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Üdvözöljük a Mercedes-Benz világában!
Mielőtt első útjára elindulna, ismerkedjen meg
gépkocsijával, és olvassa el figyelmesen ezt a
kezelési útmutatót. Saját biztonsága és a gép-
kocsi hosszabb működési időtartama érdeké-
ben tartsa be ennek a kezelési útmutatónak az
utasításait és figyelmeztetéseit. Ezek figyel-
men kívül hagyása személyi sérülésekhez és a
gépkocsi károsodásához vezethet.
Az Ön gépkocsijának kivitele vagy termékjelö-
lése eltérhet a következőktől függően:
Rmodell,
Rmegrendelés,
Rországkivitel,
Rrendelhetőség.
Az ebben a kezelési útmutatóban szereplő
ábrák balkormányos gépkocsikra érvényesek.
Jobbkormányos gépkocsiknál a gépkocsi alkat-
részeinek és a kezelőelemeknek az elrende-
zése értelemszerűen eltérő.
A Mercedes-Benz állandóan fejleszti gépkocsi-
jait.
A Mercedes-Benz fenntartja a változtatások
jogát a következők terén:
Rforma,
Rkivitel,
Rtechnika.
Ezért a leírás esetenként eltérhet az Ön gépko-
csijától.
A gépkocsihoz a következő dokumentumokat
mellékeltük:
RKezelési útmutató
RKarbantartási vagy szervizfüzet
RFelszereltségtől függő kiegészítő kezelési
útmutatók

Ezeket a nyomtatott dokumentumokat mindig
tartsa a gépkocsiban. A gépkocsi eladásakor
adja tovább a dokumentumokat az új tulajdo-
nosnak.

i Gépkocsijának fontos funkcióit német és
angol nyelven a következő webhelyen talál-
ható interaktív kezelési útmutatóban tekint-
heti át:
www.mercedes-benz.de/
betriebsanleitung-transporter

Használhatja a Mercedes-Benz Guide útmuta-
tót is, mint okostelefon-alkalmazást:

Vegye figyelembe, hogy a Mercedes-Benz
Guide alkalmazás az Ön országában esetleg
még nem elérhető.
Jó utat kíván Önnek a Daimler AG műszaki
szerkesztősége!

4475846604Z121 É4475846604Z121iËÍ
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A Marco Polo kivitelek áttekintése

Funkció oldal

: Központi kezelőegység 47

; Forgatható vezető- és kísé-
rőülés (lásd a gépkocsi
kezelési útmutatóját)
Kiegészítő akkumulátor a
vezetőülés alatti ülésszek-
rényben 66

= Eltolható asztal 42

? Ülés-fekvőhely kombináció 29

A Ágyhosszabbítás 34

B Tető-tárolórekesz 78
olvasólámpákkal 46

C Külső zuhany csatlakozója 81
Ivóvíztartály elzárókarja 61

D Gázpalacktartó 64

E Ruhásszekrény 76
Ivóvíztartály 61

F Szervizfedél
• ivóvíz-betöltőcsonk 61
• 230 V-os csatlakozóaljzat 68

Funkció oldal

G Hűtődoboz 58
Biztosítékdoboz 71
Gázfőző gázelzárószelepe 57
Ülés-fekvőhely kombináció
elektromos csatlakozója 33

H Konyhaszekrény
• gázfőző 57
• mosogató 56
• szennyvíztartály 62
• szennyvíztartály elzáró-
szelepe 62
• felnyitható tető szükség-
működtető gombbal 23

I Funkcionális egység
• hangulatvilágítás világítás-
kapcsolója 45
• USB-csatlakozó 70
• 230 V-os csatlakozóaljzat 68
• túláramvédő kapcsoló 68

Ábra nélkül:
Felnyitható tető 19
Tetőágy 41
Tolótető 24
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A Marco Polo ACTIVITY / HORIZON kivitelek áttekintése

Funkció oldal

: Forgatható kísérőülés (lásd
a gépkocsi kezelési útmuta-
tóját)

; Ülés-fekvőhely kombináció 36

= Ágyhosszabbítás 40

? Lehajtható asztal (lásd a
gépkocsi kezelési útmutató-
ját)

A Forgatható vezetőülés (lásd
a gépkocsi kezelési útmuta-
tóját)

Funkció oldal

B Állóhelyzeti fűtés
kezelőegysége (lásd a gép-
kocsi kezelési útmutatóját)
Ábra nélkül:
Mechanikus felnyitható tető 19
Tetőágy 41
Tolótető 24
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A Marco Polo központi
kezelőegysége

Alapábra
Funkció oldal

: Kiegészítő akkumulátor
feszültsége (V) 66

; Kiegészítő akkumulátor töl-
töttségi állapota (%) 66

= Hűtődoboz BE 58

? Állóhelyzeti fűtés kapcsolási
időpontja beprogramozva 53

A Állóhelyzeti fűtés fűtés
üzemmódban 52

B Külső hőmérséklet (†) 47

C Ébresztés BE 49

D Pontos idő 48

E Figyelmeztetés áll fenn 50

F Hálózati üzemmód — 230 V-
os hálózati csatlakozás és
túláramvédő kapcsoló BE 68
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Gyermekek a gépkocsiban

Fontos biztonsági utasítások
A baleseti statisztikák azt igazolják, hogy a
gyermekek a hátsó üléseken nagyobb bizton-
ságban vannak, mint az első üléseken. A
Mercedes-Benz ezért nyomatékosan javasolja,
hogy a gyermekbiztonsági rendszert lehetőleg
a hátsó ülésen rögzítse. Ott a gyermek általá-
ban nagyobb biztonságban van.
Ha 12 évesnél fiatalabb és 150 cm-nél alacso-
nyabb gyermek utazik a gépkocsiban:
RMinden esetben a Mercedes-Benz gépko-
csikhoz alkalmas gyermekbiztonsági rend-
szert használjon. A gyermekbiztonsági rend-
szer legyen a gyermek korának, testtömegé-
nek és magasságának megfelelő.
RFeltétlenül vegye figyelembe az ebben a sza-
kaszban található útmutatásokat és bizton-
sági utasításokat, valamint tartsa be a gyer-
mekbiztonsági rendszer gyártójának szere-
lési utasítását
RFeltétlenül tartsa be az automatikus utaslég-
zsák-kikapcsolásra vonatkozó útmutatáso-
kat és biztonsági utasításokat (lásd a gépko-
csi kezelési útmutatóját).

G FIGYELEM
A járműben felügyelet nélkül hagyott gyer-
mekek mozgásba hozhatják a járművet, ha
pl.
Rkioldják a rögzítőféket,
Raz automatikus sebességváltót másik
állásba kapcsolják a P parkolóállásból,
vagy a kézi kapcsolású sebességváltót
üres fokozatba kapcsolják,
Rbeindítják a motort.
Ezenkívül működésbe hozhatják a jármű
egyéb berendezéseit és beszorulhatnak.
Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Mindig reteszelje a járművet és vigye magá-
val a kulcsot, amikor elhagyja a járművet.
Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet
nélkül a járműben.

G FIGYELEM
Ha valaki – különösen egy gyermek – tartó-
san erős hőhatásnak vagy nagy hidegnek

van kitéve, az sérülésveszélyes vagy akár
életveszélyes is lehet! Soha ne hagyjon sen-
kit – különösen gyermekeket – felügyelet
nélkül a járműben.

G FIGYELEM
Ha a gyermekbiztonsági rendszer közvetlen
napsugárzásnak van kitéve, annak részei
jelentősen felforrósodhatnak. Ezek a részek,
különösen a gyermekbiztonsági rendszer
fémből készült részei megégethetik a
gyermekeket. Sérülésveszély áll fenn!
Ha a gyermekkel együtt elhagyja a járművet,
mindig ügyeljen arra, hogy a gyermekbizton-
sági rendszer ne legyen kitéve közvetlen
napsugárzásnak. Védje azt például egy taka-
róval. Ha a gyermekbiztonsági rendszer köz-
vetlen napsugárzásnak volt kitéve, hagyja
lehűlni, mielőtt a gyermeket rögzíti benne.
Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet
nélkül a járműben.

Mindig győződjön meg arról, hogy az összes
gépkocsiutas megfelelően be van csatolva, és
megfelelő helyzetben ül. Különösen gyermekek
esetén kell erre ügyelnie.
Tartsa be a biztonsági övre vonatkozó bizton-
sági utasításokat , és vegye figyelembe a
helyes használatra vonatkozó tudnivalókat
(lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját).

Gyermekbiztonsági rendszer
Feltétlenül vegye figyelembe a gyermekbizton-
sági rendszer alkalmazási területét (lásd a gép-
kocsi kezelési útmutatóját).
Lehetőség szerint a Mercedes-Benz által aján-
lott gyermekbiztonsági rendszereket használja
(lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját).

G FIGYELEM
Ha a gyermekbiztonsági rendszer nem meg-
felelően van beszerelve az arra kijelölt ülő-
helyre, nem biztosítja az elvárt védelmet.
Balesetnél, fékezési manővernél vagy hirte-
len irányváltásnál nem képes megtartani a
gyermeket. Ez fokozott sérülésveszélyt, akár
életveszélyt idézhet elő!

12 Gyermekek a gépkocsiban
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Ezért feltétlenül tartsa be a gyermekbizton-
sági rendszer gyártójának szerelési útmuta-
tóját, és vegye figyelembe az alkalmazási
területet. Biztosítsa, hogy a gyermekbizton-
sági rendszer teljes alsó felülete illeszkedjen
az ülés ülőfelületéhez. Soha ne tegyen tár-
gyakat (például párnát) a gyermekbiztonsági
rendszer alá vagy mögé. A gyermekbizton-
sági rendszert csak az eredeti huzattal hasz-
nálja. A sérült huzatot kizárólag eredeti
huzatra cserélje.

G FIGYELEM
Ha menetiránynak háttal beszerelhető gyer-
mekbiztonsági rendszer helytelenül meneti-
rányban van beszerelve, akkor nem bizto-
sítja az elvárt védelmet. Ez történik pl.
abban az esetben, ha a menetiránynak hát-
tal beszerelhető gyermekbiztonsági rend-
szert menetiránynak háttal beszerelt hátsó
ülésre rögzíti. A rendszer pl. balesetnél nem
képes megtartani a gyermeket. Fokozott
sérülésveszély vagy akár életveszély áll fenn!
A hátsó ülést mindig menetirányban szerelje
be, mielőtt azon menetiránynak háttal
beszerelhető gyermekbiztonsági rendszert
helyez el.

G FIGYELEM
Ha a gyermekbiztonsági rendszer helytelenül
van beszerelve vagy nincs rögzítve, baleset,
fékezés vagy hirtelen irányváltás esetén kiol-
dódhat. A gyermekbiztonsági rendszer
elmozdulhat, és a jármű utasainak ütközhet.
Fokozott sérülésveszély vagy akár életve-
szély áll fenn!
Mindig helyesen szerelje fel a nem használt
gyermekbiztonsági rendszereket is. Ezért fel-
tétlenül tartsa be a gyermekbiztonsági rend-
szer gyártójának szerelési útmutatóját.

Vegye figyelembe a tárgyak, csomagok vagy
rakomány tárolására vonatkozó rakodási elő-
írásokat (lásd a gépkocsi kezelési útmutató-
ját).

G FIGYELEM
A sérült vagy baleset során igénybe vett
gyermekbiztonsági rendszerek vagy azok
rögzítőrendszere nem képes többé biztosí-
tani az elvárt védelmet. Balesetnél, fékezési
manővernél vagy hirtelen irányváltásnál nem
képes megtartani a gyermeket. Ez fokozott
sérülésveszélyt, akár életveszélyt idézhet
elő!
A sérült vagy baleset során igénybe vett
gyermekbiztonsági rendszereket haladékta-
lanul cserélje ki. Mielőtt ismét gyermekbiz-
tonsági rendszert szerelne be, minősített
szakműhelyben vizsgáltassa át a gyermek-
biztonsági rendszer rögzítőrendszerét.

Ha a körülmények miatt a gyermeket a kísé-
rőülésen kell elhelyeznie, feltétlenül vegye
figyelembe a „Gyermekbiztonsági rendszer a
kísérőülésen” című szakasz megjegyzéseit
(lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját).
Vegye figyelembe a gépkocsi-belsőtérben és a
gyermekbiztonsági rendszeren található figyel-
meztető címkéket.

i A Mercedes-Benz által ajánlott gyermek-
biztonsági rendszerek tisztításához lehető-
leg Mercedes-Benz ápolószereket használ-
jon. További információért forduljon biza-
lommal bármelyik Mercedes-Benz szerződé-
ses szervizhez.

ISOFIX-gyermekülésrögzítés

G FIGYELMEZTETÉS
Az ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer nem
nyújt elegendő védelmet azon gyermekek-
nek, akik tömege 22 kg felett van, és a gyer-
mekbiztonsági rendszer beépített biztonsági
övével vannak rögzítve. A rendszer pl. bal-
esetnél nem képes megtartani a gyermeket.
Fokozott sérülésveszély vagy akár életve-
szély áll fenn!
Ha a gyermek testtömege meghaladja a
22 kg-ot, csak olyan ISOFIX gyermekbizton-
sági rendszert használjon, amelynél a gyer-
meket a jármű adott ülőhelyéhez tartozó biz-
tonsági övvel is rögzíti. Amennyiben Top Tet-
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her öv is rendelkezésre áll, rögzítse azzal is a
gyermekbiztonsági rendszert.

Feltétlenül vegye figyelembe a gyermekbizton-
sági rendszer alkalmazási területét, illetve
tartsa be az alkalmazott gyermekbiztonsági
rendszer gyártójának felszerelési és kezelési
útmutatóját. A gyermekbiztonsági rendszerrel
kapcsolatos további információk a gépkocsi
kezelési útmutatójában találhatók.

A Marco Polo ülés-fekvőhely kombinációja

ACTIVITY/HORIZON kivitel ülés-fekvőhely kombi-
nációja
Az ülés-fekvőhely kombináció valamennyi ülés-
helye rendelkezik ISOFIX rögzítőkengyellel:
a gyermekbiztonsági rendszerekhez. Ezek az
ülésfelület és az üléstámla közé vannak besze-
relve, helyüket az ülésfelületen elhelyezett
tájékoztató címkék jelölik.

X Gyermekülés beszerelés: Szerelje a gyer-
mekülést a két ISOFIX rögzítőkengyelhez:
(lásd a gyártó kezelési útmutatóját).

X Állítsa álló helyzetbe az üléstámla a gyer-
meküléshez igazítva.
Az üléskagylónak a biztonságos tartás érde-
kében fel kell feküdnie az üléstámlára.

X Gyermekülés kiszerelése: Vegye figye-
lembe a gyermekülés gyártójának külön
kezelési útmutatóját.

Az ISOFIX-gyermekülésrögzítés nélküli gyer-
mekbiztonsági rendszereket a gépkocsiban
lévő biztonsági övekkel rögzítse. Ehhez feltét-
lenül vegye figyelembe a gyermekbiztonsági
rendszer alkalmazási területét, illetve tartsa be
az alkalmazott gyermekbiztonsági rendszer
gyártójának szerelési és kezelési útmutatóját.

Top Tether

Bevezetés
A Top Tether kiegészítő összeköttetést tesz
lehetővé az ISOFIX rendszerrel rögzített gyer-
mekbiztonsági rendszer és az ülés-fekvőhely
kombináció hátoldala között. Ezáltal tovább
csökkenthető a sérülések kockázata. Ha a
gyermekbiztonsági rendszer rendelkezik Top
Tether hevederrel, akkor azt mindig használni
kell.

Top Tether rögzítőszemek

Top Tether rögzítőszem
A Top Tether rögzítőszem; az ülés-fekvőhely
kombináció hátoldalán található a fejtámlák
vezetőcsövei között.
A Top Tetherrel kapcsolatos további informá-
ciók a gépkocsi kezelési útmutatójában talál-
hatók.
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X Tolja felfelé a fejtámlát:.
X Szerelje be a Top Tetherrel ellátott ISOFIX
gyermekbiztonsági rendszert. Feltétlenül
tartsa be a gyermekbiztonsági rendszer
gyártójának szerelési utasítását.

X Vezesse át a Top Tether hevedert? a fej-
támla: alatt, a fejtámla két rúdja között.

X Akassza be a Top Tether horgot= a Top
Tether rögzítőszembe;.
Ügyeljen arra, hogy
Ra Top Tether horog= az ábrán látható
módon beakadjon a Top Tether rögzítő-
szembe;,
Ra Top Tether heveder? ne legyen meg-
csavarodva.

X Feszítse meg a Top Tether hevedert?. Fel-
tétlenül tartsa be a gyermekbiztonsági rend-
szer gyártójának szerelési utasítását.

X Szükség esetén tolja ismét kissé lejjebb a
fejtámlát. Ügyeljen arra, hogy semmi ne
akadályozza a Top Tether heveder? felfek-
vését.

Lopás elleni védelem

Funkció
Bekapcsolt belsőtér-védelem esetén bekap-
csol az optikai és akusztikai riasztás, ha a gép-
kocsi-belsőtérben mozgás érzékelhető. Ez
akkor fordulhat elő, ha például valaki benyúl a
gépkocsi-belsőtérbe (lásd a gépkocsi kezelési
útmutatóját).

i Ha nyitva van az elektromos felnyitható
tető, vagy be van kapcsolva az állóhelyzeti
fűtés, akkor a belsőtér-védelem ki van kap-
csolva.

Nagy-Britanniai felnyitható tetős
gépkocsik
A belsőtér-védelem felnyitott és lecsukott fel-
nyitható tető esetén is be van kapcsolva.
Kapcsolja ki a belsőtér-védelmet (lásd a gép-
kocsi kezelési útmutatóját), ha reteszeli a gép-
kocsiját és
Rszemélyek vagy állatok maradnak a gépko-
csiban
Ra gépkocsit pl. kompon vagy autószállítón
szállítja.

Ezáltal elkerülhető a téves riasztás.

Fontos biztonsági utasítások

Viselkedés zivatar idején
Zivatar esetén a gépkocsi csak akkor biztosít
hatásos védelmet villámcsapás és túlfeszült-
ség miatti károk ellen, ha a gépkocsiról le van
választva a 230 V-os hálózati csatlakozás és
adott esetben a további bementő vezetékek és
kábelek.
Mielőtt a zivatar közepe gépkocsijának állóhe-
lye fölé érne:
X Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a gép-
kocsi csatlakozóaljzatából (Y oldal: 68),
majd tegye azt le a bemenő kábellel együtt
legalább 1 m-re a gépkocsitól.1

X Válassza le a gépkocsiról a további bemenő
vezetékeket és kábeleket, és adott esetben
húzza be a kitolható antennatartót.

X Csukja le a felnyitható tetőt (Y oldal: 19).
X Várja meg a zivatar végét a gépkocsiban.

Viselkedés tűz esetén

Viselkedési szabályok
Tűz esetén:
X Gondoskodjon róla, hogy minden utas
elhagyja a gépkocsit.

X Ha a körülmények lehetővé teszik, zárja el a
gázpalack fő elzárócsapját (Y oldal: 64),
és válassza le a 230 V‑os hálózati csatlako-
zást (Y oldal: 68).

1 csak a Marco Polo esetében
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X Figyelmeztessen másokat és riassza a tűzol-
tókat.

X A tüzet csak akkor kísérelje meg eloltani, ha
ez kockázat nélkül lehetséges.

Megelőző intézkedések
Tartson készenlétben legalább egy engedélye-
zett vagy az ISO 7165 szabvány szerinti 1
kg‑os poroltót. Ezenkívül helyezzen el a gépko-
csijában egy kereskedelmi forgalomban kap-
ható tűzoltó takarót a gázfőző számára.
Olvassa el a tűzoltó készüléken lévő utasításo-
kat, valamint a beállóhelyen (kempingben) fel-
tüntetett tűz elleni biztonsági intézkedéseket.
Részletes információk a gépkocsi kezelési
útmutatójában találhatók.
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Általános információk

A Mercedes-Benz nemzeti honlapjának Transz-
porterek aloldalán vagy a nemzeti lakóautó
egyesületeknél ellenőrző listák, utazásterve-
zéssel kapcsolatos kiegészítő hasznos infor-
mációk, éjszakázási lehetőségek, valamint
ötletek és tippek találhatók2. Németországban
ilyen például a Német Lakóautó-ipari Szövet-
ség (Caravaning Industrie Verband Deutsch-
land, CIVD).

Az első út előtt

Az első út előtt alaposan szellőztesse át gép-
kocsiját. Ehhez nyissa fel a felbillenthető tetőt
is.

Éjszakázási tippek

Az éjszakai állóhelyre célszerű még nappal
megérkezni. Ellenkező esetben kellemetlen
meglepetések érhetik.
Vegye figyelembe a nemzeti éjszakázási elő-
írásokat.
Németországban általában az a szabály, hogy
ahol parkolni lehet, ott egy éjszakát is el lehet
tölteni. Egy helyen két éjszakázás azonban
már kellemetlenségeket okozhat. A nyilvános
parkolókban feltétlenül kerülje el annak látsza-
tát, hogy ott kempingel. Azaz ne teregesse ki a
ruhákat száradni, ne állítson fel kempingszéke-
ket stb.
Németországban számos olyan település léte-
zik, amelyek kempingezési kényszer nélkül
kínálnak éjszakázási és ivóvíz-feltöltési lehető-
séget, valamint szennyvíz-ártalmatlanítási szol-
gáltatást. Az ezzel kapcsolatos információkat
lásd a CIVD (Német Lakóautó-ipari Szövetség)
tájékoztatóiban.

i A biztonság kedvéért mindig elindulási
irányban állítsa le a gépkocsiját. Így veszély
esetén lényegesen gyorsabban lehet indu-
lásra kész.

Külföldi utak

Az utazás előtt tájékozódjon a tranzit- és célor-
szágokban a gépkocsijára vonatkozó sajátos-
ságokról, például
Rszükséges iratok
Rautójel (az előírt méretben)
Ráramcsatlakozók, ha út közben használni
szeretné az áramcsatlakozást
Rmegengedett legnagyobb sebesség
Réjszakázási lehetőségek
Éjszakázás esetén szigorúan tartsa be a ven-
déglátó ország rendelkezéseit. Az elmúlt évek-
ben az egyes országok és önkormányzatok
által bevezetett tilalmak és korlátozások a
„vadkempingezők” felelőtlen magatartására
adott válasznak tekinthetők.

Téli üzemmód

A gépkocsi bizonyos feltételek esetén alkal-
mas téli használatra. Ha a gépkocsit folyama-
tosan fűti, és a felnyitható tetőt zárva tartja,
akkor a vízellátás körülbelül−5 †-ig működő-
képes marad.

! Ha télen a vízellátást nem használja, akkor
feltétlenül ürítse le az ivóvízvíztartályt és a
szennyvíztartályt.
Ellenkező esetben befagyhat és megsérülhet
a vízellátó rendszer.

! Az ivóvíztartály vízszivattyúja nem működ-
het szárazon. Ekkor ugyanis megsérülhetne.

Ha a fagyveszély esetén a gépkocsit nem vagy
csak rövid ideig használja, akkor a károsodá-
sok elkerülése érdekében a vízellátó rendszert
helyezze üzemen kívül.
A vízellátó rendszer üzemen kívül helyezése
X Ürítse le az ivóvíztartályt és a szennyvíztar-
tályt(Y oldal: 61).

X Vegye ki a vízszivattyú biztosítékát (10 A)
(Y oldal: 71).

X A vízcsapot csavarja fel és hagyja nyitva.

2 Nem minden országra igaz
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A vízellátó rendszer üzembe helyezése
X Zárja el a vízcsapot.
X Helyezze be a vízszivattyú biztosítékát (10
A) (Y oldal: 71).

X Töltse fel az ivóvíztartályt és a szennyvíztar-
tályt(Y oldal: 61).

További felszerelések a téli üzemmódhoz:
RHólapát
RJégtelenítő
RFagyálló folyadék
RHóláncok
RIndítókábel
A Mercedes-Benz téli telephelyekre a követke-
zőket ajánlja:
X Csak Marco Polo Activity: oldja ki a rögzítő-
féket, hogy ne fagyjon be.

X A gépkocsit tegye sebességbe, és biztosítsa
elgurulás ellen, pl. kerékékkel.

X A hálózati csatlakozóvezetékeket ne a pad-
lón vezesse. Így ugyanis befagyhatnak.

X A gépkocsi alatti padlót hagyja annyira sza-
badon, hogy, az állóhelyzeti fűtés elegendő
táplevegőt kapjon, és az égéstermék elve-
zethető legyen. Így közvetlenül a gépkocsi
körül nem alakul ki hófal.

X A gépkocsi-belsőtér szellőzése.
i Télen különösen fontos a levegő be- és
kiáramlása. Így a légzés során kifújt levegő,
a főzés, a behordott hó és a nedves ruházat
miatt a levegő megnövekedett páratartalmát
el kell tudni vezetni.
Adott esetben állítson fel kereskedelmi for-
galomban beszerezhető helyiségszárító
berendezést.
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A Marco Polo kulcsa

A gépkocsikulcsok mellett a felszereltséghez
tartozik két további kulcs is.. A kulcsokkal az
ivóvíztartály fedelét reteszelheti ki és reteszel-
heti (Y oldal: 61).

Felnyitható tető

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Ha nincs reteszelve a lecsukott felnyitható
tető, akkor vezetés közben kinyílhat vagy
akár le is szakadhat.. Ön elveszítheti uralmát
a gépkocsi felett és veszélybe sodorhatja a
közlekedés többi résztvevőjét. Baleset- és
sérülésveszély áll fenn!
Kizárólag teljesen lecsukott és reteszelt fel-
nyitható tetővel közlekedjen.

