpowiedniej odleg³oci od pojazdu. Przestrzegaæ
przy tym przepisów Kodeksu
drogowego.

∇

▼

Ustawiæ samochód mo¿liwie daleko
od intensywnego ruchu, na twardym
pod³o¿u.

▼

Przygotowanie samochodu

▼

Samochód jest wyposa¿ony w zestaw
TIREFIT lub w ko³o zapasowe*.

▼

Przebicie opony

U¿ycie zestawu TIREFIT
Uwaga!
Przy pracy z zestawem TIREFIT zabronione jest palenie, u¿ywanie
ognia oraz otwartego wiat³a.
Nale¿y unikaæ iskrzenia.
Za pomoc¹ zestawu TIREFIT mo¿na zaklejaæ niewielkie przebicia, w szczególnoci na bie¿niku opony. Zestaw TIREFIT mo¿na stosowaæ przy temperaturze
zewnêtrznej do -20°C.

▼

Ustawiæ dwigniê automatycznej
`skrzyni biegów w pozycji P.
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Naklej nalepkê na tablicê wskaników, w polu widzenia kierowcy.

▼

Butelka TIREFIT jest teraz otwarta.

 Je¿eli rodek uszczelniaj¹cy
TIREFIT dostanie siê do oczu lub
na skórê, nale¿y go natychmiast
dok³adnie sp³ukaæ czyst¹ wod¹.

 jazda przy bardzo niskim cinieniu powietrza lub jego braku
w oponie.
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Przykrêciæ w¹¿ 2 do butelki 1.

rodek uszczelniaj¹cy TIREFIT nie
mo¿e zetkn¹æ siê ze skór¹, oczami
ani odzie¿¹.

 uszkodzenia w pobli¿u obrêczy

Wbite cia³a obce, takie jak ruby lub
gwodzie, pozostawiæ w oponie.

Wstrz¹sn¹æ butelk¹ 1.

Uwaga!

 uszkodzenia (nak³ucia lub przeciêcia) opony wiêksze ni¿ ok.
4 mm

Nale¿y przerwaæ jazdê i powiadomiæ
najbli¿sz¹ stacjê obs³ugi
Mercedes-Benz.

▼

Wyj¹æ z baga¿nika zestaw TIREFIT
i do³¹czon¹ nalepkê o treci
max. 80 km/h.

▼

W nastêpuj¹cych przypadkach bezpieczeñstwo jest szczególnie zagro¿one, a zestaw TIREFIT nie bêdzie
stanowi³ pomocy:

▼

Uwaga!

▼

Przebicie opony

1 butelka TIREFIT
2 w¹¿ do nape³niania

 Odzie¿ zanieczyszczon¹ rodkiem TIREFIT nale¿y natychmiast
zmieniæ.
 W wypadku wyst¹pienia reakcji
alergicznych nale¿y natychmiast
skontaktowaæ siê z lekarzem.

Praktyczne rady

▼

Odkrêciæ kapturek z gniazda zaworu 6.

▼

Za pomoc¹ narzêdzia 4 wykrêciæ zawór 5 z gniazda zaworu 6. Od³o¿yæ
zawór 5 na czyste, suche miejsce.

▼

Wyj¹æ zamkniêcie 3 z wê¿a 2.

▼

rodek uszczelniaj¹cy TIREFIT
nale¿y chroniæ przed dzieæmi.

Nasuñ w¹¿ 2 na gniazdo zaworu 6.

▼

Przebicie opony

Butelkê ze rodkiem TIREFIT 1 trzymaæ przewodem do do³u, ale powy¿ej zaworu. Wielokrotnie ciskaæ butelkê, a¿ ca³a jej zawartoæ znajdzie
siê w oponie.

W przypadku po³kniêcia rodka
TIREFIT:
 nale¿y natychmiast dok³adnie
przep³ukaæ jamê ustn¹ i piæ du¿o wody
 nie nale¿y wywo³ywaæ wymiotów
 nale¿y natychmiast skontaktowaæ siê z lekarzem.
Nie wdychaæ oparów.

1
2
3
4
5
6

butelka TIREFIT
przewód do nape³niania
zalepka
narzêdzie do wykrêcania zaworu
zawór
gniazdo zaworu
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Wyj¹æ w¹¿ 2 i za pomoc¹ narzêdzia
4 wkrêciæ mocno zawór 5 w gniazdo
zaworu 6.

i
W wypadku wyp³yniêcia rodka
uszczelniaj¹cego nale¿y go pozostawiæ do wyschniêcia. Mo¿na go nastêpnie zdj¹æ podobnie jak foliê.

Przejechaæ oko³o 10 m do przodu lub
do ty³u.
rodek uszczelniaj¹cy TIREFIT rozp³ynie siê równomiernie w oponie.
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Wyj¹æ z baga¿nika pompkê
elektryczn¹.
1 pokrywa
2 z³¹cze wtykowe
3 w¹¿ sprê¿onego powietrza
z manometrem

Uwaga!
Nale¿y przestrzegaæ wskazówek producenta znajduj¹cych siê na nalepce
umieszczonej na pompce, dotycz¹cych bezpieczeñstwa!

▼

▼

Zamkn¹æ w¹¿ 2 za pomoc¹ zamkniêcia 3.

▼

Je¿eli stary zawór jest zanieczyszczony lub uszkodzony, nale¿y u¿yæ nowego, do³¹czonego do narzêdzia do
wykrêcania.

▼

i

Otworzyæ pokrywê 1.

▼

▼

Przebicie opony

Wyj¹æ z korpusu wtyk 2 i w¹¿ sprê¿onego powietrza 3 z manometrem.

Praktyczne rady

Po 5 minutach cinienie powietrza
w oponie musi osi¹gn¹æ wartoæ
co najmniej 1,8 bara.
Je¿eli nie mo¿na napompowaæ opony do wymaganego cinienia, nale¿y
ponownie przejechaæ samochodem
10 m do przodu lub do ty³u.
W ten sposób rodek uszczelniaj¹cy
TIREFIT zostanie lepiej rozprowadzony.

▼

Jeli opony nie mo¿na napompowaæ
do cinienia 1,8 bar, oznacza to,
¿e uszkodzenie jest zbyt du¿e.
Nale¿y przerwaæ jazdê i powiadomiæ
stacjê obs³ugi Mercedes-Benz lub
Service 24h.
Nacisn¹æ wy³¹cznik umieszczony na
pompce do pozycji 0.
Obróciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 0.

Pompka jest wy³¹czona.

∇
∇

Pompka elektryczna jest w³¹czona.
Opona jest pompowana.

Pompkê mo¿na ponownie u¿yæ po
ostudzeniu.

Uwaga!

▼

Nacisn¹æ wy³¹cznik umieszczony na
pompce do pozycji I.

Nie nale¿y u¿ywaæ pompki elektrycznej d³u¿ej ni¿ 6 minut. W przeciwnym
wypadku nast¹pi jej przegrzanie.

Ponownie napompowaæ oponê.

▼

Obróciæ kluczyk w stacyjce do pozycji 1.

!

▼

▼
▼

W³o¿yæ wtyk 2 do gniazdka zapalniczki.

▼

Przykrêciæ w¹¿ sprê¿onego powietrza
3 do gniazda zaworu.

▼

Przebicie opony
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Praktyczne rady

▼

Od³¹czyæ pompkê.

▼

W³o¿yæ pompkê do baga¿nika.

▼

Przebicie opony

Natychmiast kontynuowaæ jazdê.

▼

W ten sposób rodek uszczelniaj¹cy
TIREFIT zostanie rozprowadzony
w oponie.
Po up³ywie oko³o 10 minut zatrzymaæ
samochód i sprawdziæ cinienie
w oponie.

Uwaga!
Je¿eli cinienie w oponie wynosi
mniej ni¿ 1,3 bar, oznacza to, ¿e
uszkodzenie opony jest zbyt du¿e.
Nale¿y przerwaæ jazdê i powiadomiæ
stacjê obs³ugi Mercedes-Benz lub
Service 24h.
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Je¿eli cinienie w oponie wynosi co
najmniej 1,3 bar, nale¿y je skorygowaæ (wartoci cinienia  patrz pokrywa wlewu paliwa).
Nale¿y dojechaæ do najbli¿szej stacji
obs³ugi Mercedes-Benz i wymieniæ
oponê.
Uwaga!
Nie nale¿y przekraczaæ maksymalnej
prêdkoci 80 km/h.
Naklejka max. 80 km/h musi zostaæ umieszczona w polu widzenia
kierowcy, na zestawie wskaników.
Mog¹ byæ pogorszone w³asnoci
jezdne samochodu.

Wskazówka ekologiczna

H

Zu¿yty zestaw TIREFIT nale¿y przekazaæ do utylizacji w ASO
Mercedes-Benz.
Zestaw TIREFIT nale¿y wymieniaæ
co cztery lata w stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
Przebicie opony

▼

Wyj¹æ ko³o zapasowe z baga¿nika.

▼

▼

∇

Nast¹pi zwolnienie uchwytu.

Na poziomej drodze:
Pod³o¿yæ kliny z przodu i z ty³u pod
ko³a znajduj¹ce siê po przek¹tnej.
Na pochy³ociach:
Pod³o¿yæ kliny pod oba ko³a osi,
która nie bêdzie podnoszona.

Wyj¹æ zestaw narzêdzi i podnonik
ze schowka znajduj¹cego siê pod
pod³og¹ baga¿nika (
strona 389).

∇
∇

Nigdy nie nale¿y stosowaæ wiêcej ni¿
jedno dojazdowe ko³o zapasowe.

Obróciæ uchwyt uchwyt mocuj¹cy
ko³a zapasowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Za pomoc¹ klinów lub podobnych
przedmiotów zabezpieczyæ samochód przed toczeniem siê.

∇

W najbli¿szej ASO Mercedes-Benz
nale¿y wymieniæ dojazdowe ko³o
zapasowe na zwyk³e.

Podnoszenie samochodu

▼

Dojazdowego ko³a zapasowego nale¿y u¿ywaæ przez krótki okres, nie
przekraczaj¹c prêdkoci 80 km/h.

▼

Po zamontowaniu ko³a zapasowego dojazdowego pogarszaj¹ siê w³aciwoci jezdne samochodu. Nale¿y
odpowiednio dostosowaæ styl jazdy.

Samochód nale¿y przygotowaæ w ni¿ej
opisany sposób ( strona 405).

▼

Uwaga!

Przygotowanie samochodu

▼

Wymiana ko³a jezdnego na
ko³o dojazdowe*

411
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Poluzowaæ ko³o przeznaczone do wymiany o mniej wiêcej1 obrót rub. Nie
wykrêcaæ rub ca³kowicie.

Punkty podporowe podnonika znajduj¹ siê za wnêkami kó³ przednich i przed
wnêkami kó³ tylnych.
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1 punkt podporowy podnonika
2 podnonik
3 korba
▼

▼

Przebicie opony

Umieciæ podnonik 2 w odpowiednim punkcie podporowym 1.

Zwróciæ uwagê na to, aby podpórka znajdowa³a siê dok³adnie pod punktem podporowym.

Praktyczne rady

Podnonik nale¿y zak³adaæ tylko
w przewidzianych do tego celu punktach podporowych.
Je¿eli podnonik nie zostanie prawid³owo za³o¿ony, samochód mo¿e
z niego spaæ.

▼

Podnonik przeznaczony jest wy³¹cznie do krótkotrwa³ego unoszenia
pojazdu przy wymianie ko³a. Nie nadaje siê do prowadzenia prac pod
samochodem. Nigdy nie wolno k³aæ
siê pod uniesionym samochodem.
Nie wolno uruchamiaæ silnika, gdy
samochód jest uniesiony.

Na jej miejsce wkrêciæ sworzeñ centruj¹cy 1 znajduj¹cy siê w zestawie
narzêdzi.

▼

Uwaga!

Uwaga!

Wykrêciæ pozosta³e ruby.

!
Nie k³aæ rub na piasku lub w miejscach zanieczyszczonych, gdy¿ mog¹
zostaæ uszkodzone gwinty rub i piasta ko³a.
▼

Obracaæ korbê 3 tak d³ugo, a¿ opona
uniesie siê najwy¿ej o 3 cm od pod³o¿a.

▼

▼

Przebicie opony

Zdj¹æ ko³o.

Wykrêciæ ca³kowicie rubê znajduj¹c¹ siê najwy¿ej.
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Uwaga!
Uszkodzone lub zardzewia³e ruby
kó³ nale¿y wymieniæ na nowe.

▼

Monta¿ nowego ko³a

Oczyciæ powierzchnie przylegania
ko³a i piasty.

▼

Przebicie opony

Nasun¹æ ko³o zapasowe na sworzeñ
centruj¹cy i docin¹æ je.

rub kó³ nie nale¿y nigdy pokrywaæ
olejem ani smarem.

Nale¿y u¿ywaæ tylko rub przewidzianych do danego ko³a i samochodu.
Nale¿y u¿ywaæ tylko rub
Mercedes-Benz oznakowanych
znakiem firmowym Mercedes. Inne
ruby mog¹ siê luzowaæ podczas
jazdy.
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▼

Je¿eli jest uszkodzony gwint piasty
ko³a, nie wolno kontynuowaæ jazdy.
Nale¿y powiadomiæ stacjê obs³ugi
Mercedes-Benz lub Service 24h.

Wkrêciæ ruby i lekko je dokrêciæ.

Uwaga!
1 ruby do wszystkich kó³ oferowanych przez wytwórniê.

Nie nale¿y dokrêcaæ mocno rub,
gdy samochód jest uniesiony, gdy¿
mo¿e on spaæ z podnonika.

Praktyczne rady

▼

Opuciæ samochód z podnonika.
W tym celu obracaj korbê w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara tak d³ugo, a¿ samochód mocno osi¹dzie na pod³o¿u.

▼

Opuszczanie samochodu
z podnonika

Od³o¿yæ podnonik na bok.

▼

Wykrêciæ sworzeñ centruj¹cy i wkrêciæ ostatni¹ rubê.

