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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 folyamatosan továbbfejleszti
a gépkocsikat.
A Mercedes-Benz fenntartja a változtatások
jogát a következők terén:
Rforma,
Rkivitel,
Rműszaki megoldások.
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.
Jó utat kíván Önnek a Mercedes-Benz AG
műszaki szerkesztősége!
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ki-/bekapcsolás ...............................112
működési mód ................................. 111

EDW (betörés- és lopásjelző
berendezés)

be- és kikapcsolás ..............................77
riasztás befejezése .............................77

Elakadásjelző háromszög ................. 238
Elektromágneses kompatibilitás ....... 34
Elektromos hátsó tolóablak

kinyitás/becsukás ............................. 76
Elektronikus fékerőelosztás

lásd EBD (elektronikus fékerőelosztás)
Elektronikus menetstabilizáló
program

lásd ESP® (elektronikus menet-
stabilizáló program)

Elem (indítókulcs)
csere .................................................. 69
fontos biztonsági megjegyzések .........69

Ellenőrzés
lásd ASSYST szervizintervallum-kijelző

Első légzsák ......................................... 46
Elsősegélynyújtó csomag ................. 238
Első utasoldali légzsák kikapcso-
lása

állapotjelző .........................................48
PASSENGER AIR BAG ellenőrző-
lámpák ............................................... 48

E-mail
e-mail fiók beállítása ........................ 191
írás ...................................................192
megjelenített e-mailek beállítása ..... 191
megválaszolás ..................................192
olvasás .............................................191
szövegsablonok használata ..............192

E-mail felolvasása ............................. 191
Eredeti alkatrészek ............................. 32
ESC (elektronikus menetstabili-
záló program)

lásd ESP® (elektronikus menet-
stabilizáló program)
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ESP® (elektronikus menetstabili-
záló program)

bekapcsolás ..................................... 131
figyelmeztető lámpa .........................292
fontos biztonsági megjegyzések ...... 130
funkció/megjegyzések .................... 130
kikapcsolás ...................................... 131

ESP® vontatmánystabilizálás ........... 131

É
Éjszakai megjelenés beállítása ........ 156
Érintőpad

be- /kikapcsolás ..............................153
érintőpad kezelése ...........................154
kézírás-felismerés beviteli nyelv-
ének módosítása ..............................154
kézírás felismerése .......................... 154

Érzékelők (tisztítási útmutató) ........ 233
Északi tájolás (navigáció) ................. 172

F
Fedélzeti diagnosztikai csatla-
kozó

lásd Diagnosztikai csatlakozó
Fedélzeti számítógép

asszisztensek grafikus megjelení-
tése menü ........................................ 149
értékek alaphelyzetbe állítása az
Utazás menüben .............................. 150
karbantartás kijelzése ...................... 225
karbantartás menü ...........................149
kezelés .............................................148
média menü ..................................... 151
multifunkciós kijelző ........................ 148
navigáció menü ................................ 150
rádió menü .......................................151
telefon menü ....................................152
utazás menü .....................................149
üzenettár ..........................................273

Fejtámla
ki- és beszerelés ................................ 81

Fék
fékbetét elhasználódása .................. 231
fékfolyadék (megjegyzések) .............268
fékfolyadékszint ellenőrzése ............ 230

figyelmeztető lámpa .........................291
képernyőüzenet ............................... 274

Fékbetét elhasználódása .................. 231
Fékfolyadék

képernyőüzenet ............................... 277
megjegyzések .................................. 268
szint ellenőrzése .............................. 230

Felépítmények ..................................... 32
Felolvasási funkció

automatikus ..................................... 172
Felolvasás sebességének beállí-
tása ..................................................... 157
Fényezés (tisztítási útmutató) ......... 232
Fényforrás cseréje

fényforrástípusok áttekintése ............ 95
Fényforrások cseréje

küszöbfény .........................................97
megjegyzések .................................... 94

Fényszóró
fényforráscsere (halogén fény-
szóró) ................................................. 95

Fényszórómagasság beállítása .......... 93
Figyelmeztető és ellenőrzőlám-
pák

abroncsnyomás-ellenőrzés ...............302
ABS .................................................. 292
áttekintés .........................................290
biztonsági öv .................................... 295
ESP® ................................................ 292
fékek ................................................291
hűtőfolyadék .................................... 301
kormánymű ......................................299
követésitávolság-figyelmeztetés ...... 299
motordiagnosztika ........................... 300
PASSENGER AIR BAG .........................49
PASSENGER AIR BAG OFF ............... 298
rögzítőfék .........................................294
tüzelőanyag-tartalék .........................300
utasbiztonsági rendszer ................... 294

Figyelmeztető és ellenőrző
lámpák

ESP® OFF .........................................293
PASSENGER AIRBAG ON ..................296

FIN ...................................................... 260
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Forgalmidugó-jelentés
felolvasás az útvonalon .................... 172
megjelenítés a térképen ...................171
megjelenítés az útvonalon ................171

Forgalmi sáv ajánlások
ábrázolás ..........................................168
magyarázat ...................................... 168

Frekvenciák
rádióadó beállítása ...........................212

Frekvenciasáv beállítása .................. 212
Funkciók

kezelhetők ....................................... 215
Függönylégzsák ................................... 46

G
Garmin® MAP PILOT

SD-kártya és frissítések ................... 176
Gépi mosás (ápolás) .......................... 231
Gépkocsi

indítás lemerült elemet tartal-
mazó kulccsal .................................... 69
kellékszavatosság .............................. 37
leállítás hosszabb időre ....................125
REACH-rendelet ................................. 37
reteszelés/kireteszelés (KEY-
LESS-GO) ........................................... 72

Gépkocsi-típustábla .......................... 260
Globális

utasítás ............................................ 215
Gombok

a kormánykeréken ........................... 147
Gracenote média-adatbázis .............. 205
Gumiabroncs

megjegyzések .................................. 254
Gumiabroncsok

hóláncok .......................................... 247
képernyőüzenet ............................... 285
kerekek felcserélése ........................ 256
rendszeres ellenőrzés ...................... 247
zajkibocsátás ................................... 247

Gumidefekt
általános megjegyzések ................... 239
kerékcsere/pótkerék felszerelése ... 256

Gyári beállítások (Alaphelyzetbe
állítás funkció) ................................... 162

Gyermekek
alapvető megjegyzések ...................... 52
gépkocsiban fennálló veszélyek
elkerülése .......................................... 53

Gyermekülés
ajánlások gyermekbiztonsági
rendszerekhez ....................................55
alapvető megjegyzések ...................... 52
engedélyezési kategóriák ...................56
i-Size gyermek visszatartórend-
szerekhez alkalmas ülések .................59
ISOFIX/i-Size (felszerelés) ................. 60
ISOFIX gyermekbiztonsági rend-
szerekhez alkalmas ülések .................58
kockázatokkal és veszélyekkel
kapcsolatos megjegyzések ................ 53
övvel becsatolt gyermekbizton-
sági rendszerekhez alkalmas ülé-
sek ..................................................... 62
rögzítés (megjegyzések) .....................56
rögzítés biztonsági övvel a hátsó
ülésen ................................................ 63
rögzítés biztonsági övvel az utas-
ülésen ................................................ 65
top Tether felső rögzítőheveder ......... 61
utaslégzsák (automatikus lég-
zsákkikapcsolás nélkül) ......................64
utasülés (megjegyzések) .................... 64