! A nyitott felnyitható tető nagy támadási
felületet biztosít a szélnek. Az igen erős
vagy orkánszerű szél károsíthatja a nyitott
felnyitható tetőt. Ezért mindig úgy állítsa le a
gépkocsit, hogy hátsó része a szél irányába
nézzen, vagyis lehetőleg ne oldalról érje a
szél.
A felnyitható tető felnyitásakor mindig
ügyeljen arra, hogy elegendő szabad hely áll-
jon rendelkezésre.

Gépkocsija mechanikus vagy elektromos
(EASY-UP) felnyitható tetővel rendelkezhet. A
felnyitható tető két olvasólámpával
(Y oldal: 45) és oldalsó ablakokkal rendelke-
zik, amelyeket a mindenkori cipzárral nyithat ki
teljesen vagy részlegesen.

Mechanikus felnyitható tető

G FIGYELEM
A felnyitható tető lezárásakor testrészek csí-
pődhetnek be. Sérülésveszély áll fenn!
Becsukás közben ügyeljen arra, hogy ne
legyen senkinek a testrésze a mozgástér-
ben. Ne nyúljon a tetőmechanikába. Ha
valaki beszorult, azonnal nyissa ki a felnyit-
ható tetőt..

G FIGYELEM
Ha a nyitott felnyitható tető nincs rögzítve,
akkor lecsukódhat, és Ön vagy más személy
beszorulhat. Sérülésveszély áll fenn!
A felnyitható tetőt mindig teljes mértékben
nyissa ki vagy zárja le, és ne felejtse el rete-
szelni.

! A karosszéria és a tető közé szorult gumi-
harmonika megsérülhet.
RA felnyitható tető kezelése előtt nyisson
ki egy ablakot vagy egy ajtót. Ellenkező
esetben a gumiharmonika a felső és alsó
nyomás hatására erősen mozoghat.
RBezárás előtt:

- Távolítsa el a gumiharmonikáról az ága-
kat és egyéb tárgyakat.

- Fordítsa lefelé az ágykereteket és
állítsa be a matracokat.

! A felnyitható tető zárása előtt kapcsolja ki
és hagyja lehűlni az olvasólámpákat. Ellen-
kező esetben a melegtől a környező szerke-
zeti elemek sérülhetnek.

Ha a tetőt a huroknál lefelé húzza, akkor a tető
egy meghatározott ponttól hirtelen erősen
lefelé mozdul, és Ön vagy más személy beszo-
rulhat. Ügyeljen arra, hogy ne legyen senkinek
a testrésze a mozgástérben.

Tetőzárás (utasoldali példa)
X Felállítás: Nyissa ki az ablakot vagy az
ajtót.
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X A gépkocsivezető- és az utasoldalon nyomja
meg a tetőzáron levő gombot; és hajtsa
fel fogantyút:.
A felnyitható tető kireteszelődött.

Gázrugó (Utasoldali példa)
X Két kézzel nyomja felfelé a felnyitható tetőt
addig, amíg a kormányoszlop? hallhatóan
a gázrugó dugattyújához nem ütődik.
A két oldalsó gázrugó nyitva tartja a felnyit-
ható tetőt. Azt utasoldali gázrugó véletlen
zárás ellen biztosítva van.

X Zárás: Nyissa ki az ablakot vagy az ajtót.
X Ügyeljen arra, hogy ágak vagy más tárgyak
ne érjenek a tetőhöz.

X Válassza le a felnyitható tető USB-csatlako-
zójáról működtetett fogyasztókat.

X Ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a
rovarháló és a villámzár közötti keskeny
területen.

X Zárja be a felállítható tető ablakainak villám-
zárát.

X Távolítson el minden tárgyat az ágykeretből.
X Fordítsa lefelé az ágykereteket és állítsa be
a matracokat.

X Pattintsa be az olvasólámpákat a tartókba.
X Ügyeljen arra, hogy a bepattintott olvasó-
lámpák ne érjenek az alumínium keretekhez,
és a tetőhöz simuljanak.

X Az utasoldalon belülről a„Push“-al jelölt
helyen? nyomja a kormányoszlophoz,
amíg a vége a= hengerhez nem ér.
A gázrugó hengere= a végponton keresz-
tül a kormányoszlopra? csatlakozik.

X A másik kezével lassan húzza lefelé a hurok-
nál a felállítható tetőt.
i A művelet közben egy másik személy
ügyeljen arra, hogy semmi se csípődjön be.

X Ügyeljen arra, hogy a gumiharmonika ne
szoruljon a tető és a karosszéria közé.

X Ha beszorult, ismét nyissa fel a tetőt, és
ismételje meg a zárási folyamatot.

! Ügyeljen arra, hogy gépkocsivezető- és az
utasoldalon a térdemelő a rögzítőpecken
keresztül beakadjon. Ellenkező esetben
megsérülhet a rögzítőpecek.

X A gépkocsivezető- és az utasoldalon a térde-
melőtB akassza be a tartóbaA.

X A fogantyút: hajtsa lefelé addig, amíg be
nem pattan a helyére.
i Mindkét fogantyúnak szilárdan és hallha-
tóan bepattanva kell lennie. Ha a fogantyú
nincs szilárdan a helyére pattintva, akkor a
gépkocsival nem szabad közlekedni. Lépjen
kapcsolatba a Mercedes-Benz Service24h
szolgálattal.3.

X A fogantyú oldalra húzásával ellenőrizze,
hogy a fogantyú reteszelve van-e.

3 A Mercedes-Benz Service24h telefonszámát megtalálja a vezetőoldali ajtó küszöbénél levő címkén, vala-
mint a gépkocsi szervizfüzetében. A szerviz forródrót a nap 24 órájában elérhető.
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Ha a fogantyú felcsapódik, akkor nyissa ki
teljesen, és ismét hajtsa le kattanásig.

X Addig ismételje az ellenőrzést, amíg a fogan-
tyú az oldalra húzáskor már nem nyílik ki.
A felnyitható tető reteszelődött.

X A hurkot biztonságosan helyezze el.

A Marco Polo elektromos felnyitható
elektromos tetője (EASY-UP)

Elektromos felnyitható tető kezelése

G FIGYELEM
A felnyitható tető lezárásakor testrészek csí-
pődhetnek be. Ezen felül személyek, pl. gye-
rekek lehetnek a zárási tartományban, vagy
a zárási folyamat során a zárási tartományba
kerülhetnek. Sérülésveszély áll fenn!
A zárási folyamat során ügyeljen arra, hogy
senki ne tartózkodjon a zárási tartomány
közelében. Ha valaki beszorult, haladéktala-
nul engedje el a gombot. A9gomb meg-
nyomásával a felnyitható tető ismét kinyílik.

G FIGYELEM
Ha gyermekek kezelik a billenthető tetőabla-
kokat, akkor beszorulhatnak, különösen
akkor, ha felügyelet nélkül vannak. Sérülés-
veszély áll fenn!
Mindig reteszelje a gépkocsit, és vigye
magával a kulcsot, amikor elhagyja a gépko-
csit. Soha ne hagyjon gyermekeket felügye-
let nélkül a gépkocsiban.

! A felnyitható tető nyitásakor a tetőcsomag
súlya a tartóval együtt nem lehet 50 kg-nál
nehezebb. Nagyobb tetőterhelés károsít-
hatja az elektromos hajtást.

! A karosszéria és a tető közé szorult gumi-
harmonika megsérülhet.
RA felnyitható tető kezelése előtt nyisson
ki egy ablakot vagy egy ajtót. Ellenkező

esetben a gumiharmonika a felső és alsó
nyomás hatására erősen mozoghat.
RBezárás előtt:

- Távolítsa el a gumiharmonikáról az ága-
kat és egyéb tárgyakat.

- Fordítsa lefelé az ágykereteket és
állítsa be a matracokat.

! A felnyitható tető zárása előtt kapcsolja ki
és hagyja lehűlni az olvasólámpákat. Ellen-
kező esetben a melegtől a környező szerke-
zeti elemek sérülhetnek.

Az elektromos rendszer zavara esetén a fel-
nyitható tető manuálisan is lezár-
ható(Y oldal: 23).
Ha a gépkocsi motorja jár, akkor a felnyitható
tető nem nyitható.
X Fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban 2
állásba.

X Felállítás: Nyissa ki az ablakot vagy az
ajtót.

X A központi kezelőegységnél a forgató/
nyomógombbal hívja le a „felnyitható tető”
menüt.

X Tartsa lenyomva a9 (OPENOPEN) gombot
mindaddig, amíg a felnyitható tető teljesen
ki nem nyílik.
A meghajtómotor kikapcsol, a kijelzőn azOPENOPEN felirat látható.

X Zárás: Győződjön meg arról, hogy a gépko-
csi vízszintesen áll. Ellenkező esetben a fel-
nyitható tető valószínűleg nem záródik jól.

X : Nyissa ki az ablakot vagy az ajtót.
X Ügyeljen arra, hogy ágak vagy más tárgyak
ne érjenek a tetőhöz.

X Válassza le a felnyitható tető USB-csatlako-
zójáról működtetett fogyasztókat.

X Pattintsa be az olvasólámpákat a tartókba.
X Ügyeljen arra, hogy a bepattintott olvasó-
lámpák ne érjenek az alumínium keretekhez,
és a tetőhöz simuljanak.

X Ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a
rovarháló és a villámzár közötti keskeny
területen.

X Zárja be a felállítható tető ablakainak villám-
zárát.

X Távolítson el minden tárgyat az ágykeretből.
X Fordítsa lefelé az ágykereteket és állítsa be
a matracokat.
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X A központi kezelőegységnél a forgató/
nyomógombbal hívja le a „felnyitható tető”
menüt.

X Nyomja meg a: (CLOSECLOSE) gombot.
A kijelzőn villog az ablak szimbólum.

X Ismét nyomja meg, majd tartsa lenyomva
a: (CLOSECLOSE) gombot.
A felnyitható tető a szakasz 2/3-a után
automatikusan megáll.

X Kívülről biztosítsa, hogy a gumiharmonika ne
szoruljon be. Ha beszorult, ismét nyissa fel a
tetőt, és ismételje meg a zárási folyamatot.

X Tartsa lenyomva a: (CLOSECLOSE) gombot
mindaddig, amíg a felnyitható tető teljesen
be nem záródik.
A meghajtómotor kikapcsol, a kijelzőn aCLOSEDCLOSED felirat látható. A felnyitható tető
reteszelődött.
i Ha beindítja a motort, és a felnyitható tető
nincs reteszelve, akkor folyamatos hangjel-
zés figyelmeztet az elindulásra.

X Ellenőrizze a gumiharmonika rögzítettségét.

Problémák a felnyitható tetővel

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Megszólal egy folyama-
tos figyelmeztető hang-
jelzés.

Figyelmeztetés elindulásra.
Az elektromos felnyitható tető nyitva van és jár a motor.
X Állítsa le a motort.
X Fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban 2 állásba.
X Csukja be az elektromos felnyitható tetőt.

A felnyitható tető moz-
gása megáll.. Ötször
vagy hatszor megszólal
egy figyelmeztető hang-
jelzés egy másodperces
időközönként.

Tetőterhelés túllépve vagy egyenetlenül van megterhelve a felnyit-
ható tető.
X Ellenőrizze a tetőterhelést (Y oldal: 95) és a tetőterhelés elo-
szlását.

X Szükség esetén ossza el újra a terhelést.
X Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse a felnyitható
tetőt egy minősített szakszervizben.

A felnyitható tető nem
kezelhető, öt másod-
percre megszólal egy
figyelmeztető hangjel-
zés.

Biztonsági kikapcsolás. Egymás után túl gyakran mozgatta felfelé és
lefelé a felnyitható tetőt.
X Várjon tíz percet.
X Ellenőrizze, hogy lehet-e mozgatni a felnyitható tetőt.
X Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse a felnyitható
tetőt egy minősített szakszervizben.

A felnyitható tető nem
kezelhető. Megszólal
egy figyelmeztető hang-
jelzés, amíg nyomva
tartja a központi keze-
lőegységen lévő gom-
bot.

A kiegészítő akkumulátor feszültsége az engedélyezett tartományon
kívül van.
X Ellenőrizze az akkumulátorfeszültséget.
X Ha az akkumulátorfeszültség az engedélyezett tartományon belül
található, akkor ellenőriztesse a felnyitható tetőt egy minősített
szakszervizben.

X Túl kicsi feszültség esetén töltse fel a kiegészítő akkumulátort
(Y oldal: 67).
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Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

A felnyitható tető nem
reteszel.

A gépkocsi nem sík felületen áll.
X Nyissa fel kb. 10 cm-re a felnyitható tetőt.
X Óvatosan nyomja le felülről a felnyitható tetőt (2. személy).
X Ismételje meg a lecsukási műveletet.

A felnyitható tető nem
kezelhető.

Túl kicsi feszültség miatt ki van kapcsolva a felnyitható tető.
X Töltse fel a kiegészítő akkumulátort (Y oldal: 67).

Öt másodpercen belül egymás után ötnél többször nyomott meg
egy gombot a központi kezelőegységen. Ezzel blokkolta a funkciót..
X Várjon három percet.
X Ismételje meg a kezelési műveletet.

Kiégett az elektromos biztosíték.
X Cserélje ki az elektromos biztosítékot (Y oldal: 71).
X Ellenőriztesse egy minősített szakszervizben a biztosíték meghi-
básodásának okát.

Az elektromos rendszer üzemzavara.
X Csukja le a felnyitható tetőt a szükségműködtetéssel, és bizto-
sítsa (Y oldal: 23).

X Ellenőriztesse az elektromos rendszert egy minősített szakszerviz-
ben.

Az elektromos felnyitható tető szük-
ségműködtetése
! A megbillent felnyitható tető megsérülhet.
A felállítható tető mindkét odalát felváltva,
óvatosan engedje le legfeljebb 10 cm-rel.
Többször is ellenőrizze, hogy a felállítható
tető mindkét oldala egyenletesen ereszke-
dik-e le.

! A karosszéria és a tető közé szorult gumi-
harmonika megsérülhet.
RA felnyitható tető kezelése előtt nyisson
ki egy ablakot vagy egy ajtót. Ellenkező
esetben a gumiharmonika a felső és alsó
nyomás hatására erősen mozoghat.
RBezárás előtt:

- Távolítsa el a gumiharmonikáról az ága-
kat és egyéb tárgyakat.

- Fordítsa lefelé az ágykereteket és
állítsa be a matracokat.

! A felnyitható tető zárása előtt kapcsolja ki
és hagyja lehűlni az olvasólámpákat. Ellen-
kező esetben a melegtől a környező szerke-
zeti elemek sérülhetnek.

Az elektromos felállítható tető elektromos
zavart követően normál módon nem zárható.
Bezárása ugyanakkor szükségműködtetés
útján lehetséges. A szükségműködtetést enge-
délyező nyomógomb r a bal oldalfal mögött, a
gázfőző alatti szekrényben található.
i A szükségműködtetés a vezérlőegység
működési zavara vagy hibája estén is műkö-
dik.
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A központi vezérlőegység gombjai a következő
funkciókat vezérlik:
R9 (OPENOPEN) gomb: Felhajtható tető leenge-
dése a jobb oldalon.
R: (CLOSECLOSE) gomb: Felhajtható tető leen-
gedése a bal oldalon.

X Nyissa ki az ablakot vagy az ajtót.
X Ügyeljen arra, hogy ágak vagy más tárgyak
ne érjenek a tetőhöz.

X Pattintsa be az olvasólámpákat a tartókba.
X Ügyeljen arra, hogy a bepattintott olvasó-
lámpák ne érjenek az alumínium keretekhez,
és a tetőhöz simuljanak.

X Ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a
rovarháló és a villámzár közötti keskeny
területen.

X Zárja be a felállítható tető ablakainak villám-
zárát.

X Távolítson el minden tárgyat az ágykeretből.
X Hajtsa le az ágykereteket.
X Fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban a 2
állásba.

X A központi kezelőegységnél a forgató/
nyomógombbal hívja le a „felnyitható tető”
menüt.

X Nyissa ki a gázfőző alatti szekrényt.
X Nyomja meg három másodpercre a szükség-
működtetés engedélyezése gombot.
Ilyenkor hangjelzés hallható.
i A központi kezelőegység gombjaival a
zárási folyamatot 15 másodpercen belül el
kell kezdenie.

X Felváltva nyomja meg a9 és a:
gombot, hogy a felállítható tető maximum
10 cm-enként leereszkedjen.
i A: gombot mindig kétszer nyomja
meg. A gomb első megnyomására a kijelzőn
megjelenik egy ablak vagy ajtó kinyitására
felszólító üzenet.

X Kívülről biztosítsa, hogy a gumiharmonika ne
szoruljon be. Ha beszorult, ismét nyissa fel a
tetőt, és ismételje meg a zárási folyamatot.

X A9 és a: gombbal teljesen zárja be
a felhajtható tetőt.

Ha a felhajtható tető a szükségműködtetéssel
nem záródik, lépjen kapcsolatba a Mercedes-
Benz Service24h szolgálattal.4.
X A felhajtható tető visszanyitása: A felhajt-
ható tető normál nyitása(Y oldal: 21).

X A felhajtható tető visszazárása: A felhajt-
ható tető normál zárása (Y oldal: 21)

Ha a felhajtható tető nem nyitható vissza és ne
zárható rendesen, akkor lehet, hogy nincs
reteszelve. Lépjen kapcsolatba a Mercedes-
Benz Service24h szolgálattal.5.

Tolótető

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Kinyitáskor és becsukáskor a tolótető moz-
gástartományában lévő testrészek beszorul-
hatnak. Sérülésveszély áll fenn!
A kinyitás és a becsukás közben ügyeljen
arra, hogy ne legyenek testrészek a mozgás-
térben.
Ha valaki beszorul,
Razonnal engedje fel a gombot, vagy
Rautomatikus mozgásnál röviden nyomja
meg a gombot bármelyik irányba.

A kinyitás vagy a becsukás megáll.

G FIGYELEM
Amennyiben gyermekek kezelik a tolótetőt,
megsérülhetnek, különösen akkor, ha felü-
gyelet nélkül vannak. Sérülésveszély áll
fenn!
Mindig reteszelje a járművet és vigye magá-
val az indítókulcsot, amikor elhagyja a jár-
művet. Soha ne hagyjon gyermekeket felü-
gyelet nélkül a járműben.

! Csak akkor nyissa ki a tolótetőt, ha az hó-
és jégmentes, ellenkező esetben üzemzavar
keletkezhet.

4 A Mercedes-Benz Service24h telefonszámát megtalálja a vezetőoldali ajtó küszöbénél levő címkén, vala-
mint a gépkocsi szervizfüzetében . A szerviz forródrót a nap 24 órájában elérhető.

5 A Mercedes-Benz Service24h telefonszámát megtalálja a vezetőoldali ajtó küszöbénél levő címkén, vala-
mint a gépkocsi szervizfüzetében. A szerviz forródrót a nap 24 órájában elérhető.
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Ne hagyja, hogy tárgyak nyúljanak ki a toló-
tető nyílásából, mert ebben az esetben meg-
sérülhetnének a tömítések.

! Nyitott tolótető mellett víz kerülhet a gép-
kocsiba és károkat okozhat. Ha víz kerül a
gépkocsi-belsőtérbe, károsodhat a fedélzeti
elektronika.
A tolótetőt csak akkor nyissa ki, ha száraz.
Csak zárt állapotban tisztítsa meg a tolóte-
tőt.

! A tolótetőn esővíz vagy harmat gyűlhet
össze. A tolótető nyitásakor víz kerülhet a
gépkocsiba.
A tolótetőt csak néhány méter megtétele
után nyissa ki, ha az összegyűlt víz már
lefolyt.

! Nyitáskor a tolótető megemelkedik. Fel-
szerelt tetőcsomagtartó esetében ügyeljen
arra, hogy a tolótető ne ütközzön a tetőcso-
magtartóhoz. Az ütközés ugyanis a tolótető
és a tetőcsomagtartó sérülését okozhatja.

! A gépkocsi nyitott tolótető-
vel2,04 mmagas. Ügyeljen a megfelelő átha-
ladási magasságra, amennyiben a tolótetőt
pl. garázsban vagy parkolóházban nyitja fel.
Ellenkező esetben a tolótető megsérülhet.

! Ha a gépkocsi reteszelve van, akkor a toló-
tető nem záródik be automatikusan.
A gépkocsi elhagyása előtt zárja le a tolóte-
tőt. Nyitott tolótető mellett víz kerülhet a
gépkocsiba és károkat okozhat.

! Ne érje nyomás a tolótető keretét. Ettől
ugyanis az üveg betörhet.

! Nyitott tolóajtó esetén a napfényvédő roló-
nak is teljesen nyitva kell lennie. Ellenkező
esetben a menetszél károsíthatja a rolót.

i A tolótető nyitott állapotában a szokásos
menetszélzajok mellett rezonanciazajok is
keletkezhetnek. Ezek a gépkocsi-belsőtér
kismértékű nyomásingadozásai következté-
ben alakulnak ki. E zajok elkerülése vagy
megszüntetése érdekében változtassa meg
a tolótető helyzetét, vagy kissé nyisson ki
egy oldalablakot.

Tolótető visszatérés funkciója
A tolótető automatikus irányváltó funkcióval
rendelkezik. Ha a zárási folyamat során valami-

lyen szilárd tárgy megakadályozza vagy korlá-
tozza a tolótető zárását, akkor a tolótető auto-
matikusan újra kinyílik. Az automatikus vissza-
térés funkció csak segédeszköz, és nem
helyettesíti az Ön figyelmét a tolótető zárása-
kor.

G FIGYELEM
Az irányváltó funkció nem reagál különösen:
Rpuha, könnyű és vékony dolgokra, pl. apró
ujjakra,
Ra zárómozgás utolsó 4 mm-én,
Ra beállítás során,
Rközvetlenül az automatikus irányváltás
után a tolótető ismételt kézi becsukása-
kor.

Emiatt az irányváltó funkció ilyen helyzetek-
ben nem képes megakadályozni a beszoru-
lást. Sérülésveszély áll fenn!
Becsukás közben ügyeljen arra, hogy ne
legyen senkinek a testrésze a mozgástér-
ben.
Ha valaki beszorul,
Razonnal engedje fel a gombot, vagy
Rautomatikus becsukásnál röviden nyomja
meg a gombot bármelyik irányba.

A becsukási folyamat megáll.

Tolótető nyitása és csukása
A tolótető kikapcsolt gyújtás mellett is hasz-
nálható.

: Billentés/nyitás
; Zárás
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X Nyitás: Nyomja meg röviden a: gombot.
X Zárás: Nyomja meg röviden a; gombot.
X Megállítás: Nyomja meg röviden a: vagy
a; gombot.

X Billentett helyzet: Nyomja meg és tartsa
lenyomva a: gombot.
A maximális billentési helyzet elérésekor a
tolótető kb. egy másodpercre megáll.

X Engedje el az: gombot.

i Ha a gépkocsi reteszelve van, akkor a toló-
tető nem záródik be automatikusan. Zárja
be a tolótetőt, mielőtt elhagyja a gépkocsit,
hogy ne folyhasson be víz, amely károsítaná
az elektronikát.

Napfényvédő roló nyitása és zárása
! Nyitott tolóajtó esetén a napfényvédő roló-
nak is teljesen nyitva kell lennie. Ellenkező
esetben a menetszél károsíthatja a rolót.

Feltétel
RA tolótető zárva van

X Napfényvédő roló zárása: A; fogantyúnál
húzza a nyíl irányába=.

X Napfényvédő roló nyitása: A fogantyú-
nál; húzza a nyíl: irányába.

Problémák a tolótetővel

G FIGYELEM
Ha a tolótetőt közvetlenül az elakadás vagy a beállítás után ismét becsukja, akkor a tolótető
nagyobb vagy max. erővel csukódik be. Ilyenkor az irányváltó funkció nem aktív. Eközben
beszorulhatnak a mozgástérben lévő testrészek. Fokozott sérülésveszély vagy akár életveszély
áll fenn!
Becsukás közben ügyeljen arra, hogy ne legyen senkinek a testrésze a mozgástérben.
Ha valaki beszorul,
Razonnal engedje fel a gombot, vagy
Rautomatikus becsukásnál röviden nyomja meg a gombot bármelyik irányba.
A becsukási folyamat megáll.

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

A tolótető nem nyitható
vagy zárható.

Lemerült a kiegészítő akkumulátor.
X Töltse fel a kiegészítő akkumulátort (Y oldal: 67).

Az áramkör üzemzavara. Meghibásodott az elektromos biztosíték.
X Cserélje ki az elektromos biztosítékot (Y oldal: 71).
Ha a tolótető továbbra sem nem nyitható vagy zárható:
X Ellenőriztesse a kiegészítő akkumulátort és az elektromos biztosí-
tékot egy minősített szakszervizben.
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Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

A tolótető nem zárható,
és ennek oka nem
világos Ön számára.

Ha záráskor elakad a tolótető, majd újra kissé kinyílik:
X Az elakadás után közvetlenül nyomja meg újra a gombot
mindaddig, amíg be nem zárul a tolótető.

A tolótető tömítetlen. Szennyeződés található a tömítésben.
X Távolítsa el a szennyeződést a tömítésből.
X Tisztítsa meg a tömítést egy nedves kendővel.
X Permetezzen zsírmentes síkosító anyagot a tömítésre (szilikonsp-
ray).