Równomiernie dokrêciæ mocno ruby w podanej kolejnoci. Moment
dokrêcania musi wynosiæ 130 Nm.

i

Je¿eli ruby kó³ nie zosta³y dokrêcone
momentem 130 Nm, mog¹ siê
zluzowaæ.

Uszkodzone ko³o zapakowaæ do foliê
ochronn¹ do³¹czon¹ do ko³a zapasowego i w³o¿yæ je do baga¿nika.
Uszkodzone ko³o mo¿na równie¿
przykrêciæ we wnêce ko³a zapasowego. W tym wypadku szalê z wnêki ko³a
zapasowego nale¿y w³o¿yæ do baga¿nika.

Skrêciæ podnonik do po³o¿enia wyjciowego i w³o¿yæ go wraz z pozosta³y mi narzêdziami z powrotem do baga¿nika.

Kontrolê cinienia powietrza w oponach nale¿y uaktywniæ dopiero wówczas, gdy wszystkie ko³a s¹ napompowane.

Uwaga!

▼

▼

Przebicie opony

1 - 5 ruby kó³
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Obs³uga akumulatora
Obs³uga akumulatora

Akumulator zasilaj¹cy odbiorniki elektryczne znajduje siê w baga¿niku.

!
Przed odkrêceniem lub zdjêciem zacisków biegunów akumulatora nale¿y wy³¹czyæ silnik. W przeciwnym razie mo¿na uszkodziæ urz¹dzenia elektroniczne, np. alternator.

!

Akumulator w baga¿niku
1 biegun ujemny
2 biegun dodatni
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Je¿eli samochód jest wyposa¿ony
w system TELEAID*, nale¿y ustawiæ
telefon w trybie pracy serwisowej.
W przeciwnym razie po od³¹czeniu
akumulatora samochodowego nast¹pi roz³adowanie baterii awaryjnej.
Patrz osobna instrukcja obs³ugi
telefonu.

Uwaga!
Na akumulatorze nie wolno k³aæ
¿adnych przedmiotów metalowych.
W przeciwnym razie mo¿na spowodowaæ zwarcie.
Nale¿y stosowaæ tylko akumulatory
zabezpieczone przed wyciekiem, ¿eby w razie wypadku nie zosta³y poparzone osoby jad¹ce samochodem.

Praktyczne rady

▼

Odchyliæ obejmê do góry i wyj¹æ
akumulator.

▼

Odkrêciæ rubê zabezpieczaj¹c¹ akumulator przed przesuwaniem siê
w baga¿niku.

Zaci¹gn¹æ mocno hamulec postojowy lub w wypadku automatycznej
skrzyni biegów*  ustawiæ dwigniê
skrzyni biegów w po³o¿eniu P.

▼

 Nie mo¿na obróciæ kluczyka
w stacyjce lub naciniêcie przycisku KEYLESS-GO * znajduj¹cego siê na dwigni skrzyni biegów
pozostaje bez reakcji.

Wyjmowanie akumulatora

Za pomoc¹ klucza p³askiego 10 znajduj¹cego siê w zestawie narzêdzi odkrêciæ ujemny zacisk akumulatora.

▼

Gdy akumulator jest od³¹czony:
 Nie dzia³a wspomaganie hamowania.
W tym wypadku do hamowania
potrzebna jest wiêksza si³a, a skok
peda³u hamulca wyd³u¿a siê.
Peda³ hamulca nale¿y nacisn¹æ
z ca³ej si³y.

Od³¹czanie akumulatora

Zdj¹æ pokrywê zacisku dodatniego.

▼

Uwaga!

▼

Obs³uga akumulatora

Odkrêciæ dodatni zacisk akumulatora.

 Dwignia skrzyni biegów jest zablokowana w po³o¿eniu P.
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Uwaga!
Podczas ³adowania nie nale¿y pochylaæ siê nad akumulatorem.
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W ¿adnym wypadku nie wolno zamieniæ miejscami zacisków biegunów!
W przeciwnym razie mo¿e nast¹piæ
uszkodzenie uk³adów elektronicznych samochodu.

 ustawiæ zegar (

strona 124)

∇

!

 wyregulowaæ system ESP
(
strona 354)

∇

Pod³¹czyæ zacisk bieguna ujemnego.

 wprowadziæ kod radia
(patrz: instrukcja obs³ugi radia)
 wyregulowaæ szyby boczne
(
strona 202)
 wyregulowaæ dach przesuwany
( strona 203), ( strona 205).

∇

Nigdy nie nale¿y ³adowaæ zamontowanego akumulatora. W czasie ³adowania mog¹ siê ulatniaæ gazy i mog¹
nastêpowaæ wydmuchy powoduj¹ce
uszkodzenia lakieru lub odbarwienia
samochodu, a tak¿e obra¿enia osób.

Pod³¹cyæz zacisk bieguna dodatniego i zamocowaæ jego pokrywê.

Po przerwaniu dop³ywu pr¹du
(np. przez powtórne pod³¹czeni
akumulatora) nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:

∇

!

Wy³¹czyæ wszystkie odbiorniki
elektryczne.

i

∇

Zamontowaæ akumulator z powrotem, wykonuj¹c czynnoci w odwrotnejkolejnoci.

▼

▼

Na³adowaæ akumulator. Przestrzegaæ
instrukcji obs³ugi prostownika.

▼

Pod³¹czanie akumulatora

▼

£adowanie akumulatora

▼

Obs³uga akumulatora

Praktyczne rady
Awaryjne uruchamianie silnika
Awaryjne uruchamianie silnika

 Przy uruchamianiu silnika z obcego
akumulatora nale¿y zwróciæ uwagê
na to, by mia³ on napiêcie 12V.
 Do uruchamiania silnika z obcego
akumulatora nale¿y u¿ywaæ tylko kabli, które posiadaj¹ zabezpieczenie
przed przypadkow¹ zmian¹ biegunów. Dalsze informacje mo¿na uzyskaæ w ASO Mercedes-Benz.

Nale¿y unikaæ czêstych, d³ugich prób
uruchamiania silnika.
Nie nale¿y uruchamiaæ silnika za pomoc¹ szybkiej ³adowarki.
Uwaga!
Podczas uruchamiania silnika z obcego ród³a nie nale¿y pochylaæ siê
nad akumulatorem.

Nale¿y unikaæ iskrzenia. Nie wolno
zbli¿aæ siê do akumulatora z otwartym ogniem, nie paliæ papierosów.
Podczas pracy przy akumulatorze
nale¿y przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa i podj¹æ rodki zabezpieczaj¹ce ( strona 289).

∇

!

Niebezpieczeñstwo wybuchu!

▼

 Nie wolno uruchamiaæ silnika, gdy
akumulator jest zamarzniêty. Nale¿y
go najpierw odmroziæ.

Przewody rozruchowe z zabezpieczeniem przed przypadkow¹ zmian¹ biegunów mo¿na otrzymaæ w ka¿dej
ASO Mercedes-Benz.

Upewniæ siê, ¿e pojazdy nie stykaj¹
siê ze sob¹.

▼

 Z pomocy przy uruchamianiu silnika
mo¿na korzystaæ tylko przy zimnym
silniku i ostudzonym katalizatorze.

i

Zaci¹gn¹æ mocno hamulec postojowy lub w przypadku automatycznej
skrzyni biegów*  ustawiæ dwigniê
skrzyni biegów w pozycji P.

▼

Je¿eli akumulator jest roz³adowany, kierowca innego samochodu mo¿e za pomoc¹ kabli startowych udzieliæ pomocy
w uruchomieniu silnika. Nale¿y przy tym
przestrzegaæ nastêpuj¹cych wskazówek:

Wy³¹czyæ wszystkie odbiorniki
elektryczne.
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▼
▼
▼

Za pomoc¹ przewodu rozruchowego
po³¹czyæ ujemny biegun 4 akumulatora obcego z mas¹ samochodu 3
w baga¿niku. Pod³¹czenie zacz¹æ
od akumulatora obcego 4.

Gdy nast¹pi uruchomienie silnika,
w³¹czyæ kilka odbiorników elektrycznych, np. dmuchawê, ogrzewanie tylnej szyby. Nie w³¹czaæ wiate³.
Chwilê odczekaæ.

▼

W pojedzie, z którego pomocy korzysta siê, uruchomiæ silnik i pozostawiæ go na obrotach biegu ja³owego.

Uruchomiæ silnik.

Od³¹czyæ przewody rozruchowe najpierw od masy 3 i od bieguna ujemnego 4 akumulatora, a nastêpnie od
biegunów dodatnich 1 i 2.

▼

▼
▼

Za pomoc¹ przewodu rozruchowego
po³¹czyæ bieguny dodatnie 1 i 2 akumulatorów. Wykonywanie po³¹czenia
rozpoczn¹æ od akumulatora obcego 1.

▼

1 biegun dodatni obcego
akumulatora
2 biegun dodatni w³asnego
akumulatora
3 masa
4 biegun ujemny obcego
akumulatora

Wy³¹cz niepotrzebne odbiorniki
elektryczne.

▼

Awaryjne uruchamianie silnka

Zleciæ sprawdzenie akumulatora
w najbli¿szej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Praktyczne rady
Holowanie
Holowanie
Uwaga!
W czasie holowania nale¿y korzystaæ
z holu sztywnego, gdy:
 silnik nie pracuje
 uszkodzony jest uk³ad hamulcowy
SBC
 uszkodzone jest zasilanie elektryczne lub pok³adowa sieæ elektryczna.
Jeli silnik nie pracuje, brak jest
wspomagania uk³adu kierowniczego.

Uk³ad hamulcowy SBC wymaga zasilania energi¹ elektryczn¹.
W wypadku holowania samochodu
z uszkodzonym zasilaniem elektrycznym i wy³¹czonym silnikiem,
nastêpuje prze³¹czenie uk³adu hamulcowego SBC do trybu awaryjnego. W tym wypadku do hamowania potrzebna jest wiêksza si³a,
a skok peda³u hamulca wyd³u¿a siê.
Peda³ hamulca nale¿y nacisn¹æ
z ca³ej si³y.
Dopuszczalna masa ca³kowita pojazdu, który ma byæ uruchamiany
przez ci¹gniêcie lub holowany, nie
mo¿e przekraczaæ ca³kowitej masy
pojazdu holuj¹cego.

Przy holowaniu nale¿y przestrzegaæ przepisów obowi¹zuj¹cych w danym kraju.
Zamiast holowania samochodu lepiej
zleciæ jego transport na lawecie. Do holowania samochodu nale¿y u¿ywaæ holu
sztywnego.
Samochód mo¿na holowaæ na odleg³oæ
nie wiêksz¹ ni¿ 50 km. Prêdkoæ holowania nie mo¿e przekraczaæ 50 km/h.

i
Przed rozpoczêciem holowania wy³¹czyæ funkcj¹ automatycznego ryglowania centralnego zamka po ruszeniu. W przeciwnym razie mo¿na przy
holowaniu lub pchaniu zablokowaæ
drzwi pojazdu.
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Praktyczne rady
Holowanie

 Nie mo¿na uruchamiaæ silnika przez
holowanie, gdy samochód posiada
automatyczn¹ skrzyniê biegów.

∇

 Je¿eli nie nast¹pi uruchomienie silnika, nale¿y spróbowaæ uruchomiæ silnik z obcego akumulatora
(
strona 419).
 Je¿eli nie nast¹pi uruchomienie silnika z obcego akumulatora, nale¿y samochód odholowaæ do stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.
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Montowanie uchwytu do holowania

Otwieranie os³ony z przodu

 Je¿eli w samochodzie nast¹pi³o
uszkodzenie skrzyni biegów, nale¿y
go holowaæ tylko przy od³¹czonym
wale napêdowym.
 Dwigniê automatycznej skrzyni biegów nale¿y ustawiæ w po³o¿eniu N.
Je¿eli w samochodzie wyposa¿onym
w system Sequentronic ustawienie
dwigni skrzyni biegów w po³o¿eniu
N nie jest mo¿liwe, nale¿y wymontowaæ wa³ napêdowy.

1 os³ona
▼

 W czasie holowania akumulator musi
byæ pod³¹czony i na³adowany. W przeciwnym razie niemo¿liwe jest w³¹czenie zap³onu i brak jest wspomagania
uk³adu kierowniczego oraz hamulcowego.

 W wypadku holowania samochodu
z uniesion¹ przedni¹ / tyln¹ osi¹ zap³on musi byæ wy³¹czony.

Nacisn¹æ os³onê 1 do ty³u jak wskazuje strza³ka.

▼

Nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad

Zdj¹æ os³onê 1.

Praktyczne rady
Holowanie

Przykrêciæ uchwyt do holowania
w prawo, do oporu.
W³o¿yæ uchwyt klucza do kó³
w uchwyt do holowania i mocno
go dokrêciæ.

∇

▼

Wyj¹æ z zestawu narzêdzi
(
strona 389) uchwyt do holowania i klucz do kó³.

▼

Mocowanie uchwytu do holowania

▼

Otwieranie os³ony z ty³u

▼

Nacisn¹æ os³onê 2 do ty³u jak wskazuje strza³ka.

▼

2 os³ona

Zdj¹æ os³onê 2.

!

!
W przypadku holowania samochodu
z uniesion¹ przedni¹ / tyln¹ osi¹ zap³on musi byæ wy³¹czony. W przeciwnym razie dzia³anie systemu ESP
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie uk³adu hamulcowego.

!
Nie nale¿y holowaæ samochodu dalej ni¿ 50 km. Nie nale¿y przekraczaæ
prêdkoci holowania 50 km/h,
w przeciwnym razie mo¿e nast¹piæ
uszkodzenie skrzyni biegów.

Linkê holownicz¹ lub hol sztywny
mo¿na mocowaæ tylko do uchwytu do
holowania. W przeciwnym razie mo¿e
nast¹piæ uszkodzenie samochodu.
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Praktyczne rady

Na³o¿yæ os³onê i zatrzan¹æ j¹.
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▼

▼
▼

Odkrêciæ uchwyt.