Gyermekzár
hátsó ajtók ......................................... 66

Gyújtáskapcsoló
lásd Indítókulcs állásai (gyújtás-
kapcsoló)

H
Hamutartó ............................................ 89
Hang

ki-/bekapcsolás ...............................154
Hangerő

navigációs közlemények .................. 168
Hangerő beállítása

közlekedési hírek ............................. 155
multimédia-rendszer ........................ 155
navigációs hangutasítások ............... 155
telefonbeszélgetések ....................... 155
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Hang lehalkítása
üzenet be-/kikapcsolása (multi-
média-rendszer) ............................... 166

Hangzásbeállítások
balance/fader ..................................214
hangszínszabályozó ..........................214
hangzás menü megnyitása ...............214

Hátfalajtó
felnyitás/lecsukás ............................. 74
reteszelés/kireteszelés ......................74

Hátsó biztonsági öv állapotjelzője ..... 46
Hátsó ködlámpa

be- és kikapcsolás ..............................92
Hátsó lámpák

izzócsere ............................................ 98
lámpák cseréje ...................................98

Hátsó rész
fejtámlák ............................................ 82

Hátsószélvédő-fűtés
be- és kikapcsolás ............................106

Hátsó üléspad
tárolórekesz ....................................... 88
ülésfelület felhajtása .......................... 82

Háziállatok a járműben ....................... 67
Hegymeneti elindulássegítés ........... 109
Helyi

utasítás ............................................ 215
Helység megadása ............................ 162
Hívásindítás

híváslisták segítségével ....................189
Híváslista

bejegyzés tárolása a címjegyzék-
ben ...................................................189
lehetőségek ..................................... 189
törlés ................................................190

Hívószám
megadása ........................................ 179

Hívószám tárcsázása (Telefon) ........ 179
Hóláncok ............................................ 247
Hozzáférési adatok listája

új szolgáltató ....................................200
Hűtőfolyadék (motor)

figyelmeztető lámpa .........................301
képernyőüzenet ............................... 283
megjegyzések .................................. 268
szint ellenőrzése .............................. 228

I
Idő

idő- és dátumformátum beállítása ....157
időzóna beállítása ............................ 157
pontos idő beállítása ........................157

Indításgátló .......................................... 77
Indítókulcs

ajtók központi reteszelése/kire-
teszelése ............................................ 68
elemcsere .......................................... 69
elvesztés ............................................ 71
képernyőüzenet ............................... 285
probléma (üzemzavar) ........................71
szükségkulcs ......................................69

Indítókulcs állásai (gyújtáskap-
csoló) .................................................. 108
Internet

beállítások menü ..............................203
funkciókorlátozások .........................197
internetböngésző bezárása .............. 204
kedvencek kezelése ......................... 204
kedvencek kiválasztása ....................204
kedvencek létrehozása .................... 204
kedvencek menüje ...........................204
kedvencek törlése ............................204
menüfunkciók .................................. 202
személyes adatok törlése .................203
URL-cím megadása .......................... 202

Irányjelző
izzócsere (fényszóró) ..........................95

Irányjelző (halogén fényszóró)
izzócsere ............................................ 95

Iránytű
megnyitása .......................................175

i-Size-gyermekülésrögzítés
felszerelés ..........................................60
rögzítésre alkalmas ülések .................59

ISOFIX-gyermekülésrögzítés
felszerelés ..........................................60
rögzítésre alkalmas ülések .................58

Izzócsere
fontos biztonsági megjegyzések .........94
irányjelző (fényszóró) ......................... 95
rendszám-megvilágítás .......................98

Izzók cseréje
hátsó lámpák ..................................... 98
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J
Jármű

adatrögzítés ....................................... 37
behúzatás ........................................ 245
indítás KEYLESS-GO indítási
funkcióval .........................................109
indítás kulccsal ................................ 109
képernyőüzenet ............................... 286
kireteszelés (indítókulcs) ....................68
leállítás ............................................ 124
leengedés ........................................ 259
megemelés ...................................... 257
megrakodás ....................................... 84
regisztrálás .........................................36
rendeltetésszerű használat ................ 36
reteszelés (indítókulcs) ...................... 68
szállítás ............................................ 244
szükségnyitás .....................................69
üzembiztonság ................................... 33
vontatás ........................................... 242

Javítóműhely
lásd Minősített szakműhely

Jótállás ................................................. 37

K
Kapcsolatok

importálás ........................................186
törlés ................................................188

Kapcsolókar
ablaktörlők ......................................... 98

Karakterbevitel
használata ........................................155

Karakterek bevitele
az érintőpadon ................................. 156
karakterkészlet áttekintése ..............155

Karbantartási intervallum-kijelző
karbantartási időpont lehívása ......... 225
karbantartásra vonatkozó üzenet
megjelenítése .................................. 225
megjegyzések .................................. 225

Karbantartás-kijelző
külön karbantartási munkák ............ 225

Karbantartás menü (fedélzeti szá-
mítógép) ............................................. 149
Kartámla

tárolórekesz ....................................... 87

Kedvencek (internet) ........................ 204
Képernyőüzenet

biztonsági rendszerek ...................... 274
gumiabroncsok ................................ 285
indítókulcs ....................................... 285
jármű ............................................... 286
lehívás (fedélzeti számítógép) .......... 273
menetasszisztens-rendszerek .......... 277
motor ............................................... 281
világítás ............................................289

Képnézegető
általános megjegyzések ................... 211
diavetítés elindítása ......................... 212
képek keresése más adathordo-
zókon ............................................... 211
képek megjelenítése ........................ 211
kilépés a képnézegetőből .................212
nézet váltása ....................................212

Kerékcsavarok meghúzási nyo-
matéka ............................................... 259
Kerékcsere

a kerék visszaszerelése ....................258
pótkerék beszerelése .......................254
pótkerék kiszerelése ........................ 253

Kerékcseréhez szükséges szer-
számkészlet ....................................... 256
Kerekek

felszereléssel kapcsolatos meg-
jegyzések ......................................... 254
hóláncok .......................................... 247
kerék felszerelése ............................ 258
kerék levétele .................................. 258
meghúzási nyomaték ....................... 259
tárolás ..............................................256

Kerékszerelés
jármű biztosítása elgurulás ellen ......256
jármű előkészítése ........................... 256
jármű leengedése .............................259
jármű megemelése .......................... 257
kerék felszerelése ............................ 258
kerék levétele .................................. 258

Keréktárcsák
rendszeres ellenőrzés ...................... 247

Kesztyűtartó ........................................ 86
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KEYLESS-GO
gépkocsi reteszelése/kiretesze-
lése .................................................... 72
problémák ..........................................73
start-stop gomb ............................... 108