Ha a tolótető továbbra is tömítetlen:
X Ellenőriztesse a tolótetőt egy minősített szakszervizben.

Kihajtható ablakok

Marco Polo: A jobb hátsó kihajtható ablak
kikapcsolt gyújtás mellett is használható, így
bármikor kinyithatja és becsukhatja.
Marco Polo ACTIVITY/HORIZON: A jobb
hátsó kihajtható ablak akkor használható, ha a
gyújtáskapcsolóban lévő kulcs1 vagy2
állásban van.
A kihajtható ablakkal kapcsolatban további
információ a gépkocsi kezelési útmutatójában
található.

A Marco Polo bútorzárjai

Fiók
: Gomb
A konyhaszekrény valamennyi tárolórekesze,
az összes fiók és fedél rendelkezik bútorzárral.
Ezek megakadályozzák a véletlen kinyílást
vezetés közben.

X Kireteszelés: Nyomja meg a: gombot.
Ezzel kireteszelte a mindenkori rekeszt.

X Reteszelés: Tolja vissza a mindenkori fió-
kot, tolóajtót vagy fedelet ütközésig.

A Marco Polo rolói

Az utastér valamennyi ablaka rendelkezik bete-
kintésgátló rolóval. Az elindulás előtt engedje
fel a rolókat. Ellenkező esetben vezetés köz-
ben kiugorhatnak tartójukból és megsérülhet-
nek. A lehúzott rolók ezenkívül korlátozzák a
kitekintést hátrafelé és oldalra.
X Rolók lehúzása: Húzza le a rolót az annak
közepén található fülnél fogva.

X Akassza be a rolót a fülénél fogva a tartóba.
Vegye figyelembe a rolók ápolási utasításait a
„Tisztítás” című fejezetben (Y oldal: 83).
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A Marco Polo ACTIVITY / HORIZON
kivitel függönyei

Az utastér valamennyi ablaka rendelkezik bete-
kintésgátló függönnyel. A függönyök síneken
futnak..
Vegye figyelembe a függönyök ápolási utasítá-
sait a „Tisztítás” című fejezetben
(Y oldal: 83).

Fülkefüggöny

A vezetőfülke elsötétítése érdekében gépko-
csija fülkefüggönyökkel rendelkezik.
i A fülkefüggöny rögzítése előtt a szélvédő-
nek tisztának kell lennie belülről. Ezzel
megakadályozhatja a foltok kialakulását, és
biztosíthatja a tapadókorongok megfelelő
tapadását.

X Fülkefüggöny rögzítése: Nyomja rá belül-
ről a fülkefüggöny hosszabbik oldalán lévő
két tapadókorongot a szélvédő alsó sarkai-
ban.

X Hajtsa előre a napellenzőket.
X Akassza be a fülkefüggöny hurkait a napel-
lenzőkbe, majd zárja le a belső visszapil-
lantó tükör kivágását a tépőzárral.

X Rögzítse a fülkefüggönyt a két felső tapadó-
koronggal az első ajtók oldalablakainak tete-
jén.

Vegye figyelembe a fülkefüggöny ápolási utasí-
tásait a „Tisztítás” című fejezetben
(Y oldal: 83).
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A Marco Polo ülés-fekvőhely kombi-
nációja

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Ha az üléstámla nem áll közel függőleges
helyzetben, a biztonsági öv nem nyújt ren-
deltetésszerű védelmet. Ebben az esetben
Ön egy fékezési manővernél vagy baleset
során kicsúszhat a biztonsági öv alatt, és
megsérülhet pl. az altestén vagy a nyakán.
Fokozott sérülésveszély vagy akár életve-
szély áll fenn!
A vezetés megkezdése előtt állítsa be
helyesen az ülést. Mindig ügyeljen arra, hogy
az üléstámla függőleges helyzetben álljon,
és az öv váll felőli része a váll közepén fus-
son.

Az ülés-fekvőhely kombináció két férőhelyes.
Az üléstámla dőlést és a kontúrillesztést elekt-
romosan állíthatja. Az üléstámlát vízszintes
helyzetbe állítva az ágyhosszabbítással együtt
egy összefüggő fekvőfelület alakítható ki. Ne
közlekedjen mélyen hátradöntött üléstámlával.
Ezenkívül vegye figyelembe az alapvető infor-
mációkat és az ülésekhez kapcsolódó bizton-
sági utasításokat (lásd a gépkocsi kezelési
útmutatóját).

Üléstámla és kontúrillesztés beállí-
tása

G FIGYELEM
Ülés beállítása közben becsípődhet az Ön
vagy egy gépkocsiutas ujja pl. az ülés veze-
tősínjében. Sérülésveszély áll fenn!
Győződjön meg róla, hogy az ülés beállítása-
kor az ülés mozgástartományában nem talál-
ható testrész.

G FIGYELEM
Ha gyermekek állítják be az üléseket, beszo-
rulhatnak, különösen akkor, ha felügyelet
nélkül vannak. Sérülésveszély áll fent!
Mindig reteszelje a járművet és vigye magá-
val az indítókulcsot, amikor elhagyja a jár-

művet. Soha ne hagyjon gyermekeket felü-
gyelet nélkül a járműben.

i Ha többször és szabálytalanul, túl hosszú
ideig vagy többször egymás után nyomja
meg a kapcsolókat, akkor a játék elleni
védelem letiltja a kapcsolók funkcióját. A
játék elleni védelem egy perc után szűnik
meg, így ismét beállíthatja az üléstámlát.

i Az üléstámla kihúzott kulcs esetén is állít-
ható.

X Üléstámla beállítása: Nyomja meg a kap-
csolót; fent vagy lent.
Az üléstámla hátra vagy előre dől.
Körülbelül 45°-os üléstámla dőlésnél szivat-
tyúzaj hallatszik. Egy szivattyú automatiku-
san levegőt szív ki a kárpitból, hogy sík
legyen a fekvőfelület.
Ha az állítás közben megszakad az áramellá-
tás, akkor ez az ülés-fekvőhely kombináció
elektronikájának üzemzavarához vezet. Ilyen
esetben újra be kell állítania az ülés-fekvő-
hely kombinációt (Y oldal: 32).

X Kontúrillesztés beállítása: Nyomja meg a
kapcsolót: fent vagy lent.
Az ülés- és támlafeltét felfújódik vagy lee-
reszt.
i Ha megszűnik a szivattyúzaj, elérte a maxi-
mális kontúrillesztést.

Ülés-fekvőhely kombináció eltolása

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Ha vezetés közben tolja el az ülés-fekvőhely
kombinációt, akkor váratlanul és hirtelen
elmozdulhat, például fékezéskor. Ön beszo-
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rulhat, valamint nekiütődhet a gépkocsi-bel-
sőtér részeinek vagy más gépkocsiutasok-
nak. Sérülésveszély áll fenn!
Az ülés-fekvőhely kombinációt csak álló gép-
kocsi esetén tolja el. Az ülés-fekvőhely kom-
bináció eltolása után győződjön meg róla,
hogy az reteszelt.

G FIGYELEM
Ha nem reteszelődött az ülés-fekvőhely
kombináció, akkor vezetés közben elmozdul-
hat. Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Az ülés-fekvőhely kombináció eltolása után
mindig győződjön meg róla, hogy az a fent
leírtak szerint reteszelt.

G FIGYELEM
Ha a hátsó utastérben függönylégzsákokkal
felszerelt gépkocsik esetén nem a megjelölt
tartományon belül állítja be az üléshelyzetet,
a függönylégzsák nem képes az optimális
védelmet nyújtani. A megadott optimális
védelmi tartomány elhagyásakor a függöny-
légzsák által nyújtott védelem fokozatosan
csökken, és adott esetben teljesen meg-
szűnhet. A függönylégzsák lecsökkent vagy
hiányzó védelme miatt fokozott sérülésve-
szély áll fenn!
Az optimális védelem biztosítása érdekében
az ülés-fekhely kombinációt a megjelölt terü-
leten belül reteszelje a vezetősínekbe.

G FIGYELEM
Ha az ülés-fekhely kombinációt a jelölésen
kívül rögzíti a vezetősínekre, a gépkocsiuta-
sok túl közel kerülhetnek az előttük lévő ülé-
sekhez. Ez ahhoz vezethet, hogy a gépko-
csiutasok pl. egy fékezési manőver vagy egy
baleset esetén fejükkel az üléseknek ütköz-
nek. Emiatt fokozott sérülésveszély áll fenn!
Az adott gépkocsiutasok térdei és az előttük
lévő ülések között tartsa be a minimum
5 cm távolságot.

A gépkocsiutasok térdei és az előttük lévő ülé-
sek között tartsa be a minimum 5 cm távolsá-
got:.

! Ha csak a tárolórekeszek műanyag betét-
jénél fogja meg az ülés-fekvőhely kombiná-
ciót, akkor kitörheti a betétet. Ezért mindig
az ülésrudazat fémkarját fogja meg az ülés-
fekvőhely kombináció eltolásához.
Az eltolás előtt ügyeljen arra, hogy az ülés-
fekvőhely kombináció előtti és mögötti hely
szabad legyen, és ne szorulhassanak be tár-
gyak.
Az ülés-fekvőhely kombináció, a burkolat
vagy tárgyak megsérülhetnek.

Ülés beállítása az optimális védelmi
tartományban

: Jelölés az ülés-fekvőhely kombináció első
üléslábán

2 Alaphelyzet
Az alaphelyzetből2 kiindulva az ülés-fekvő-
hely kombinációt az utasok számára 5 cm-rel
lehet előre vagy hátra eltolni. Ügyeljen az uta-
sok csökkenő lábterére, amely fékezésnél
megnöveli a sérülésveszélyt.
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Raktér növelése az ülések helyzetének
optimális védelmi tartományon kívülre
állításával
Az utasbiztonsági rendszerek (pl. légzsákok és
biztonsági övek) optimális védelme csak akkor
adott, ha az ülés-fekvőhely kombináció a veze-
tősíneken feltüntetett jelöléseken belülre (opti-
mális védelmi tartomány) van állítva. Azt ajánl-
juk, hogy az ülés-fekvőhely kombinációt a
vezetősíneken lévő jelöléseken belülre állítsa.
Az ülés-fekvőhely kombinációt az alaphelyzet-
től 5 cm-nél nagyobb mértékben előre vagy
hátra eltolva megnövelheti a raktér méretét.
Ha eközben utas használja az ülés-fekvőhely
kombinációt, győződjön meg arról, hogy ele-
gendő szabad tér áll rendelkezésre az utas tér-
dei számára. A különböző testalkatú szemé-
lyek biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy
a térdek és az első ülés közötti távolság nem
lehet kisebb mint 5 cm:. Mindig ügyeljen a
minimális távolság betartására, ha utas hasz-
nálja az ülés-fekvőhely kombinációt. Ha nem
tartja be a minimális távolságot, akkor baleset
vagy fékezés esetén sérülésveszély áll fenn
azáltal, hogy az utas beüti a fejét az előtte lévő
ülésbe.

Ülés-fekvőhely kombináció eltolása

Mielőtt eltolhatná az ülés-fekvőhely kombiná-
ciót, ki kell szerelnie egy kiegészítő különálló
ülést vagy egy kiegészítő hátsó üléssort. Ez a
gépkocsiváltozattól vagy a felszereltségtől
függ (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját). Ha
az első hátsó üléssor üléseinek csúszótalpai
túlságosan hátul vannak a vezetősínekben, az
ülés-fekvőhely kombinációt nem lehet előre-
tolni. Ebben az esetben használja az ülések
csúszótalpainak fogantyúját (Y oldal: 94) az
ülések csúszótalpainak eltolásához
(Y oldal: 94).
A gépkocsi-padlólemezén lévő ülésrögzítést
tartsa szennyeződésektől és tárgyaktól mente-
sen. Ezzel biztosítja az ülés-fekvőhely kombi-
náció biztonságos reteszelődését. Az alaphely-
zet jelölve van.
X Ha az ülés-fekvőhely kombinációt az eltol-
ható asztal helyére kívánja eltolni, akkor
vigye menethelyzetbe az eltolható asztalt
(Y oldal: 43).

X Húzza fel a kart= ütközésig és tartsa
ebben a helyzetben.
Ezzel kireteszelte az ülés-fekvőhely kombi-
nációt.

X Fogja meg a nyíláson? át az ülés-fekvő-
hely kombináció fémkarját, majd tolja el az
ülés-fekvőhely kombinációt.

X Engedje el a= kart.
A rögzítés automatikusan reteszelődik.

X Húzza meg az ülés-fekvőhely kombinációt,
hogy ellenőrizze a reteszelést.

Fekvőfelület fel- és leszerelése

G FIGYELEM
Ha valamelyik utas menet közben egy fekhe-
lyen tartózkodik, akkor előfordulhat, hogy
nem tudja magát megtartani, és leesik.
Sérülésveszély, vagy akár életveszély áll
fenn!
A fekhelyet csak a jármű álló helyzetében
használja.
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Ülés-fekvőhely kombináció hátulnézetből
: Fejtámla tartója
; Ágyhosszabbítás
= Kivágás az övfelcsévélő számára
X A fekvőfelület felszerelés és leszerelése
során ügyeljen arra, hogy senki se szoruljon
be.

X Felszerelés: Hajtsa fel az ágyhosszabbí-
tás; rövid részét.

X Vigye menethelyzetbe az eltolható asztalt
(Y oldal: 42).

X Tolja az ülés-fekvőhely kombinációt előre a
vezetősínen lévő jelölésig: (Y oldal: 29).

X Szerelje ki az ülés-fekvőhely kombináció fej-
támláit.

X : Helyezze a fejtámlákat 180°-kal elfor-
gatva az ülés-fekvőhely kombináció hátolda-
lán lévő tartókba .

X Állítsa vízszintes helyzetbe az üléstámlát.
i Ha túl mélyre lehet állítani az üléstámlákat,
akkor üzemzavar lépett fel az ülés-fekvőhely
kombináció elektronikájában. Ilyen esetben
újra be kell állítania az ülés-fekvőhely kom-
binációt.

X Hajtsa le az ágyhosszabbítás; rövid
részét.

X Leszerelés: Hajtsa fel az ágyhosszabbí-
tás; rövid részét.

X Állítsa függőleges helyzetbe az üléstámlát.
X Helyezze be az ülés-fekvőhely kombináció
fejtámláit.
i Ha nem az ülés-fekvőhely kombinációhoz
tartozó fejtámlákat helyezi be, akkor azokat
később már nem lehet kivenni.

Ülés-fekvőhely kombináció beállí-
tása

G FIGYELEM
Ülés beállítása közben becsípődhet az Ön
vagy egy gépkocsiutas ujja pl. az ülés veze-
tősínjében. Sérülésveszély áll fenn!
Győződjön meg róla, hogy az ülés beállítása-
kor az ülés mozgástartományában nem talál-
ható testrész.

Ha az üléstámlákat a vízszintes helyzetnél
mélyebbre lehet mozgatni, akkor üzemzavar
lépett fel az ülés-fekvőhely kombináció elekt-
ronikájában. Az elektronikát a reset gomb
segítségével állíthatja alaphelyzetbe és állít-
hatja be újra.
A reset gomb vezetőülés oldalán, az ülés-fek-
vőhely kombináció alatt, az átnyúló rakodási
lehetőség közelében található:.
X Állítsa közel függőleges helyzetbe a mindkét
üléstámlát.

X Nyissa ki az átnyúló rakodási lehetőséget:
(Y oldal: 78).
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X Nyomja meg a reset gombot: a bal olda-
lon.
A két üléstámla automatikusan előremozog,
és megáll a mechanikus ütközőnél.

X Tolja vissza mindkét üléstámlát körülbelül
20 cm-rel.
Ezzel beállította az ülés-fekvőhely kombiná-
ciót.

Ülés-fekvőhely kombináció ki- és
beszerelése

Kiszerelés

Az ülés-fekvőhely kombináció igen nehéz,
súlya körülbelül 79 kg. Kérje legalább egy
másik személy segítségét.
X Vegye ki a tárolórekeszt (Y oldal: 77).
X vegye ki a raktérbővítés betétjét
(Y oldal: 78).

X Tolja előre az ülés-fekvőhely kombinációt
annyira, hogy még előre tudja billenteni az
ülés-fekvőhely kombinációt (Y oldal: 29).

X Oldja ki a csatlakozó forgózárját, és húzza ki
a csatlakozókábel: csatlakozóját.
Ezzel leválasztotta ülés-fekvőhely kombiná-
ció elektromos csatlakozását.

X Hajtsa fel a fogantyúkart;.
Az ülés-fekvőhely kombináció billentése
során ügyeljen arra, hogy senki se szoruljon
be.
Az ülés-fekvőhely kombináció hátul kiemelő-
dik a vezetősínekből, majd előrebillen.

X Húzza felfelé az ülés-fekvőhely kombináció
mindkét oldalán lévő kart=.
Ezzel kireteszelte az ülés-fekvőhely kombi-
nációt.

X Emelje ki az ülés-fekvőhely kombinációt a
vezetősínekből.

X Emelje ki az ülés-fekvőhely kombinációt a
gépkocsiból.

Beszerelés

G FIGYELEM
Ha nem reteszelődött az ülés-fekvőhely
kombináció, akkor vezetés közben elmozdul-
hat. Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Az ülés-fekvőhely kombináció eltolása után
mindig győződjön meg róla, hogy az a fent
leírtak szerint reteszelt.

! Ha beemeli az ülés-fekvőhely kombinációt
a gépkocsiba, akkor azt előbb helyezze le
egy puha felületre. Ellenkező esetben meg-
karcolhatja a padlót. Az ülés-fekvőhely kom-
binációt csak a vezetősínekben tolja el.
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A gépkocsi-padlólemezén lévő ülésrögzítést
mindig tartsa szennyeződésektől és tárgyaktól
mentesen. Ezzel biztosítja az ülés-fekvőhely
kombináció biztonságos reteszelődését.
Az ülés-fekvőhely kombináció igen nehéz,
súlya körülbelül 79 kg. Kérje legalább egy
másik személy segítségét.
X Vegye ki a tárolórekeszt .(Y oldal: 77)
X Vegye ki a raktérbővítés betétjét
(Y oldal: 78).

X Helyezze be az ülés-fekvőhely kombinációt
előre billentse az ülés csúszótalpaira, és
hagyja reteszelődni.
i Ha kiszerelés közben eltolódott egy ülés
csúszótalpa, akkor a vezetősínekben lévő
csúszótalpak már nem párhuzamosak egy-
mással. ilyen esetben nem lehet behelyezni
és reteszelni az ülés-fekvőhely kombinációt.
Előbb tolja a megfelelő pozícióba az ülés
csúszótalpát (Y oldal: 94).

X Billentse hátra az ülés-fekvőhely kombiná-
ciót, és hagyja reteszelődni.
Az ülés-fekvőhely kombináció billentése
során ügyeljen arra, hogy senki se szoruljon
be.
A fogantyúkar; a gépkocsi-padlólemez irá-
nyába hajtható lefelé. Ezzel reteszelte az
ülés-fekvőhely kombinációt.

X Csatlakoztassa a csatlakozókábelt:, majd
húzza meg a csatlakozó forgózárját.

X Tolja a kívánt helyzetbe az ülés-fekvőhely
kombinációt, majd reteszelje (Y oldal: 29).

X Szerelje be a raktérbővítés betétjét.
X Szerelje be a tárolórekeszt.

Ágyhosszabbítás

A fekvő helyzetek beállítása

X Emelt fekvő helyzet: Hajtsa a kívánt
állásba az ágyhosszabbítást:, amíg nem
reteszel a reteszelősín;.

X Vízszintes fekvő helyzet: Hajtsa teljesen
fel az ágyhosszabbítást:, majd vissza a
vízszintes helyzetbe.

Felhajtás

X Ürítse ki a szállítótáskát:.
X Hajtsa fel az ágyhosszabbítás; rövid
részét (Y oldal: 34).

X Forgassa el jobbra a gombot?, majd
hajtsa fel az ágyhosszabbítást= az ülés-
fekvőhely kombináció üléstámlájának karjá-
nak segítségével.

X Rögzítse az ágyhosszabbítást= a karra
szerelt tartóövvel a jobb fejtámlához.
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Ki- és beszerelés

X Kiszerelés: Vegye ki a kempingszékeket és
-asztalt (Y oldal: 78).

X Hajtsa fel az ágyhosszabbítást:, majd
emelje ki függőlegesen a gépkocsi falának
vezetőiből.

X Beszerelés: Helyezze be az ágyhosszabbí-
tást: a gépkocsi falának vezetőibe, majd
óvatosan engedje le..

Ágyhosszabbítás osztása
Egy egységes, lapos tárolófelület kialakításá-
hoz az ágyhosszabbítás rövid részei egyenként
kivehetők.
X Nyissa ki a cipzárat, és vegye ki az ágyhosz-
szabbítás rövid részét.

Problémák az ülés-fekvőhely kombinációval

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Nem állítható be az
üléstámla és kontúril-
lesztés.

Túl kicsi feszültség miatt nem üzemkész az ülés-fekvőhely kombiná-
ció.
X Állítsa be egyenként az ülés-fekvőhely kombináció üléstámláit.
X Töltse fel a kiegészítő akkumulátort (Y oldal: 67).

Az elektromos biztosíték kiégett.
X Cserélje ki az elektromos biztosítékot (Y oldal: 71).
X Ellenőriztesse egy minősített szakszervizben a biztosíték meghi-
básodásának okát.

Le van választva a csatlakozókábel.
X Ellenőrizze a csatlakozókábelt és az elektromos csatlakozást
(Y oldal: 33).

Az üléstámla felállítása során teher (pl. egy bőrönd) van az üléstám-
lán.
X Távolítsa el a terhet.

50 másodperc alatt 25-nél többször nyomták meg az üléstámla
beállítására szolgáló kapcsolót.
X Várjon, majd egy perc múlva próbálkozzon újra.

A Marco Polo ülés-fekvőhely kombinációja 35

Ül
és
ek
,f
ek
vő
he
ly
ek

és
as
zt
al

Z



Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

30 másodpercnél hosszabb ideig nyomták meg az üléstámla beállí-
tására szolgáló kapcsolót.
X Várjon, majd egy perc múlva próbálkozzon újra.

Túl mélyre lehet állítani
az üléstámlákat.

Az elektronika üzemzavara.
X Állítsa be az ülés-fekvőhely kombinációt (Y oldal: 32).

A Marco Polo ACTIVITY / HORIZON
kivitel ülés-fekvőhely kombinációja

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Ha az üléstámla nem áll közel függőleges
helyzetben, a biztonsági öv nem nyújt ren-
deltetésszerű védelmet. Ebben az esetben
Ön egy fékezési manővernél vagy baleset
során kicsúszhat a biztonsági öv alatt, és
megsérülhet pl. az altestén vagy a nyakán.
Fokozott sérülésveszély vagy akár életve-
szély áll fenn!
A vezetés megkezdése előtt állítsa be
helyesen az ülést. Mindig ügyeljen arra, hogy
az üléstámla függőleges helyzetben álljon,
és az öv váll felőli része a váll közepén fus-
son.

Az ülés-fekvőhely kombináció 3 férőhelyes. Az
üléstámla függőleges vagy vízszintes helyzetbe
állítható. Az üléstámlát vízszintes helyzetbe
állítva az ágyhosszabbítással együtt egy 2 férő-
helyes összefüggő fekvőfelület alakítható ki.
Ne közlekedjen mélyen hátradöntött üléstám-
lával.
Ezenkívül vegye figyelembe az alapvető infor-
mációkat és az ülésekhez kapcsolódó bizton-
sági utasításokat (lásd a gépkocsi kezelési
útmutatóját).

Tartófülek
! Az övcsévélő korlátozott működőképessé-
géhez vezethet, ha a háttámla beállításához
a biztonsági övet húzza meg. A biztonsági
övek ilyen esetben nem képesek az elvárt
védelmet nyújtani.

Mindig a középső ülőhely tartófülét húzza
meg, különösen a háttámla függőleges hely-
zetbe állításához.

: Üléstámla beállítása
; Ülés-fekvőhely kombináció eltolása

Ülés-fekvőhely kombináció eltolása

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Ha vezetés közben tolja el az ülés-fekvőhely
kombinációt, akkor váratlanul és hirtelen
elmozdulhat, például fékezéskor. Ön beszo-
rulhat, valamint nekiütődhet a gépkocsi-bel-
sőtér részeinek vagy más gépkocsiutasok-
nak. Sérülésveszély áll fenn!
Az ülés-fekvőhely kombinációt csak álló gép-
kocsi esetén tolja el. Az ülés-fekvőhely kom-
bináció eltolása után győződjön meg róla,
hogy az reteszelt.

G FIGYELEM
Ha nem reteszelődött az ülés-fekvőhely
kombináció, akkor vezetés közben elmozdul-
hat. Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
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Az ülés-fekvőhely kombináció eltolása után
mindig győződjön meg róla, hogy az a fent
leírtak szerint reteszelt.

G FIGYELEM
Ha a hátsó utastérben függönylégzsákokkal
felszerelt gépkocsik esetén nem a megjelölt
tartományon belül állítja be az üléshelyzetet,
a függönylégzsák nem képes az optimális
védelmet nyújtani. A megadott optimális
védelmi tartomány elhagyásakor a függöny-
légzsák által nyújtott védelem fokozatosan
csökken, és adott esetben teljesen meg-
szűnhet. A függönylégzsák lecsökkent vagy
hiányzó védelme miatt fokozott sérülésve-
szély áll fenn!
Az optimális védelem biztosítása érdekében
az ülés-fekhely kombinációt a megjelölt terü-
leten belül reteszelje a vezetősínekbe.