▼

W³o¿yæ uchwyt klucza do kó³
w uchwyt do holowania i obróciæ go
w lewo.

Uchwyt do holowania i klucz do kó³
w³o¿yæ do zestawu narzêdzi.

▼

Wyj¹æ klucz do kó³ z zestawu narzêdzi (
strona 389).

∇

▼

Demonta¿ uchwytu do holowania

W³¹czyæ zap³on (kluczyk w stacyjce
powinien siê znaleæ w pozycji 2).

▼

Holowanie

Ustawiæ dwigniê skrzyni biegów
w pozycji N.

Transport samochodu
Je¿eli zleca siê transport samochodu na
lawecie, mo¿na u¿yæ uchwytu do holowania.
W tym celu nale¿y ustawiæ dwigniê
automatycznej skrzyni biegów
w po³o¿eniu N.
Samochód nale¿y mocowaæ tylko za ko³a
lub opony. W przeciwnym razie mo¿e
nast¹piæ jego uszkodzenie.

Praktyczne rady
Bezpieczniki

G³ówna skrzynka bezpiecznikowa znajduje siê w tablicy rozdzielczej za wy³¹cznikiem wiate³, a dodatkowa  w baga¿niku, z lewej strony.

Zamykanie
▼

G³ówna skrzynka bezpiecznikowa

Zaczepiæ pokrywê z przodu.

▼

Bezpieczniki

Zamkn¹æ pokrywê do momentu
zatrzaniêcia.

Wykaz przeznaczenia poszczególnych bezpieczników
Wykaz przeznaczenia poszczególnych
bezpieczników w postaci z³o¿onej kartki
znajduje siê w g³ównej skrzynce bezpiecznikowej 1. Podane s¹ w nim równie¿ wartoci znamionowe bezpieczników.

Bezpieczniki zastêpcze
Bezpieczniki zastêpcze znajduj¹ siê
w zestawie narzêdzi.
.

i
1 g³ówna skrzynka bezpiecznikowa

▼

Otwieranie
Wyj¹æ pokrywê na zewn¹trz.

2 dodatkowa skrzynka bezpiecznikowa w baga¿niku

Przyrz¹d do wyjmowania
bezpieczników
Przyrz¹d do wyjmowania bezpieczników
znajduje siê w zestawie narzêdzi, w baga¿niku.

Nale¿y stosowaæ tylko bezpieczniki
o w³aciwej wartoci znamionowej,
wypróbowane i zatwierdzone przez
firmê DaimlerChrysler.
Uszkodzonych bezpieczników nie
wolno naprawiaæ ani mostkowaæ.
Przyczynê nale¿y ustaliæ i usun¹æ
w stacji obs³ugi Mercedes-Benz.
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Dane techniczne
Oryginalne czêci zamienne Mercedes-Benz
Uk³ady elektroniczne pojazdu
Tabliczki znamionowe
Silnik
Prêdkoci
Opony i ko³a
Wymiary pojazdu
Masa pojazdu
Materia³y eksploatacyjne i pojemnoci
Czêstotliwoci pilota otwierania bramy gara¿owej*
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Dane techniczne
Oryginalne czêci zamienne Mercedes-Benz
W rozdziale Dane techniczne znajduj¹
siê niezbêdne dane techniczne pojazdu.
Niektóre podane wartoci s¹ tymczasowe lub wyliczone. Podczas drukowania
niniejszej instrukcji obs³ugi nie by³y jeszcze dostêpne ostateczne wartoci
i niektóre dane.

Oryginalne czêci zamienne Mercedes-Benz
Dopuszczone do stosowania w danym
typie pojazdu czêci oryginalne oraz czêci do przebudowy i wyposa¿enia dodatkowego s¹ przez firmê DaimlerChrysler
sprawdzane pod wzglêdem jakoci, niezawodnoci i bezpieczñstwa.

Firma DaimlerChrysler nie mo¿e oceniæ
innych czêci, pomimo ci¹g³ej obserwacji
rynku. Dlatego firma DaimlerChrysler nie
bierze ¿adnej odpowiedzialnoci za ich
zastosowanie w pojazdach marki Mercedes-Benz, nawet gdyby przed³o¿ono dokument odbioru lub urzêdowe zezwolenie.
Dlatego nale¿y stosowaæ wy³¹cznie oryginalne czêci marki Mercedes-Benz
oraz czêci do przebudowy i wyposa¿enia dodatkowego, które zosta³y dopuszczone dla danego typu pojazdu!
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Wskazówka ekologiczna

H

Firma DaimlerChrysler oferuje regenerowane podzespo³y i czêci zamienne, których jakoæ jest taka sama,
jak czêci nowych. Dlatego gwarancja
jest taka sama, jak dla czêci nowych.
W Niemczech oraz niektórych innych
krajach okrelone czêci dopuszczane s¹
do zabudowy lub przebudowy tylko wtedy, gdy odpowiadaj¹ normom okrelonym przepisami prawa. Wszystkie
oryginalne czêci zamienne marki
Mercedes-Benz spe³niaj¹ ten wymóg.

Dane techniczne
Oryginalne czêci zamienne Mercedes-Benz
Je¿eli u¿ywa siê czêci, które nie zosta³y
sprawdzone i dopuszczone przez firmê
DaimlerChrysler, mo¿e wygasn¹æ dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Czêci oryginalne marki Mercedes-Benz
oraz dozwolone czêci do przebudowy
i wyposa¿enia dodatkowego mo¿na
otrzymaæ w autoryzowanych stacjch obs³ugi Mercedes-Benz. Mo¿na tam równie¿ uzyskaæ porady na temat dozwolonych zmian technicznych i wymieniæ czêci zamienne.

∇

W zamówieniu na czêci oryginalne nale¿y zawsze podaæ numer identyfikacyjny pojazdu i numer silnika. Numery te
znajduj¹ siê w karcie pojazdu w Ksi¹¿ce obs³ugi lub na tabliczkach znamionowych pojazdu ( strona 432).
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Dane techniczne
Uk³ady elektroniczne pojazdu
Uk³ady elektroniczne pojazdu
Ingerencje w uk³ady elektroniczne
silnika

!
Konserwacjê elektroniki silnika
i wspó³pracuj¹cych czêci, takich jak
sterowniki, czujniki lub przewody ³¹cz¹ce nale¿y powierzyæ wy³¹cznie autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz, gdy¿ w przeciwnym
wypadku mo¿e nast¹piæ szybsze zu¿ycie czêci pojazdu oraz utrata gwarancji i dopuszczenia pojazdu do ruchu.
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Uwaga!
Konserwacjê elektroniki silnika
i wspó³pracuj¹cych czêci nale¿y
powierzyæ wy³¹cznie autoryzowanej stacji obs³ugi Mercedes-Benz,
gdy¿ w przeciwnym wypadku pogorszy siê bezpieczeñstwo jazdy.

Póniejsza zabudowa podzespo³ów
elektrycznych i elektronicznych
Podzespo³y elektryczne i elektroniczne
mog¹ stworzyæ zagro¿enie bezpieczeñstwa pojazdu. Gdy takie podzespo³y
montuje siê póniej, musz¹ posiadaæ
dopuszczenie typu i oznakowane znakiem e-.
Telefony i urz¹dzenia krótkofalowe instalowane w pojedzie musz¹ zostaæ dopuszczone do u¿ytku. Aby uzyskaæ niezbêdne dokumenty, nale¿y zwróciæ siê
do autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

Dane techniczne
Uk³ady elektroniczne pojazdu
Telefony i urz¹dzenia krótkofalowe wolno zainstalowaæ, jeli nie zostanie przekroczona podana poni¿ej maksymalna
moc nadajników. Takie urz¹dzenia nale¿y zawsze montowaæ fachowo, przy
czym antena zewnêtrzna nie mo¿e powodowaæ odbiæ.

Zakres czêstotliwoci maksymalna
moc nadajnika
(W)
Fale krótkie
(<50 MHz)

100

Pasmo 4 m

20

Pasmo 2 m

50

Pasmo 70 cm

35

Pasmo 25 cm

10

!
Je¿eli w pojedzie pracuj¹ urz¹dzenia
elektryczne lub elektroniczne, które
nie spe³niaj¹ tych warunków, mo¿na
utraciæ dopuszczenie pojazdu do ruchu (Dyrektywa UE 95/54/WE).
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Dane techniczne
Tabliczki znamionowe
Tabliczki znamionowe
Numer podwozia i numer lakieru

Numer silnika

i
Dane techniczne ustalono zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi dyrektywami UE.
Wszystkie dane dotycz¹ wyposa¿enia
podstawowego pojazdu, dlatego
dane mog¹ siê ró¿niæ dla pojazdów
z wyposa¿eniem dodatkowym. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w ka¿dej autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz.

1 Tabliczka znamionowa z numerem
podwozia
Tabliczka znamionowa z numerem podwozia znajduje siê w ramie drzwi po stronie pasa¿era obokkierowcy.
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Numer silnika wybity jest na silniku.

Dane techniczne
Silnik
Silnik
E 240

E 320

E 500

E 220 CDI

E 270CDI

Moc znamionowa w kW

130

165

225

110

130

Moc znamionowa w KM

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

przy obrotach (1/min)

5700

5600

5600

4200

4200

Nominalny moment obrotowy (Nm)

240

-

-

340

400

przy obrotach (1/min)

4500

-

-

2000

1800

Mechaniczna skrzynia biegów

do 2600
Automatyczna skrzynia biegów
Nominalny moment obrotowy (Nm)

240

310

460

340

425

przy obrotach (1/min)

4500

3000

2700

2000

1800

do 4800

do 4250

6

6

8

4

5

Ca³kowita pojemnoæ skokowa (cm )

2597

3199

4966

2148

2685

Maksymalna prêdkoæ obrotowa (1/min)

6300

6300

6300

4750

4750

Liczba cylindrów
3

do 2600
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Dane techniczne
Prêdkoci
Prêdkoci
Maksymalna prêdkoæ w km/h

E 240

E 320

E 500

E 220 CDI

E 270CDI

1. bieg

(1)

-

-

(1)

(1)

2. bieg

(1)

-

-

(1)

(1)

3. bieg

(1)

-

-

(1)

(1)

4. bieg

(1)

-

-

(1)

(1)

5. bieg

(1)

-

-

(1)

(1)

6. bieg

231

-

-

217

230

228

240

250

216

225

Mechaniczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów:
5. bieg

(1) W chwili oddawania do druku niniejszej instrukcji dane nie by³y jeszcze dostêpne.
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Dane techniczne
Opony i ko³a
Opony i ko³a

Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie opon i kó³, które zosta³y specjalnie zaprojektowane dla
danego modelu oraz opon, które zosta³y sprawdzone i dopuszczone dla pojazdów marki Mercedes-Benz. Inne opony
i ko³a mog¹ powodowaæ negatywne
skutki, np.
 gorsze w³aciwoci jezdne
 zwiêkszony ha³as podczas jazdy

!
Opony i ko³a, które nie zosta³y dopuszczone dla pojazdów marki
Mercedes-Benz, mog¹ byæ zbyt du¿e
lub odkszta³ciæ siê pod obci¹¿eniem,
dlatego mog¹ ocieraæ siê o nadwozie i czêci osi oraz powodowaæ
uszkodzenie opon i pojazdu.

i
Dodatkowe informacje na temat
opon i kó³ mo¿na uzyskaæ w ka¿dej
autoryzowanej stacji obs³ugi
Mercedes-Benz. Tabela cinienia powietrza w ciep³ych i zimnych oponach
znajduje siê na pokrywie wlewu paliwa pojazdu. Cinienie powietrza nale¿y korygowaæ wy³¹cznie wtedy, gdy
opony s¹ zimne.

 zwiêkszone zu¿ycie paliwa.
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Dane techniczne
Opony i ko³a
Ogumienie
E 240

E 320

E 500

Ogumienie letnie

205/60 R 16 92V

-

-

Ogumienie zimowe

205/60 R 16 92H M+S

-

-

Ko³o

7J x 16 ET 33

-

-

Ogumienie letnie

225/55 R 16 95V

225/55 R 16 95W

-

Ogumienie zimowe

225/55 R 16 95H M+S

225/55 R 16 95H M+S

-

Ko³o

7,5J x 16 ET 42 lub

7,5J x 16 ET 42 lub

-

8J x 16 ET 36

8J x 16 ET 36

Ogumienie letnie

245/45 R 17 95W

245/45 R 17 95W

245/45 R 17 95W

Ogumienie zimowe

245/45 R 17 95H M+S

245/45 R 17 95H M+S

245/45 R 17 95H M+S

Ko³o

8J x 17 ET 38 lub

8J x 17 ET 38 lub

8J x 17 ET 38 lub

8,5J x 17 ET 38

8,5J x 17 ET 38

8,5J x 17 ET 38
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Dane techniczne
Opony i ko³a
E 220 CDI

E 270CDI

Ogumienie letnie

205/60 R 16 92V

-

Ogumienie zimowe

205/60 R 16 92H M+S

-

Ko³o

7J x 16 ET 33

-

Ogumienie letnie

225/55 R 16 95V

225/55 R16 95V

Ogumienie zimowe

225/55 R 16 95H M+S

225/55 R 16 95H M+S

Ko³o

7,5J x 16 ET 42 lub

7,5J x 16 ET 42 lub

8J x 16 ET 36

8J x 16 ET 36

Ogumienie letnie

245/45 R 17 95W

245/45 R 17 95W

Ogumienie zimowe

245/45 R 17 95H M+S

245/45 R 17 95H M+S

Ko³o

8J x 17 ET 38 lub

8J x 17 ET 38 lub

8,5J x 17 ET 38

8,5J x 17 ET 38

Ko³o zapasowe*
Na ko³o zapasowe (Minispare) nie wolno zak³adaæ ³añcuchów.