Kezelés
digitális kezelési útmutató ..................30

Kezelési útmutató
általános megjegyzések ..................... 33
az első út előtt ................................... 31
digitális (csak bizonyos országok-
ban) és nyomtatott kezelési
útmutató ............................................ 33

Kezelőegység
első szélvédő fölött ............................ 27

Kezelőegység az ajtón ........................ 28
Kézi kapcsolású sebességváltó

kapcsolási javaslat ...........................113
motor beindítása ..............................109

Kézírás-felismerés
felolvasási funkció be-/kikapcso-
lása .................................................. 154

Kiegészítő ajtóbiztosítás .................... 71
Kijelzés

multifunkciós kijelző ........................ 148
Kijelző

be-/kikapcsolás ...............................156
beállítások ........................................156
megjelenés beállítása ...................... 156

Kijelzőüzenet
elrejtés .............................................273

Kirendeltség
lásd Minősített szakműhely

Kireteszelés
belülről (központi zár gombja) ............ 72
szükségkulccsal ................................. 69

Klimatizálás
A/C funkció be-/kikapcsolása .........105
ablakok páramentesítése .................105
automatikus klímaberendezés
áttekintése .......................................104
automatikus szabályozás ................. 105
be- és kikapcsolás ............................105
belsőlevegő-keringetés be- és
kikapcsolása .................................... 105
levegőelosztás beállítása ................. 105

manuális klímaberendezés átte-
kintése ............................................. 104
összehangolási funkció be-/
kikapcsolása .................................... 106
szellőzőbefúvók beállítása ................106

Kocsiemelő
alátámasztási pont ...........................257
használat ..........................................257
megfelelőségi nyilatkozat ...................35

Kombinált műszer
figyelmeztető és ellenőrzőlámpák ...... 26

Kormánykerék
beállítás ............................................. 83
nyomógombok (fedélzeti számí-
tógép) .............................................. 148
nyomógombok áttekintése ...............147

Kormánymű
figyelmeztető lámpa .........................299
kijelzett üzenet .................................287

Ködlámpa
be- és kikapcsolás ..............................92

Könyvjelző hozzáadása ............. 202, 203
Környezetvédelem

megjegyzés ........................................ 31
roncsautó-visszavétel .........................31

Követésitávolság-figyelmeztetés
(figyelmeztető lámpa) ....................... 299
Közbenső célok

átvétel az útvonalhoz ....................... 165
megadás .......................................... 165
szerkesztés ...................................... 165

Közlekedési hírek (TA)
kikapcsolás ...................................... 154

Közlekedési hírek bemondásának
be-/kikapcsolása

rádió .................................................214
Közlekedési jelentések

megjelenítés a térképen ...................171
megjelenítés az útvonalon ................171

Közlekedési jelzőtábla asszisz-
tens

be-/kikapcsolás ...............................143
funkció/megjegyzések .................... 142
kijelzés a kombinált műszeren ......... 143

Közlekedés vontatmánnyal
megengedett tengelyterhelés ...........271
vontatmány felkapcsolása ................145
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vontatmány lekapcsolása .................145
vontatmány megengedett tömege ... 271

Központi reteszelés
lásd Központi zár

Központi zár
reteszelés/kireteszelés (gombok) ......72
reteszelés/kireteszelés (indító-
kulcs) ................................................. 68
szükségnyitás .....................................69

Kulcs
állások a gyújtáskapcsolóban .......... 108
lemerült elem ..................................... 69

Kulcs állásai
start-stop gomb ............................... 108

Kulcsszavas keresés (navigáció)
cím kiválasztása ...............................163
keresési eredmények kiválasztása ... 163
keresési lehetőségek kiválasztása ... 164
online keresés használata ................ 164

Külső indítássegítés (motor)
lásd Segítség elakadás esetén

Külső tükrök
tükörfűtés ........................................ 106

Külső visszapillantó tükör
beállítás (elektromos) ...................... 100

Külső visszapillantó tükrök
be-/kihajtás (elektromos) ................ 100

L
Lábszőnyeg .......................................... 91
Légzsák

aktiválás .............................................43
áttekintés ...........................................46
beépítési helyek ................................. 46
első légzsák (vezetőoldali, utasol-
dali) .................................................... 46
függönylégzsák .................................. 46
képernyőüzenet ............................... 275
korlátozott védelem ........................... 47
oldallégzsák ....................................... 46
PASSENGER AIR BAG ellenőrző-
lámpák ............................................... 48
térdlégzsák .........................................46
védelem ............................................. 46

Levegőnyomás
lásd Abroncsnyomás

Levegőszűrő (képernyőüzenet) ........ 284

Live Traffic Information
előfizetési információ megnyitása ....171

Lopás elleni védelem
belsőtérvédelem .................................78
EDW (betörés- és lopásjelző
berendezés) ....................................... 77
indításgátló ........................................ 77
vontatásvédelem ................................77

M
Matrica ................................................. 36
Mechanikus sebességváltó

váltókar ............................................113
Médiacsatlakozó üzemmód

csatlakoztatási lehetőségek .............207
Médiainterfész

alapkijelzések .................................. 208
médiainterfész bekapcsolása ........... 207
támogatott készülékek .....................207

Médiakeresés
médiakeresés elindítása ...................207

Megengedett tengelyterhelés
(közlekedés vontatmánnyal) ............ 272
Megfelelőségi nyilatkozatok .............. 34
Megjegyzések a kijelzőüzenetek-
hez ...................................................... 273
Mekka (Qibla) .................................... 176
Menetasszisztens-rendszer

képernyőüzenet ............................... 277
közlekedési jelzőtábla asszisztens ... 142

Menetbiztonsági rendszerek
áttekintés .........................................126

Menetdinamika-szabályozás
lásd ESP® (elektronikus menet-
stabilizáló program)

Menetirány szerinti tájolás (navi-
gáció) .................................................. 172
Menetrendszer

ECO start-stop funkció .....................111
Menetrendszerek

áttekintés .........................................126
megjegyzések .................................. 126
radarszenzorok működése ............... 126

Mentési információs kártya ............... 37
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Menük áttekintése
CD-/DVD-Audio és MP3 üzem-
mód ..................................................206

Mercedes-Benz alkalmazások
megnyitás ........................................ 201

Mercedes-Benz Connect
adatátvitel jóváhagyása ....................194

Mercedes-Benz Contact
Mercedes-Benz ügyfélszolgálatá-
nak felhívása .................................... 193

Mercedes-Benz segélyhívó rend-
szer

áttekintés .........................................196
automatikus segélyhívás .................. 196
feltételek ..........................................196
gomb a tetőn levő kezelőegysé-
gen ...................................................237
kézi segélyhívás ............................... 197
kijelzések a COMAND kijelzőn ......... 196
továbbított adatok ........................... 197