G FIGYELEM
Ha az ülés-fekhely kombinációt a jelölésen
kívül rögzíti a vezetősínekre, a gépkocsiuta-
sok túl közel kerülhetnek az előttük lévő ülé-
sekhez. Ez ahhoz vezethet, hogy a gépko-
csiutasok pl. egy fékezési manőver vagy egy
baleset esetén fejükkel az üléseknek ütköz-
nek. Emiatt fokozott sérülésveszély áll fenn!
Az adott gépkocsiutasok térdei és az előttük
lévő ülések között tartsa be a minimum
5 cm távolságot.

A gépkocsiutasok térdei és az előttük lévő ülé-
sek között tartsa be a minimum 5 cm távolsá-
got:.

! Ha csak a tárolórekeszek műanyag betét-
jénél fogja meg az ülés-fekvőhely kombiná-
ciót, akkor kitörheti a betétet. Ezért mindig
az ülésrudazat fémkarját fogja meg az ülés-
fekvőhely kombináció eltolásához.
Az eltolás előtt ügyeljen arra, hogy az ülés-
fekvőhely kombináció előtti és mögötti hely
szabad legyen, és ne szorulhassanak be tár-
gyak.
Az ülés-fekvőhely kombináció, a burkolat
vagy tárgyak megsérülhetnek.

Ülés beállítása az optimális védelmi
tartományban

: Jelölés az ülés-fekvőhely kombináció első
üléslábán

2 Alaphelyzet
Az alaphelyzetből2 kiindulva az ülés-fekvő-
hely kombinációt az utasok számára 5 cm-rel
lehet előre vagy hátra eltolni. Ügyeljen az uta-
sok csökkenő lábterére, amely fékezésnél
megnöveli a sérülésveszélyt.

Raktér növelése az ülések helyzetének
optimális védelmi tartományon kívülre
állításával
Az utasbiztonsági rendszerek (pl. légzsákok és
biztonsági övek) optimális védelme csak akkor
adott, ha az ülés-fekvőhely kombináció a veze-
tősíneken feltüntetett jelöléseken belülre (opti-
mális védelmi tartomány) van állítva. Azt ajánl-
juk, hogy az ülés-fekvőhely kombinációt a
vezetősíneken lévő jelöléseken belülre állítsa.
Az ülés-fekvőhely kombinációt az alaphelyzet-
től 5 cm-nél nagyobb mértékben előre vagy
hátra eltolva megnövelheti a raktér méretét.
Ha eközben utas használja az ülés-fekvőhely
kombinációt, győződjön meg arról, hogy ele-
gendő szabad tér áll rendelkezésre az utas tér-
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dei számára. A különböző testalkatú szemé-
lyek biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy
a térdek és az első ülés közötti távolság nem
lehet kisebb mint 5 cm:. Mindig ügyeljen a
minimális távolság betartására, ha utas hasz-
nálja az ülés-fekvőhely kombinációt. Ha nem
tartja be a minimális távolságot, akkor baleset
vagy fékezés esetén sérülésveszély áll fenn
azáltal, hogy az utas beüti a fejét az előtte lévő
ülésbe.

Ülés-fekvőhely kombináció eltolása

Mielőtt eltolhatná az ülés-fekvőhely kombiná-
ciót, ki kell szerelnie egy kiegészítő különálló
ülést vagy egy kiegészítő hátsó üléssort. Ez a
gépkocsiváltozattól vagy a felszereltségtől
függ (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját). Ha
az első hátsó üléssor üléseinek csúszótalpai
túlságosan hátul vannak a vezetősínekben,
nem lehet előretolni az ülés-fekvőhely kombi-
nációt. Ebben az esetben használja az ülések
csúszótalpainak fogantyúját (Y oldal: 94) az
ülések csúszótalpainak eltolásához
(Y oldal: 94).
A gépkocsi-padlólemezén lévő ülésrögzítést
tartsa szennyeződésektől és tárgyaktól mente-
sen. Ezzel biztosítja az ülés-fekvőhely kombi-
náció biztonságos reteszelődését. Az alaphely-
zet jelölve van.

X Szükség esetén tolja előre a lehajtható asz-
talt (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját).

X Húzza fel a kart= ütközésig és tartsa
ebben a helyzetben.
Ezzel kireteszelte az ülés-fekvőhely kombi-
nációt.

X Fogja meg az ülésfelület és az üléstámla
közötti fület, és tolja el az ülés-fekvőhely
kombinációt.

X Engedje el a= kart.
A rögzítés automatikusan reteszelődik.

X Húzza meg az ülés-fekvőhely kombinációt,
hogy ellenőrizze a reteszelést.

Fekvőfelület fel- és leszerelése

G FIGYELEM
Ha valamelyik utas menet közben egy fekhe-
lyen tartózkodik, akkor előfordulhat, hogy
nem tudja magát megtartani, és leesik.
Sérülésveszély, vagy akár életveszély áll
fenn!
A fekhelyet csak a jármű álló helyzetében
használja.

G FIGYELEM
Az eltolható asztal elmozdulhat, ha vezetés
közben ki van hajtva. Sérülésveszély áll
fenn!
Az elindulás előtt vigye menethelyzetbe az
eltolható asztalt, és győződjön meg róla,
hogy reteszelt.

X A fekvőfelület fel- és leszerelése során
ügyeljen arra, hogy senki se szoruljon be.

X Felszerelés: Hajtsa fel az ágyhosszabbítás
rövid részét (Y oldal: 40).

X Tolja előre a lehajtható asztalt az elülső
mechanikus ütközőig (lásd a gépkocsi keze-
lési útmutatóját).
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X Tolja az ülés-fekvőhely kombinációt előre a
vezetősínen lévő jelölésig: (Y oldal: 36).

X Szerelje ki az ülés-fekvőhely kombináció fej-
támláit.

X Helyezze a fejtámlákat 180°-kal elforgatva
az ülés-fekvőhely kombináció hátoldalán
lévő tartókba.

X Húzza felfelé a kart:, majd állítsa vízszin-
tes helyzetbe az üléstámlát. Ehhez csak a
tartófülnél fogja meg az üléstámlát.
Az üléspárna kissé megemelkedik.

X Hajtsa le az ágyhosszabbítás rövid részét.
X Leszerelés: A leszerelés értelemszerűen a
fekvőfelület felszerelésével ellentétes sor-
rendben történik.

Ülés-fekvőhely kombináció ki- és
beszerelése

Kiszerelés
Az ülés-fekvőhely kombináció igen nehéz,
súlya körülbelül 75 kg. Kérje legalább egy
másik személy segítségét.

X Vegye ki a tárolórekeszeket (Y oldal: 77).
X Tolja előre az ülés-fekvőhely kombinációt
annyira, hogy még előre tudja billenteni az
ülés-fekvőhely kombinációt (Y oldal: 36).

X Hajtsa fel a fogantyúkart:.
Az ülés-fekvőhely kombináció billentése
során ügyeljen arra, hogy senki se szoruljon
be.
Az ülés-fekvőhely kombináció hátul kiemelő-
dik a vezetősínekből, majd előrebillen.

X Húzza felfelé az ülés-fekvőhely kombináció
mind a 3 lábán lévő kart;.
Ezzel kireteszelte az ülés-fekvőhely kombi-
nációt.

X Billentse kissé előre az ülés-fekvőhely kom-
binációt, és emelje ki az ülés csúszótalpai-
ból=.

X Billentse kissé előre az ülés-fekvőhely kom-
binációt, és emelje ki a vezetősínekből .

Beszerelés

G FIGYELEM
Ha nem reteszelődött az ülés-fekvőhely
kombináció, akkor vezetés közben elmozdul-
hat. Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
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Az ülés-fekvőhely kombináció eltolása után
mindig győződjön meg róla, hogy az a fent
leírtak szerint reteszelt.

A gépkocsi-padlólemezén lévő ülésrögzítést
mindig tartsa szennyeződésektől és tárgyaktól
mentesen. Ezzel biztosítja az ülés-fekvőhely
kombináció biztonságos reteszelődését.
Az ülés-fekvőhely kombináció igen nehéz,
súlya körülbelül 75 kg. Kérje legalább egy
másik személy segítségét.
X Vegye ki a tárolórekeszeket (Y oldal: 75).
X Helyezze be az ülés-fekvőhely kombinációt
előre billentse az ülés csúszótalpaira=, és
hagyja reteszelődni.
i Ha kiszerelés közben eltolódott egy ülés
csúszótalpa, akkor a vezetősínekben lévő
csúszótalpak már nem párhuzamosak egy-
mással. ilyen esetben nem lehet behelyezni
és reteszelni az ülés-fekvőhely kombinációt.
Előbb tolja a megfelelő pozícióba az ülés
csúszótalpát (Y oldal: 94).

X Hajtsa le az ülés-fekvőhely kombináció mind
a 3 lábán lévő kart;.

X Billentse hátra az ülés-fekvőhely kombiná-
ciót, és hagyja, hogy jól hallhatóan retesze-
lődjön..
Az ülés-fekvőhely kombináció billentése
során ügyeljen arra, hogy senki se szoruljon
be.
Az ülés-fekvőhely kombináció akkor retesze-
lődött, ha az ellenőrző fülek? teljesen be
vannak húzva az üléslábakba.

X Ha az ellenőrző fülek? nincsenek teljesen
behúzva, akkor nyomja lefelé a fogantyú-
kart:, majd ellenőrizze újból az ellenőrző
füleket?. Adott esetben ismételje meg a
beszerelési műveletet.

X Tolja a kívánt helyzetbe az ülés-fekvőhely
kombinációt, majd reteszelje (Y oldal: 36).

X Szerelje be a tárolórekeszeket
(Y oldal: 75).

Ágyhosszabbítás

Fel- és lehajtás

Az ágyhosszabbítást 70°-kal felhajthatja.
X Felhajtás: Húzza hátra a fogantyút:, és
hajtsa fel az ágyhosszabbítást.
Az ágyhosszabbítás megmarad ebben a
helyzetben.

Elindulás előtt mindig hajtsa le az ágyhosszab-
bítást.
X Lehajtás: Húzza lefelé az ágyhosszabbítást,
amíg nem reteszelődik.

Ki- és beszerelés

Az ágyhosszabbítás nehéz. Kérje egy másik
személy segítségét.
X Kiszerelés: Hajtsa fel az ágyhosszabbítást.
X Hajtsa befelé az ágyhosszabbítás két lábá-
nál lévő karokat:.
Ezzel kireteszelte az ágyhosszabbítást.
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X Emelje ki az ágyhosszabbítást a vezetősí-
nekből.

X Beszerelés: Igazítsa be az ágyhosszabbítást
a vezetősíneken, és helyezze be.

X Hajtsa ki a karokat.
Ezzel reteszelte az ágyhosszabbítást.

Hátsó üléssor

! Ha egy kiegészítő hátsó üléssort szerel be
úgy, hogy az menetirányba nézzen, akkor a
beszerelés előtt le kell szerelnie annak kar-
támaszát a konyhaszekrény felőli oldalon.
Ellenkező esetben a kartámasz nekidörzsö-
lődik a konyhaszekrénynek, és felsérti a
konyhaszekrény betétjeit. A kartámaszt
minősített szakszervizzel szereltesse ki.

A kiegészítő hátsó üléssor menetiránnyal hát-
tal való beszerelése esetén a kartámasz felsze-
relve maradhat (lásd a gépkocsi kezelési útmu-
tatóját).

Tetőágy

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Ha valamelyik utas úgy tartózkodik menet
közben a fekhelyen, hogy a biztonsági háló
nincs felszerelve, előfordulhat, hogy nem
tudja magát megtartani, és leesik. Sérülés-
veszély, vagy akár életveszély áll fenn!
Mielőtt valamelyik utas a fekhelyet hasz-
nálná, mindig szerelje fel a biztonsági hálót.

! A tetőágyat maximum 200 kg-mal terhel-
heti meg.

! A tetőágyra való lefekvéshez és az abból
való kikeléshez ne lépjen rá a kartáma-
szokra és az első ülések középső ülésfelüle-
tére. A kartámaszok nem ilyenfajta terhe-
lésre vannak méretezve és letörhetnek.
Megsérülhet az első ülések ülésfelületébe
beépített szenzoregység. Csak az ülésfelüle-
tek stabil peremére lépjen rá.

! Heves eső esetén ne támaszkodjon neki a
felnyitható tető gumiharmonikájának. Ez
károsíthatja a gumiharmonikát és az impreg-

nálást, aminek következtében nedvesség
szivároghat át rajtuk.

A tetőágy két férőhelyes.
A tetőágyba egy reteszelt első ülésre lépve
mászhat fel. Ennek során csak az ülésfelület
széles és stabil peremére lépjen rá, és az ágy-
keretben kapaszkodjon meg.
Ha személyek tartózkodnak a tetőágyban, cél-
szerű kifeszíteni a biztonsági hálót
(Y oldal: 42).

Tetőágy felhajtása

G FIGYELEM
Ha a felhajtott ágykeretet nem akasztja be a
bemutatott módon, akkor az lebillenhet,
megüthet valakit és testrészeket csíphet be.
Sérülésveszély áll fenn!
Mindig győződjön meg róla, hogy a felhajtott
ágykeret a bemutatott módon van bea-
kasztva a tartó hevederekbe.

Tartó heveder az ágykeret számára (a példa a bal
járműoldalra vonatkozik)
Ha felnyitott felnyitható tető mellett hajtja fel a
tetőágyat, nagyobb lesz a fejtér a lakórészben.
Felhajtás közben rögzítve maradhat a bizton-
sági háló.
X Hajtsa fel elöl az ágykeretet;, majd
rögzítse a tartó hevederekkel: a jobb és
bal oldalon a felnyitható tetőhöz.

Tetőágy 41

Ül
és
ek
,f
ek
vő
he
ly
ek

és
as
zt
al

Z



Biztonsági háló kifeszítése

X Emelje meg a matracot, majd rögzítse a biz-
tonsági hálót az ágyeret erre szolgáló
patentjaihoz:.
i Az ágykeret oldalán két-két, míg elöl négy
patent található.

; Rögzítők
= Ágykeret tartó hevedere
X Nyomja be a rögzítőket; a felnyitható tető
erre szolgáló tartóiba, és pattintsa be őket.
i A biztonsági háló rögzítve maradhat, ha
lecsukja a felnyitható tetőt.
A tetőágy való lefekvéshez és az abból való
kikeléshez csak az első rögzítőket kell kia-
kasztania.

A Marco Polo eltolható asztala

Eltolható asztal kihajtása (parkolási
helyzet)
! Az eltolható asztal asztallapját maximum
5°-kal hajtsa fel. Ellenkező esetben megsé-
rülhet a konyhaszekrény műanyag burko-
lata.

Az üléssor és a konyharész között egy felhajt-
ható eltolható asztal található.

X Húzza meg a reteszelésoldó kart: és tolja
előre az eltolható asztalt;.
i Az asztalt tetszőleges pozícióban állíthatja
fel. Egy mechanikus ütköző korlátozza az
előretolási utat.

X Emelje meg az asztallapot:.
X Hajtsa le az asztallábat;, amíg nem rete-
szelődik.

X Süllyessze le az asztallapot:.
X Győződjön meg róla, hogy az asztalláb;
függőlegesen áll.
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Eltolható asztal behajtása (menet-
helyzet)

G FIGYELEM
Az eltolható asztal elmozdulhat, ha vezetés
közben ki van hajtva. Sérülésveszély áll
fenn!
Az elindulás előtt vigye menethelyzetbe az
eltolható asztalt, és győződjön meg róla,
hogy reteszelt.

! Az eltolható asztal asztallapját maximum
5°-kal hajtsa fel. Ellenkező esetben megsé-
rülhet a konyhaszekrény műanyag burko-
lata.

X Emelje meg az asztallapot:.
X Hajtsa be az asztallábat;.
X Óvatosan hajtsa le az asztallapot:.
X Tolja hátra az eltolható asztalt, amíg nem
reteszelődik.
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Belső világítás

Áttekintés

A Marco Polo áttekintése
A belső világításhoz a gépkocsi lámpái mellett
a következő lámpák tartoznak:

Lámpa

: Dimmelhető olvasó-
lámpák a felnyitható
tetőben (kézzel kap-
csolhatók)

; A konyharész hangu-
latvilágítása (kézzel
kapcsolható)6

= Dimmelhető lámpák a
B- és C-oszlop közötti
tetőkeretben (auto-
matikusan és kézzel
kapcsolhatók)6

Lámpa

? Belsőtér-világítás az
ülés-fekvőhely kombi-
náció fölött (automati-
kusan és kézzel kap-
csolható)6

A Olvasólámpák a tető-
tárolórekesz mellett
(kézzel kapcsolha-
tók)6

Éjszaka kapcsolja ki az automatikusan kap-
csoló belső világítást, hogy ne zavarja utastár-
sait, ha kinyit egy ajtót. Vegye figyelembe az
automatikusan kapcsolt belső világításhoz
kapcsolódó információkat (lásd a gépkocsi
kezelési útmutatóját).

i A tetőkeretben elhelyezett és az ülés-fek-
vőhely kombináció fölötti lámpákat bármikor
be- és kikapcsolhatja kézzel.

6 csak a Marco Polo esetében

44 Belső világítás
Vi
lá
gí
tá
s



Olvasóvilágítás a felnyitható tetőn
! A felnyitható tető lezárásakor, az olvasó-
lámpákat be kell pattintani a tartóba. Ellen-
kező esetben a lezáráskor sérülhet az olva-
sólámpa vagy a felnyitható tető védőtöm-
lője.

! A felnyitható tető zárása előtt kapcsolja ki
és hagyja lehűlni az olvasólámpákat. Ellen-
kező esetben a melegtől a környező szerke-
zeti elemek sérülhetnek.

A felnyitható tető tetőben két olvasólámpa
található:, amelyeken két rugalmas hattyú-
nyak van.
X Olvasólámpa bekapcsolása: nyomja meg
a; gombot.

X Olvasólámpa fényerőszabályozása: Ismét
nyomja meg az olvasólámpa; gombját.
REgyszer megnyomva: Az olvasólámpa
fényereje 75 %-osra csökken.
RKétszer megnyomva: Az olvasólámpa
fényereje 50 %-osra csökken.
RHáromszor megnyomva: Az olvasólámpa
kikapcsol.
i A olvasólámpát a gomb három másodper-
cig tartó lenyomva tartásával bármikor
kikapcsolhatja.

A Marco Polo hangulatvilágítása
A konyharész hangulatvilágítása a konyharész
lábazatánál van elhelyezve.
X Hangulatvilágítás be-/kikapcsolása:
Nyomja meg a konyhaszekrény homlokolda-
lán lévő világításkapcsolót.

A gépkocsi hangulatvilágításához tartozik az
első ajtók ajtófogantyú-világítása és a műszer-

fal díszlécvilágítása (lásd a gépkocsi kezelési
útmutatóját).

Lámpák a Marco Polo tetőkeretében

A LED-lámpák a B- és C-oszlop közötti tetőke-
retben vannak elhelyezve a gépkocsi mindkét
oldalán. A két LED-lámpa automatikusan és
kézzel kapcsolható. Ezenkívül három fokozat-
ban dimmelheti a LED-lámpákat.
X LED-lámpák bekapcsolása: Nyomja meg
a: gombot a LED-lámpán.

X LED-lámpák dimmelése: Nyomja meg
ismét a: gombot a LED-lámpán.
REgyszer megnyomva: A LED-lámpa fény-
ereje 75 %-osra csökken.
RKétszer megnyomva: A LED-lámpa fény-
ereje 50 %-osra csökken.
RHáromszor megnyomva: A LED-lámpa
olvasólámpa kikapcsol.
i A LED-lámpát a: gomb három másod-
percig tartó lenyomva tartásával bármikor
kikapcsolhatja.

Mennyezetvilágítás a Marco Polo
ülés-fekvőhely kombinációja fölött
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Az ülés-fekvőhely kombináció feletti tetőkár-
pitban egy belsőtér-világítás található. A lámpa
középső része automatikusan kapcsol, a beé-
pített bal és jobb olvasólámpa kézzel kapcsol-
ható.
X Olvasólámpa be-/kikapcsolása: Nyomja
meg a kapcsolódó: vagy; gombot.

Belsőtér-világítás a Marco Polo tető-
tárolórekesze mellett

A belsőtér-világítás a tető-tárolórekesz két
oldalán találhatók és külön-külön be- és kikap-
csolhatók. A belsőtér-világítást a kiegészítő
akkumulátor látja el árammal.
X Bekapcsolás: Nyomja a: billenőkapcsolót
I állásba.

X Kikapcsolás: Nyomja a: billenőkapcsolót
0 állásba.

Fényforrások cseréje

LED-lámpák
A LED-lámpák világítódiódáit minősített szak-
szervizben cseréltesse ki. Ellenkező esetben
megsérülhet az adott lámpa.

Hangulatvilágítás
A hangulatvilágítás világítódiódáit minősített
szakszervizben cseréltesse ki. Ellenkező eset-
ben megsérülhetnek a lámpák a lábtérnél lévő
beltéri burkolatban.
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Általános megjegyzések

: Gombok
; Kijelző
= Forgatható nyomógomb
A központi kezelőegység a vezetőfülke közép-
konzoljának alján található.
A központi kezelőegység segítségével a követ-
kező h felszereltségtől függő információkat
hívhatja le:
RPontos idő
RKülső hőmérséklet
RKiegészítő akkumulátor töltöttségi állapota
Ezenkívül különböző menükben felszereltség-
től függő beállításokat végezhet el
(Y oldal: 47).

i Ha elindítja a motort, eltűnik a külsőhő-
mérséklet-kijelzés a központi kezelőegység
kijelzőjéről.

i Ha a motor üzem után még meleg, akkor
kedvezőtlen szélviszonyok esetén a központi
kezelőegység rövid ideig a ténylegesnél akár
10 °C-kal magasabb külső hőmérsékletet
jelezhet ki.

Központi kezelőegység kezelése

Alapábra
Ha nem végez beállításokat a központi keze-
lőegységen, akkor a kijelzőn az alapábra lát-
ható (Y oldal: 11).

Főmenü
X Főmenü lehívása: Nyomja meg vagy for-
gassa el a forgatható nyomógombot.
i Ha 30 másodpercig nem nyom le egyetlen
gombot sem vagy nem használja a forgat-
ható nyomógombot, akkor a központi keze-
lőegység visszavált az alapábrára.
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Menük lehívása

Főmenü
Az egyes menüket a főmenüből hívhatja le.

Menü Funkciók

: Időbeállítá-
sok

RPontos idő beállítása
(Y oldal: 48)
RÉbresztés beállítása
(Y oldal: 49)
RÁllóhelyzeti fűtés kap-
csolási időpontjainak
programozása
(Y oldal: 53)

; Feltöltési-
szint-kijelzések

Feltöltési szintek kijel-
zése:
RIvóvíztartály
(Y oldal: 61)
RSzennyvíztartály
(Y oldal: 62)

= Felnyitható
tető

RFelnyitás és lecsukás
(Y oldal: 21)

? Vissza RVisszatérés az alapábrá-
hoz

A Hűtődoboz RHűtési fokozat beállí-
tása (Y oldal: 58)

B Állóhelyzeti
fűtés

RBe-/kikapcsolás
(Y oldal: 52)
RGépkocsibelsőtér-
hőmérséklet beállítása
(Y oldal: 52)

X Nyomja meg vagy forgassa el a forgatható
nyomógombot.
A kijelzőn megjelenik a főmenü.

„Hűtődoboz” menü kiválasztva
X Válassza ki a kívánt menüt a forgatható nyo-
mógombbal.
A kiválasztott menü: sötét háttérrel jele-
nik meg.

X Nyomja meg a forgatható nyomógombot.
Megnyílik a menü.

Pontos idő beállítása

Ha gépkocsija rendelkezik állóhelyzeti fűtés-
sel, akkor a kijelzőn megjelenítheti a pontos
időt.
X Hívja le az „Időbeállítások” menüt a forgat-
ható nyomógombbal.

X Forgassa el a forgatható nyomógombot
addig, amíg kijelzőn meg nem jelenik az
ábrán látható kijelzés.

X Állítsa be a kívánt pontos időt a9 vagy
a: gombbal.
i Ha két másodpercnél hosszabb ideig tartja
lenyomva a gombokat, gyorsabban változik
az időkijelzés.

X Nyomja meg a forgatható nyomógombot.
A kijelzőn megjelenik a főmenü, és ezzel
beállította a pontos időt.
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Ébresztés beállítása

A központi kezelőegységen ébresztést is beál-
líthat. A beállított ébresztési idők minden
napra érvényesek.
X Hívja le az „Időbeállítások” menüt a forgat-
ható nyomógombbal.

X Forgassa el a forgatható nyomógombot
addig, amíg kijelzőn meg nem jelenik az
ábrán látható kijelzés. A kijelző legalsó sora
tájékoztat arról, hogy pillanatnyilag be van-e
kapcsolva az ébresztés.

X Ébresztés be-/kikapcsolása: Nyomja meg
a kapcsolódó9 (ONON) vagy: (OFFOFF)
gombot.

X Ébresztési idő beállítása: Forgassa el a
forgatható nyomógombot.

X Állítsa be a kívánt ébresztési időt a9
vagy a: gombbal.
i Ha két másodpercnél hosszabb ideig tartja
lenyomva a gombokat, gyorsabban változik
az ébresztési idő kijelzése.

X Nyomja meg a forgatható nyomógombot.
A kijelzőn megjelenik a főmenü, és ezzel
beállította az ébresztést.