Ogumienie

T 155/70 R 17

Ko³o

4J x 17 ET 34

Cinienie powietrza
w ogumieniu

4,2 bar
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Dane techniczne
Wymiary pojazdu
Wymiary pojazdu
Wymiary w mm

E 240

E 320

E 500

E 220 CDI

E 270CDI

D³ugoæ (ECE)

4818

4818

4818

4818

4818

Szerokoæ

1822

1822

1822

1822

1822

Wysokoæ

1452

-

-

1452

1452

Wysokoæ z nadwoziem sportowym

1435

-

-

1435

1434

Wysokoæ z amortyzatorem

1428

1429

1431

1428

1429

2854

2854

2854

2854

2854

pneumatycznym
Rozstaw osi
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Dane techniczne
Masa pojazdu
Masa pojazdu

Masê w³asn¹ pojazdu wyznacza siê,
uwzglêdniaj¹c masê kierowcy (75 kg)
i wszystkich p³ynów (zbiorniki wype³nio-

ne w 90%). Wyposa¿enie dodatkowe
zwiêksza masê w³asn¹ pojazdu i zmniejsza obci¹¿enie u¿ytkowe.

Masa pojazdu w kg

E 240

E 320

E 500

E 220 CDI

E 270CDI

Masa w³asna (wed³ug dyrektywy UE)

1570

1645

1725

1610

1655

Dopuszczalna masa ca³kowita

2105

2170

2250

2145

2200

Dopuszczalne obci¹¿enie osi przedniej

1005

1035

1085

1045

1070

Dopuszczalne obci¹¿enie osi tylnej

1140

1180

1210

1145

1175

Dopuszczalne obci¹¿enie osi tylnej

1180

1220

1250

1185

1215

Maksymalne obci¹¿enie baga¿nika

100

100

100

100

100

Maksymalne obci¹¿enie dachu

100

100

100

100

100

(jazda z przyczep¹)
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Dane techniczne
Obci¹¿enie przyczepy
Obci¹¿enie przyczepy

Przy zdolnoci pokonywania wzniesieñ
minimum 12% ³¹cznie z maksymalnym
naciskiem na hak holowniczy.
Masa w kg

E 240

E 320

E 500

E 220 CDI

E 270CDI

Przyczepa z hamulcem

1900

1900

1900

1900

1900

Przyczepa bez hamulca

750

750

750

750

750

Maksymalny nacisk na hak holowniczy

76

76

76

76

76
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Dane techniczne
Materia³y eksploatacyjne i pojemnoci
Materia³y eksploatacyjne i pojemnoci
Materia³y eksploatacyjne to paliwa silnikowe, oleje i smary  np. olej silnikowy, olej przek³adniowy, p³yn do ch³odnicy i p³yn hamulcowy. Nale¿y stosowaæ
wy³¹cznie materia³y eksploatacyjne dopuszczone przez Mercedes-Benz, poniewa¿
 wymagaj¹ tego warunki gwarancyjne
 materia³y eksploatacyjne dostosowane s¹ do danego pojazdu.
Materia³y eksploatacyjne wyszczególnione s¹ w wykazach Mercedes-Benz. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w ka¿dej autoryzowanej stacji obs³ugi.

Paliwa

Uwaga!
Podczas obchodzenia siê z materia³ami eksploatacyjnymi, ich sk³adowania i usuwania nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów, aby
nie stwarzaæ zagro¿enia dla ludzi
i rodowiska.
Materia³y eksploatacyjne nie mog¹
byæ dostêpne dla dzieci.
W razie po³kniêcia materia³u eksploatacyjnego nale¿y natychmiast
zwróciæ siê do lekarza.
Wskazówka ekologiczna

H

Materia³y eksploatacyjne nale¿y
usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska!

Uwaga!
Paliwa s¹ ³atwo palne.
Podczas obchodzenia siê z paliwami
zabrania siê palenia papierosów, u¿ywania ognia i otwartego p³omienia.
Nale¿y unikaæ kontaktu paliwa ze
skór¹ i ubraniem.
Zagro¿enie dla zdrowia stanowi:
 dopuszczenie do bezporedniego kontaktu paliwa ze skór¹
 wdychanie oparów paliwa.
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Dane techniczne
Materia³y eksploatacyjne i pojemnoci
Pojemnoæ zbiornika paliwa

Wskazówki dotycz¹ce jakoci paliwa
mog¹ byæ umieszczone na dystrybutorze.

E 240,
E 220 CDI,
E 270 CDI
Pojemnoæ
ca³kowita:

oko³o 65 litrów

w tym rezerwa:

oko³o 8 litrów

E 320,
E 500

Przez krótki okres mo¿na tak¿e stosowaæ benzyn¹ bezo³owiow¹ normaln¹ 91 LO. Nast¹pi wtedy zmniejszenie mocy i wzrost zu¿ycia paliwa.
Nale¿y unikaæ jazdy z maksymalnie
wciniêtym peda³em gazu.

!

Pojemnoæ
ca³kowita:

oko³o 80 litrów

w tym rezerwa:

oko³o 8 litrów

Paliwa dla silników benzynowych
Benzyna bezo³owiowa super, minimum
95 LO dla wszystkich silników.
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i

Mo¿e nast¹piæ zwiêkszone zu¿ycie
lub uszkodzenie silnika, gdy:
 stosuje siê paliwo, które nie
spe³nia wymagañ EN 228
 stosuje siê dodatki do paliwa.

Stosowanie benzyny z zawartoci¹
o³owiu
W krajach, w których nie ma benzyny
bezo³owiowej, mo¿na tankowaæ paliwo
z zawartoci¹ o³owiu. Wtedy wiece zap³onowe nale¿y wymieniaæ co 20000 km.

!
U¿ywanie paliwa z zawartoci¹ o³owiu powoduje uszkodzenie katalizatora.
Przekroczenie terminu wymiany
wiec zap³onowych mo¿e spowodowaæ zwiêkszone zu¿ycie i uszkodzenie silnika.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w ka¿dej autoryzowanej stacji
obs³ugi Mercedes-Benz.

Dane techniczne
Materia³y eksploatacyjne i pojemnoci
Paliwa do silników wysokoprê¿nych

!
Nie nale¿y stosowaæ olejów napêdowych niespe³niaj¹cych wymagañ normy EN 590 albo takich gatunków olejów napêdowych, jak: Marine Diesel
Fuel, oleje opa³owe, olej rolinny metylo-estrowy (PME) itd. Mog¹ one powodowaæ nadmierne zu¿ycie silnika,
a nawet doprowadziæ do jego
uszkodzenia.
W krajach, w których jest sprzedawany
olej napêdowy z zawartoci¹ siarki wiêksz¹ ni¿ 0,5 % (wagowo), zaleca siê wymianê oleju silnikowego co 7500 km.

Zu¿ycie paliwa
W poni¿szych warunkach pojazd zu¿ywa wiêcej paliwa ni¿ normalnie:
 w bardzo niskich temperaturach
 w ruchu miejskim
 na krótkich odcinkach
 podczas jazdy z przyczep¹

Wartoci zu¿ycia paliwa ustala siê zgodnie z Dyrektyw¹ -UE1999/100/WE
w nastêpuj¹cych warunkach badañ:
 W cyklu miejskim symulowano zwyk³y ruch miejski z czêstym ruszaniem
i zatrzymywaniem.
 W cyklu jazdy poza miastem symulowano jazdê codzienn¹ na wszystkich
biegach z przyspieszeniami od 0 do
120 km/godz.

 w terenie górzystym.
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Dane techniczne
Materia³y eksploatacyjne i pojemnoci
Do obliczenia ca³kowitego zu¿ycia paliwa przyjêto oko³o 37% jazdy w cyklu
miejskim i oko³o 63% jazdy w cyklu pozamiejskim.

i
Faktyczne zu¿ycie paliwa przez pojazd mo¿e ró¿niæ siê od podanego:
 w zale¿noci od stylu jazdy
 w zale¿noci od warunków
drogowych
 w zale¿noci od wp³ywu
rodowiska
 w zale¿noci od stanu pojazdu.
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Wskazówka ekologiczna

H

CO2 jest gazem, który wed³ug dzisiejszej wiedzy stanowi g³ówn¹ przyczynê wzrostu temperatury na Ziemi.
Emisja CO2 i zu¿ycie paliwa przez
pojazd zale¿¹ od:
 efektywnego spalania paliwa
w silniku
 sposobu jazdy
 innych czynników nietechnicznych, jak np. wp³ywu rodowiska lub stanu dróg.

!
Nie nale¿y u¿ywaæ dodatków specjalnych. Mog¹ one powodowaæ nadmierne zu¿ycie silnika, a nawet doprowadziæ do jego uszkodzenia.
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Zu¿ycie paliwa wg Dyrektywy 1999/100 WE
Zu¿ycie paliwa w (l / 100 km)

E 240

E 320

E 500

E 220 CDI

E 270CDI

w ruchu miejskim

15,9

-

-

8,8

9,1

poza miastem

8,0

-

-

5,0

5,1

tryb mieszany (NEFZ)

10,9

-

-

6,3

6,5

Emisja CO2 (g/km):

262

-

-

167

172

w ruchu miejskim

15,9

-

-

8,6

8,5

poza miastem

7,7

-

-

5,1

5,1

tryb mieszany (NEFZ)

10,7

-

-

6,3

6,3

Emisja CO2 (g/km):

257

-

-

167

167

w ruchu miejskim

14,8

14,4

16,9

9,1

9,8

poza miastem

7,8

7,5

8,4

5,3

5,3

tryb mieszany (NEFZ)

10,3

9,9

11,5

6,7

6,8

Emisja CO2 (g/km):

247

238

276

177

180

Mechaniczna skrzynia biegów

SEQUENTRONIC
(zautomatyzowana skrzynia biegów)

Automatyczna skrzynia biegów:
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Olej silnikowy
Poni¿sze wartoci oznaczaj¹ ka¿dorazowo ca³kowit¹ pojemnoæ silnika.
Silnik z filtrem oleju

E 240

E 320

E 500

E 220 CDI

E 270CDI

8,0

8,0

7,5

6,5

6,5

Wartoæ w litrach
Objêtoæ na wymianê
Mo¿na stosowaæ ka¿dy olej do silników
samochodów osobowych, który zosta³
przebadany i dopuszczony przez firmê
DaimlerChrysler. Do silników benzynowych nale¿y stosowaæ olej zgodny z przepisami dotycz¹cymi materia³ów eksploatacyjnych wg karty 229.1,229.3 lub
229.5, a do silników wysokoprê¿nych 
wg karty 229.3 lub 229.5.
Ka¿da autoryzowana stacja obs³ugi
Mercedes-Benz dysponuje wykazem
przebadanych i dopuszczonych olejów
silnikowych. Poza tym na niektórych
opakowaniach oleju znajduj¹ siê instrukcje, jak np. Dopuszczono zgodnie z MB
 arkusz 229.1, 229.3 lub 229.5.
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!
Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych dodatków specjalnych. Mog¹ one powodowaæ nadmierne zu¿ycie silnika,
a nawet doprowadziæ do jego
uszkodzenia.

Lepkoæ olejów silnikowych
Klasê lepkoci oleju silnikowego wg SAE
nale¿y dobraæ w zale¿noci od pory roku.
W poni¿szej tabeli podano, jakiej klasy
olej wg SAE nale¿y u¿ywaæ w zale¿noci
od redniej temperatury powietrza.

Temperatury graniczne s¹ wartociami
orientacyjnymi, które krótkotrwale mo¿na przekroczyæ w dó³ i w górê.

Dane techniczne
Materia³y eksploatacyjne i pojemnoci
P³yn ch³odz¹cy
Poni¿sze wartoci oznaczaj¹ ka¿dorazowo pojemnoci ca³kowite uk³adu ch³odzenia.
Objêtoæ w litrach

E 240

E 320

E 500

E 220 CDI

E 270CDI

P³yn ch³odz¹cy

10,0

10,0

11,3

10,2

11,7

zabezpieczenie do -37°C (ca. 50%)

5,0

5,0

5,4

4,6

5,1

zabezpieczenie do -45°C (ca. 55%)

5,5

5,5

5,9

5,1

5,6

Zawartoæ rodka przeciwdzia³aj¹cego
korozji i zamarzaniu

P³yn ch³odz¹cy stanowi mieszaninê wody
i rodka przeciwdzia³aj¹cego korozji
i zamarzaniu. Spe³nia on nastêpuj¹ce
funkcje w uk³adzie ch³odzenia:
 chroni przed korozj¹
 chroni przed zamarzaniem
 podwy¿sza temperaturê wrzenia

!
Nale¿y zawsze stosowaæ w³aciwy
p³yn ch³odz¹cy  tak¿e w krajach,
w których wystêpuje wysoka temperatura!
W przeciwnym razie uk³ad ch³odzenia nie bêdzie dostatecznie zabezpieczony przed korozj¹, a temperatura
wrzenia bêdzie zbyt niska.

Gdy uk³ad ch³odzenia nape³ni siê przepisowym rodkiem przeciwdzia³aj¹cym
korozji i zamarzaniu, temperatura wrzenia p³ynu wyniesie oko³o 130°C.
P³yn ch³odz¹cy powinien zawieraæ oko³o 50% rodka przeciwdzia³aj¹cego korozji i zamarzaniu. Uk³ad ch³odzenia zabezpieczony jest wtedy przed zamarzniêciem do oko³o -37oC.
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▼

Nie nale¿y przekraczaæ 55% zawartoci
rodka przeciwdzia³aj¹cego korozji i zamarzaniu (zabezpieczenie przed zamarzaniem do -45°C), gdy¿ w przeciwnym
wypadku ciep³o jest le odprowadzane.
Gdy spadnie poziom p³ynu ch³odz¹cego w pojedzie, nale¿y uzupe³niæ go
(w proporcji 1:1) mieszanin¹ wody
i rodka przeciwdzia³aj¹cego korozji
i zamarzaniu dopuszczonego przez
firmê DaimlerChrysler.