Mercedes-Benz szerződéses szer-
viz

lásd Minősített szakműhely
Mercedes me connect

általános megjegyzések (Audio
20) ................................................... 195
általános megjegyzések
(COMAND Online) ............................ 193
baleset-menedzsment ......................193
hívásindítás a Mercedes-Benz
ügyfélközponthoz (Audio 20) ............195
Mercedes-Benz ügyfélszolgálat
felhívása ...........................................193

Méretek .............................................. 269
Minősített szakműhely ....................... 36
Mobilszolgáltató hozzáférési ada-
tai

adatok bevitele ................................ 200
kiválasztás ....................................... 199
szerkesztés ...................................... 199

Mobilszolgáltatók listája
kiválasztott szolgáltatóval ................ 200

Mobiltelefon
engedélyezés ................................... 178
engedélyezés visszavonása ..............179
váltás ............................................... 179

Mosófolyadék
képernyőüzenet ............................... 288
megjegyzések .................................. 268
utántöltés .........................................230

Motor
ECO start-stop funkció .....................111
figyelmeztető lámpa (motordiag-
nosztika) .......................................... 300
képernyőüzenet ............................... 281
leállítás ............................................ 124
motorszám ....................................... 260
teljesítmény megváltoztatása .............36
üzembiztonság ................................... 36

Motorelektronika
megjegyzések .................................. 260

Motorháztető
felnyitás/lecsukás ........................... 225
képernyőüzenet ............................... 287

Motorolaj
feltöltési mennyiség ......................... 267
képernyőüzenet ............................... 284
minőséggel kapcsolatos tudniva-
lók ....................................................267
olajszint ellenőrzése az olaj-
szintmérő pálcával ........................... 227
utántöltés .........................................228

MP3
megállítás és lejátszás funkció .........207
szóbeli utasításlista ..........................222

Multifunkciós kijelző
áttekintés .........................................148

Multifunkciós kormánykerék ........... 215
Multimédia-rendszer

áttekintése .......................................153
főfunkciók megnyitása ..................... 154
kijelzője ............................................153

Műszaki adatok
függőleges támasztóterhelés
(maximális) .......................................271
jármű méretei .................................. 269
megjegyzések .................................. 260
rögzítőpontok ...................................270
terhelés ............................................269
tömegek ...........................................269
vezetősín ..........................................270
vonószerkezet .................................. 270

Műszaki meghibásodás ...................... 29
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Műszaki segítségnyújtás
láthatósági mellény .......................... 238

Műszerek megvilágítása ................... 149
Műszerfal megvilágítása

lásd Műszerek megvilágítása
Műszerkijelző

áttekintés .........................................147

N
Nagynyomású mosó ......................... 232
Napellenző ......................................... 103
Nappali megjelenés beállítása ......... 156
Navigáció

bekapcsolás ..................................... 162
célinformáció megjelenítése
(érkezési időpont, távolság) ............. 167
cél kiválasztása a legutóbbi célok
közül ................................................ 164
cél kiválasztása a memóriakár-
tyáról ................................................164
cél kiválasztása a térképen .............. 165
cél megadása cím segítségével ........162
cél megadása Mercedes-Benz
alkalmazásokon keresztül ................ 165
cél memóriakártyáról (útikönyv) .......164
dinamikus célhoz vezetés/Live
Traffic Information ........................... 170
forgalmi sáv ajánlása ....................... 168
Garmin® MAP PILOT ........................ 176
hangutasítások be- és kikapcso-
lása .................................................. 168
hangutasítások ismétlése ................ 168
kibla (imairány) ................................ 176
legutóbbi célok ................................ 164
menü megjelenítése és elrejtése ..... 162
navigációs hangutasítások hang-
erő-beállítása ................................... 155
navigációval kapcsolatos infor-
máció ............................................... 176
Offroad/Offmap (terepi cél) .............169
online keresés megnyitása ...............164
összes terület törlése .......................174
szóbeli utasításlista ..........................219
térképadatok beolvasása ................. 175
terület elkerülése ............................. 174
terület törlése .................................. 174
útvonalbeállítások ............................ 166

útvonal közbenső célokkal ............... 165
útvonallehetőségek ..........................166
útvonaltípus beállítása (rövid,
gyors, dinamikus vagy gazdasá-
gos) ..................................................166
üzenetek kiválasztása ...................... 166

Navigációk
különleges cél kiválasztása .............. 163

Navigációs hangutasítások
be-/kikapcsolás ...............................168
ismétlés ........................................... 168

Névjegyek fogadása ................. 183, 187
Nyelvbeállítás .................................... 216

O
Offroad

célhoz vezetés közben ..................... 169
Oldalablak

gyermekzár ........................................ 67
Oldallégzsák ......................................... 46
Online és internetfunkciók

internet böngésző bezárása ............. 204
internetkapcsolat létrehozása ..........198
kapcsolat állapota ............................201
kapcsolat állapotának kijelzése ........201
kapcsolat létrehozása/befejezése ... 201
mobilszolgáltató hozzáférési ada-
tainak kézi beállítása ........................200
mobilszolgáltató hozzáférési ada-
tainak kiválasztása ...........................199
mobiltelefon engedélyezése az
internetkapcsolathoz ....................... 199

Ö
Összkerékhajtás

differenciálzár .................................. 119
funkció/megjegyzések .................... 116
hajtásmód beállítása ........................ 118
hajtásmódok áttekintése ................. 117

Övfeszítő
aktiválás .............................................43
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P
Padlógáz

kézi kapcsolás ..................................116
Párás ablakok

lásd Klimatizálás
Párbeszéd

félbeszakítása .................................. 215
folytatása ......................................... 215
indítás .............................................. 215
megszakítás ..................................... 215

Parkolás
fontos biztonsági megjegyzések ...... 124

PARKTRONIC
hátsó szenzorok ki-/bekapcso-
lása .................................................. 135
probléma (üzemzavar) ......................135
szenzorok .........................................135

PARKTRONIC parkolássegéd
ki-/bekapcsolás ...............................134
működés/utasítások ........................134

PASSENGER AIR BAG
ellenőrzőlámpák .................................48

PASSENGER AIRBAG OFF ellen-
őrző lámpa ......................................... 298
PASSENGER AIRBAG ON ellenőrző
lámpa .................................................. 296
PIN-kódos védelem

be-/kikapcsolás ...............................161
Piperetükör

napellenző ........................................103
Pohártartó

középkonzol ....................................... 87
Pontos idő

beállítása ..........................................157
formátum beállítása ......................... 157

Pótkerék
általános megjegyzések ................... 252
ki-/beszerelés ..................................253

PRE-SAFE® (megelőző utasvéde-
lem)

működés .......................................... 129

Q
Qibla ................................................... 176
QR-kód

mentési információs kártya ................37

R
Rádió

adó beállítása ...................................213
adókövetés beállítása ...................... 213
adó tárolása ..................................... 213
adó törlése .......................................213
áttekintés .........................................212
bekapcsolás ..................................... 212
rádiószöveg megjelenítése ...............214
sáv beállítása ................................... 212
szóbeli utasításlista ..........................222
zeneszám címkézése (letöltés/
vásárlás az iTunes Store®-ból) ......... 213