Figyelmeztető üzenetek a központi
kezelőegységen

G FIGYELEM
Ha meghibásodott a központi kezelőegység
kijelzője, vagy a központi kezelőegység

üzemzavara esetén nem lesz képes felis-
merni a biztonságtechnikai vonatkozású
rendszerek funkciókorlátozásait. Előfordul-
hat, hogy a gépkocsi üzembiztonsága nem
megfelelő. Balesetveszély áll fenn!
Óvatosan vezessen tovább. Haladéktalanul
ellenőriztesse a gépkocsit egy minősített
szakszervizben.

Egy figyelmeztetés felismerése után a központi
kezelőegység kijelzőjén villogni kezd ad
szimbólum a: gomb mellett. Bizonyos
figyelmeztető üzenetek esetén figyelmeztető
hangjelzés is hallható.
X Figyelmeztető üzenetek megjelenítése:
Nyomja meg a: gombot.
A kijelzőn megjelennek az aktuális figyel-
meztető üzenetek. A figyelmeztető üzenetek
szimbólumok formájában jelennek meg.

Példák figyelmeztető üzenetekre
: Áthúzott akkumulátorszimbólum

(Y oldal: 50)
; Hűtés szimbólum (hópehely)

(Y oldal: 59)
= Fűtés szimbólum áthúzott 22 számmal

(Y oldal: 53)
A központi kezelőegység körülbelül 30 másod-
perc után visszavált az alapábrára, a kijelzőn
folyamatosan látható ad szimbólum. Az
mindaddig látható marad, amíg figyelmezteté-
sek állnak fenn.
Ha a központi kezelőegység egy új figyelmez-
tetést vagy kritikus állapotot ismer fel, ismét
villogni kezd ad szimbólum.
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Problémák a központi kezelőegységgel

Egyes üzemzavarok kijelzése a központi kezelőegység kijelzőjén megjelenő figyelmeztető üzene-
tek segítségével történik.

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

A központ kezelőegység nyugalmi üzemmódban van, mivel a kiegé-
szítő akkumulátor feszültsége kisebb, mint 10,5 V.
A hűtődoboz, az állóhelyzeti fűtés, az elektromos felnyitható tető és
a szenzorok egymás után kikapcsolnak.
X Töltse fel a kiegészítő akkumulátort a hálózati csatlakozókábellel.
vagy
X Járassa a motort, és töltse fel így a kiegészítő akkumulátort.

--,- °C--,- °C A külsőhőmérséklet-szenzor üzemzavara.
X Ellenőriztesse a külsőhőmérséklet-szenzort egy minősített szak-
szervizben.

--,- °C--,- °C
Túl kicsi feszültség miatt ki van kapcsolva a külsőhőmérséklet-szen-
zor.
X Töltse fel a kiegészítő akkumulátort a hálózati csatlakozókábellel.
vagy
X Járassa a motort, és töltse fel így a kiegészítő akkumulátort.
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Állóhelyzeti fűtés (meleglevegős kie-
gészítő fűtés)

Fontos biztonsági utasítások

G VESZÉLY
Ha a kipufogócsővég eltömődött vagy nincs
elegendő szellőzés, mérgező kipufogógázok
(különösen szén-monoxid) juthatnak be a
járműbe. Ez pl. zárt terekben, vagy akkor
fordulhat elő, ha a jármű elakad a hóban.
Életveszély áll fenn!
Elszívás nélküli zárt helyiségekben (pl.
garázsban) kapcsolja ki az állóhelyzeti
fűtést. Ha a jármű elakadt a hóban, és
működtetnie kell az állóhelyzeti fűtést, gon-
doskodjon arról, hogy a kipufogócsővég és a
jármű körüli terület hómentes legyen. Nyissa
ki valamelyik ablakot a jármű széllel szem-
beni oldalán, hogy elegendő friss levegő jus-
son az utastérbe.

G VESZÉLY
Ha felszerelt elősátor esetén bekapcsolja az
állóhelyzeti fűtést, kipufogógázok juthatnak
az elősátorba. Életveszély áll fenn!
Mindig kapcsolja ki az állóhelyzeti fűtést, ha
személyek tartózkodnak az elősátorban.

G VESZÉLY
Ha előválasztott egy bekapcsolási időpontot,
az állóhelyzeti fűtés automatikusan bekap-
csol.
RHa nincs biztosítva a megfelelő szellőzés,
akkor mérgező kipufogógázok, különösen
szén-monoxid, halmozódhatnak fel. Ez pél-
dául zárt terekben fordulhat elő. Életve-
szély áll fenn!
RHa gyúlékony vagy éghető anyagok van-
nak a közelben, tűz- és robbanásveszély
áll fenn!

Ha ilyen vagy hasonló körülmények között
állítja le a járművet, mindig kapcsolja ki az
előválasztott bekapcsolási időpontokat.

G FIGYELEM
Bekapcsolt állóhelyzeti fűtés esetén igen
forró levegő áramolhat ki a vezetőülés ülész-
szekrényének hátoldalán található kiáramló-
nyílásból. Emiatt a kiáramlónyílás közvetlen
közelében könnyen égési sérülést szenved-
het. Sérülésveszély áll fenn!
Mindig győződjön meg arról, hogy a gépko-
csi utasai kellő távolságra helyezkednek el a
kiáramlónyílástól.

G FIGYELEM
Bekapcsolt állóhelyzeti fűtés esetén a gép-
kocsi bizonyos alkatrészei, pl. az állóhelyzeti
fűtés kipufogóberendezése, nagyon átforró-
sodhatnak.
Az éghető anyagok, pl. falevelek, fű vagy
gallyak meggyulladhatnak, ha érintkezésbe
kerülnek
Raz állóhelyzeti fűtés kipufogóberendezésé-
nek forró alkatrészeivel,
Ra kipufogógázokkal.
Ez tűzveszélyes!
Ügyeljen arra, hogy bekapcsol állóhelyzeti
fűtés esetén
Ra gépkocsi forró alkatrészei ne érintkez-
hessenek éghető anyagokkal.
Ra kipufogógázok akadálytalanul tudjanak
távozni az állóhelyzeti fűtés kipufogóbe-
rendezésén keresztül.
Ra kipufogógázok ne érintkezhessenek
éghető anyagokkal.

G FIGYELEM
Meleglevegős kiegészítő fűtéssel felszerelt
járművek:
A meleglevegős kiegészítő fűtés hőcserélő-
jén szakszerűtlenül elvégzett munkák követ-
keztében a jármű utasterébe kipufogógázok
juthatnak. Fokozott mérgezésveszély, akár
életveszély áll fenn!
A meleglevegős kiegészítő fűtésen esedékes
műveleteket mindig minősített szakműhely-
ben végeztesse el.
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! Az állóhelyzeti fűtést rendszeresen (leg-
alább havonta egyszer) kapcsolja be kb.
tíz percre.
Mindig tartsa szabadon a vezetőülés ülész-
szekrényének hátoldalán lévő kiáramlónyí-
lást, mivel ellenkező esetben túlhevül az
állóhelyzeti fűtés.

Az állóhelyzeti fűtés szívónyílása a vezetőülés
alatt található. A kiáramlónyílás a vezetőülés
ülésszekrényének hátoldalán van elhelyezve.
Mindig tartsa szabadon mindkét nyílást.
A fűtés üzemmód 2000 m tengerszint feletti
magasságig, illetve rövid ideig 2000 m tenger-
szint feletti magasság fölött is korlátozás nél-
kül használható. Rövid időnek számít például
egy pihenőszünet vagy egy hágón való átkelés.

Általános megjegyzések
Az állóhelyzeti fűtés a motortól függetlenül
működik és automatikusan szabályozza a beál-
lított hőmérsékletet.
Az állóhelyzeti fűtést a következőkkel kezel-
heti:
Ra központi kezelőegységgel 7
Regy külön kapcsolóórával 8
Regy távirányítóval
Az állóhelyzeti fűtés működéséhez
Raz üzemanyagtartály szintjének legalább a
tartalékszintig kell érnie
Ra kiegészítő akkumulátor feszültségének
meg kell haladnia a 10,5 V-ot.

Az állóhelyzeti fűtést folyamatos üzemmódban
is használhatja. Ezenkívül három különböző
kapcsolási időt programozhat be rajta. Ilyen
esetben az állóhelyzeti fűtés minden nap a
beállított bekapcsolási időpontokban és az
előre megadott időtartamra kapcsol be.
Az első üzembe helyezéskor, üzemzavarok
után vagy az akkumulátor leválasztását köve-
tően újra be kell állítania a pontos időt és a
kapcsolási időpontokat.
Az üzemzavarokkal kapcsolatos információk a
„Problémák az állóhelyzeti fűtéssel” című feje-
zetben találhatók (Y oldal: 53).

Állóhelyzeti fűtés kezelése a Marco
Polo központi kezelőegységével

Állóhelyzeti fűtés be-/kikapcsolása
i Ha az állóhelyzeti fűtést a központi keze-
lőegységen kapcsolta be, akkor azt csak a
központi kezelőegységgel kapcsolhatja ki.

X Bekapcsolás: Hívja le az „Állóhelyzeti fűtés”
menüt a forgatható nyomógombbal.

X Nyomja meg a9 gombot (ONON).
Ezzel bekapcsolta az állóhelyzeti fűtést, a
kijelzőn megjelenik az állóhelyzeti fűtés
szimbóluma.

X Kikapcsolás: Hívja le az „Állóhelyzeti fűtés”
menüt a forgatható nyomógombbal.

X Nyomja meg a: gombot (OFFOFF).
Ezzel kikapcsolta az állóhelyzeti fűtést, az
állóhelyzeti fűtés szimbóluma eltűnik.

Gépkocsibelsőtér-hőmérséklet beállí-
tása
X Hívja le az „Állóhelyzeti fűtés” menüt a for-
gatható nyomógombbal.

X Forgassa el a forgatható nyomógombot.
A kijelzőn megjelenik az aktuálisan beállított
hőmérséklet.

X Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a9
vagy a: gombbal 10 † és 40 † között.
A hőmérséklet-kijelzés 0,5 °C-os lépések-
ben nő/csökken.

7 csak a Marco Polo esetében
8 csak az ACTIVITY/HORIZON kivitel esetében
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i A beállított hőmérséklet elérése és annak
sebessége a környezeti hőmérséklettől függ.

Kapcsolási időpontok beállítása
Max. három be- és kikapcsolási időpontot
menthet el. A beállított kapcsolási időpontok
minden napra érvényesek.
X Hívja le az „Időbeállítások” menüt a forgat-
ható nyomógombbal.

X Forgassa el a forgatható nyomógombot
addig, amíg kijelzőn meg nem jelenik az
ábrán látható kijelzés.
A kijelző legalsó sora tájékoztat arról, hogy
pillanatnyilag be van-e kapcsolva a kapcso-
lási időpont. Ezután beprogramozhatja az
első kapcsolási időpontot.

X Kapcsolási időpont bekapcsolása:
Nyomja meg a9 gombot (ONON).

X Bekapcsolási időpont beállítása: Forgassa
el a forgatható nyomógombot addig, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik az ábrán látható
kijelzés (STARTSTART).

X Állítsa be a kívánt bekapcsolási időpontot a
9 vagy a: gombbal.
i Ha két másodpercnél hosszabb ideig tartja
lenyomva a gombot, gyorsabban változik az
időkijelzés.

X Kikapcsolási időpont beállítása: Ha beállí-
totta a bekapcsolási időpontot, forgassa el a
forgatható nyomógombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik az ábrán látható kijelzés
(STOPSTOP).

X Állítsa be a kívánt kikapcsolási időpontot a
9 vagy a: gombbal.

X Szükség esetén programozzon be további
kapcsolási időpontokat ugyanilyen módon.

X Nyomja meg a forgatható nyomógombot.
A kijelzőn megjelenik a főmenü, és ezzel
beállította a kapcsolási időpontokat.

Problémák az állóhelyzeti fűtéssel
Egyes üzemzavarok kijelzése a központi kezelőegység kijelzőjén megjelenő figyelmeztető üzene-
tek segítségével történik.
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Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Az állóhelyzeti fűtés
kikapcsol.

Az állóhelyzeti fűtés üzemzavara.
X Ellenőriztesse az állóhelyzeti fűtést egy minősített szakszervizben.

Az állóhelyzeti fűtés
kikapcsol.

Lángszakadás üzemanyag-hiány miatt.
X Tankoljon a következő üzemanyagtöltő állomáson.
X Kapcsolja be többször az állóhelyzeti fűtést, hogy feltöltődhesse-
nek az üzemanyag-vezetékek.

Az állóhelyzeti fűtés
kikapcsol.

Meghibásodott a belsőtérhőmérséklet-szenzor. Nem állítható be a
lakótér belsőtér-hőmérséklete.
Az újbóli bekapcsolást követően az állóhelyzeti fűtés folyamatosan
fűti a lakóteret.
X Adott esetben kapcsolja be újra az állóhelyzeti fűtést a lakótér
szabályozása nélkül.

X Ellenőriztesse a belsőtérhőmérséklet-szenzort egy minősített
szakszervizben.

Az állóhelyzeti fűtés
kikapcsol.

Túl kicsi feszültség. A feszültség több mint 20 másodpercig 10,5 V
alatt volt.
X Töltse fel a kiegészítő akkumulátort (Y oldal: 67).

Az állóhelyzeti fűtés
kikapcsol.

G Balesetveszély
Túlmelegedett az állóhelyzeti fűtés. A motor vagy a fűtőkészülék
üzemzavara.
Ha egymás után tízszer visszakapcsolja az állóhelyzeti fűtést ezzel
az üzemzavarral, akkor a rendszer letiltja az állóhelyzeti fűtést.
X Ne kapcsolja be az állóhelyzeti fűtést.
X Ellenőriztesse az állóhelyzeti fűtést egy minősített szakszervizben.

Az állóhelyzeti fűtés
kikapcsol.

G Balesetveszély
Sikertelen indítási kísérlet. Üzemanyaghiány, a motor vagy a fűtőké-
szülék üzemzavara.
Ha egymás után tízszer bekapcsolja az állóhelyzeti fűtést ezzel az
üzemzavarral, akkor a rendszer letiltja az állóhelyzeti fűtést.
X Ha az üzemanyagtartály szintje nem éri el a negyed szintet, tan-
koljon a következő üzemanyagtöltő állomáson.
Kapcsolja be többször az állóhelyzeti fűtést, hogy feltöltődhesse-
nek az üzemanyag-vezetékek.

X Ellenőriztesse az állóhelyzeti fűtést egy minősített szakszervizben.

Az állóhelyzeti fűtés diagnosztikai csatlakozójának üzemzavara. A
továbbiakban nem jelennek meg a figyelmeztető üzenetek. A normál
üzemmód lehetséges.
Az állóhelyzeti fűtés vezérlőegysége az összes funkciót felügyeli.
X Ellenőriztesse az állóhelyzeti fűtést egy minősített szakszervizben.
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Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Az állóhelyzeti fűtés le van tiltva.
X Oldassa fel a letiltást és ellenőriztesse az állóhelyzeti fűtést egy
minősített szakszervizben.

Az állóhelyzeti fűtés
lekapcsol és/vagy nem
lehet bekapcsolni azt.

Meghibásodott az elektromos biztosíték.
X Cserélje ki az elektromos biztosítékot .
X Ellenőriztesse egy minősített szakszervizben a biztosíték meghi-
básodásának okát.

Az állóhelyzeti fűtés
kikapcsol.

Túlmelegedett az állóhelyzeti fűtés .
Eltömődött a vezetőülés alatti levegőbeszívó nyílás és/vagy a veze-
tőülés ülésszekrényének hátoldalán lévő kiáramlónyílás.
X Adott esetben távolítsa el a nyílásokat eltorlaszoló tárgyakat.
X Ügyeljen arra, hogy semmi ne állja útját a forró levegő áramlásá-
nak.

X Ellenőriztesse az állóhelyzeti fűtést egy minősített szakszervizben.

Állóhelyzeti fűtés kezelése a Marco
Polo ACTIVITY / HORIZON kivitel
kapcsolóórájával
Gépkocsija különálló kapcsolóórával rendelke-
zik az állóhelyzeti fűtés kezeléséhez (lásd a
gépkocsi kezelési útmutatóját).

Állóhelyzeti fűtés kezelése a távirá-
nyítóval
Az állóhelyzeti fűtéshez egy távirányító is tar-
tozhat, amellyel be- és kikapcsolhatja az álló-
helyzeti fűtést (lásd a gépkocsi kezelési útmu-
tatóját).

Hátsó klímaberendezés

Szívónyílás
A hátsó klímaberendezés szívónyílása a
ruhásszekrény alatt található. A kiáramlónyílás
a konyhaszekrény alsó részén van elhelyezve.
Mindig tartsa szabadon mindkét nyílást. Ha
eltorlaszolja a szívónyílást, lekapcsol a klíma-
berendezés, nehogy túlhevüljön.
Vegye figyelembe a hátsó klímaberendezéshez
kapcsolódó információkat (lásd a gépkocsi
kezelési útmutatóját).
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Mosogató

Kezelés
! Az ivóvíztartály vízszivattyúja nem működ-
het szárazon. Ekkor ugyanis megsérülhetne.

1 Becsukás
2 Kinyitás
A mosogató a gázfőző mellett van beépítve a
konyhaszekrénybe.
Ha használja a vízcsapot, akkor
Rakkor az ivóvíztartály megfelelő mértékben
kell feltöltve lennie (Y oldal: 61)
Ra szennyvíztartály még legyen képes szenny-
vizet fogadni (Y oldal: 62).

X Nyissa ki a vízcsapot2.
A vízszivattyú automatikusan bekapcsol.
i A vízkifolyó felfelé vagy lefelé billenthető.

Lefolyó tisztítása
Ha eltömődött a mosogató lefolyója, és a víz
már csak alig vagy egyáltalán nem folyik le
rajta, akkor meg kell tisztítania a lefolyót.

X Húzza ki ütközésig a mosogató alatti fiókot,
majd ürítse ki.

X Húzza meg a: és a; reteszelésoldó kart
mindkét teleszkópos sínen.
Ezzel kioldotta a fiókot a teleszkópos sínek-
ből.

X Húzza ki a fiókot előre a szekrényből.

: Csavar
; Lefolyószűrő tömítőgyűrűvel
= Bűzzár tömítőgyűrűvel
X Helyezzen egy gyűjtőedényt a szennyvíz szá-
mára a mosogató bűzzára= alá, például
egy tálat.

X Fogja meg a bűzzárat=, majd lazítsa meg a
csavart:.

X Vegye le a lefolyószűrőt; a tömítőgyűrűvel
és csavarral: együtt.

X Vegye le a tömítőgyűrűt a bűzzárról=.
X Tisztítsa meg a bűzzárat=. Eközben ügyel-
jen arra, hogy az rögzítve maradjon a lefo-
lyótömlőhöz.

56 Mosogató
A
M
ar
co

Po
lo
ko
ny
há
ja



X Szerelje össze a lefolyót a szétszereléssel
ellentétes sorrendben. Ennek során ügyeljen
a tömítőgyűrűk megfelelő helyzetére, és a
csavart: csak kézzel húzza meg.

X Tolja be a fiókot a teleszkópos sínekbe.
X Csukja be a fiókot.
A fiók reteszel a teleszkópos sínekben.

Gázfőző

Fontos biztonsági utasítások

G VESZÉLY
Ha nem szellőztet a gázfőző használata köz-
ben, akkor az égés oxigénszükséglete miatt
Ön vagy más személyek eszméletüket
veszíthetik. Életveszély áll fenn!
Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről a
gázfőző használata közben. A gázfőzőt ne
használja fűtésre.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Így optimalizálhatja energiafogyasztását:
R16 és 20 cm átmérőjű fazekakat használ-
jon.
RNe használjon domború fenekű fazekakat.
RA fazekakat a lángok közepére helyezze.
RMegfelelő lángméretet válasszon — a gáz-
főző lángja ne nyúljon ki a fazék, illetve
serpenyő fenekén túlra.

! Ne helyezzen forró tárgyakat a konyha-
szekrény burkolatára. Ellenkező esetben
megsérül a burkolat.
Elindulás előtt zárja le a konyhaszekrény
burkolatát. Ellenkező esetben megsérülhet a
gázfőző burkolata, annak szerelvényei vagy
a mosogató.

! Főzés előtt mindig nyissa fel a konyhaszek-
rény mind a két burkolatát. Ellenkező eset-
ben a hőtől megsérülhetnek a konyhaszek-
rény burkolatai.

G FIGYELEM
A nyílt láng miatt a gázfőző szakszerűtlen
használata esetén tűz- és sérülésveszély áll
fenn!

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekap-
csolt gázfőzőt. Mindig vegye figyelembe a
gázfőző használatához kapcsolódó követ-
kező utasításokat és biztonsági utasításokat.

RFőzés közben tartsa távol az éghető anya-
gokat, például zsírt vagy olajat a gázfőző
lángjától. Ugyanez vonatkozik a műanya-
gokra, amelyek nem csak éghetők, hanem
hő hatására megolvadhatnak.
RNe hevítse fel túlságosan a zsírt vagy az ola-
jat..
RA fazekak és serpenyők fogantyúi ne lógja-
nak ki a gázfőző peremén túl, hogy ne lehes-
sen azokat leverni a gázfőzőről.
ROlyan fazekakat és serpenyőket használjon,
hogy a gázfőző lángja ne nyúljon ki a fené-
ken túlra.
RLegfeljebb 20 cm átmérőjű fazekakat és ser-
penyőket használjon. Ellenkező esetben a
hő sérülést okozhat a környező burkolatok-
ban és szabályozószelepekben.
RNe hagyja felügyelet nélkül a gázfőzőt, külö-
nösen akkor nem, ha gyerekek vannak a
gépkocsiban.
RNe használjon nedves törlőkendőt a fazekak
vagy serpenyők megfogására, mivel azok
erősen felmelegedhetnek.

Gázfőző használata
A gázfőző a konyhaszekrénybe van beépítve a
mosogató mellé.
Ha használja a gázfőzőt, akkor
Regy gázpalacknak kell csatlakoztatva lennie
a gázüzemű berendezéshez, és
Rnyitva kell lennie a gázpalack fő elzárószele-
pének.

X Nyissa ki a konyha eltolható ablakát.
X A szellőztetéshez nyissa ki a felnyitható
tetőt (Y oldal: 19).
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Gázelzárószelep
1 Nyitva
2 Zárva
X Állítsa a hűtődoboz alatti gázelzárószelepet
1 vízszintes helyzetbe.
Ezzel kinyitotta a gázelzárószelepet, és a
gázfőző gázt kap.

= Burkolat
? Gázrózsák
A Szabályozószelepek
B Elektromos szikragyújtó
X Hajtsa fel a gázfőző burkolatát=.
X Tartsa lenyomva a szabályozószelepetA a
használni kívánt gázrózsánál?, majd for-
gassa el balra „nagyláng” állásba.

X Nyomja meg röviden az elektromos szikra-
gyújtótB.
Meggyullad a kiáramló gáz.

X Tartsa lenyomva a szabályozószelepetA
még körülbelül 15 másodpercig.
Ezzel áthidalja a gyújtásbiztosítást.
i Ha nem gyullad meg azonnal a gázfőző
lángja, forgassa el még jobban balra a sza-
bályozószelepet (kisláng), majd ismételje
meg a gyújtási műveletet.

X Helyezze a fazekat vagy a serpenyőt a gázró-
zsa közepére?.

X Lángméret beállítása: Forgassa el a szabá-
lyozószelepetA:
Rbalra — kisláng
Rjobbra — nagyláng
i A láng nem nyúlhat túl a fazék vagy a ser-
penyő fenekén.

X Fűzés befejezése: Forgassa el jobbra a sza-
bályozószelepetA ütközésig (nulla helyzet).

X Állítsa a gázfőző gázelzárószelepét2 füg-
gőleges állásba.
Ezzel elzárta a gázelzárószelepet.

X Várja meg, amíg lehűlnek a gázrózsák.
X Adott esetben hajtsa le a gázfőző burkolatát
=.

X Elindulás előtt zárja el a gázpalack fő elzáró-
szelepét (Y oldal: 64).

Hűtődoboz

Kezelés

H Környezetvédelmi megjegyzés
Így optimalizálhatja energiafogyasztását:
RHűtse elő a hűtődobozt, mielőtt élelmi-
szert tenne bele. Ilyen esetben azonnal
lehűl az élelmiszer.
RNe tegyen forró élelmiszereket a hűtődo-
bozba. Bárja meg, amíg azokat megfelelő
mértékben lehűltek..
RAz élelmiszereket kizárólag jól záródó edé-
nyekben tegye a hűtődobozba.
RNe nyissa ki feleslegesen a hűtődobozt,
hogy megakadályozza a jegesedést. A jég
csökkenti a hűtődoboz hatásfokát és
hűtőteljesítményét.
RNe töltse fel teljesen a hűtődobozt. Ez
ugyanis akadályozza a hűtőlevegő kerin-
gését.
RAz első használat előtt majd utána rend-
szeresen tisztítsa ki a hűtődobozt.
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A hűtődoboz a gázfőző mellett van beépítve a
konyhaszekrénybe. A hűtődoboz fedele felnyi-
tása esetén nyitott helyzetben marad.

i Az élelmiszerek áttekinthető tárolására
szolgáló beakasztható kosár a tartozékprog-
ram része. A beakasztható kosarat bárme-
lyik Mercedes-Benz szerződéses szervizben
megvásárolhatja.