!
P³yn ch³odz¹cy nale¿y wymieniaæ
co trzy lata.
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P³yn hamulcowy
Podczas eksploatacji p³yn hamulcowy
ch³onie wilgoæ z powietrza, co powoduje obni¿enie siê temperatury wrzenia.
Uwaga!
Je¿eli temperatura wrzenia p³ynu
hamulcowego jest zbyt niska, przy
wiêkszych obci¹¿eniach (np. podczas
zjazdu z prze³êczy) w uk³adzie hamulcowym mog¹ wytwarzaæ siê pêcherze parowe, co wp³ynie ujemnie
na dzia³anie hamulców.
P³yn hamulcowy nale¿y wymieniaæ
co dwa lata!

i
Zazwyczaj pod pokryw¹ komory silnika znajduje siê informacja przypominaj¹ca o terminie wymiany p³ynu
hamulcowego.

Dane techniczne
Materia³y eksploatacyjne i pojemnoci
Uk³ad spryskiwaczy szyb
Pojemnoæ zbiornika spryskiwaczy dla
wszystkich typów pojazdów wynosi 4,5
litra, z instalacj¹ do zmywania reflektorów  7,0 litrów.

▼

Uk³ad zmywaniareflektorów* i uk³ad do
spryskiwaczy szyb zasilane s¹ ze wspólnego zbiornika.

Uwaga!
Koncentrat stosowany do uk³adu
spryskiwacza jest ³atwo palny.
W pobli¿u koncentratu unikaæ ognia,
palenia papierosów i otwartego
p³omienia.

Zbiornik nape³niæ mieszanin¹ wody,
koncentratu do spryskiwaczy i rodka przeciwdzia³aj¹cego zamarzaniu.
Proporcje w mieszaninie dostosowaæ
do temperatur zewnêtrznych.
Przy zastosowaniu odpowiedniego
rodka wycieraczka pozostawia
mniejsze lady na szybie, a uk³ad do
zmywania reflektorów i do spryskiwania szyb nie zamarza.
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Czêstotliwoæ pilota bramy gara¿owej*
Kraj

Zakres
Numer zezwolenia

czêstotliwoci radiowych
27 MHz

30 MHz,

40 MHz

433 MHz

418 MHz
Belgia

RTT/D/X 2064

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

Dania

98.3142-266

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

Niemcy

D800038K

26.975 do 27.280



40.66 do 40.7

433.87 do 433.97

Finlandia

FI98080106

26.975 do 27.280



40.66 do 40.7

433.87 do 433.97

Francja

97619 RD

26.975 do 27.283

30,875

40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

Grecja

JCI 05JUL2000RTTE

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

Wielka Brytania

RTTE 20754/

26.975 do 27.283

418

40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

0087847
Irlandia

TRA 24/5/109/5

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

Islandia

IS-3418-00

27



40

433,92

W³ochy

DGPGF/4/341032 /

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

TB 0002573
Luksemburg

L2433/10510-01J

26.975 do 27.280



40.66 do 40.7

433.87 do 433.97

Malta

WT/122/98

26.975 do 27.280



40.66 do 40.7

433.87 do 433.97

Holandia

NL99030970

26.975 do 27.280



40.66 do 40.7

433.87 do 433.97
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Czêstotliwoæ pilota bramy gara¿owej*
Kraj

Zakres
Numer zezwolenia

czêstotliwoci radiowych
27 MHz

30 MHz,

40 MHz

433 MHz

418 MHz
Norwegia

NO20000026

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

Austria

GZ104569-ZB/98

26.975 do 27.280



40.66 do 40.7

433.87 do 433.97

Portugalia

JCI 03JUL2000 RTTE

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

Szwecja

Ue990195

27,095



40,68

433,92

Szwajcaria

BAKOM98.

26.975 do 27.280



40.66 do 40.7

433.87 do 433.97

0746.K.P
Republika
S³owacji

R 267 2001 N

-



-

433.05 do 434.75

Hiszpania

E D.G. Tel.01

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

40,66-40,7

433.05 do 434.79

00 0398
Czechy

CTU 2000 3 R1194

26.975 do 27.28

Turcja

0425/TGM-TR/

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

JOCO-EURO
Wêgry

BB-5793-1/2000

26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79

Cypr

MCW129/95 12/2000 26.975 do 27.283



40.66 do 40.7

433.05 do 434.79
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ABS

(Antilock Brake System)
Zapobiega blokowaniu kó³ w trakcie
hamowania, aby umo¿liwiæ dalsze
kierowanie pojazdem.

asystent serwisowy

Wskanik serwisowy ->systemu obs³ugi pojazdu informuj¹cy o nastêpnym terminie serwisu.

BAS

(Braking-ASsistant)
System powoduj¹cy skrócenie drogi
hamowania w sytuacjach niebezpiecznych, uruchamiany przez kierowcê szybkim wciniêciem peda³u
hamulca.

blokada dwigni wybierania biegów

COMAND*

(Cockpit Management and Data
System)
Centrala informacyjno-obs³ugowa
steruj¹ca ró¿nymi elementami pojazdu, takimi jak radio, odtwarzacz p³yt
CD, lub elementami opcjonalnymi, takimi jak zmieniarka CD, telefon itp.

Blokada ta zapobiega przypadkowemu przestawieniu dwigni zmiany biegów z pozycji P na inn¹ podczas
parkowania.

blokady zamkniêcia drzwi

Bolec w drzwiach wskazuj¹cy zablokowanie lub odblokowanie drzwi.
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DISTRONIC*

System pomagaj¹cy kierowcy utrzymaæ ustalon¹ prêdkoæ na autostradach i drogach ekspresowych.
 Je¿eli przed pojazdem nie porusza
siê inny pojazd, system dzia³a jak
zwyk³y ->TEMPOMAT.
 Je¿eli przed pojazdem porusza siê
inny pojazd jad¹cy wolniej,
->DISTRONIC* ogranicza prêdkoæ na tyle, by zachowaæ bezpieczny odstêp od pojazdu jad¹cego z przodu.

DTR

(->DISTRONIC)
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ELCODE

(Electronic Code System)
System kontroluj¹cy elektronicznie
dostêp do wnêtrza pojazdu i dopuszczenie do jazdy, bêd¹cy w samochodach marki Mercedes-Benz czêci¹
systemu zabezpieczaj¹cego przed
kradzie¿¹.

EMV

Elektryczne i elektroniczne elementy pojazdu s¹ ekranowane przeciw zak³óceniom elektromagnetycznym, takim jak nadajniki, radary, linie przesy³owe i telefony komórkowe.

EN 228

Europejska norma dla benzyn
bezo³owiowych.

ESP

(Electronic Stability Program)
Poprawia stabilnoæ jazdy i ->sterownoæ przy przyspieszaniu i na zakrêtach.

S³owniczek

fotelik dzieciêcy Reboard

Specjalny system zabezpieczeñ przed
urazem dla dzieci do dziewi¹tego
roku ¿ycia lub 10 kg wagi. Fotelik
Reboard instaluje siê na fotelu obok
kierowcy ty³em do kierunku jazdy.
Przy zamontowanym foteliku
Reboard system czujników wy³¹cza
dzia³anie poduszki powietrznej
pasa¿era.

funkcja Memory*

Zapamiêtanie trzech indywidualnych
ustawieñ fotela, kierownicy i lusterek
przyporz¹dkowane poszczególnym
kluczykom lub systemom
KEYLESS-GO.

gniazdko pomocnicze*

Opcjonalne ³¹cze elektryczne z biegunem dodatnim i ujemnym do zasilania urz¹dzeñ elektrycznych
z akumulatora.

GPS

(Global Positioning System)
Sygna³y z satelity informuj¹ o po³o¿eniu geograficznym za pomoc¹ specjalnych odbiorników. Informacje te
mo¿na porównywaæ z map¹ cyfrow¹
(np. z p³yty CD-ROM) i wykorzystywaæ
do lokalizacji i nawigacji.

GSM

(Global System for Mobile
Communications)
Standard GSM okrela szczegó³y integracji z cyfrow¹ telefoni¹ komórkow¹. Ujednolicony standard umo¿liwia
telefonowanie z aparatu komórkowego nawet za granic¹. GSM ma 300
operatorów sieci w 120 krajach.
Transmisja odbywa siê cyfrowo.

indeks prêdkoci

Czêæ opisu typu opony okrelaj¹ca
zakres prêdkoci, dla którego dana
opona jest dopuszczona.

IRS*

(zabezpieczenie wnêtrza pojazdu)
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Jazda na wybiegu

Przyspieszenie pojazdu przy ca³kowitym zwolnieniu peda³u gazu np. zjazd
ze zbocza.

KEYLESS-GO

System obs³ugi pojazdu bez u¿ycia
kluczyków.

Kokpit

Wszystkie elementy tablicy rozdzielczej, prze³¹czniki, przyciski i lampki
kontrolne znajduj¹ce siê wewn¹trz
pojazdu, konieczne do kontroli i obs³ugi pojazdu.
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kierownica wielofunkcyjna

Kierownica z przyciskami do sterowania->systemem obs³ugi pojazdu.

lepkoæ oleju silnikowego

Miara tarcia wewnêtrznego (wi¹zkoci) oleju silnikowego w ró¿nych temperaturach. Lepkoæ jest tym wy¿sza,
im wy¿sz¹ temperaturê mo¿e znieæ
olej bez nadmiernego rozrzedzania
siê, lub im ni¿sze temperatury znosi
bez gêstnienia.

ko³o

Ko³o sk³ada siê z felgi i opony.

lampka kontrolna LIM

(LIMiter)
Lampka kontrolna w dwigni systemu TEMPOMAT wskazuj¹ca aktywacjêzmiennego ograniczenia prêdkoci ->SPEEDTRONIC.

LINGUATRONIC*

Sterowanie g³osem telefonu pok³adowego, komórkowego, zestawu audio
(radio, odtwarzacz p³yt CD).

LO

Liczba oktanowa okrela iloæ oktanów w benzynie (wg normowanej metody). LO jest wyznacznikiem tego,
w jakim stopniu benzyna odporna
jest na samozap³on (spalanie
stukowe).

S³owniczek

menu

Wskaniki systemu obs³ugi pojazdu
zawarte s¹ w menu. Poszczególne
menu grupuj¹ kilka zwi¹zanych ze
sob¹ logicznie poleceñ. Na przyk³ad
w menu Audio znajduj¹ siê polecenia Wybierz stacjê lub Odtwarzacz
CD. Za pomoc¹ poleceñ mo¿na bezporednio zmieniaæ ustawienia u¿ytkownika.

moment dokrêcenia

Si³a, z jak¹ dokrêca siê ruby, np. ruby kó³.

napêd pasowy

numer nadwozia

napiêcie robocze

numer silnika

Przenoszenie napêdu z silnika do
podzespo³ów pomocniczych, jak np.
alternator czy sprê¿arka klimatyzacji.
Napiêcie elektryczne w instalacji
pojazdu, na które wp³yw maj¹: przewodnoæ, odbiorniki energii i zasilanie. Akumulator jest w stanie buforowaæ, tzn. przyjmowaæ i oddawaæ
pr¹dy o wysokim natê¿eniu bez istotnych zmian napiêcia.

Nadany przez producenta i naniesiony na nadwozie numer umo¿liwiaj¹cy jednoznaczn¹ identyfikacjê pojazdu.
Nadany przez producenta i naniesiony na bloku cylindrów numer pozwalaj¹cy na jednoznaczn¹ identyfikacjê
silnika.

modu³ steruj¹cy

Elektroniczne urz¹dzenie do sterowania funkcjami silnika, automatycznej
skrzyni biegów lub ESP itp.
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PARKTRONIC*

System u³atwiaj¹cy kierowcy parkowanie dziêki zastosowaniu sygna³ów
wietlnych i dwiêkowych.

pasywne zabezpieczenia pasa¿erów

Pasy bezpieczeñstwa, napinacze pasów, poduszki powietrzne, foteliki
dzieciêce itp. Urz¹dzenia te, dzia³aj¹c indywidualnie, wspomagaj¹ siê
wzajemnie w swojej funkcji zabezpieczaj¹cej.

poziom pojazdu

RDS

prze³¹cznik programów zmiany
biegów

redukcja biegów kickdown

Przewit pojazdu zmienia siê automatycznie zale¿nie od wybranego ustawienia i prêdkoci jazdy. W przypadku np. z³ej nawierzchni kierowca ma
mo¿liwoæ rêcznego ustawienia przewitu pojazdu.

Przycisk do zmiany trybu pracy automatycznej skrzyni biegów: tryb standardowy (S) i tryb zimowy (W).

PTS

(->PARKTRONIC-System*)
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(Radio-Data-System)
Sygna³y emitowane przez rozg³onie
radiowe informuj¹ce m. in. o utrudnieniach w ruchu, wykorzystywane
np. przez ->COMAND* do dynamicznego pilota¿u jazdy.
W automatycznych skrzyniach biegów funkcja ta powoduje redukcjê
->do mo¿liwie najni¿szego biegu poprzez wciniêcie peda³u gazu ponad
punkt oporu. Skutkiem tego jest
szybsze przyspieszanie pojazdu.

S³owniczek

reflektory ksenonowe*

Reflektory wyposa¿one w ¿arówki,
w których wiat³o wytwarzane jest
przez ³uk wietlny efektywniejszy
ni¿ spirala.

rozpoznanie fotelika dla dzieci

Funkcja automatycznego rozpoznania monta¿u fotelika dla dzieci na siedzeniu obok kierowcy dzia³a w po³¹czeniu ze specjalnymi fotelikami dostêpnymi w punktach serwisowych
Mercedes-Benz. Zamontowanie takiego fotelika dla dzieci na siedzeniu
obok kierowcy powoduje automatyczn¹ dezaktywacjê poduszki powietrznej pasa¿era (zapala siê lampka kontrolna 7 na schowku w tablicy rozdzielczej).

skrzynia biegów

Konwerter prêdkoci obrotowej i momentu obrotowego przetwarzaj¹cy
wysok¹ prêdkoæ obrotow¹ silnika
(przy niskim momencie obrotowym)
na nisk¹ prêdkoæ obrotow¹ na ko³ach napêdowych (przy wysokim momencie obrotowym).