Rádióadó
keresés ............................................ 213
tárolás ..............................................213

Rádióadó engedélyezése
gumiabroncsnyomás-ellenőrzés ....... 251

Rádióadó tárolása
rádió .................................................213

Rádió adó-vevő készülék
beszerelés ........................................261

Rádióhullámmal működtetett
gépkocsialkatrészek

rádióhullámú részegységek alkal-
mazási módja ..................................... 35

Rádióhullámú átvitelt alkalmazó
jármű-részegységek

megfelelőségi tanúsítvány ..................34
Rádiószöveg ....................................... 214
Rakfelület-megvilágítás be- és
kikapcsolása ........................................ 94
Rakodás

fontos biztonsági megjegyzések .........84
REACH-rendelet ................................... 37
Rendszám felhelyezése ..................... 231
Rendszám-megvilágítás

izzócsere ............................................ 98
Rendszerbeállítások

automatikus időbeállítás be-/
kikapcsolása .................................... 157
felolvasás sebessége ....................... 157
időzóna ............................................ 157
nyári időszámítás beállítása ............. 157
nyelv ................................................ 160
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Reteszelés
lásd Központi zár

Riasztás befejezése (EDW) ................. 77
Rögzítőfék

figyelmeztető lámpa .........................294
képernyőüzenet ............................... 277
vészfékezés ......................................125

Rögzítőgyűrű
megengedett húzóterhelés ...............270

Rögzítőpontok és -eszközök
megengedett húzóterhelés ...............270

Rögzítőszemek .................................... 88

S
Sávtartó asszisztens

be- és kikapcsolás ............................142
képernyőüzenet ............................... 279
működés/megjegyzések ..................141

SD-kártya
behelyezése ..................................... 205
kivétele ............................................ 205

Segélyhívás
megjegyzések .................................. 196

Segélyhívó asszisztens rendszer
továbbított adatok ........................... 194

Segélyhívó gomb töltöttségi álla-
pota .................................................... 236
Segélyhívó rendszer

lásd Mercedes-Benz segélyhívó
rendszer

Segítség elakadás esetén
elakadásjelző háromszög ................. 238
elsősegélydoboz ...............................238
indítássegítő .................................... 240
tűzoltó készülék ............................... 239

SMS
feladó felhívása ................................ 192
felolvasás ......................................... 191
írás ...................................................191
megjelenített SMS-ek beállítása .......190
megválaszolás ..................................192
olvasás .............................................191
szövegsablonok használata ..............192
üzenet megválaszolása .................... 192

SPEEDTRONIC
kijelzőüzenet (kormánykerék-
gombok nélküli jármű) ..................... 279

Start-stop gomb
kulcs állásai ..................................... 108

Súgóablak .......................................... 216
Súgófunkció ....................................... 216
SVHC (különös aggodalomra okot
adó anyagok) ....................................... 37
Szakműhely .......................................... 36
Szállítás

jármű ............................................... 244
rakodási irányelvek ............................ 84
terhelés eloszlása ...............................84

Számjegyek bevitele ......................... 216
Szellőzőbefúvók

hátsó befúvók beállítása .................. 106
Szélvédő

lásd Ablaktörlők
Szélvédőmosó folyadék

megjegyzések .................................. 268
utántöltés .........................................230

Szemüvegtartó .................................... 87
Szerelvények és felépítmények ......... 32
Szervizintervallum-kijelző

állásidők ...........................................225
Szerződéses szerviz

lásd Minősített szakműhely
Szerzői jog ............................................ 41
Szivargyújtó ......................................... 89
Szóbeli utasításlista

címjegyzék-szóbeli utasítások ..........221
navigációs utasítások .......................219
zenekeresés .....................................223

Szoftverfrissítés ................................ 161
Szükségkerék

általános megjegyzések ................... 252
Szükségkulcs

behelyezés ......................................... 69
jármű reteszelése ...............................73
kivétel ................................................ 69

T
Támogatóakkumulátor töltöttségi
állapota .............................................. 236
Tanácsok a bejáratáshoz .................. 109
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Tankolás
AdBlue® ........................................... 123

Tároló
kartámla (alatt) ...................................87

Tárolóháló ............................................ 88
Tárolók és tárolórekeszek

kesztyűtartó ....................................... 86
szemüvegtartó ................................... 87

Tárolórekeszek .................................... 86
Tartalék tüzelőanyag

kijelzőüzenet .................................... 284
Tartály

lásd Tüzelőanyag
Teherelosztás ...................................... 84
Telefon

bejövő hívás beszélgetés közben ..... 180
bejövő hívás fogadása (multimé-
dia-rendszer) .................................... 179
beszédfelismerés ............................. 179
beszélgetések hangerejének
beállítása ..........................................155
biztonsági megjegyzések ................. 177
DTMF-hangok küldése ......................180
e-mail ............................................... 190
e-mail írása ...................................... 192
funkciók hívás közben ......................180
hívás elutasítása (multimédia-
rendszer) ..........................................180
hívás hozzáadása ............................. 180
hívásindítás ...................................... 179
híváslisták ........................................ 189
hívásváltás ....................................... 180
hívásvárakoztatás ............................ 180
hívószám bevitele .............................179
kapcsolás oda-vissza két telefon-
beszélgetés között (váltás) ...............180
konferencia-beszélgetés .................. 180
mobiltelefon engedélyezése
(párosítás) ........................................178
SMS ................................................. 190
SMS írása .........................................191
telefon menü áttekintése ................. 177
utasításlista ......................................218
üzenetek elolvasása ......................... 191
vétel és adás hangerejének beál-
lítása ................................................ 179

Telefonkönyv
importált névjegyek törlése ..............183
kapcsolat felhívása ...........................184
névjegyek automatikus lehívása
a mobiltelefonról ..............................182
névjegyek importálása ..................... 182
névjegyek megjelenítésének és
rendezésének módosítása ............... 182
névjegy keresése ............................. 182
névjegy kiegészítése ........................ 184
névjegy tárolása ...............................184
névjegy törlése .................................185
szimbólumok áttekintése ................. 181
új névjegy létrehozása ..................... 184

Téli üzem
hóláncok .......................................... 247

TEMPOMAT
bekapcsolás feltételei ...................... 132
funkciók és bekapcsolási feltéte-
lek ....................................................131
képernyőüzenet ............................... 280
kezelés .............................................132

Térdlégzsák .......................................... 46
Térkép

helyzet tárolása ................................169
Térkép (navigáció)

autópálya-információ be-/kikap-
csolása .............................................173
következő keresztező közút kijel-
zése ................................................. 173
közlekedési jelzőtábla asszisztens ... 173
különleges célok térképen meg-
jelenő szimbólumainak kiválasz-
tása ..................................................172
térképen megjelenő szöveges
információ kiválasztása ....................173
térkép verziójának megjelenítése .....174
terület elkerülése: funkciók ..............174
új terület elkerülése ......................... 174