A központi kezelőegység segítségével a követ-
kező hűtési fokozatokat állíthatja be. Zárójel-
ben a kapcsolódó hozzávetőleges hűtési
hőmérséklet van megadva a hűtődoboz fene-
kétől számított 10 cm-rel mérve.
ROFFOFF (hűtődoboz kikapcsolva)
R11 (kb. 11 °C)
R22 (kb. 8 °C)
R33 (kb. 4 °C)

R44 (kb. 0 °C)
R55 (kb. -7 °C)
RMAXMAX (kb. -15 °C)
A hűtési hőmérséklet a következőktől függ:
Rkörnyezeti hőmérséklet
Rfeltöltés mértéke
Rnyitás gyakorisága
Ezért rendszeresen ellenőrizze a hűtési hőmér-
sékletet. A környezeti hőmérséklethez képesti
maximális hőmérséklet-különbség hozzávető-
leg 35 °C.

X Hűtési fokozat beállítása: Hívja le a „Hűtő-
doboz” menüt a forgatható nyomógombbal.
A kijelzőn megjelenik az aktuálisan beállított
hűtési fokozat.

X Állítsa be a kívánt hűtési fokozatot a9
vagy a: gombbal.

i Ha kikapcsolja a hűtődobozt (OFFOFF hűtési
fokozat), akkor csak három perc múlva
képes újból bekapcsolni a kompresszor.

Problémák a hűtődobozzal
Egyes üzemzavarok figyelmeztető üzenetként jelennek meg a központi kezelőegység kijelzőjén.

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

A hűtődoboz hőmérséklete meghaladja a 20 °C-ot.
X Ellenőrizze, hogy zárva van-e a hűtődoboz fedele.

A hűtődoboz hőmérsék-
lete csak OFFOFF vagy MAXMAX
fokozatba kapcsolható.

Meghibásodott a hűtődoboz hőmérsékletszenzora. A hűtődoboz
csak folyamatos üzemmódban használható.
X Ellenőriztesse a hőmérsékletszenzort egy minősített szakszerviz-
ben.
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Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

A hűtődoboz automati-
kusan lekapcsol vagy
nem kapcsolható be.

Túl kicsi feszültség miatt ki van kapcsolva a hűtődoboz.
X Töltse fel a kiegészítő akkumulátort (Y oldal: 67).

Kiégett az elektromos biztosíték.
X Cserélje ki az elektromos biztosítékot (Y oldal: 71).
X Ellenőriztesse egy minősített szakszervizben a biztosíték meghi-
básodásának okát.

60 Hűtődoboz
A
M
ar
co

Po
lo
ko
ny
há
ja



Vízellátás

Ivóvíztartály

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Az ivóvíz szennyezett lehet és lebegő
részecskéket tartalmazhat, különösen, ha
forrásból vagy folyóból származik. Mérgezés-
veszély áll fenn, ha szennyezett vagy lebegő
részecskéket tartalmazó vízzel tölti fel az
ivóvíztartályt!
RTájékozódjon az ivóvíz minőségéről,
mielőtt ivóvizet vételezne a közüzemi víz-
hálózatból.
RKizárólag kifogástalan minőségű ivóvizet
töltsön a tiszta ivóvíztartályba.

Ha kétségei vannak az ivóvíz tisztaságával kap-
csolatban, adalékoljon hozzá fertőtlenítő szert.
A fertőtlenítő szerek kemping szakkereskedé-
sekben és gyógyszertárakban kaphatók.

! Az ivóvíztartály vízszivattyúja nem működ-
het szárazon. Ekkor ugyanis megsérülhetne.

Az ivóvíztartályban lévő vízszivattyú a moso-
gató csapjához és a hátsó részen lévő külső
zuhany csatlakozójához szállítja a vizet. A víz-
szivattyú automatikusan kapcsol be a minden-
kori fogyasztó használata esetén.

Feltöltési szint kijelzése

Feltöltésiszint-kijelzés
: Ivóvíztartály
; Szennyvíztartály
Az ivóvíztartálynak megfelelő mértékben kell
feltöltve lennie, ha a megnevezett fogyasztókat
használja. A központi kezelőegységen megjele-
nítheti a feltöltési szintet.

X Hívja le a „Feltöltésiszint-kijelzések” menüt
a forgatható nyomógombbal.
A kijelzőn megjelenik az ivóvíz- és a szenny-
víztartály feltöltési szintje. Négy oszlop jelöli
a teljesen feltöltött ivóvíztartályt. Ha már
csak egy oszlop látható, akkor még hozzáve-
tőleg kilenc liter ivóvíz található a tartályban.
i Kiürült ivóvíztartály esetén a központi
kezelőegységen folyamatosan figyelmeztető
üzenet látható (Y oldal: 50).

Ivóvíztartály feltöltése
! Ha nyomás alatt álló töltőrendszerrel tölti
fel az ivóvíztartályt, akkor vízzel áraszthatja
el a gépkocsi-belsőteret, ami anyagi károkat
okozhat. Az ivóvíztartály feltöltéséhez ne
használjon nyomás alatt álló töltőrendszert.

Az ivóvíztartály betöltőcsonkja= a gépkocsi
oldalán lévő szervizfedél mögött található a
hátsó részen.
X Hajtsa fel a szervizfedelet.
X Reteszelje ki a fedelet= kulccsal.
X Fordítsa el a fedelet balra, majd vegye le.
X Töltsön be ivóvizet.
X Helyezze fel a fedelet=, majd fordítsa el
jobbra, amíg be nem reteszel.

X Zárja le a kulccsal a fedelet.
X Csukja be a szervizfedelet, majd nyomja
meg kétoldalt, hogy mindkét rögzítőfül rete-
szeljen.

i Kanyarokban és teli ivóvíztartály esetén
előfordulhat, hogy csekély mennyiségű ivó-
víz folyik ki a fedél melletti szellőzőn keresz-
tül.
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Ivóvízrendszer leürítése
Ha néhány hétig nem használja a vízellátást,
ürítse le az ivóvízrendszert.
X Állítsa le a gépkocsit vízszintes felületre.
Ellenkező esetben víz maradhat az ivóvíz-
rendszerben.

X Húzza ki a vízszivattyú biztosítékát (2. sz.
biztosíték) a biztosítékdobozból
(Y oldal: 71).

X Nyissa ki a mosogató vízcsapját.

Ivóvíztartály elzárókarja
X Húzza ki az elzárókart5.
A tartály tartalma és a fogyasztó tömlőveze-
tékeiben lévő ivóvíz kifolyik a gépkocsi-pad-
lólemez alatt.

X Várjon egy órát.
X Ha leürítette az ivóvízrendszert, nyomja be
az elzárókart4.

X Zárja el a mosogató vízcsapját.
X Helyezze be a vízszivattyú biztosítékát (2. sz.
biztosíték) a biztosítékdobozba
(Y oldal: 71).

X Ha néhány hétig nem használja a vízellátást,
csavarozza fel a tisztítónyílás fedelét
(Y oldal: 84).
Így elpárologhat az ivóvíztartályban lévő
maradék víz.

Szennyvíztartály

Általános megjegyzések
! Ha télen a vízellátást nem használja, akkor
feltétlenül ürítse le az ivóvízvíztartályt és a
szennyvíztartályt.
Ellenkező esetben befagyhat és megsérülhet
a vízellátó rendszer.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Időben ürítse le a szennyvíztartályt, hogy a
szennyvíz ne folyjon ki ellenőrizetlenül a túl-
folyón.
A szennyvizet környezetbarát módon ártal-
matlanítsa. Sok kempingben és önkormány-
zati létesítményekben közvetlenül egy gyűj-
tőtartályba ürítheti ki a szennyvíztartályt.

Németországban egyes kempingek külön léte-
sítménnyel rendelkeznek a szennyvíz közvetlen
ártalmatlanításához. A címeket lásd a lakóau-
tógyártók tájékoztatóiban (kiadó: CIVD/Német
Lakóautó-ipari Szövetség) és az útikönyvek-
ben.
Ha nem állnak rendelkezésre ilyen létesítmé-
nyek, a szennyvizet erre alkalmas tartályokban
gyűjtse össze. Ezután öntse azt ki a közüzemi
csatornahálózatba.
A szennyvizet ne öntse esővízelvezető csator-
nákba.

Feltöltési szint kijelzése

Feltöltésiszint-kijelzés
: Ivóvíztartály
; Szennyvíztartály
A központi kezelőegységen megjelenítheti a
feltöltési szintet.
X Hívja le a „Feltöltésiszint-kijelzések” menüt
a forgatható nyomógombbal.
A kijelzőn megjelenik a szennyvíztartály fel-
töltési szintje.

Kijelzőszimbólum Feltöltési szint

0 és 50 % között

50 és 75 % között

75 és 90 % között

100 % (max. 4 l tölt-
het még be)
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Szennyvíztartály leürítése
X Ha az állóhelyen van szennyvízelvezető csa-
torna, akkor vezesse a gépkocsi aloldalán
található tömlőt a szennyvízelvezető csator-
nába.

X Nyissa ki a gázfőző alatti szekrényt.

Szennyvíztartály elzárószelepe az alsó szekrény
bal oldalán
3 Zárva
4 Nyitva
X Nyissa ki a szennyvíztartály elzárószelepét
4.
A tartály tartalma a tömlőn: keresztül
kifolyik a gépkocsi-padlólemeze alá.

X Ha kiürítette a szennyvíztartályt, zárja el az
elzárószelepet3.

Problémák a víztartályokkal
Egyes üzemzavarok figyelmeztető üzenetként jelennek meg a központi kezelőegység kijelzőjén.

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Villog a figyel-
meztető üzenet.

A szennyvíztartály majdnem megtelt.
X Ürítse le a szennyvíztartályt (Y oldal: 62).

Villog a figyel-
meztető üzenet.

A szennyvíztartály megtelt.
X Ürítse le a szennyvíztartályt (Y oldal: 62).

Meghibásodott a szennyvíztartály feltöltésiszint-szenzora.
X Ellenőriztesse a feltöltésiszint-szenzort egy minősített szakszer-
vizben.

Villog a figyel-
meztető üzenet.

Az ivóvíztartály majdnem üres.
X Töltse fel az ivóvíztartályt (Y oldal: 61).
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Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Villog a figyel-
meztető üzenet.

Az ivóvíztartály üres.
X Töltse fel az ivóvíztartályt (Y oldal: 61).

Meghibásodott az ivóvíztartály feltöltésiszint-szenzora.
X Ellenőriztesse a feltöltésiszint-szenzort egy minősített szakszer-
vizben.

Gázüzemű berendezés

Általános megjegyzések

G VESZÉLY
A módosítások vagy szakszerűtlenül elvég-
zett munkák veszélyeztethetik a gázüzemű
berendezés üzembiztonságát. A szivárgó gáz
fulladást okozhat vagy meggyulladhat. Élet-
veszély, valamint robbanásveszély áll fenn!
RA gázüzemű berendezésen esedékes
műveleteket csak minősített szakszerviz-
ben végeztesse el. Ha módosításokat
végez vagy meglazítja a vezetékrendszer
csavarkötéseit, akkor ezt követően végez-
tessen tömítettség- és működésellenőr-
zést egy minősített szakszervizben.
RA gázüzemű berendezést csak a bemuta-
tott gázpalackból szabad ellátni butángáz-
zal.

A gázüzemű berendezés tömítettség- és műkö-
désellenőrzését kétévente kell elvégeznie és
igazolnia egy minősített szakszerviznek. Ön
felelős ennek az ellenőrzésnek a kezdeménye-
zéséért.
Kereskedelmi célra használt gépkocsik eseté-
ben — a törvényektől függően — ettől eltérő
rendelkezések lehetnek érvényben. Ilyen eset-
ben a gázüzemű berendezést például a szak-
mai egyesület előírásai szerint kell ellenőrizni.
A gázüzemű berendezéshez tartozik:
Ra gázfőző
Ra gázfőző gázelzárószelepe
Ra vezetékrendszer
A gázüzemű berendezést egy maximum
2,75 kg nettó űrtartalmú Camping Gaz, 907
típusú gázpalackkal szabad ellátni butángázzal.

Gázpalack cseréje

G FIGYELEM
A gáz gyúlékony és robbanásveszélyes. Tűz-
és robbanásveszély áll fenn!
A gázpalack cseréje előtt zárja el a gázfőző
gázelzárószelepét és a gázpalack fő elzáró-
szelepét. Feltétlenül kerülje a tűz és a nyílt
láng használatát, a dohányzást és a szikra-
képződést.

A gázpalacktartó a ruhásszekrény alatt talál-
ható a hátsó részben.
X Kiszerelés: Zárja el a gázelzárószelepet
(Y oldal: 57).

: Bútorzár
; Ruhásszekrény
X Reteszelje ki a bútorzárat:.
X Nyissa ki a ruhásszekrény bal oldalát;.
X Vegye ki a közbenső padlót.
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Gázpalacktartó
= Gyorszárak
? Fedél
X Forgass el balra a gyorszárakat= kb. 1/4
fordulattal.

X Vegye le a fedelet?.

A Rögzítőék
B Nyomásszabályozó (30 mbar)
C Hollandi anya
D Fő elzárószelep
E Gázpalack
X Zárja el a gázpalackE fő elzárószelepétD
jobbra forgatással.

X Lazítsa meg a hollandi anyátC jobbra for-
gatással (bal menetes), majd vegye le a nyo-
másszabályozótB a gázpalackrólE.

X Vegye ki a rögzítőéketA a gázpalackkalE
együtt.

X Beszerelés: Adott esetben távolítsa el a
gázpalackról a záróburkolatot vagy a fogan-
tyús védősapkát, majd csavarozza fel a fő
elzárószelepet a biztonsági szeleppel együtt.

X Ellenőrizze, hogy a szellőzést a gázpalack-
tartó fenekén.
A padlószellőző nem lehet zárva.

X Helyezze be a gázpalackotE a gázpalack-
tartóba, majd igazítsa be az ábrán látható
módon.

X Rögzítse a gázpalackotE a rögzítőékkelA
az ábrán jelölt helyen elfordulás ellen.
i A gázpalacktartóban egy mélyedés talál-
ható a rögzítőék számára.

X Helyezze fel a nyomásszabályozótB a fő
elzárószelepreD, majd húzza meg a hol-
landi anyátC balra forgatással. Ennek
során ügyeljen arra, hogy tömör legyen a
gázpalack fő elzárószelepénekD csavarkö-
tése.

X Igazítsa be a gázpalacktartó fedelét?,
majd helyezze fel.
i A fedélen a gyorszárakhoz tartozó mélye-
dések különböző sugárral rendelkeznek.

X Kissé nyomja le a gyorszárakat=, majd for-
dítsa el őket jobbra kb. 1/4 fordulattal.
Ezzel lezárta a fedelet?.

X Helyezze be a közbenső padlót.
X Csukja be a ruhásszekrényt;.
A gázfőzővel és a gázelzárószeleppel kapcsola-
tos információk a „Konyha” című fejezetben
találhatók (Y oldal: 57).

Elektromos rendszer

Feszültségellátás
Gépkocsija két feszültségellátó hálózattal ren-
delkezik:
R12 V-os elektromos hálózat — egyenfeszült-
ség
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A feszültségellátást a kiegészítő akkumulá-
tor, illetve a 230 V-os hálózati csatlakozás
esetén a töltőkészülék biztosítja.
R230 V-os elektromos hálózat — váltakozó
feszültség
A feszültségellátást a 230 V-os hálózati
csatlakozáson keresztül a helyi áramhálózat
biztosítja.

Az indítóakkumulátor és a kiegészítő akkumu-
látor össze van kapcsolva egymással. Ennek
köszönhetően az indítóakkumulátort is töltheti
a töltőkészülékkel.

i Maximális töltőáram az indítóakkumulátor
töltéséhez: 4 A.

12 V-os elektromos hálózat

Általános megjegyzések
A 12 V-os elektromos hálózatot a kiegészítő
akkumulátor látja el árammal. A központi keze-
lőegység kijelzőjén a# szimbólum látható.
Ha csatlakoztatta a
230 V-os elektromos hálózatot és bekapcsolta
a túláramvédő kapcsolót, akkor
Rtöltődik a kiegészítő akkumulátor
Ra 12 V-os elektromos hálózat áramot kap a
töltőkészüléken keresztül (Y oldal: 69).

12 V-os csatlakozóaljzatok

: Csatlakozóaljzat
12 V-os csatlakozóaljzatok találhatók
Ra középkonzolon a központi kezelőegység
kijelzője fölött
Ra hátsó rész jobb oldalburkolatánál
Ra jobb oldalburkolatánál a raktérajtó mellett

Egy 12 V-os tartozékok csatlakoztatására szol-
gáló csatlakozóaljzathoz maximum 120 W-os
fogyasztót csatlakoztathat. A csatlakozóaljzat
csak akkor működik, ha a gyújtás be van kap-
csolva.

i Ha be van kapcsolva a gyújtás, de nem
indította el a motort (2. kapcsolóállás),
akkor a fogyasztók teljesen lemeríthetik az
indítóakkumulátort, amely a továbbiakban
nem lesz képes elindítani a motort.

Kiegészítő akkumulátor

Fontos biztonsági utasítások
! A kiegészítő akkumulátort csak azonos
típusú szövetbetétes akkumulátorra cserél-
tesse ki. Más akkumulátorok nem alkalma-
sak a töltőkészüléken keresztüli töltési
folyamathoz.
Az elektromos rendszeren végzett szaksze-
rűtlen munkavégzés vagy annak módosításai
veszélyeztethetik az üzembiztonságot.

A kiegészítő akkumulátor a vezetőülés ülész-
szekrényében található (lásd a gépkocsi keze-
lési útmutatóját).

! 4 hetente feltétlenül töltse fel a kiegészítő
akkumulátort.
Ha a kiegészítő akkumulátor több mint 8
hétig teljesen le van merülve, akkor az javít-
hatatlanul károsodhat.

A kiegészítő akkumulátor gondozásmentes. Ha
teljesen feltöltötte az akkumulátort és nincse-
nek csatlakoztatva fogyasztók, akkor a négy
hétig biztosan nem merül le teljesen.

i Újrafeltöltés nélküli hosszabb állásidők
esetén korlátozott az akkumulátorkapacitás.
Vegye figyelembe, hogy egyes fogyasztó túl
kicsi feszültség elleni védelemmel, vagy azo-
kat egymás után lekapcsolja a központi
kezelőegység.

Töltöttségiszint-kijelzés

Központi kezelőegység kijelzője
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A központi kezelőegység kijelzője a pillanatnyi
akkumulátorfeszültséget és a kiegészítő akku-
mulátor töltöttségi állapotát jelzi ki.

Funkció

: Akkumulátorfeszültség

; # Akkumulátoros üzem

= Töltöttségi állapot oszlopdiagramja

Ha bekapcsol egy fogyasztót, és az áramerős-
ség eléri a 0,5 A-t, akkor a rendszer lekérdezi a
kiegészítő akkumulátor töltöttségi állapotát
=. Egy oszlop 10 %-nak felel meg.
Ha csak az első és az utolsó oszlop látható,
akkor a töltöttségi állapot ismeretlen. Ez egy
töltési folyamat után vagy az akkumulátor igen
csekély (0,5 A-nél kisebb) terhelése esetén
következhet be.

Nyugalmi üzemmód
Ha az akkumulátorfeszültség 10,5 V alá csök-
ken, a központi kezelőegység a lenti sorrend-
ben kikapcsolja a következő fogyasztókat
(nyugalmi üzemmód):
RHűtődoboz
RÁllóhelyzeti fűtés
RFelnyitható tető
RSzenzorok (feltöltésiszint-szenzorok, külső-
hőmérséklet-szenzor)

A lekapcsolás megakadályozza a kiegészítő
akkumulátor további lemerülését.

i A belső világítás és az USB-csatlakozók
továbbra is működnek. Ezek használata ese-
tén tovább csökken az akkumulátorfeszült-
ség.

Ha az akkumulátorfeszültség kisebb volt, mint
10,5 V, akkor legalább 12,5 V-ra kell feltölteni
a kiegészítő akkumulátort.
X Nyugalmi üzemmód befejezése: Nyomja
meg a forgatható nyomógombot.

Kiegészítő akkumulátor töltése
Rendszeres időközönként töltse fel a kiegé-
szítő akkumulátort. Így megőrizheti annak
kapacitását.

X Tegyen meg nagyobb távolságot.
A motor generátora feltölti a gépkocsi indí-
tóakkumulátorát és a kiegészítő akkumulá-
tort.

Hosszabb távok megtétele esetén is előfordul-
hat, hogy a töltőáram elégtelen a kiegészítő
akkumulátor teljes feltöltéséhez. Ilyen esetben
mindig töltse fel a kiegészítő akkumulátort a
töltőkészülék segítségével:
X Hozza létre a 230 V‑os hálózati csatlakozást
(Y oldal: 68).

X kapcsolja be a túláramvédő kapcsolót
(Y oldal: 68).
A töltőkészülék feltölti a kiegészítő akkumu-
látort (Y oldal: 69). A töltési folyamat köz-
ben sorban villognak az oszlopok.
i Maximális töltőáram: 15 A
Ha nem változik a kijelzés, akkor ellenőrizze a
töltőkábel biztosítékát (Y oldal: 71).

230 V-os elektromos hálózat

Fontos biztonsági utasítások

G VESZÉLY
A 230 V-os csatlakozóaljzatban nagyfeszült-
ség van, ha
Rlétrehozta a 230 V-os hálózati csatlako-
zást
Rbe van kapcsolva a túláramvédő kapcsoló.
Ha Ön vagy egy másik személy, különösen
gyermekek, belenyúlnak a csatlakozóalj-
zatba, áramütést szenvedhetnek. Életveszély
áll fenn!
Ne nyúljon a csatlakozóaljzatba, és tartsa
távol a gyermekeket a csatlakozóaljzattól. A
230 V-os helyi áramhálózatra való csatlako-
zás után győződjön meg róla, hogy működik
a túláramvédő kapcsoló.

A 230 V-os elektromos hálózat a következő
részegységeket látja el árammal:
R230 V-os csatlakozóaljzat (Y oldal: 68)
Rtöltőkészülék (Y oldal: 69)
RUSB-csatlakozók (Y oldal: 70)
A zivatar idején tanúsítandó viselkedéssel kap-
csolatos utasítások a „Biztonság” című fejezet-
ben találhatók (Y oldal: 15).
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230 V-os csatlakozóaljzat

A 230 V-os csatlakozóaljzat: a vezetőülés
mögött, a konyhaszekrény homlokoldalán
található.
Ha létrehozta a 230 V-os hálózati csatlakozást
és bekapcsolta a túláramvédő kapcsolót,
akkor üzemkész a 230 V-os csatlakozóaljzat.

i A 230 V-os csatlakozóaljzat gyermekvéde-
lemmel rendelkezik. Egy csatlakozó bedugá-
sakor csekély ellenállás tapasztal.

Túláramvédő kapcsoló

Túláramvédő kapcsoló és 230 V-os csatlakozóalj-
zat
A túláramvédő kapcsoló a vezetőülés mögött,
a konyhaszekrény homlokoldalán található.
A túláramvédő kapcsoló automatikusan lekap-
csol:
R30 mA-s hibaáram esetén – személyvédelem
Raz áramhálózat túl nagy terhelése (több,
mint 13 A) vagy rövidzárlat esetén – veze-
tékvédelem.

X Be-/kikapcsolás: Állítsa a kapcsolót a
kívánt állásba,1 vagy2.
i A túláramvédő kapcsoló működését min-
den 230 V-os hálózati csatlakozás után,
valamint hathavonta ellenőriznie kell!

X Túláramvédő kapcsoló ellenőrzése:
Állítsa1 állásba a kapcsolót.

X Nyomja meg az ellenőrző gombot=.
A kapcsolónak2 állásba kell ugornia.

X Az újbóli bekapcsoláshoz állítsa1 állásba a
kapcsolót.

230 V-os hálózati csatlakozás

G FIGYELEM
A hálózati csatlakozókábel igen felforrósod-
hat, ha túl hosszú vagy túl kicsi a kereszt-
metszete. Ugyanez vonatkozik egy kábeldob
helytelen használata esetén. Tűzveszély áll
fenn!
RCsak olyan hosszabbító kábeleket hasz-
náljon, amelyek keresztmetszete legalább
2,5 mm² és maximum 25 m hosszúk.
RA Mercedes-Benz a gépkocsi tartozékp-
rogramjához tartozó hálózati csatlakozó-
kábel használatát ajánlja.
Rha kábeldobot használ, akkor teljesen
tekercselje le a kábelt.

A 230 V-os hálózati csatlakozás egy CEE 17
(európai szabvány) szerinti csatlakozóval és
csatolóval hozható létre. A hálózati csatlakozó-
kábel egy tartozék. Ezt bármelyik Mercedes-
Benz szerződéses szerviznél beszerezheti.
A 230 V-os csatlakozóaljzat az ivóvíz betöltő-
csonkjával együtt a vezetőoldalon lévő szerviz-
fedél alatt található a hátsó részen.
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230 V-os csatlakozóaljzat
X 230 V-os elektromos hálózat csatlakoz-
tatása: Nyissa ki a szervizfedelet:.

X Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt
= a 230 V-os csatlakozóaljzathoz. Eközben
ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóká-
bel= csatolófedele? eltűnik a csatlako-
zóaljzat üregében.

X Hajtsa le a szervizfedelet:.
X Szükség esetén hosszabbítsa meg a hálózati
csatlakozókábelt=, majd csatlakoztassa a
230 V-os helyi áramhálózathoz.

X Kapcsolja be a túláramvédő kapcsolót, és
ellenőrizze működését (Y oldal: 68).
A központi kezelőegység kijelzőjén megjele-
nik a 230 V-os hálózati csatlakozás csatla-
kozószimbóluma.