SMS

(Short Message Service)
Us³uga operatorów sieci komórkowych umo¿liwiaj¹ca odbieranie aktualnych informacji o sytuacji na drogach poprzez ->DynAPS.

SPEEDTRONIC

Za pomoc¹ funkcji SPEEDTRONIC
kierowca mo¿e zdefiniowaæ zmienne
lub sta³e ograniczenie prêdkoci:
zmienne

prêdkoæ maksymaln¹
mo¿na ograniczyæ
w czasie jazdy.

sta³e

prêdkoæ maksymaln¹
nale¿y ustawiæ przed
rozpoczêciem jazdy.
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SRS

(Supplemental Restraint System)
Dodatkowe pasywne zabezpieczenia
pasa¿erów, takie jak napinacze pasów i ograniczniki napiêcia pasów.

sterowanie prac¹ silnika

Reguluje np. obroty silnika.

system CAN

(Controller Area Network)
Podstaw¹ dzia³ania systemu jest wy`miana danych pomiêdzy uk³adami
elektronicznymi pojazdu. Informacje
dotycz¹ce pracy wycieraczek, centralnego zamka, w zale¿noci od warunków dzia³ania lub otoczenia, przekazywane s¹ miêdzy innymi do ->systemu obs³ugi pojazdu.

system obs³ugi pojazdu

System obs³ugi pojazdu informuje
o zak³óceniach w pracy pojazdu
i umo¿liwia wybranie odpowiednich
ustawieñ. Do obs³ugi systemu
s³u¿y ->wywietlacz wielofunkcyjny,
`na którym wywietlane s¹ informacje,
i przyciski na ->kierownicy wielofunkcyjnej, którymi obs³uguje siê ekran i
wybiera ustawienia systemu obs³ugi
pojazdu.
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TELEAID*

(Telematic Alarm Identification on
Demand)
->Serwis telematyczny firmy
DaimlerChrysler, który w razie wypadku nadaje sygna³ alarmowy za
porednictwem ->GPS i telefonu
pok³adowego.

TELEDIAGNOSE*

Transmisja danych pojazdu i jego aktualnego po³o¿enia do Customer Assistance Center Mercedes-Benz za
pomoc¹ sieci telefonicznej
i TELEAID*.

S³owniczek

TELEMATIC*

Po³¹czenie pojêæ telekomunikacja
i informatyka.

TEMPOMAT

System utrzymuj¹cy w czasie jazdy
sta³¹, okrelon¹ przez kierowcê, prêdkoæ pojazdu.

trakcja

Przenoszenie momentu obrotowego
silnika przez ko³a na nawierzchniê
drogi.

trzpieñ centruj¹cy

Gwintowany metalowy trzpieñ. Pomaga przy zmianie ko³a precyzyjnie
na³o¿yæ ko³o na piastê.

uk³ad hamulcowy SBC

(Sensotronic Brake Control)
Hydrauliczny uk³ad hamulcowy
z elektronicznym wspomaganiem si³y
hamowania, maj¹cy na celu zwiêkszenie bezpieczeñstwa i komfortu
hamowania.

uk³ad napêdowy

Okrelenie zbiorowe wszystkichze
spo³ów napêdowych pojazdu, takich
jak:
 silnik
 sprzêg³o
 skrzynia biegów
 wa³ napêdowy
 mechanizm ró¿nicowy
 pó³osie
 ko³a

461

S³owniczek

wywietlacz wielofunkcyjny

Wywietlacz w zestawie wskaników
informuj¹cy o pracy ->systemu obs³ugi pojazdu i o zak³óceniach.

zabezpieczenie wnêtrza pojazdu*

System ten jest czêci¹ zabezpieczenia przed kradzie¿¹ pojazdu i powoduje w³¹czenie alarmu w przypadku
wybicia bocznych szyb i próbie wtargniêcia do rodka pojazdu przy zamkniêtych i zablokowanych
drzwiach.

zakres nadobrotów

Zaznaczony na obrotomierzu kolorem
czerwonym zakres obrotów, w którym silnik mo¿e pracowaæ jedynie
przez krótki czas.
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zakres zmiany biegów

Liczba biegów, jakimi dysponuje automatyczna skrzynia biegów.
Kierowca mo¿e ograniczyæ zakres
zmiany biegów.

zestaw TIREFIT

rodek uszczelniaj¹cy do awaryjnej
naprawy opon. Zestaw TIREFIT sk³ada siê z butelki ze rodkiem uszczelniaj¹cym, przewodu do nape³niania
i zestawu do zaworów.

zestaw wskaników

Wskaniki i lampki kontrolne w polu
widzenia kierowcy (np. wywietlacz
wielofunkcyjny, obrotomierz, prêdkociomierz, wskanik paliwa).

znak e

Symbol certyfikatu zgodnoci z dyrektywami Unii Europejskiej.

Indeks

A
ABS 61
komunikaty na wywietlaczu 350
lampka ostrzegawcza 63, 344
ABS/ESP 61, 64
lampka ostrzegawcza 343
Adaptive Damping System (ADS) 234
AIRmatic DC* 232
regulacja 232
Akumulator 289, 416
awaryjne uruchamianie silnika 419
komunikaty na wywietlaczu 359
³adowanie 418
mostkowanie 419
obs³uga 416
od³¹czanie 417
pod³¹czanie 418
wyjmowanie 417
wymiana (kluczyk) 393
wymiana (nadajnik zdalnego
sterowania ogrzewaniem
postojowym*) 394
wymiana (zdalne sterowanie) 393
zasilaj¹cy odbiorniki pr¹du 289

Alarm
akustyczny 68
optyczny 68
wy³¹czenie 69, 328
Apteczka 388
Asystent hamowania 62
Asystent serwisowy 306
przekroczenie terminu 307
sprawdzanie terminu 307
wygaszanie wskanika serwisu 307
zerowanie wskanika serwisu 308
Autoalarm* 68
Autoalarm 68
wy³¹czenie alarmu 69
Autoalarm
wy³¹czenie alarmu 328

Automatyczna skrzynia biegów* 155
funkcja kickdown 159
holowanie 422
impulsowe prze³¹czanie 156
po³o¿enia dwigni skrzyni biegów 155
problemy 333
prze³¹cznik programów
prze³¹czania biegów 159
rêczne odblokowanie po³o¿enia P
(parkingowego) 397
samodzielne prze³¹czanie 156
zakresy prze³o¿eñ 157
automatyczne rozpoznawanie fotelika
dzieciêcego 56
Automatyczne
wy³¹czanie telefonu* 264, 268
Awaryjne uruchamianie silnika 419
Awaryjny tryb pracy
skrzynia biegów 333
uk³ad hamulcowy SBC 65, 363
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Indeks

B
Baga¿nik 240, 249
odblokowanie w sytuacji
awaryjnej 392
zamek 392
BAS 62
komunikaty na wywietlaczu 351
BAS/ESP
lampka kontrolna 343
Baterie s³oneczne 200
Benzyna 280, 441
lampka ostrzegawcza
rezerwy paliwa 348
o³owiowa 280
pojemnoæ zbiornika paliwa 442
zu¿ycie 443
Bezpieczniki 425
przyrz¹d do wyjmowania
bezpieczników 425
wykaz przeznaczenia poszczególnych
bezpieczników 425
Bezpieczniki zastêpcze 425
Blokada rozruchu 45, 46, 68
Bolec zamkniêcia drzwi 26, 27
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C
Centralne
zamykanie 81
Cinienie powietrza 294
Czas opónienia
telefon* 264, 268
Czêstotliwoci
pilot do drzwi gara¿u* 450
telefon 431
Czêci zamienne 428
Czujnik
wiat³a 378
Czyszczenie
pojazd 312
przednia szyba 313
reflektory 164
wycieraczki 313
D
Dach otwierany - uchylany
mechaniczne otwieranie i zamykanie
dachu 395
regulacja 396
Dach otwierany-uchylany 202

Dane techniczne
ko³a 435
masa pojazdu 439
ogumienie 435
wymiary pojazdu 438
Diagnostyka silnika
lampka kontrolna 347
DISTRONIC* 212
dwignia TEMPOMAT-u 215
funkcja ostrzegania o zbyt
ma³ym odstêpie 221
lampka kontrolna LIM 215
opónienie 214
os³ona 312
poradnik jazdy 223
przerywany sygna³ dwiêkowy 214
ustawianie ni¿szej prêdkoci 218
ustawianie precyzyjne 218
ustawianie prêdkoci zadanej 219
ustawianie wy¿szej prêdkoci 217
w³¹czanie 216
wskazania 213
wy³¹czanie 219
wywietlanie ustawieñ 117, 214

Indeks

zapamiêtywanie prêdkoci 217
zmniejszanie przedzia³u czasu 221
zwiêkszanie przedzia³u czasu 221
Dodatkowy akumulator 289
Dodatkowy kierunkowskaz (lusterko zewnêtrzne) 398
konserwacja 316
Drzwi tylne
roleta przeciws³oneczna 167
Drzwi
komunikat na wywietlaczu 387
zamki (konserwacja) 318
Dzieci w samochodzie 53
Dwiêkowy sygna³ ostrzegawczy 329
Dwignia TEMPOMAT-u 207
DISTRONIC* 215
SPEEDTRONIC 225
TEMPOMAT 207
Dwignia wybierania biegów
komunikat na wywietlaczu 356, 357
pozycja (automatyczna skrzynia
biegów*) 155

E
Eksploatacja zimowa
³añcuchy przeciwnie¿ne 300
ogumienie 299
Elektroniczny program stabilizacji jazdy
(ESP) 62
Elektronika silnika 430
Elektryczna pompka do kó³ 390
ESP 62
komunikaty na wywietlaczu 354
w³¹czanie 64
wy³¹czanie 64
F
Format czasu
regulacja 126
Fotele dynamiczne* 90
Funkcja kickdown 159
Funkcja ostrzegania o zbyt ma³ym
odstêpie* 221
w³¹czanie 222
wy³¹czanie 222

Funkcja pamiêci w kluczyku 137
Funkcja pamiêci* 95
Funkcje 108
przywracanie 120
G
Gniazdko elektryczne 12 V* 262
Godziny
nastawianie zegara 125
H
Hak holowniczy* 253
Hamulce
lampka kontrolna 345
Hamulec postojowy
komunikat na wywietlaczu 366
wciskanie nog¹ 45
zwalnianie 42
Holowanie 421
hol sztywny 421
prêdkoæ holowania 421
uszkodzenie skrzyni biegów 422
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Indeks

I
Impulsowe prze³¹czanie biegów 156
Indywidualne
ustawienia pojazdu 119
Informacje MB* 270
Instalacja alarmowa 68
Instalacja spryskiwania szyb 312
ISOFIX- mocowanie fotelika dzieciêcego* 59
J
Jêzyk
wywietlacz wielofunkcyjny 123
K
Kasowanie
pamiêæ usterek 118
KEYLESS-GO*
po³o¿enia kluczyka 28
uruchamianie silnika 41
wy³¹czanie silnika 46
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Kierownica 33
konserwacja 324
regulacja elektryczna* 34
regulacja mechaniczna 33
Kierownica wielofunkcyjna 20, 108
przyciski 108
Kierunek obrotu opony 293
Kierunkowskaz
w lusterku zewnêtrznym 398
z przodu 398
z ty³u 398
Kierunkowskazy 43
Kluczyk awaryjny 391
zgubiony 336
Kluczyk KEYLESS-GO*
komunikaty na wywietlaczu 369
problemy 337
zgubiony 338
Kluczyk
problemy 334
wymiana baterii 393
zgubiony 335

Kokpit 16
konserwacja 320
Ko³a
dane techniczne 435
zamiana 298
Ko³o ze stopów lekkich 436, 437
konserwacja 314
Ko³o zapasowe* 390, 437
Komora silnika
olej silnikowy 285
p³yn ch³odz¹cy 288
pokrywa komory silnika 284
poziom oleju w skrzyni biegów 291
sprawdzanie poziomu oleju silnikowego 285
sprawdzanie poziomu p³ynu ch³odz¹cego 288
uzupe³nianie p³ynu w zbiorniku p³ynu
do spryskiwaczy 291
Komputer pok³adowy 140

Indeks

Komunikaty
akumulator 359
drzwi 387
dwignia skrzyni biegów 356, 357
hamulec pomocniczy 366
kluczyk KEYLESS-GO* 369
lampy 372
ogumienie 381
ok³adziny cierne hamulców 362
pasy bezpieczeñstwa 367
p³yn ch³odz¹cy 371
p³yn w uk³adzie spryskiwacza 387
pokrywa baga¿nika 367
pokrywa komory silnika 379
poziom oleju w silniku 380
poziom p³ynu ch³odz¹cego 368
rezerwa paliwa 386
silnik 379
system ABS 350
system BAS 351
system ESP 354
system SPEEDTRONIC 357
telefon* 366
uk³ad hamulcowy SBC 362
wywietlacz 387

Konserwacja 311
czyszczenie przedniej szyby 313
dodatkowy kierunkowskaz 316
dwignia zmiany biegów 324
elementy gumowe 322
elementy z tworzyw sztucznych 323
instalacja spryskiwania szyb 312
kierownica 324
kokpit 320
ko³a z obrêczami ze stopów
lekkich 314
lakier 315
mycie silnika 315
pasy bezpieczeñstwa 324
pióra wycieraczek 318
plamy ze smo³y 318
reflektory 316
os³ona systemu DISTRONIC* 312
os³ona systemu PARKTRONIC*
rodki 311
wiat³a tylne 316
tapicerka skórzana 323
tapicerka z tkaniny 325
uchwyt na napoje 321

wnêtrze 319
wysokocinieniowy agregat
myj¹cy 312
zamki drzwi 318
zestaw wskaników 323
Konsola rodkowa
góra 21
dó³ 22
Kontrola cinienia w oponach* 294
Korektor ustawiania zasiêgu
reflektorów 100
Ksi¹¿ka telefoniczna* 143
³adowanie 143
szybkie wyszukiwanie 143
L
Lampka kontrolna LIM
funkcja DISTRONIC* 215
funkcja SPEEDTRONIC 225
funkcja TEMPOMAT 207
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Indeks