Térkép (Navigáció)
északi tájolás ................................... 172
frissítés ............................................ 175
lépték beállítása ...............................172
mozgatás ......................................... 172
RDS-TMC kijelzések ......................... 171
tájolás .............................................. 172

Térképszoftver feltöltése ................. 161
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Terület elkerülése ............................. 174
Tető-kezelőegység ............................... 27
Típustábla

lásd Gépkocsi-típustábla
TMC (Traffic Message Channel)

kijelzések a térképen ....................... 171
Tolatókamera

be- és kikapcsolás ............................136
be- és kikapcsolás a hátrameneti
sebességfokozattal (multimédia-
rendszer) ..........................................136
működés .......................................... 136
segédvonalak a kijelzőn ................... 136
vontatmány felkapcsolása ................136
„nagylátószög” funkció .................... 136

Tompított fényszóró
képernyőüzenet ............................... 289

Top Tether felső rögzítőheveder ........ 61
Tömegek

műszaki adatok ................................269
Tudnivalók az audioüzemmódról ..... 204
Tükörfűtés ......................................... 106
Tükrök

lásd Piperetükör
Tüzelőanyag

adalékok (benzin) .............................264
tankolás ........................................... 120

Tüzelőanyag-fogyasztás
megjegyzések .................................. 265

Tüzelőanyag mennyiség ................... 266
Tüzelőanyag-minőség

benzin .............................................. 263
gázolaj ..............................................264

Tüzelőanyag-szűrő (képernyőüze-
net) ..................................................... 283
Tüzelőanyag-tartalék

figyelmeztető lámpa .........................300
képernyőüzenet ............................... 284
üzenet be-/kikapcsolása (multi-
média-rendszer) ............................... 166

Tűzoltó készülék ................................ 239

U
USB-Audio üzemmód

médiafájl kiválasztása ...................... 206
USB-eszközök

csatlakoztatás a médiainterfész-
hez ................................................... 206

Utánfutó-vontató üzemmód
megjegyzések .................................. 143

Utasbiztonság
biztonsági öv becsatolására
figyelmeztető jelzés ............................45
biztonsági övek .................................. 44
gyermekbiztosítás .............................. 66
háziállatok a járműben ....................... 67
légzsákok ........................................... 46
PASSENGER AIR BAG ellenőrző-
lámpák ............................................... 48
PRE-SAFE® (megelőző utasvéde-
lem) ..................................................129
utasbiztonsági rendszer ..................... 42
utasbiztonsági rendszer figyel-
meztető lámpája ................................ 42

Utasbiztonsági rendszer
alapvető megjegyzések ...................... 52
figyelmeztető lámpa .........................294
figyelmeztető lámpa (funkció) ............ 42
korlátozott védelem ........................... 42
működés baleset esetén .................... 43
működőképesség ............................... 42
üzemzavar .......................................... 42
védelem ............................................. 42

Utasításfajták .................................... 215
Utasításlista

telefonutasítások ............................. 218
Utasok biztonsága

gyermekek a járműben ...................... 52
Utcanevek bemondása

be-/kikapcsolás (multimédia-
rendszer) ..........................................166

Utólagos betanítás ............................ 217
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Ú
Útpontok

átvétel az útvonalhoz ....................... 165
megadás .......................................... 165
üzemanyagtöltő állomás kere-
sése alacsony tüzelőanyagszint
esetén ..............................................166

Útvonal
tervezés ........................................... 165

Útvonal (navigáció)
alternatív útvonal választása ............ 167
útvonaltípus beállítása (rövid,
gyors, dinamikus vagy gazdasá-
gos) ..................................................166

Útvonalbeállítások
útvonaltípus beállítása ..................... 166

Ü
Ülés

beállítás (elektromos) .........................79
beállítás (mechanikus) ....................... 81
deréktámasz beállítása ...................... 79
fejtámla beállítása ..............................81
utasülés beállítása ............................. 79
ülésfűtés ............................................ 83
vezetőülés beállítása .......................... 79
vezetőülés megfelelő helyzete ............79

Üzemanyagok
ablakmosó folyadék ......................... 268
AdBlue® különleges adalékok .......... 266
fékfolyadék ...................................... 268
hűtőfolyadék (motor) ....................... 268
motorolaj ......................................... 267
üzemanyagokkal kapcsolatos
megjegyzések .................................. 262

Üzemanyagtöltő állomás kere-
sése

alacsony tüzelőanyagszint esetén .... 166
Üzembiztonság

figyelmeztető matricák .......................36
megfelelőségi tanúsítványok ..............34
rendeltetésszerű használat ................ 36

Üzenettár (fedélzeti számítógép) ..... 273

V
Választókar reteszelésének kézi
feloldása (automatikus sebesség-
váltó) .................................................. 245
Váltás a nyári és téli időszámítás
között ................................................. 157
Vészhelyzet .......................................... 29
Vészvillogó

be- és kikapcsolás ..............................93
Vezérlő ............................................... 153
Vezetési manőver .............................. 167
Vezetőajtó

kireteszelés (szükségkulccsal) ........... 73
Vezetősín

max. húzóterhelés ............................270
Vezetőtér .............................................. 22
Világítás

automatikus menet közbeni vilá-
gítás ................................................... 92
fényszóró kapcsolója ......................... 92
fényszóró vetítési távolság ................. 93
hátsó ködlámpa ................................. 92
helyzetjelző fény .................................92
irányjelző ............................................93
képernyőüzenet ............................... 289
kombinált kapcsoló ............................93
ködfényszóró ......................................92
külföldi utazás .................................... 92
távolsági fényszóró ............................ 93
tompított fényszóró ............................92
vészvillogó ..........................................93
világításkapcsoló ................................92

Világítási rendszerek
megjegyzések .................................... 92

Világításkapcsoló
kezelés ...............................................92

Visszatartórendszer
önteszt ............................................... 42

Vonóhorog
megjegyzések .................................. 270

Vonóhorog fel-/leszerelése .............. 144
Vonószem .......................................... 244
Vontatás

szerelvények méretei ....................... 270
vonóhorog fel-/leszerelése .............. 144
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Vontatásvédelem
bekapcsolás ....................................... 77
kikapcsolás ........................................ 78
működés ............................................ 77

W
WLAN

áttekintés .........................................158
be-/kikapcsolás ...............................158
beállítás ........................................... 158
párosítás biztonsági kulccsal ........... 159
párosítás WPS PBC módban .............159
párosítás WPS PIN-kóddal ................158
SSID azonosítónév módosítása ........ 159
új biztonsági kulcs generálása ......... 159

Z
Zenekeresés

szóbeli utasításlista ..........................223
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Műszerfal