Elindulás előtt le kell választania a hálózati
csatlakozást. Ellenkező esetben a gyújtás
bekapcsolásakor folyamatos figyelmeztető
hangjelzés szólal meg az elindulásra való
figyelmeztetésként.
X 230 V-os elektromos hálózat leválasz-
tása: Kapcsolja ki a túláramvédő kapcsolót.
A központi kezelőegység kijelzőjéről eltűnik
a 230 V-os hálózati csatlakozás csatlakozó-
szimbóluma.

X Válassza le a hálózati csatlakozókábelt= a
230 V-os helyi áramhálózatról.

X Nyissa ki a szervizfedelet:.
X Nyomja lefelé a kart;, majd húzza ki a
hálózati csatlakozókábelt= a 230 V-os
csatlakozóaljzatból.

X Csukja be a szervizfedelet:, majd nyomja
meg kétoldalt, hogy mindkét rögzítőfül rete-
szeljen.

Töltőkészülék

Központi kezelőegység kijelzője
A töltőkészülék a hűtődoboz alatt, egy szerviz-
burkolat mögött található. Ne távolítsa el
önhatalmúlag a szervizburkolatot. A szervizbur-
kolat mögötti készülékeken esedékes művele-
teket mindig minősített szakszervizben végez-
tesse el.
A töltőkészülék teljesen automatikusan műkö-
dik, ha létrehozta a 230 V-os hálózati csatlako-
zást és bekapcsolta a túláramvédő kapcsolót.
Feltölti a kiegészítő akkumulátort és ezáltal a
12 V-os elektromos hálózatot is ellátja. A
maximális akkumulátorfeszültség elérésekor
közel állandó szinten tartja a töltöttségi állapo-
tot.
A központi kezelőegység kijelzője oszlopdiag-
ramként= jeleníti meg a kiegészítő akkumu-
látor töltöttségi állapotát. A töltési folyamat
közben sorban villognak az oszlopok.
A töltőkészülék a gépkocsi indítóakkumuláto-
rát is tölti, ha teljesülnek a következő feltéte-
lek:
RAz indítóakkumulátor feszültsége 9,5 V és
13,85 V között van.
RA kiegészítő akkumulátor feszültsége leg-
alább 13,9 V.

i Ez egy támogató töltés (4 A), amely kom-
penzálja az önkisülést, és lehetővé teszi a
gépkocsi indítási készenlétét. A töltőkészü-
lék nem tölti fel teljesen az indítóakkumulá-
tort.
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A Marco Polo USB-csatlakozói

Gépkocsija két további USB-csatlakozóval ren-
delkezik:
Regy a vezetőülés mögött, a konyhaszekrény
homlokoldalán található
Regy a tetőkeretben a felnyitható tető elülső
részénél van elhelyezve:

Az USB-csatlakozókon egy USB-csatlakozóká-
bel segítségével tölthet fogyasztókat. A felnyit-
ható tető lecsukása előtt válassza le a fogyasz-
tót a felnyitható tetőnél lévő USB-csatlakozó-
ról.

i Az USB-csatlakozók ellátása a 230 V-os és
a 12 V-os elektromos hálózatról történik.

Problémák a feszültségellátással
Egyes üzemzavarok figyelmeztető üzenetként jelennek meg a központi kezelőegység kijelzőjén.

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Megjelenik a figyelmez-
tető üzenet , és
figyelmeztető hangjel-
zés hallható.

Figyelmeztetés elindulásra.
A hálózati csatlakozókábel csatlakoztatva van a 230 V-os csatlako-
zóaljzatra, és be van kapcsolva a gépkocsi gyújtása.
X Kapcsolja ki a gyújtást.
X Válassza le a 230 V-os hálózati csatlakozást (Y oldal: 68).

Nem jelenik meg a
figyelmeztető üzenet

vagy üzem köz-
ben eltűnik.

Megszakadt a 230 V-os hálózati csatlakozás.
X Ellenőrizze a 230 V-os hálózati csatlakozást (Y oldal: 68).

A töltőkészülék üzemzavara.
X Válassza le a 230 V-os hálózati csatlakozást (Y oldal: 68).
X Ellenőriztesse a töltőkészüléket egy minősített szakszervizben.

A töltési folyamat köz-
ben nem változik az
akkumulátorkapacitás
kijelzése.

A töltőkábel vagy a töltőkészülék üzemzavara.
X Válassza le a 230 V-os hálózati csatlakozást (Y oldal: 68).
X Cserélje ki a töltőkábel elektromos biztosítékát (Y oldal: 71).
X Ellenőriztesse egy minősített szakszervizben a biztosíték és/vagy
a töltőkészülék meghibásodásának okát.
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Biztosítékok cseréje

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Ha egy meghibásodott biztosítékot módosít,
áthidal vagy nagyobb amperszámú biztosí-
tékra cserél, az elektromos vezetékek túlter-
helődhetnek. Ez akár tüzet is okozhat, ami
balesetet és sérülésveszélyt idézhet elő!
A meghibásodott biztosítékokat mindig az
előírt, megfelelő amperszámú új biztosíté-
kokra cserélje.

! Csak a Mercedes-Benz járművekhez jóvá-
hagyott, az adott rendszerhez előírt értékű
biztosítékokat használjon. Ellenkező eset-
ben károsodhatnak a jármű alkatrészei vagy
rendszerei.

A gépkocsi elektromos biztosítékai a hibás
áramkörök lekapcsolására szolgálnak. Egy biz-
tosíték kioldása esetén az utána kapcsolt
részegységek és az azokhoz tartozó funkciók
sem működnek.
A meghibásodott biztosítékokat a következő
áttekintésben ajánlottakkal azonos értékű biz-
tosítékokra cserélje ki. Az azonos értékű bizto-
sítékok a színjelölésről és az értékjelzésről
ismerhetők fel. A minősített szakszervizek
készséggel állnak rendelkezésére, ha tanácsra
van szüksége.
Amennyiben ismét kiég egy újonnan behelye-
zett biztosíték, forduljon egy minősített szak-
szervizhez a hiba okának megállapítása és
megszüntetése érdekében.
Az elektromos biztosítékok különböző biztosí-
tékdobozokba elosztva vannak beszerelve:
RBiztosítékdoboz a konyhaszekrényen
RBiztosítékdoboz a vezetőülés alatt
RBiztosítékdoboz a hátsó részben

Biztosítékdoboz a konyhaszekrényen

Általános megjegyzések

Biztosítékdoboz a hűtődoboz alatt
X Nyitás: Tolja a legelső pozícióba az ülés-fek-
vőhely kombinációt (Y oldal: 29).

X Pattintsa le a záróburkolatot: a biztosíték-
tartóról.

X Zárás: Helyezze fel a záróburkolatot: a
biztosítéktartóra úgy, hogy a vezetőcsap a
záróburkolat hornyában legyen.

X Nyomja rá a záróburkolatot:, amíg a
helyére nem pattan.

Biztosítékok
A számok megegyeznek a biztosítéktartó átlát-
szó, elfordulás ellen biztosított záróburkola-
tán: szereplő számozással.

Sz. Fogyasztó Biztosíték
értéke

1 Központi kezelőegység 5 A

2 Vízszivattyú 10 A

3 Belső világítás 7,5 A

4 Hűtődoboz 15 A

5 Ülés-fekvőhely kombiná-
ció

25 A

6 Elektromos felnyitható
tető (EASY-UP)

30 A

7 Tolótető (csak a Marco
Polo esetében)

20 A

8 DC/AC-átalakító (csak a
Marco Polo esetében)

20 A
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Biztosítékdoboz a vezetőülés alatt

Jelölés Fogyasztó Vezetékszín
(keresztmetszet
[mm2])

Biztosíték értéke

F60/6 Főbiztosíték piros/fekete (6)
piros (6)

50 A

F60/8 Fűtés piros/ibolyakék (4)
piros (4)

40 A

F60/3 Töltőadapter tápellá-
tása

piros/sárga (2,5)
piros (2,5)

25 A

F60/2 Kiegészítő akkumulá-
tor töltése

piros/kék (2,5)
piros (2,5)

25 A

F60/5 Központi kezelőegy-
ség feszültségmérése

piros/narancssárga
(0,5)
piros (0,5)

5 A

F60/11 Hangzásrendszer piros/fehér (4) 30 A

Biztosítékdoboz a kísérőülés alatt

Jelölés Fogyasztó Vezetékszín
(keresztmetszet
[mm2])

Biztosíték értéke

F60/1 Indítóakkumulátor
töltése

piros/fehér (2,5)
piros (2,5)

25 A

F60/10 Tolótető (csak a
Marco Polo ACTI-
VITY/HORIZON kivitel
esetében)

piros/fekete (2,5) 25 A
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Biztosítékdoboz a hátsó részben

Általános megjegyzések
! Ügyeljen arra, hogy a nyitott burkolat miatt ne juthasson be nedvesség a biztosítékdobozba.

! A fedél lecsukásakor ügyeljen arra, hogy az szorosan illeszkedjen a biztosítékdobozra. Ellen-
kező esetben a behatoló nedvesség és a szennyeződések károsan befolyásolhatják a biztosíté-
kok működését.

X Nyitás: Nyissa fel a csomagtérajtót.
X Vegye ki a fedélzeti szerszámokat a hátsó részben található tárolórekeszből (lásd a gépkocsi
kezelési útmutatóját).

X Vegye ki a szerszámtartót: az oldalburkolatból.
Három vagy négy biztosítéktartót lát.

X Zárás: Helyezze a szerszámtartót: a hátsó részben található tárolórekeszbe, majd pattintsa
be.

X Tegye el a szerszámokat és a készülékeket, majd helyezze be a tárolórekesz burkolatát és
reteszelje (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját).

X Csukja be a csomagtérajtót.
Biztosítékdoboz három fogyasztóval (jobbról balra)

Sz. Fogyasztó Vezetékszín Biztosíték értéke

1 12 V-os csatlakozóalj-
zat a 2. üléssor jobb
oldalán

kék 15 A

2 12 V-os csatlakozóalj-
zat a 2. üléssor bal
oldalán

kék 15 A
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Biztosítékdoboz négy fogyasztóval (jobbról balra)

Sz. Fogyasztó Vezetékszín Biztosíték értéke

1 12 V-os csatlakozóalj-
zat a 2. üléssor jobb
oldalán

kék 15 A

2 12 V-os csatlakozóalj-
zat a 2. üléssor bal
oldalán

kék 15 A

3 12 V-os csatlakozóalj-
zat az 1. üléssor bal
oldalán

kék 15 A
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Szállítás

Vegye figyelembe a szállításhoz kapcsolódó
alapvető utasításokat (lásd a gépkocsi kezelési
útmutatóját).
Ezek közé a következő tartoznak:
RRakodási előírások
RTeherelosztás
RRakománybiztosítás
RSzállítási segédeszközök
RTartórendszerek
A Mercedes-Benz nemzeti honlapjának Transz-
porterek aloldalán a rakománybiztosítással
kapcsolatos további információk és rakodási
tanácsok találhatók 9.
Vegye figyelembe, hogy extra felszerelések és
tartozékok beépítésével megnövekszik a gép-
kocsi üres tömege.

Tárolók és tárolórekeszek

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
A jármű utasterében nem megfelelően elhe-
lyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy
elcsúszhatnak, és a jármű utasainak ütköz-
hetnek. Emellett a pohártartók, a nyitott
tárolók és a mobiltelefon-tartók egy baleset
bekövetkeztekor nem minden esetben tud-
ják visszatartani a bennük található tárgya-
kat. Sérülésveszély áll fenn, különösen féke-
zési manőverek vagy hirtelen irányváltások
esetén!

RA tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy
azok ilyen vagy ehhez hasonló helyzetek-
ben ne tudjanak elmozdulni.
RGondoskodjon arról, hogy a tárgyak ne
lógjanak ki a tárolókból, csomaghálókból
vagy tárolóhálókból.
RUtazás előtt csukja be zárható tárolókat.
RA nehéz, kemény, hegyes, éles peremű,
törékeny vagy túl nagy méretű tárgyakat
mindig a raktérben helyezze el.

! Rakodás és elhelyezéskor vegye figye-
lembe és tartsa be a következő utasításo-
kat:
RA csomagok és a szállított személyek
együttes tömege ne lépje túl a gépkocsi
megengedett legnagyobb összes tömegét
vagy a megengedett kerékterheléseit (a
tengelyterhelések felét). Vegye figye-
lembe, hogy extra felszerelések és tarto-
zékok beépítésével megnövekszik a gép-
kocsi üres tömege. Vegye figyelembe a
rakodási tervben megadott súlyadatokat.
RA nehéz csomagokat (élelmiszerek, kon-
zervek) lehetőleg az alsó tárolóterekbe és
szekrényekbe pakolja.
RA felső polcokra és tárolókra csak könnyű
tárgyakat (ruhák és textilek) helyezzen el.
RAz ágyneműt az ülés-fekvőhely kombiná-
ció mögött ágyhosszabbításon tárolja.
RAz italos rekeszeket, bőröndöket és egyéb
nagyobb tárgyakat a legbiztosabb az ágy-
hosszabbítás alatt a gépkocsi-padlóleme-
zén elhelyezni.

9 Nem minden országra igaz
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A Marco Polo rakodási terve

: Ruhásszekrény bal oldala (maximális terhelés 6 kg)
; Ruhásszekrény jobb oldala (maximális terhelés 6 kg)
= Hűtődoboz (maximális terhelés 10 kg)
? Felső fiók (maximális terhelés 3 kg)
A Alsó fiók (maximális terhelés 5 kg)
B Tárolórekesz tolóajtóval (maximális terhelés 10 kg)

Tárolórekesz az ülés-fekvőhely kombináció alatt (maximális terhelés 13 kg)
Tető-tárolórekesz (maximális terhelés 3 kg)
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Tárolórekesz az ülés-fekvőhely kom-
bináció alatt

Általános megjegyzések

A Marco Polo ülés-fekvőhely kombinációja
: Tárolórekesz
; Átnyúló rakodási lehetőség (Y oldal: 78)
A Marco Polo ülés-fekvőhely kombinációja
alatt egy tárolórekesz található, amelyet kihúz-
hat előrefelé. Az ACTIVITY/HORIZON kivitel
ülés-fekvőhely kombinációja alatt két tárolóre-
kesz található. Elindulás előtt ügyeljen arra,
hogy a tárolórekeszek mindig csukva és rete-
szelve legyenek.
A károsodások elkerülése érdekében a tároló-
rekeszt mindig ütközésig tolja az ülés-fekvő-
hely kombináció alá.

Tárolórekesz ki-/beszerelése

A tárolórekeszt kiszerelheti, hogy megnövelje
gépkocsija rakterének méretét.

X Kiszerelés: Tolja az ülés-fekvőhely kombi-
nációt? hátra, amennyire csak lehetséges
(Y oldal: 29).

X Húzza ki ütközésig a tárolórekeszt=.
X Nyomja lefelé a menetirányban bal oldalon
lévő műanyag nyelvet:, és közben kissé
húzza ki a tárolórekeszt=.
i A műanyag nyelvnek az ütköző kireteszelé-
séhez szükséges mozgatási iránya a vezető-
sínbe van beleütve.

X Nyomja felfelé a jobb műanyag nyelvet:,
és közben kissé húzza ki a tárolórekeszt=.
Ezzel kireteszelte az ütközőket.

X Húzza ki a tárolórekeszt=.
X Beszerelés: Tolja az ülés-fekvőhely kombi-
nációt? hátra, amennyire csak lehetséges.

X Tolja be a tárolórekeszt= az ülés-fekvőhely
kombináció alatti vezetősínekbe;.
A műanyag nyelvek: automatikusan rete-
szelődnek.
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A Marco Polo tető-tárolórekesze

A felnyitható tető-tárolórekesz: a hátsó tar-
tományban található. A fedelet egy bútorzár
biztosítja.
A tető-tárolórekesz könnyű, kisméretű tárgyak
biztonságos tárolására használható. Elindulás
előtt ügyeljen arra, hogy a tető-tárolórekesz
mindig csukva és reteszelve legyen.

A Marco Polo átnyúló rakodási lehe-
tősége

Ha hosszú tárgyakat kell szállítania a gépkocsi-
padlólemezén, kihasználhatja az átnyúló rako-
dási lehetőséget. Az átnyúló rakodási lehető-
ség az ülés-fekvőhely kombináció alatt, a kony-
haszekrény mellett található.

X Átnyúló rakodási lehetőség nyitása: Nyúl-
jon alulról a betét: mögé, és húzza lefelé
a fémfület;.

X Először húzza le a betétet: az ülés-fekvő-
hely kombináció tartórúdjáról, majd hajtsa
fel.

X Húzza le előre a betétet: a tartórúdról.
X Átnyúló rakodási lehetőség zárása:
Nyomja rá felül a betétet: az ülés-fekvő-
hely kombináció tartórúdjára.

X Húzza lefelé a fémfület;.
X Hajtsa rá a betétet: alul a tartórúdra,
amíg nem reteszel.

X Engedje el a fémfület.
Ezzel rögzítette a betétet.

A kempingtartozékok tárolása a
Marco Polo kivitelnél

Az ágyhosszabbítás alatti szállítótáskában két
kempingszéket tárolhat. A hozzájuk tartozó
kempingasztalt az ágyhosszabbítás aloldalán
tárolhatja.
Elindulás előtt győződjön meg róla, hogy a
kempingszékek és a kempingasztal megfe-
lelően van rögzítve, hogy ne mozduljanak el.
i A tárolási lehetőségek csak az eredeti
kempingasztal és -székek tárolására lettek
tervezve. Elképzelhető, hogy kempingtarto-
zékok nem rögzíthetők megfelelően.

X Kempingasztal és kempingszékek kivé-
tele az ágyhosszabbítás felhajtásával:
Hajtsa fel az ágyhosszabbítást (Y oldal: 34).

X Fogja meg a kempingasztalt:.
X Fordítsa el mindkét reteszelést; 180°-kal.
X Vegye ki a kempingasztalt:.
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X Nyissa ki a szállítótáska rögzítőhevederé-
nek: csatjait.

X Vegye ki a kempingszékeket a szállítótáská-
ból.
i A kempingasztal felállításához lásd az
annak hátoldalán lévő matricát.

i Ha nem lehet felhajtani az ágyhosszabbí-
tást, akkor a kempingszékek a szállítótáskán
lévő cipzár kinyitásával vehetők ki.

X Kempingszékek kivétele a cipzár segítsé-
gével: Nyissa ki a szállítótáska rögzítőheve-
dereinek csatját.

X Nyissa ki a jobb és bal oldali cipzárat.
X Vegye ki a kempingszékeket a szállítótáská-
ból.

X Kempingasztal és -székek tárolása az
ágyhosszabbítás felhajtásával: Hajtsa
össze a kempingasztalt és a kempingszéke-
ket.

X Helyezze be a kempingasztalt: úgy, hogy
a tartó megtartsa az asztallap alsó végét.

X Nyomja neki a kempingasztalt: az ágy-
hosszabbításnak, majd hajtsa vissza 180°-
kal mindkét reteszelést;, hogy megtartsák
a kempingasztalt.

X Helyezze be a kempingszékeket egymás fölé
a szállítótáskába.

X Zárja a rögzítőhevederek csatjait és húzza
meg őket.
Ezzel rögzítette a kempingszékeket.

X Hajtsa le az ágyhosszabbítást.
i Ha nem szállít kempingtartozékokat, akkor
húzza fel a szállítótáskát a rögzítőhevede-
reknél fogva.

X Kempingszékek tárolása a cipzár segít-
ségével: Hajtsa össze a kempingszékeket.

X Helyezze be a kempingszékeket egymás fölé
a szállítótáskába.

X Zárja be a bal és jobb cipzárat.
X Zárja be a szállítótáska rögzítőhevederének
csatjait elöl.
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Elősátorsín

A gépkocsi mindkét oldalán egy-egy elősátor-
sín található, amelyekre egy elősátort vagy
napvédő ponyvát rögzíthet. A megfelelő elősá-
tor vagy napvédő ponyva érdekében forduljon
bizalommal bármelyik Mercedes-Benz szerző-
déses szervizhez.

Napellenző

! Ha túlságosan kitolja a napellenzőt anél-
kül, hogy letámasztaná, akkor megsérülhet a
napellenző és annak felfüggesztése. A nap-
ellenzőt csak 50 cm-re tolja ki, mielőtt elhe-
lyezné a támaszokat.

i A napellenző leszerelhető. A napellenzőt
minősített szakszervizzel szereltesse le.

A napellenző napfény elleni védelmet biztosít,
nem használható minden időjárási körülmény
között. Heves eső, vihar vagy hóesés esetén
húzza be a napellenzőt.

i A napellenző kézikarja a felszereltségtől
függően vagy a kempingasztal és -székek
szállítótáskájában, vagy az ülés-fekvőhely
kombináció alatti tárolórekeszben található.

X Kinyitás: Tolja be a kézikart; az aloldalon
található nyílásba:, majd forgassa el
jobbra.
Ezzel reteszelte a kézikart a napellenzőhöz.

X Forgassa jobbra a kézikart, amíg ki nem nyi-
totta a napellenzőt 50 cm-re.

X Oldja ki a támaszok reteszelését; a napel-
lenző első oldalán, majd hajtsa le a támaszo-
kat:.

X Oldja ki a kireteszelőgombot; a támaszo-
kon:.

X Tolja ki a támaszok teleszkópos rúdjait=,
amíg a talajhoz nem érnek.

X Hajtsa ki a támaszlábakat? 90°-kal, hogy
a támaszok biztonságosan álljanak a talajon.

X Szorítsa meg a kireteszelőgombot a táma-
szokon.
Ezzel rögzítette a támaszokat.

X Forgassa tovább jobbra a kézikart, amíg
nem állnak függőlegesen a támaszok.

X Nyomjon két-két cöveket a két támaszláb
furatain keresztül a talajba.

X Oldja ki a kézikart a nyílásból, és vegye le.
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A Marco Polo külső zuhanya

! A vízszivattyú károsodásának elkerülése
érdekében csak akkor kapcsolja be a vízszi-
vattyút, ha csatlakoztatta a tartozékként
kapható zuhanytömlőt. Csak ez a tömlő
nyitja ki a külső zuhany csatlakozójában
lévő visszacsapó szelepet.

! Az ivóvíztartály vízszivattyúja nem működ-
het szárazon. Ekkor ugyanis megsérülhetne.

A külső zuhany csatlakozója a ruhásszekrény
alatt található a hátsó tartományban. Az ivóvíz-
tartálynak megfelelő mértékben kell feltöltve
lennie, ha a külső zuhanyt használja
(Y oldal: 61).
X Csatlakoztatás: Nyissa ki a csomagtérajtót.

Külső zuhany csatlakozója
X Nyomja be a zuhanytömlőt a csatlako-
zóba;, amíg nem reteszel.
Ezzel kinyitotta a csatlakozóban lévő vissza-
csapó szelepet.

X Bekapcsolás: Kapcsolja a billenőkapcso-
lót:.
A billenőkapcsolón a piros jelölés látható. A
vízszivattyú be van kapcsolva, és hideg vizet
szállít a zuhanyfejhez.

X Vízsugár beállítása: Forgassa el a zuhany-
fejet.

X Kikapcsolás: Kapcsolja a billenőkapcso-
lót:.
A vízszivattyú ki van kapcsolva.
i Ha kinyitja a mosogató vízcsapját, víz
áramlik a külső zuhany csatlakozójához is.
Ezért zuhanyozás után mindig húzza ki a
zuhanytömlőt a külső zuhany csatlakozójá-
ból. A beépített visszacsapó szelep csak

ekkor zárja el a csatlakozót, így elkerülheti a
véletlen vízkifolyást.

X Húzza ki a zuhanytömlőt a csatlakozóból;.
Ezzel bezárta a csatlakozóban lévő vissza-
csapó szelepet.

A Marco Polo piperetükre

A ruhásszekrény ajtajának belső oldalán, a
hűtődoboz felett egy LED-világítású piperetü-
kör található.

Hangzásrendszer

Ha be van kapcsolva multimédia-rendszer,
akkor a hangzásrendszer is aktív. A lejátszási
beállításokat a multimédia-rendszeren végez-
heti el (lásd a külön kiegészítő kezelési útmu-
tatót).
Egy Bluetooth® kapcsolattal rendelkező készü-
léket ezenkívül közvetlenül is összekapcsolhat
a hangzásrendszerrel, így a multimédia-rend-
szer bekapcsolása nélkül játszhat le audio-
műsorforrásokat. A hangzásrendszer áramellá-
tását a kiegészítő akkumulátor biztosítja. Ez
kíméli az indítóakkumulátort.

: Bluetooth® funkció be-/kikapcsolása
; Bass Booster beállítása
Bluetooth® készülék párosítása a hangzás-
rendszerrel
X Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót a Blue-
tooth® készüléken (lásd a gyártó kezelési
útmutatóját).

X Állítsa a kapcsolót:2 állásba.
Ezzel bekapcsolta a Bluetooth® funkciót a
hangzásrendszeren.
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X Nyugtázza az esetleges felszólításokat a
Bluetooth® készüléken.
A hangzásrendszer a BTR200 Bluetooth®
névvel jelenik meg.

X Párosítsa a Bluetooth® készüléket a hang-
zásrendszerrel.
Az audio-műsorforrás kezelése és a hangerő
beállítását a Bluetooth® készülék segítségé-
vel végezheti.
i Ha túl hosszú ideig volt kikapcsolva a gyúj-
tás, akkor előbb be kell kapcsolni a multimé-
dia-rendszert egy kis időre, hogy összekap-
csolhassa a Bluetooth® készüléket a hang-
zásrendszerrel.