Lampka kontrolna
ABS 62, 344
ABS/ESP 343
BAS/ESP 343
diagnostyka silnika 347
hamulce 345
LIM 207, 215, 225
SRS 345
Lampka ostrzegawcza
ABS 63
pas bezpieczeñstwa 348
p³yn ch³odz¹cy 346
rezerwa paliwa 348
Lampy 399
komunikaty na wywietlaczu 372
przednie 398
wymiana 398
wymiana przednich 400
wymiana tylnych 398, 402
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Lampy przednie 398
wymiana 400
Lepkoæ 446
Licznik kilometrów przebiegów
dziennych
zerowanie 106
przywracanie
Lusterka 160
lusterka zewnêtrzne 35
lusterko wewnêtrzne 35
sk³adanie lusterek
zewnêtrznych* 163
ustawianie lusterek
zewnêtrznych 161
Lusterka zewnêtrzne
pozycja parkowania 138
regulacja 35
Lusterko kosmetyczne 166
Lusterko wewnêtrzne
regulacja 35

£
£adowanie
akumulator 418
ksi¹¿ka telefoniczna* 143
£añcuchy przeciwnie¿ne 300
M
Magnetofon
obs³uga 115
Masa pojazdu 439
Materia³y eksploatacyjne 441
olej silnikowy 446
paliwo 441
p³yn ch³odz¹cy 447
p³yn hamulcowy 448
Mechaniczna skrzynia biegów 145

Indeks

Menu 108
fehlerspeicher (pamiêæ usterek) 118
menu AUDIO 113
menu DISTRONIC* 117
menu Einstellungen (ustawienia) 119
menu NAVI 116
menu Reiserechner (komputer
pok³adowy) 140
menu Standard-Anzeige
(informacje standardowe) 113
menu TEL* 142
Menu Einstellen (ustawienia)
podmenu 119
Menu g³ówne (komputer pok³adowy)
140
Minuty
nastawianie zegara 126
Mph (mile na godzinê) 122

N
Nadajnik zdalnego sterowania ogrzewaniem postojowym*
wymiana baterii 394
Napinacz pasa bezpieczeñstwa 52
Narzêdzia 389
Numer lakieru 432
Numer podwozia 432
Numer silnika 432
Numer telefonu*
ponowne wybieranie 144
wybieranie 143
O
Obrotomierz 106
Obs³uga techniczna 306
przekroczenie terminu 307
rodzaj 306
sprawdzanie terminu 307
termin 306, 309
wygaszanie wskanika serwisu 307
zerowanie wskanika serwisu 308

Obs³uga
akumulator 416
Obs³uga
magnetofon 115
odtwarzacz CD 115
radio 114
system nawigacji 116
telefon* 142
Od wyruszenia
statystyka zu¿ycia 140
Od zerowania
statystyka zu¿ycia 140
Odbieranie
rozmowa 142
Odtwarzacz CD
obs³uga 115
Ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 224
Ogranicznik si³y naci¹gu pasa bezpieczeñstwa 52
Dogrzewanie dodatkowe* 194
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Indeks

Ogrzewanie dzia³aj¹ce podczas
postoju* 195
pilot 394
Ogrzewanie foteli*
siedzenie
ogrzewanie foteli* 94
Ogrzewanie tylnej szyby 164
Ogrzewanie
tylna szyba 164, 341
Ogumienie 292
awaria 405
bie¿nikowane 292
dane techniczne 435
elektroniczne sprawdzanie
cinienia 295
kierunek obrotu 293
komunikaty na wywietlaczu 381
ko³o zapasowe 411
kontrola cinienia294
ko³o zapasowe 389
ko³o zapasowe* 437
letnie 436, 437
³añcuchy przeciwnie¿ne 300
temperatura 294
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w³¹czanie kontroli cinienia 296
wysokoæ bie¿nika 299
zamiana kó³ 298
zimowe 299, 436, 437
Ogumienie letnie 436, 437
Ok³adziny cierne hamulców
komunikat na wywietlaczu 362
Olej napêdowy biologiczny* 283
Olej napêdowy PME* 283
Olej silnikowy 285
iloæ 446
lepkoæ 446
sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego 285
uzupe³nianie 286
Olej
iloæ 446
lepkoæ 446
sprawdzanie poziomu 285
uzupe³nianie 286
Oparcie wieloprofilowe* 89
Operator sieci 142
Opony zimowe 299, 436, 437
ograniczenie prêdkoci 224

Opónienie wy³¹czania owietlenia
owietlenie wnêtrza 132
owietlenie zewnêtrzne 130
Oryginalne czêci 428
Os³ony przeciws³oneczne 165
Ostrze¿enie o zbyt ma³ej odleg³oci*
przerywany sygna³ dwiêkowy 221
Owietlenie
na zewn¹trz 398
regulacja 128
wskaników 105
wymiana ¿arówek 398
Owietlenie tablicy rejestracyjnej, 128,
398
wymiana 402
owietlenie u³atwiaj¹ce znalezienie
pojazdu 129
Owietlenie wnêtrza pojazdu 102
Owietlenie wnêtrza
opónienie wy³¹czania
owietlenia 132
Owietlenie zewnêtrzne
dodatkowy kierunkowskaz 398
kierunkowskazy przednie 400

Indeks

owietlenie tablicy
rejestracyjnej, 402
reflektor wiat³a cofania 398
wiat³a postojowe 401
wiat³a postojowe 401
wiat³a stop 398
wiat³a tylne 402
trzecie wiat³o stop 398
Owietlenie zewnêtrzne
opónienie wy³¹czania
owietlenia 130
Otwieranie szyb bocznych 201
Otwieranie
baga¿nik w sytuacji awaryjnej 392
centralne (karta KEYLESS-GO) 81
drzwi kierowcy w sytuacji
awaryjnej 391
pokrywa wlewu paliwa 279
Otwieranie
baga¿nik w sytuacji awaryjnej 392
KEYLESS-GO 27
pilotem 26
pokrywa komory silnika 284

pokrywa wlewu paliwa 279
samochodu w sytuacji awaryjnej 391
za pomoc¹ kluczyka 26
Otwór wlewu p³ynu
uk³ad spryskiwaczy szyb 291
P
Paliwo
olej napêdowy zimowy 281
Pamiêæ ponownego wybierania 144
Pamiêæ usterek 118
kasowanie 118
Panel obs³ugi w dachu 23
Panel obs³ugi w drzwiach 24
Parkowanie 45
Parktronic
wskanik ostrzegawczy 237
PARKTRONIC*
czujniki (czyszczenie) 312
defekt! (usterka!) 342
Pasy bezpieczeñstwa 51
komunikat na wywietlaczu 367
konserwacja 324
lampka ostrzegawcza 348

Pilot do drzwi gara¿u* 272
czêstotliwoci 450
PIN (telefon*) 142
Pióra wycieraczek
konserwacja 318
wymiana 403
P³yn ch³odz¹cy 288, 447
komunikaty na wywietlaczu 371
lampka ostrzegawcza 346
sprawdzanie poziomu 288
uzupe³nianie 288
wskanik temperatury 106
P³yn hamulcowy 448
P³yn w uk³adzie spryskiwacza 44
komunikat na wywietlaczu 387
Podgrzewanie kierownicy* 262
Pod³okietnik
uchwyt na telefon* 263
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Indeks

Podmenu 109
godzina/data 124
komfort 136
menu Einstellen (ustawienia) 119
ogrzewanie 135
owietlenie 128
pojazd 132
przywracanie funkcji 120
wybór 120
zestaw wskaników 122
Podnonik 389
Podnoniki szyb 201
Podró¿e zagraniczne
symetryczne wiat³a mijania 301
Poduszka lêdwiowa 89
Poduszka powietrzna 48
poduszka powietrzna boczna 51
poduszka powietrzna nadokienna 51
przednia poduszka powietrzna 50
Poduszka powietrzna boczna 51
Poduszka powietrzna nadokienna 51
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Pojazd
czyszczenie 312
holowanie 421
odryglowanie w sytuacji
awaryjnej 391
transport 424
ustawienia indywidualne 119
zamykanie w sytuacji awaryjnej 392
Pokrowiec na narty* 241
Pokrywa baga¿nika
komunikat na wywietlaczu 367
Pokrywa komory silnika 284
komunikaty na wywietlaczu 379
otwieranie 284
zamykanie 285
Pokrywa wlewu paliwa
otwieranie 279
otwieranie 279
zamykanie 279
Pomoc przy wsiadaniu 88, 136

Popielniczka 260
Poradnik jazdy
DISTRONIC* 223
uk³ad hamulcowy SBC 67
Port* 263, 267
Powiêkszanie ³adownoci baga¿nika*
245
baga¿nik  powiêkszanie
³adownoci* 249
wskazówki dotycz¹ce rozmieszczenia
baga¿u 251
Powtarzanie
wybieranie numeru telefonu* 144
Poziom oleju w silniku
komunikaty na wywietlaczu 380
Poziom p³ynu ch³odz¹cego
komunikaty na wywietlaczu 368
Pozycja parkowania
lusterka zewnêtrzne 138
Prêdkociomierz
ustawianie jednostki 122

Indeks

Prêdkoæ 434
Prêdkoæ holowania 421
Programowanie pilota drzwi gara¿u 273
Przednia poduszka powietrzna 50
Przednia szyba
czyszczenie 313
Przegl¹d
menu g³ówne (komputer
pok³adowy) 144
Prze³¹cznik programów prze³¹czania biegów
automatyczna skrzynia biegów* 159
Prze³¹cznik zespolony 43, 100, 101
Przerywany sygna³ dwiêkowy
DISTRONIC* 214
ostrze¿enie o zbyt bliskiej
odleg³oci* 221
Przerywany tryb pracy wycieraczek 44
Przesuwny dach panoramiczny
przys³ony 206
regulacja 205

Przesuwny dach panoramiczny* 204
Przycisk KEYLESS-GO 27
Przyczepa 303
jazda z przyczep¹ 303
wskazówki 303
przywracanie
licznik kilometrów przebiegów
dziennych 106
wszystkie funkcje (system obs³ugi
pojazdu) 119
wszystkie funkcje podmenu 120
R
Radio
wybór radiostacji 114
Reflektor wiat³a cofania 398
Reflektory ksenonowe 100
Reflektory przeciwmgielne 398
Reflektory
konserwacja 316
uk³ad zmywania 290

Regulacja podwietlenia wskaników
105
Regulacja poziomu pojazdu 232
Regulacja silnika 315
Regulacja
format czasu 126
fotel regulowany czêciowo
eletrycznie
nachylenie siedziska 29
pochylenie oparcia 29
regulacja wzd³u¿na siedziska 29
wysokoæ siedziska 29
zag³ówek 30
fotele regulowane elektrycznie
z funkcj¹ Memory*
nachylenie siedziska 31
pochylenie oparcia 31
regulacja wzd³u¿na siedziska 31
wysokoæ siedziska 31
zag³ówek 32
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Indeks

funkcja pamiêci w kluczyku 137
funkcje komfortowe 136
jednostki miary 122
jêzyk (wywietlacz wielofunkcyjny)
123
jêzyk (zestaw wskaników) 123
lusterka zewnêtrzne 35
lusterka zewnêtrzne  pozycja
do parkowania 138
lusterko wewnêtrzne 35
mile 122
opónione wy³¹czanie owietlenia
wewnêtrznego 132
owietlenie (system obs³ugi pojazdu)
128
owietlenie wokó³ pojazdu 129
podwietlenie wskaników 105
radiostacja 114
siedzenia 29
sta³e ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 230
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sta³e wiat³a jazdy 128
TEMPOMAT 210
ustawienia indywidualne pojazdu 119
wskazania paska stanu 123, 124
prêdkociomierz 122
temperatura 122
wskazania prêdkociomierza 122
wskanik temperatury 122
wybór radiostacji 133
zegar 125, 126
Reifendruckkontrolle (kontrola cinienia
w ogumieniu) 294
Rezerwa paliwa
komunikat na wywietlaczu 386
Rêczne odblokowanie po³o¿enia parkingowego 397
Rêczne
odblokowanie baga¿nika 392
odblokowanie drzwi kierowcy 391
zamykanie pojazdu 392

Roleta przeciws³oneczna
drzwi tylne 167
Roleta przeciws³oneczna*
tylna szyba 167
Roleta tylnej szyby* 167
Rozmowa
odbieranie 142
wy³¹czenie 143
Ruszanie 39
automatyczna skrzynia biegów* 40
mechaniczna skrzynia biegów 39
SEQUENTRONIC* 40
silnik po wypadku 331
za pomoc¹ karty KEYLESS-GO* 41
za pomoc¹ kluczyka 39, 40, 41
Ruszanie 42

Indeks

S
Schowek w desce rozdzielczej 256
Schowki 256
schowek w desce rozdzielczej 256
uchwyt na napoje 258
SEQUENTRONIC (pó³automatyczna
skrzynia biegów)* 146
Siedzenie
fotele dynamiczne* 90
ogrzewanie* 94
oparcie wieloprofilowe* 89
pamiêæ 95
poduszka lêdwiowa 89
regulacja 29
regulacja elektryczna* 31
regulacja rêczna 29
sk³adanie zag³ówków 247
sk³adany przedni fotel pasa¿era* 248
wentylacja foteli* 93

Silnik wysokoprê¿ny
eksploatacja zimowa 281
odpowietrzanie instalacji
paliwowej 283
Silnik
dane techniczne 433
komunikat na wywietlaczu 379
moc 433
mycie 315
nie daje siê uruchomiæ
silnika 39, 330
uruchamianie silnika po
wypadku 331
za pomoc¹ KEYLESS-GO* 41
Sk³adanie zag³ówków tylnych 247
Skrzynia biegów  poziom oleju 291
Skrzynia biegów
awaryjny tryb pracy 333
brak prze³¹czania 333
uszkodzenie 422
zak³ócenia w prze³¹czaniu 333