Funkció oldal

: Kombinált kapcsoló 93

; Kürt

= Multimédia-rendszer kezelő-
panele 147

? Multimédia-rendszer keze-
lőelemei 153

A Kijelző (multimédia-rend-
szer) 153

B PASSENGER AIR BAG ellen-
őrző lámpák 48

C Vészvillogó 93

D Kesztyűtartó 86

E Manuális klímaberendezés
vagy 104
Automatikus klímaberende-
zés 104

F 12 V-os csatlakozóaljzat 90

G Multimédia-rendszer kezelő-
panele 153

Funkció oldal

H Kezelőpanel a következők-
höz:
Lejtmeneti sebességsza-
bályzó rendszer 128
Differenciálzár 119
Rakfelület-megvilágítás 94

I ECO start-stop funkció 111

J Manuális rögzítőfék

K Összkerékhajtás-üzemmód
kapcsolója 118

L Gyújtáskapcsoló/start-stop
nyomógomb 108

M Kormánykerék beállítása 83

N Hátsó tolóablakok kinyi-
tása/becsukása 76

O Motorháztető kireteszelése 225

P TEMPOMAT-kar 131

Q Világításkapcsoló 92
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Funkció oldal

R Kezelőpanel a következők-
höz:
Sávtartásasszisztens 142
PARKTRONIC parkolásasz-
szisztens 134
360°-os kamera 138

Funkció oldal

S Fedélzeti számítógép keze-
lőpanele 147
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Funkció oldal

: Kombinált kapcsoló 93

; Kürt

= Multimédia-rendszer kezelő-
panele 147

? Kormányon elhelyezett vál-
tókapcsolók (automatikus
sebességváltó) 113

A Multimédia-rendszer keze-
lőelemei 153

B Kijelző (multimédia-rend-
szer) 153

C PASSENGER AIR BAG ellen-
őrző lámpák 48

D Vészvillogó 93

E Kesztyűtartó 86

F Manuális klímaberendezés
vagy 104
Automatikus klímaberende-
zés 104

G 12 V-os csatlakozóaljzat 90

H Multimédia-rendszer kezelő-
panele 153

I DYNAMIC SELECT kapcsoló 112

Funkció oldal

J Kezelőpanel a következők-
höz:
Lejtmeneti sebességsza-
bályzó rendszer 128
Differenciálzár 119
Rakfelület-megvilágítás 94

K ECO start-stop funkció 111

L Manuális rögzítőfék

M Összkerékhajtás-üzemmód
kapcsolója 118

N Gyújtáskapcsoló/start-stop
nyomógomb 108

O Kormánykerék beállítása 83

P Hátsó tolóablakok kinyi-
tása/becsukása 76

Q Motorháztető kireteszelése 225

R TEMPOMAT-kar 131

S Világításkapcsoló 92
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Funkció oldal

T Kezelőpanel a következők-
höz:
Sávtartásasszisztens 142
PARKTRONIC parkolásasz-
szisztens 134
360°-os kamera 138

Funkció oldal

U Fedélzeti számítógép keze-
lőpanele 147
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Figyelmeztető és ellenőrző lámpák

Funkció oldal

: Sebességmérő 147

; ÷ ESP® 130

= · Követési távolságra
figyelmeztetés 299

? Ð Szervokormány meghi-
básodott 299

A #! Irányjelző 93

B Multifunkciós kijelző 148

C ! ABS meghibásodott 292

D ; Motordiagnosztika 300

E % Dízelmotor: előizzítás

F Fordulatszámmérő 147

G ! Manuális rögzítőfék
(piros) 294

H J Fékek (piros) 291

I Hűtőfolyadékhőmérséklet-
kijelzés 147
? Hűtőfolyadék túl
forró/hideg

J J Fékek (sárga) (nem
működik)

Funkció oldal

K ! Manuális rögzítőfék
(sárga) 294

L 6 Utasbiztonsági rend-
szer 294

M ü Biztonsági öv nincs
becsatolva 295

N K Távolsági fényszóró 92

O L Tompított fényszóró 92

P Tüzelőanyagszint kijelzése
æ Tüzelőanyagtartalék a
tüzelőanyagtartály-fedél
helyzetének kijelzésével

Q T Helyzetjelző világítás 92

R N Ködfényszóró 92

S R Hátsó ködlámpa 92

T h Abroncsnyomás-ellen-
őrzés 250

U å ESP® OFF
(ESP® KIKAPCSOLVA) 292
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Tető-kezelőegység

Funkció oldal

: Napellenzők 103

;
Bal oldali olvasó-

lámpa be-/kikapcsolása

= A Első belső világítás
be-/kikapcsolása

? Konzollámpa

A
Automatikus belső-

világítás-vezérlés be-/kikap-
csolása

B
Jobb oldali olvasó-

lámpa be-/kikapcsolása

Funkció oldal

C SOS-segélyhívó gomb
(Mercedes-Benz segélyhívó
rendszer, nem minden
országban elérhető) 196
Segélyhívó rendszer támo-
gatóakkumulátorának ellen-
őrző lámpája 236

D Szemüvegtároló rekesz 87

E Mikrofon
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Ajtó-kezelőegység

Funkció oldal

: Jobb vagy bal oldali külső
visszapillantó tükör kiválasz-
tása 100

; Külső visszapillantó tükrök
elektromos beállítása 100

= Külső visszapillantó tükrök
kihajtása 100

Funkció oldal

? Gépkocsi központi kirete-
szelése belülről 72

A W Jobb oldali oldalablak
kinyitása/becsukása 75

B W Jobb oldali hátsó oldal-
ablak kinyitása/becsukása 75

C Gyermekzár a hátsó oldalab-
lakokhoz és az utasoldali
oldalablakhoz 66

D W Bal oldali hátsó oldal-
ablak kinyitása/becsukása 75

E W Bal oldali oldalablak
kinyitása/becsukása 75

F Gépkocsi központi retesze-
lése belülről 72

G Külső visszapillantó tükrök
behajtása 100
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Szükséghelyzet és műszaki meghibásodás

Funkció oldal

: Tanksapka fedél a tüzelőa-
nyag fajtájára vonatkozó
megjegyzéseket tartalmazó
táblával, ill. QR-kóddal a
megfelelő mentési informá-
ciós kártya megállapításá-
hoz 37

; Láthatósági mellények 238

= Indítási segítség 240

? Üzemanyagok ellenőrzése
és utántöltése 262

A Behúzatás és vontatás 242,
245

B Defekt 239

Funkció oldal

C Tűzoltó készülék 239

D QR-kód a megfelelő mentési
információs kártya megálla-
pításához 37

E Vészvillogó 93

F SOS segélyhívó rendszer
gombja (nem minden
országban elérhető)

236,
237

G Elsősegélynyújtó csomag 238
Elakadásjelző háromszög 238
Autóemelő 256

H Pótkerék 252

Első ránézésre 29



Digitális kezelési útmutató kezelése

Digitális kezelési útmutató kezelése

Általános megjegyzések
Vegye figyelembe a kontroller kezelésére
vonatkozó tudnivalókat (Y oldal: 153).
Vegye figyelembe az érintőpad kezelésére
vonatkozó tudnivalókat (Y oldal: 154).

Tartalomoldalak
A vizuális kereséssel, a kulcsszókereséssel
vagy a tartalomjegyzéken keresztül a tartalo-
moldalakra lehet jutni.