Bluetooth® kapcsolat befejezése
X Állítsa a kapcsolót: 1 állásba.
Ezzel kikapcsolta a hangzásrendszer Blue-
tooth® funkcióját, és megszűnt a kapcsolat
a Bluetooth® készülékkel.

Bass Booster beállítása
i A Bass Booster funkcióval növelheti a
mélysugárzó által kibocsátott mély hangok
intenzitását, valamint elvégezheti a hangzás-
rendszer hangzásbeállítását a lakórészre
vagy a vezetőre.
A Bass Booster mind a multimédia-rendsze-
ren, mind a Bluetooth® készüléken keresz-
tüli lejátszáshoz beállítható.

X Állítsa a kapcsolót;1 állásba.
A mély hangok intenzitása csökken, a hang-
zásbeállítás a lakórészre lesz optimalizálva.

X Állítsa a kapcsolót;2 állásba.
A mély hangok intenzitása nő, a hangzás-
beállítás a vezetőre lesz optimalizálva.
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Tisztítás

Általános megjegyzések

G FIGYELEM
Ha a karosszéria nyílásait vagy más tartozé-
kait használja fellépőnek,
Rlecsúszhat és/vagy leeshet,
Rkárosíthatja a járművet, és ezáltal leeshet.
Sérülésveszély áll fenn!
Mindig használjon csúszásbiztos és stabil
segédeszközt, pl. egy alkalmas létrát.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Gépkocsiját csak egy erre kialakított mosó-
ban tisztítsa meg. Az üres göngyölegeket és
használt tisztítószereket környezetbarát
módon ártalamatlanítsa.

A rendszeres ápolás a gépkocsi értékének
megőrzését szolgálja.

i Lehetőleg Mercedes-Benz ápolószereket
használjon. Ezeket kifejezetten Mercedes-
Benz gépkocsikhoz vannak kifejlesztve, és
megfelelnek a technika mai állásának. Az
ápolószerekért forduljon bizalommal bárme-
lyik Mercedes-Benz szerződéses szervizhez.

Belső tisztítás

Kárpitok tisztítása
Tisztítsa meg a kárpitokat tisztítóhabbal és
kefével.

Tetőágy matracának tisztítása
40 °C-os gépi mosás
A matrac mérete miatt egy mosoda vagy kár-
pittisztítás ipari mosógépének használatát
ajánljuk. Kereskedelmi forgalomban kapható
folyékony mosószert használjon. Ne használ-
jon mosóport, mivel összecsomósodhat a mat-
rac belsejében. A matracot csak rövid ideig
centrifugálja, majd fektetve szárítsa meg. Ne
használjon szárítót.
40 °C-os kézi mosás
Nyomkodja meg a matracot például egy vízzel
és folyékony mosószerrel töltött kádban, az

erősen szennyezett helyeket kézi kefével tisz-
títsa meg. A matracot fektetve szárítsa. Ne
használjon szárítót.

Fülkefüggöny tisztítása
A fülkefüggönyt vegytisztítóban tisztíttassa
meg. Mosás közben összemehet, és elveszít-
heti tűzgátló bevonatát.

Rolók tisztítása
Tisztítsa meg a rolók mindkét oldalát enyhén
szappanos vízzel.

Függönyök tisztítása
A függönyöket csak vegyi úton tisztíttassa.
Mosás közben összemehetnek, és elveszíthe-
tik tűzgátló bevonatukat.

Bútorok tisztítása
A bútorok valamennyi látható része műanyag
bevonattal rendelkezik. Ezeket a felületeket
kereskedelmi forgalomban kapható szerekkel
ápolja és tisztítsa.

Ülés-fekvőhely kombináció tisztítása
Alkalmanként tisztítsa meg az ülésvasalatokat
és a kireteszelő karok mechanikáját.
Rendszeresen tisztítsa meg az ülés-fekvőhely
kombináció csuklóit. Permetezzen ezekre zsír-
mentes síkosító anyagot (szilikonspray).

Gázfőző tisztítása
A gázfőző fedele üvegből készült. Tisztítsa meg
a felületeket enyhén szappanos vízzel vagy
kereskedelmi forgalomban kapható üvegtisztí-
tóval. Ehhez vegye le az edénytartókat.
A gázfőző tisztítása során ügyeljen arra, hogy
ne sérüljenek meg és ne hajoljanak el a gázró-
zsáknál lévő termoelemek.
Rendszeres időközönként tisztítsa meg a gáz-
rózsákat egy kefével.

Hűtődoboz tisztítása
! Semmi esetre se siettesse a leolvasztási
folyamatot egy kiegészítő hőforrás segítsé-
gével. Ez a hűtődoboz károsodásához vezet-
het.
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Rendszeresen olvassza le a hűtődobozt. Ezáltal
elkerülheti, hogy jégréteg alakuljon ki benne.
Ehhez kapcsolja ki a hűtődobozt (Y oldal: 58),
majd hajtsa fel a hűtődoboz fedelét a leolvasz-
tás időtartamára.
A visszakapcsolás előtt távolítsa el a kondenz-
vizet. Tisztítsa meg a hűtődobozt ecetes vízzel.
Hosszabb üzemszünetek esetén hagyja kissé
nyitva a hűtődoboz fedelét, például úgy, hogy a
fedél és a perem közé helyez egy többször
összehajtogatott konyharuhát. Ezáltal elkerül-
heti a penészképződést.
Vezetés közben legyen zárva a hűtődoboz
fedele, hogy elkerülje annak károsodását.

Központi kezelőegység kijelzőjének
tisztítása
A kijelző tisztításához antisztatikus törlőkendőt
vagy antisztatikus tisztítószert használjon,
hogy elkerülje az elektrosztatikus feltöltődést.
Ez ugyanis olvashatatlanná teheti a kijelzőt.

Felnyitható tető tisztítása
Ne használjon vegyi tisztítószereket, mivel
azok károsítják a gumiharmonika bevonatát.
A foltokat kézmeleg vízzel vagy enyhén szap-
panos vízzel távolítsa el. A felnyitható tetőt
csak akkor csukja le, ha megszáradt a gumi-
harmonika.
Rendszeresen szellőztesse át a felnyitható
tetőt. Ezáltal elkerülheti a kondenzvíz- és
penészképződést. Ha hosszabb ideig nem
nyitja fel a felnyitható tetőt, akkor vegye ki a
matracot a tetőágyból.

Tolótető tisztítása
Használjon üvegtisztítót az üvegpanel tisztítá-
sához. Ne használjon súrolószert, mivel az
megkarcolhatja az üvegpanelt.
Rendszeresen, legalább évente kétszer tisz-
títsa meg a gumitömítést egy nedves kendő-
vel. Permetezzen ezekre zsírmentes síkosító
anyagot (szilikonspray).

Vezetősínek tisztítása
Rendszeresen tisztítsa meg a vezetősíneket.
Permetezzen ezekre zsírmentes síkosító
anyagot (szilikonspray).

Gépkocsi-padlólemez tisztítása
! Ne használjon bútorpolitúrt vagy viaszt,
illetve súroló összetevőket tartalmazó tisztí-
tószereket a gépkocsi-padlólemez tisztításá-
hoz. Ezek károsíthatják a gépkocsi-padlóle-
mezt.

A gépkocsi-padlólemez tisztításához kizárólag
kímélő tisztítószereket használjon.

i A Mercedes-Benz a gépkocsi-padlólemez
kímélése érdekében csúszásgátló szőnye-
gek használatát javasolja.

A Marco Polo víztartályainak tisztí-
tása

G FIGYELEM
Ha hosszabb ideig tárolja a vizet az ivóvíztar-
tályban, akkor az elfertőződhet. Mérgezésve-
szély áll fenn!
Rendszeresen, legkésőbb ötnaponta cserélje
a vizet az ivóvíztartályban. Több mint öt
napos állásidő esetén ürítse le az ivóvíztar-
tályt. Ha hosszabb állásidők esetén nem ürí-
tette ki az ivóvíztartályt, akkor tisztítsa meg.

G FIGYELEM
Az ivóvíz szennyezett lehet és lebegő
részecskéket tartalmazhat, különösen, ha
forrásból vagy folyóból származik. Mérgezés-
veszély áll fenn, ha szennyezett vagy lebegő
részecskéket tartalmazó vízzel tölti fel az
ivóvíztartályt!
RTájékozódjon az ivóvíz minőségéről,
mielőtt ivóvizet vételezne a közüzemi víz-
hálózatból.
RKizárólag kifogástalan minőségű ivóvizet
töltsön a tiszta ivóvíztartályba.

Ha hosszabb ideig nem cseréli ki a vizet a víz-
tartályokban, akkor az a penészedés miatt
szagképződéssel járhat.
Az ivóvizet higiéniai okokból ajánlatos ötna-
ponta cserélni, és fertőtlenítő szert használni.
A fertőtlenítő szerek kemping szakkereskedé-
sekben és gyógyszertárakban kaphatók.
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i A szennyvíztartály tisztítónyílásának fedele
a mosogató alatt található. Az ivóvíztartály
fedele a ruhásszekrény alatt van elhelyezve.

X Ürítse le a szennyvíztartályt (Y oldal: 62).
X Húzza ki ütközésig a mosogató alatti fiókot,
majd ürítse ki.

X Húzza meg a reteszelésoldó kart mindkét
teleszkópos sínen.
Ezzel kioldotta a fiókot a teleszkópos sínek-
ből.

X Húzza ki a fiókot előre a szekrényből.

Szennyvíztartály tisztítónyílása
X Csavarozza le a tisztítónyílás fedelét:.
X Ürítse le az ivóvíztartályt (Y oldal: 61).
X Nyissa ki a ruhásszekrény jobb ajtaját.

Szekrényfenék a ruhásszekrényben
X Húzza ki a két kapcsot; a szekrényfalak-
ból.

X Vegye ki a szekrényfeneket=.

Ivóvíztartály tisztítónyílása
X Csavarozza le a tisztítónyílás fedelét?.
X Töltsön be fertőtlenítő szert mindkét tar-
tályba a mindenkori tisztítónyíláson keresz-
tül. Feltétlenül tartsa be a gyártó adagolási
utasítását.

X Töltse fel mindkét tartályt ivóvízzel a min-
denkori tisztítónyíláson keresztül.

X Hagyja hatni a keveréket a gyártó utasításai
szerint.

X Ürítse le a tartályokat, majd öblítse ki őket
friss vízzel.

X Folyassa egy ideig a vizet, hogy távozzanak
az öblítési maradékok.

X Zárja el az ivóvíztartály elzárószelepét.
X Csavarozza fel az ivóvíztartály tisztítónyílásá-
nak fedelét?.

X Helyezze be a szekrényfeneket= a szek-
rénybe, és igazítsa be.

X Fordítsa el a kapcsokat; úgy, hogy a csa-
pok a szekrény fala felé nézzenek, és a
hosszú végük a szekrényfenéknél legyen.

X Óvatosan nyomja rá a kapcsokat; a
hosszú végüknél fogva a szekrényfenékre.

X Nyomja be a kapcsok csapjait a szekrényfa-
lak furataiba.

X Csukja be a ruhásszekrényt.
X Zárja el a szennyvíztartály elzárószelepét.
X Csavarozza fel a szennyvíztartály tisztítónyí-
lásának fedelét:.

X Tolja be a fiókot a teleszkópos sínekbe.
X Csukja be a fiókot.
A fiók reteszel a teleszkópos sínekben.
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Karbantartás

Általános megjegyzések
Az ellenőrzési és karbantartási munkák elvég-
zéséhez speciális szaktudás szükséges, ame-
lyet ennek a kezelési útmutatónak a keretében
nem tudunk ismertetni. Ezeket a munkákat
csak képzett személyzettel végeztesse el, és
igazoltassa ezeket a következő lapokon.

i A karbantartási intervallumok megegyez-
nek a gépkocsiéival.
A karbantartási intervallumok a gépkocsi
karbantartási füzetében vannak megadva.

A Marco Polo kiegészítő akkumuláto-
rának ki- és beszerelése
A kiegészítő akkumulátor a vezetőülés ülész-
szekrényében található. Vegye figyelembe a

kiegészítő akkumulátor be- és kiszerelésével
kapcsolatos információkat (lásd a gépkocsi
kezelési útmutatóját).
A kiegészítő akkumulátor leválasztása előtt:
Rkapcsolja ki az összes csatlakoztatott
fogyasztót
RHúzza ki a konyhaszekrény előtét-biztosíté-
kát (1. sz. biztosíték) a vezetőülés ülésszek-
rényének biztosítéktartójából (Y oldal: 71).

Karbantartási munkák
Mechanikus felnyitható tető:
RReteszelés beigazítása.
helyes beállítás külön megbízás keretében.

Gázüzemű berendezés10:
RKétévente ellenőriztesse egy minősített
szakszervizben.

Igazolások
A karbantartási munkákat csak képzett személyzettel végeztesse el, és igazoltassa ezeket eze-
ken a lapokon.

X X
Hatósági jelzés Hatósági jelzés

X X
km (ASSYST rendszerrel11) km (ASSYST rendszerrel11)

X X
km (ASSYST rendszer nélkül11) km (ASSYST rendszer nélkül11)

X X
Javítási megbízás száma Javítási megbízás száma

ª Időszakos karbantartás ª Időszakos karbantartás

ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor

X X

10 csak a Marco Polo esetében
11 ASSYST – aktív szervizrendszer (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját)
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Dátum Dátum

X X
Aláírás Aláírás

Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

A karbantartási munkákat csak képzett személyzettel végeztesse el, és igazoltassa ezeket eze-
ken a lapokon.

X X
Hatósági jelzés Hatósági jelzés

X X
km (ASSYST rendszerrel11) km (ASSYST rendszerrel11)

X X
km (ASSYST rendszer nélkül11) km (ASSYST rendszer nélkül11)

X X
Javítási megbízás száma Javítási megbízás száma

ª Időszakos karbantartás ª Időszakos karbantartás

ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor

X X
Dátum Dátum

X X
Aláírás Aláírás

11 ASSYST – aktív szervizrendszer (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját)
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Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

A karbantartási munkákat csak képzett személyzettel végeztesse el, és igazoltassa ezeket eze-
ken a lapokon.

X X
Hatósági jelzés Hatósági jelzés

X X
km (ASSYST rendszerrel11) km (ASSYST rendszerrel11)

X X
km (ASSYST rendszer nélkül11) km (ASSYST rendszer nélkül11)

X X
Javítási megbízás száma Javítási megbízás száma

ª Időszakos karbantartás ª Időszakos karbantartás

ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor

X X
Dátum Dátum

X X
Aláírás Aláírás

11 ASSYST – aktív szervizrendszer (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját)
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Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

A karbantartási munkákat csak képzett személyzettel végeztesse el, és igazoltassa ezeket eze-
ken a lapokon.

X X
Hatósági jelzés Hatósági jelzés

X X
km (ASSYST rendszerrel11) km (ASSYST rendszerrel11)

X X
km (ASSYST rendszer nélkül11) km (ASSYST rendszer nélkül11)

X X
Javítási megbízás száma Javítási megbízás száma

ª Időszakos karbantartás ª Időszakos karbantartás

ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor

X X
Dátum Dátum

X X
Aláírás Aláírás

11 ASSYST – aktív szervizrendszer (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját)

Karbantartás 89

Ka
rb
an
ta
rt
ás

és
áp
ol
ás

Z



Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

A karbantartási munkákat csak képzett személyzettel végeztesse el, és igazoltassa ezeket eze-
ken a lapokon.

X X
Hatósági jelzés Hatósági jelzés

X X
km (ASSYST rendszerrel11) km (ASSYST rendszerrel11)

X X
km (ASSYST rendszer nélkül11) km (ASSYST rendszer nélkül11)

X X
Javítási megbízás száma Javítási megbízás száma

ª Időszakos karbantartás ª Időszakos karbantartás

ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor

X X
Dátum Dátum

X X
Aláírás Aláírás

11 ASSYST – aktív szervizrendszer (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját)
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Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

A karbantartási munkákat csak képzett személyzettel végeztesse el, és igazoltassa ezeket eze-
ken a lapokon.

X X
Hatósági jelzés Hatósági jelzés

X X
km (ASSYST rendszerrel11) km (ASSYST rendszerrel11)

X X
km (ASSYST rendszer nélkül11) km (ASSYST rendszer nélkül11)

X X
Javítási megbízás száma Javítási megbízás száma

ª Időszakos karbantartás ª Időszakos karbantartás

ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor

X X
Dátum Dátum

X X
Aláírás Aláírás

11 ASSYST – aktív szervizrendszer (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját)
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Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

A karbantartási munkákat csak képzett személyzettel végeztesse el, és igazoltassa ezeket eze-
ken a lapokon.

X X
Hatósági jelzés Hatósági jelzés

X X
km (ASSYST rendszerrel11) km (ASSYST rendszerrel11)

X X
km (ASSYST rendszer nélkül11) km (ASSYST rendszer nélkül11)

X X
Javítási megbízás száma Javítási megbízás száma

ª Időszakos karbantartás ª Időszakos karbantartás

ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor ª Járulékos munkák időszakos karbantartáskor

X X
Dátum Dátum

X X
Aláírás Aláírás

11 ASSYST – aktív szervizrendszer (lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját)
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Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

Bélyegző

Mercedes-Benz

Szerződéses szerviz

Karbantartás 93

Ka
rb
an
ta
rt
ás

és
áp
ol
ás

Z



Fedélzeti szerszám

Általános megjegyzések
A fedélzeti szerszámok a hátsó részben lévő
tárolórekeszben találhatók (lásd a gépkocsi
kezelési útmutatóját).

i A fedélzeti szerszám kivételéhez hajtsa fel
az ágyhosszabbítást, majd rögzítse a fejtám-
lához (Y oldal: 34).

Fogantyú az ülések csúszótalpaihoz

Az ülés-fekvőhely kombináció, a hátsó üléspad
vagy egy ülés kiszerelésekor az ülés csúszó-
talpa eltolódhat az egyik vezetősínben. Ezután
a csúszótalpak már nem párhuzamosan van-
nak a vezetősínekben. Ha az ülések csúszótal-
pai a vezetősínekben nem egyforma helyzet-
ben vannak, az adott üléslehetőség nem sze-
relhető be.
A fogantyú: segítségével megfelelő hely-
zetbe tolhatja az ülések csúszótalpait. Ezenkí-
vül a fogantyú végével felnyithatja és lezár-
hatja a csúszótalpak zárait. A fogantyú az ülés-
fekvőhely kombináció tárolórekeszében talál-
ható.

Ülések csúszótalpainak eltolása

X Helyezze a fogantyú: hegyét a 3 csap?
közül a középsőre.

X Hajtsa le a fogantyút: az ülés csúszótal-
pára;.

X Nyomja a csúszótalpat; a fogantyúval:
a vezetősínbe=.
Ezzel kireteszelte a csúszótalpat;.

X Tolja el az ülés csúszótalpát; a megfelelő
helyzetbe, majd reteszelje.

X Emelje fel a fogantyút: a középső csap-
ról?.
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Típustábla

Típustábla
: Gépkocsitípus azonosítószáma
; Berendezésazonosító
A gépkocsitípus azonosítóját és berendezésa-
zonosítóját tartalmazó típustábla a bal C-oszlo-
pon található a tolóajtó beszállási tartománya
mellett.

Méretek és súlyok

Méretek
Valamennyi méretadat közelítő érték és az
alapmodellre vonatkozik. A felszereltségi válto-
zatok és fixen rögzített tartozékok, például
tetőcsomagtartó, sportszertartó, kerékpártartó
miatt eltérések lehetnek.

Magasság felnyitható
tető és billenő-/tolótető
esetén – lecsukva

1980 mm

Magasság felnyitható
tető esetén – elöl/hátul
felnyitva

2940/2120 mm

Magasság billenő-/toló-
tető esetén – nyitva

2040 mm

Állómagasság felnyit-
ható tető esetén – zárva

1330 mm

Állómagasság felnyit-
ható tető esetén –
nyitva

2350/225012
mm

Belmagasság a felnyit-
ható tető lábrészénél

270 mm

Tetőágy 2050 x 1130 mm

Marco Polo ülés-fekvő-
hely kombinációja

2030 x 1130 mm

ACTIVITY kivitel ülés-
fekvőhely kombinációja

1930 x 1350 mm

Súlyok
A megengedett összes tömeg és a megenge-
dett tengelyterhelések kiviteltől függők. Azok a
gépkocsi dokumentumaiban és a gépkocsi-
típustáblán vannak megadva (lásd a gépkocsi
kezelési útmutatóját).
A különböző modellkivitelek, extra felszereltsé-
gek vagy tartozékok és karosszéria alkatrészek
miatt módosul az üres tömeg. Ez arányosan
csökkenti a hasznos terhelést.

Megengedett tetőterhelések

G FIGYELEM
Ha rakományt helyez el a tetőn, a gépkocsi-
súlypont magasabbra kerül, a megszokott
menettulajdonságok, a kormányozhatóság
és fékezhetőség pedig megváltozik. A gép-
kocsi kanyarodáskor erősebben bedől, és a
kormánymozdulatokra nehézkesebben rea-
gálhat.
Ha túllépi a megengedett max. tetőterhelést,
az hátrányosan befolyásolhatja a gépkocsi
menettulajdonságait, valamint kormányoz-
hatóságát és fékezési tulajdonságait. Bale-
setveszély áll fenn!
Mindenképpen tartsa be a megengedett
max. tetőterhelést, vezetési stílusát pedig
igazítsa a körülményekhez.

Max. tetőterhelés

Felnyitható
tető

nyitva zárva

Mechanikus 15 kg 50 kg

Elektromos
(EASY-UP)

50 kg 50 kg

12 Állómagasság a mosogató magasságában
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Extra felszereltségek, tartozékok és
karosszéria alkatrészek

Tetőágy
Maximális teherbírás 160 kg

Tetőcsomagtartó
Megengedett hasznos ter-
helés

kb. 6 kg
50 kg

Kerékpártartó
Megengedett hasznos ter-
helés

kb. 17 kg
70 kg

Ülő- és fekvőhelyek

Ülő-/fekvőhelyek

Első ülések 2 / —

Marco Polo ülés-fek-
vőhely kombinációja

2 / 2

ACTIVITY/HORIZON
kivitel ülés-fekvőhely
kombinációja

3 / 2

Kiegészítő üléssor 2 / —

Különálló ülés 1 / —

Tetőágy — / 2

Üzemeltetési adatok

Feszültségellátás

12 V-os elektromos hálózat

Marco Polo kiegészítő akkumulátora13

Kapacitás 95 Ah

Fogyasztók teljesítményfelvétele

Vízszivattyú14 11 W

Központi kezelőegység
kijelzővel14

max. 4 W

Lámpák a tetőkeretben14 egyenként
2,5–4 W

Hangulatvilágítás14 4 W

Olvasólámpa az ülés-fekvő-
hely kombináció felett14

egyenként 3 W

Olvasólámpák a felnyitható
tetőn

egyenként 2 W

Olvasólámpa a tető-tároló-
rekesz mellett14

egyenként
1,8 W

Tükörvilágítás a ruhásszek-
rényben14

1,5 W

A Marco Polo 230 V-os elektromos
hálózata

Frekvencia 50 Hz

Vezetékvédelem 13 A

Személyvédelem 30 mA

Töltőkészülék
RKiegészítő akkumulá-
tor15
RIndítóakkumulátor16

max. 15 A
max. 4 A

A Marco Polo USB-csatlakozói

Bemenőfeszültség 8 – 16 V DC

Kimenőfeszültség 5 V (IU)

Töltőáram 1 vagy 2 A

13 gondozásmentes szövetbetétes akkumulátor
14 csak a Marco Polo esetében
15 új töltőkészülék esetén
16 új töltőkészülék esetén, és ha az indítóakkumulátor feszültsége 9,5 és 13,85 V között van
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Állóhelyzeti fűtés

Üzemanyag-fogyasztás, 0,39 l/h

Hálózati feszültség 12 V

Teljesítményfelvétel 37 W

Fűtőteljesítmény 3000 W

A Marco Polo hűtődoboza

Hálózati feszültség 12 V

Teljesítményfelvétel max. 45 W

Térfogat kb. 40 liter

Hűtési hőmérséklet17 max. –16 †

A Marco Polo gázüzemű berendezése
A gázüzemű berendezéshez tartozik:
RBután gáztartály nyomásszabályozóval
(30 mbar) és biztonsági szeleppel
R2 gázrózsás gázfőző elektromos szikragyúj-
tással

Gáztartály típusa Camping Gaz
907 típus

Gáztartály űrtartalma 2,75 kg

Üzemi nyomás 30 mbar

Gázfogyasztás / gázrózsa max.
125 g/h

Teljesítményfelvétel / gázró-
zsa

1,6 kW

Feltöltési mennyiségek

Ivóvíztartály 38 l

Szennyvíztartály 40 l

Hűtődoboz kb. 40 l

Abroncsnyomás

i A gépkocsi kezelési útmutatójában a rész-
legesen megrakodott gépkocsira vonatko-
zóan feltüntetett abroncsnyomásértékek
csak a Marco Polo ACTIVITY/HORIZON kivi-
telű lakókocsira érvényesek.
A szekrénymodullal és konyharésszel felsze-
relt, Marco Polo kivitelű lakókocsikra kizáró-
lag a teljesen megrakodott gépkocsira
megadott abroncsnyomásértékek érvénye-
sek.

17 Fokozatokban állítható. A külső hőmérséklethez képesti maximális hőmérséklet-különbség hozzávetőleg
35 †.
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