SPEEDTRONIC 224
dwignia TEMPOMATu 225
komunikat na wywietlaczu 357
sta³e ograniczenie 230
tymczasowe 226
ustawianie (ograniczenie sta³e) 230
ustawianie precyzyjne 228
ustawianie prêdkoci 228
wy³¹czanie (ograniczenie
tymczasowe) 229
zapamiêtywanie prêdkoci
bie¿¹cej 227
wy³¹czanie 231
Sprawdzanie cinienia w oponach 295
SRS
lampka kontrolna 345
Stacja (radio)
regulacja 114
wyszukiwanie 114
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Indeks

Sta³e ograniczenie prêdkoci SPEEDTRONIC 230
regulacja 230
Sta³e wiat³a jazdy
regulacja 128
Statystyka zu¿ycia
od startu 140
od zerowania 140
Sterownik 430
Stok
TEMPOMAT 209
Stopnie
celsjusza 122
fahrenheita 122
Sygna³ ostrzegawczy
akustyczny 329
Sygna³ wietlny 101
Symetryczne wiat³a mijania 301
System audio 144
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System nawigacji
obs³uga 116
System obs³ugi pojazdu 107
funkcje 108
informacje standardowe 107
kierownica wielofunkcyjna 108
menu 108
menu AUDIO 113
menu DISTRONIC* 117
menu Einstellungen (ustawienia) 119
menu Fehlerspeicher (pamiêci
usterek) 118
menu NAVI 116
menu Reiserechner (Informacje
standardowe) 113
menu Reiserechner (komputera
pok³adowego) 140
menu TEL* 142
podmenu 109

podmenu Beleuchtung
(owietlenie) 128
podmenu Fahrzeug (pojazd) 132
podmenu Heizung (ogrzewanie) 135
podmenu Kombi (kombi) 122
podmenu Komfort (komfort) 136
podmenu Zeit/Datum
(godzina/data) 124
wywietlacz wielofunkcyjny 107
z systemem audio 144
z systemem COMAND* 110
System PARKTRONIC (PTS)* 235
System SOS* 270
nadawanie sygna³u SOS 271
wymagania 271
System stela¿y do baga¿ników dachowych* 240
System u³atwiaj¹cy wsiadanie i wysiadanie* 88

Indeks

Systemy bezpieczeñstwa jazdy
BAS 62
ESP 62
uk³ad hamulcowy SBC 65
Systemy u³atwiaj¹ce jazdê 207
DISTRONIC* 212
sta³e ograniczenie prêdkoci SPEEDTRONIC 230
TEMPOMAT 207
tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 224
Sytuacja awaryjna
odryglowanie pojazdu 391
otwieranie baga¿nika 392
zamykanie samochodu 392
Szybkie wyszukiwanie
ksi¹¿ka telefoniczna* 143
Szyby
instalacja spryskiwania szyb
290, 449
konserwacja 316
p³yn w uk³adzie spryskiwacza 44
przednia szyba 313


rodki zwiêkszaj¹ce p³ynnoæ oleju napêdowego, proporcje mieszania 282
wiat³a awaryjne 101
wiat³a cofania 398
wiat³a drogowe 43, 98, 398
wymiana ¿arówek 400
wiat³a mijania 98, 398
wymiana ¿arówek 400
wiat³a postojowe 98, 398
wymiana ¿arówek 401
wiat³a postojowe 98, 398
wymiana ¿arówek 401
wiat³a stop 398
trzecie 398
wymiana 398
wiat³a tylne 402
konserwacja 316

wiat³o
czujnik 378
prze³¹cznik wiate³ 43
przestawianie 128
wiat³a drogowe 43
ustawienia (system obs³ugi
pojazdu) 128
w³¹czanie 98
w³¹cznik 43, 98
wy³¹czanie 98
wy³¹czanie z opónieniem 130
T
Tablica rozdzielcza
prze³¹cznik wiate³ 98
uchwyt na telefon* 267
Tankowanie 279
benzyna 280
olej napêdowy 281
proporcje mieszania: 282
awaryjne otwieranie pokrywy korka
wlewu paliwa 395
benzyna bezo³owiowa super 280
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Indeks

TELEAID* 270
informacje MB 270
informacje MB 270
system SOS 270
TELEDIAGNOSE 270
TELEDIAGNOSE* 270
Telefon komórkowy* 264, 267
Telefon* 263
automatyczne wy³¹czanie 264, 268
komunikaty na wywietlaczu 366
monta¿ dodatkowych 431
obs³uga 142
odebranie rozmowy 142
zakoñczenie rozmowy 143
Temperatura
ogumienie 294
ustawianie jednostki 122
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TEMPOMAT 207
lampka kontrolna LIM 207
regulacja 210
stok 209
ustawianie precyzyjne 211
ustawianie prêdkoci 210
w³¹czanie 209
wy³¹czanie 211
wzniesienie 209
zapamiêtywanie prêdkoci 209
ustawianie ni¿szej prêdkoci 210
ustawianie wy¿szej prêdkoci 210
Transport 424
Trójk¹t ostrzegawczy 388
Trzecie wiat³o stop 398
Tylne wiat³o przeciwmgielne 99, 398
Tylne wiat³o, patrz wiat³o wsteczne
tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 224
ustawianie precyzyjne 228
ustawianie prêdkoci zadanej 228
wy³¹czanie 229
zapamiêtywanie prêdkoci 227

U
Uchwyt do holowania
montowanie 422
zdejmowanie 424
Uchwyt na napoje 258, 260
konserwacja 321
Uk³ad hamulcowy SBC 65
aktywacja 65
awaryjny tryb pracy 65, 363
automatyczne wy³¹czenie
uk³adu SBC 66
komunikaty na wywietlaczu 362
poradnik jazdy 67
Uruchamianie silnika z obcego akumulatora 419
Urz¹dzenie krótkofalowe
monta¿ dodatkowych 431
Ustawianie jednostki
prêdkociomierz 122
temperatura 122
Ustawianie mil 122

Indeks

Ustawianie precyzyjne
DISTRONIC* 218
TEMPOMAT 211
tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 228
Ustawianie prêdkoci
DISTRONIC* 217, 218, 219
sta³e ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 230
TEMPOMAT 210
tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 228
Ustawienia paska stanu 123, 124
Ustawienia
fabryczne (karta KEYLESS-GO) 81
przywracanie podmenu 120
przywracanie ustawieñ (system
obs³ugi pojazdu) 119
wywietlanie ustawieñ systemu
DISTRONIC 117, 214
Ustawienie funkcji komfortowych 136

Ustawienie lusterka zewnêtrznego do
parkowania 96
Ustawienie przedzia³u czasu
DISTRONIC* 221
Usterka 118
kasowanie 118
wywietlanie 118
uzupe³nianie
olej silnikowy 286
p³yn ch³odz¹cy 288
p³yn w uk³adzie spryskiwacza 290
W
Wentylacja foteli* 93
Wentylacja postojowa* 195
W³¹czanie
DISTRONIC* 216
pomoc przy wsiadaniu 136
TEMPOMAT 209

W³¹czanie
blokada rozruchu 45, 46
ciep³o z silnika (klimatyzacja*)
178, 190
DISTRONIC* 216
ESP 64
funkcja ostrzegania o zbyt ma³ym
odstêpie * 222
ogrzewanie tylnej szyby 164
wiat³a awaryjne 101
wiat³a drogowe 101
wiat³a przeciwmgielne 99
wiat³o 43, 98
tylne wiat³o przeciwmgielne 99
wycieraczki 44
zabezpieczenie wnêtrza pojazdu 71
zamek centralny (system obs³ugi
pojazdu) 133
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Wskazanie w milach 122
Wskazówki dotycz¹ce rozmieszczenia
baga¿u 251
Wskanik serwisu 306
Wskanik temperatury zewnêtrznej 106
Wybieranie
numer telefonu* 143
Wybór jêzyka 123
Wybór radiostacji
regulacja 133
Wycieraczki
czyszczenie 313
jeden ruch wycieraczki 44
praca wycieraczki ze spryskiwaczem
44
problemy 339
przerywany tryb pracy 44
w³¹czanie 44
wymiana piór wycieraczek 403

480

Wykaz przeznaczenia poszczególnych
bezpieczników 425
Wy³¹czanie reflektorów patrz opónione
wy³¹czanie owietlenia zewnêtrznego
Wy³¹czanie silnika
za pomoc¹ karty KEYLESS-GO* 46
za pomoc¹ kluczyka 45
Wy³¹czanie
automatyczne telefonu* 264, 268
ciep³o z silnika (klimatyzacja*)
178, 190
DISTRONIC* 219
ESP 64
funkcja ostrzegania o zbyt ma³ej
odleg³oci * 222
ogrzewanie tylnej szyby 164
opónienie wy³¹czania
opónienie wy³¹czania wiate³ 130
owietlenia wnêtrza 132
sta³e ograniczenie prêdkoci

SPEEDTRONIC 231
wiat³a awaryjne 101
wiat³a przeciwmgielne 99
wiat³o 98
TEMPOMAT 211
tylne wiat³o przeciwmgielne 99
tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 229
zabezpieczenie wnêtrza pojazdu 71
zamek centralny (system obs³ugi
pojazdu) 133
Wy³¹czenie
alarm 69, 328
rozmowa telefoniczna 143
Wy³¹czenie
silnika za pomoc¹ karty
KEYLESS-GO* 46
silnika za pomoc¹ kluczyka 45

Indeks

Wymiana ko³a
ko³o zapasowe 411
Wymiana ¿arówek 398
Wymiana ¿arówek w wiat³ach tylnych
398
Wymiana
bateria (kluczyk) 393
bateria (pilot*) 394
baterie pilota 393
bezpieczniki 425
lampa przedniego kierunkowskazu
400
lampy 398
lampy przednie 400
owietlenie tablicy rejestracyjnej,
402
pióra wycieraczek 403
wiat³a drogowe 400
wiat³a mijania 400
wiat³a stop 398
wiat³a tylne 402

Wymiary pojazdu 438
Wymontowanie:
zag³ówek 91
Wypadanie zap³onów 329
Wypadek
uruchomienie silnika 331
Wywietlacz wielofunkcyjny 107
informacje standardowe 107
wybór jêzyka 123
Wywietlacz
DISTRONIC* 213
obs³uga techniczna 306
Wywietlacz
komunikaty 387
Wywietlanie
prêdkociomierz cyfrowy 113
Wywietlanie
ustawienia systemu
DISTRONIC* 117, 214
usterki 118
zasiêg bez tankowania 141
Wzniesienie
TEMPOMAT 209

Z
Zabezpieczenia przed kradzie¿¹
autoalarm 68
blokada rozruchu 68
w³¹czenie zabezpieczenia przed
odholowaniem 69
wy³¹czenie zabezpieczenia przed
odholowaniem 70
zabezpieczenie przed odholowaniem
69
zabezpieczenie wnêtrza pojazdu* 70
Zabezpieczenie dzieci
drzwi tylne 60
Zabezpieczenie przed odholowaniem 69
w³¹czanie 69
wy³¹czanie 70
Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu 70
Zabezpieczenie wnêtrza pojazdu
w³¹czanie 71
wy³¹czanie 71
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Indeks

Zag³ówek
wymontowanie 91
Zakotwiczanie ³adunku * 252
Zakres nadobrotów 106
Zakresy prze³o¿eñ
automatyczna skrzynia biegów* 157
ograniczanie 157
Za³adunek 439
Zamek centralny
w³¹czanie/wy³¹czanie (system obs³ugi pojazdu) 133
Zamocowanie telefonu*
deska rozdzielcza 267
pod³okietnik 263
Zamykanie
pokrywa komory silnika 285
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Zamykanie
centralne (karta KEYLESS-GO) 81
pokrywa wlewu paliwa 279
samochód w sytuacji awaryjnej 392
Zapalniczka 261
Zapamiêtywanie prêdkoci
DISTRONIC* 217
TEMPOMAT 209
tymczasowe ograniczenie prêdkoci
SPEEDTRONIC 227
Zapamiêtywanie
ustawienia zale¿ne od klucza 137
Zapinanie pasów bezpieczeñstwa 36
Zap³on
pozycje stacyjki 27
przycisk KEYLESS-GO 28

Zasiêg bez tankowania
wywietlanie 141
Zasiêg reflektorów
ustawienie 100
Zasiêg sieci 142
Zawieszenie komfortowe/sportowe 234
Zbiornik paliwa
pojemnoæ 442
pokrywa wlewu paliwa 279
Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy 290
uzupe³nianie p³ynu 291
Zdalne odblokowanie baga¿nika 83
Zdalne sterowanie baga¿nikiem 83
Zegar
ustawianie godziny 125
ustawianie minut 126

Indeks

Zerowanie
licznik kilometrów przebiegów
dziennych 106
statystyka zu¿ycia 140
Zestaw narzêdzi 389
Zestaw TIREFIT 390, 405
Zestaw wskaników 105
konserwacja 323
wybór jêzyka 123
Zintegrowany fotelik dzieciêcy*
fotelik dzieciêcy sk³adanie 58
rozk³adanie 57
zapinanie pasów bezpieczeñstwa 58

Zmiana pasa ruchu 43
Zmiana po³o¿enia górnego punktu mocowania pasa bezpieczeñstwa 37
Znak e 430
Zu¿ycie paliwa 445
Zu¿ycie paliwa 445
¯
¯arówki (patrz lampy)
wymiana 398
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Indeks

W przypadku pytañ i sugestii
prosimy o kontakt:
infolinia: 0 801 17 77 77
dla u¿ytkowników
telefonów komórkowych:
22 697 79 79
Internet
Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce samochodów
Mercedes-Benz znajduj¹ siê
w Internecie pod adresami:
www.mercedes-benz.com
www.daimlerchrysler.com
www.daimlerchrysler.com.pl
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Data zakoñczenia redakcji:
12.10.2001
Zdjêcie na ok³adce nr:
P00.01-2135-31
Przedruk, t³umaczenie i powielanie,
nawet czêciowe, jest niedozwolone
bez pisemnego zezwolenia.
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