X Lapozás előre és hátra: Forgassa el a kont-
rollert3.

X Teljes képernyő/animáció megjelení-
tése: Tolja el a kontrollert balra8:.

X Szöveges megjegyzések kiválasztása/
könyvjelző tárolása: Tolja el a kontrollert
jobbra9;.

X Link kiválasztása: Tolja el a kontrollert
lefelé6=.

X Tartalomoldalak elhagyása: Válassza ki a
% szimbólumot?.

X Digitális kezelési útmutató főmenüjének
megnyitása: Kattintson aÞA szimbó-
lumra.

X A rendszer megnyitja a kiválasztott menüt. A
digitális kezelési útmutató eközben a háttér-
ben továbbra is nyitva marad.

X Digitális kezelési útmutató bezárása:
Nyomja meg hosszan a kontroller mellett
lévő% gombot.

X Nyugtázza7 az arra vonatkozó üzenetet,
hogy bezárja-e a böngészőt.

30 Digitális kezelési útmutató kezelése
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Az első út előtt

Ez a kezelési útmutató, a karbantartási vagy
szervizfüzet és a kiviteltől függően változó kie-
gészítő kezelési útmutatók a gépkocsi részét
képezik. Ezeket a dokumentumokat mindig
tartsa a gépkocsiban. A gépkocsi eladásakor
adja tovább az összes dokumentumot az új
tulajdonosnak.
Az első út előtt figyelmesen olvassa el ezeket a
dokumentumokat, és ismerkedjen meg a gép-
kocsival.
Saját biztonsága és a gépkocsi hosszabb üze-
meltetési időtartama érdekében mindig tartsa
be ennek a kezelési útmutatónak az utasításait
és figyelmeztetéseit. Ezek figyelmen kívül
hagyása személyi sérülésekhez és a gépkocsi
károsodásához vezethet.

Környezetvédelem

H Környezetvédelmi megjegyzés
A Mercedes-Benz AG elkötelezte magát a
teljes körű környezetvédelem mellett.
Célunk az erőforrások takarékos felhaszná-
lása, valamint a környezet kímélése az
ember és a természet védelme érdekében.
Gépkocsijának környezetkímélő üzemelteté-
sével Ön is hozzájárulhat a környezetvéde-
lemhez.
A tüzelőanyag-fogyasztás, illetve a motor, a
sebességváltó, a fékek és a gumiabroncsok
kopása a következő két tényezőtől függ:
Ra gépkocsi üzemeltetésének körülményei-
től,
Raz egyéni vezetési stílustól.
Ön mindkét tényezőre hatással lehet. Ezért
tartsa be a következő útmutatásokat:
Üzemeltetési körülmények
RKerülje a rövid útszakaszokat, ilyenkor
ugyanis magasabb a tüzelőanyag-fogyasz-
tás.
RÜgyeljen a megfelelő abroncsnyomásra.
RNe szállítson felesleges ballasztot a gép-
kocsiban.

RHa nincs rá szükség, vegye le a tetőcso-
magtartót.
RA rendszeresen karbantartott gépkocsi
jobban kíméli a környezetet. Ezért mindig
tartsa be a szervizintervallumokat.
RA karbantartási munkákat mindig minősí-
tett szakműhelyben végeztesse el.

Egyéni vezetési stílus
RNe adjon gázt a motor indításakor.
RNe melegítse a motort álló helyzetben.
RVezessen körültekintően, és tartson meg-
felelő követési távolságot.
RKerülje a gyakori és erőteljes gyorsítást és
fékezést.
RIdőben váltson sebességet, az egyes foko-
zatokat csak a fordulatszám-tartományÔ
részéig használja ki.
RHa a közlekedési helyzet miatt várakozni
kénytelen, állítsa le a motort.
RKísérje figyelemmel a tüzelőanyag-
fogyasztást.

Roncsautó-visszavétel

Kizárólag EU-tagországbeli megrendelésre
gyártott gépkocsik esetén:
A Mercedes-Benz az Európai Unió (EU) roncsa-
utó irányelve alapján visszaveszi a roncsautót
a környezetkímélő ártalmatlanítás céljából.
Roncsautóját leadhatja a visszavételi helyek és
bontóüzemek hálózatában. Ezek az üzemek
térítésmentesen átveszik a gépkocsiját. Ezáltal
jelentős mértékben hozzájárul az újrahasznosí-
tási körforgás fenntartásához, valamint az erő-
források kíméléséhez.
A roncsautó-újrahasznosítással, az újrafeldol-
gozással, valamint a visszavétel feltételeivel
kapcsolatos további információt az adott
ország Mercedes-Benz honlapján kaphat.
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Eredeti Mercedes-Benz alkatrészek

! A légzsákok, övfeszítők, valamint az utas-
biztonsági rendszer vezérlőegységei és érzé-
kelői a jármű következő részein lehetnek
beépítve:
Rajtók,
Rajtóoszlopok,
Rküszöbök,
Rülések,
Rműszerfal,
Rkombinált műszer,
Rközépkonzol.
Ne szereljen fel ezekre a területekre semmi-
lyen tartozékot, pl. audiorendszereket. Ne
végezzen a járművön saját kezűleg javításo-
kat vagy hegesztési munkákat. Ezek követ-
keztében ugyanis csökkenhet az utasbizton-
sági rendszerek működőképessége.
A tartozékok utólagos beépítését minősített
szakműhelyben végeztesse el.

H Környezetvédelmi megjegyzés
A Mercedes-Benz AG újrahasznosított, az új
alkatrészekkel megegyező minőségű csere-
főegységeket és -alkatrészeket kínál. Ezek
használata esetén az új alkatrészekkel azo-
nos jótállási igények támaszthatók.

A Mercedes-Benz által nem jóváhagyott alkat-
részek, gumiabroncsok és keréktárcsák, vala-
mint biztonságtechnikai vonatkozású tartozé-
kok használata veszélyeztetheti a gépkocsi
üzembiztonságát. Továbbá akadályozhatja a
biztonságtechnikai vonatkozású rendszerek,
pl. a fékberendezés működését. Ezért fontos,
hogy mindig Eredeti Mercedes-Benz alkatré-
szeket vagy velük azonos minőségű alkatrésze-
ket használjon. Kizárólag a gépkocsitípusához
jóváhagyott gumiabroncsokat és keréktárcsá-
kat, valamint tartozékokat használjon.
A Mercedes-Benz az eredeti alkatrészeket és
az Ön gépkocsitípusához jóváhagyott átalakító
és tartozék alkatrészeket a megbízhatóság,
biztonság és alkalmasság tekintetében is
ellenőrzi.
A piac folyamatos megfigyelése ellenére a
Mercedes-Benz más alkatrészeket nem tud
minősíteni. A Mercedes-Benz akkor sem vállal
felelősséget az ilyen termékek Mercedes-Benz
gépkocsikban történő felhasználásáért, ha

egyes esetekben rendelkezésre áll egy hivata-
los műszaki vizsgáló állomás által kiadott jóvá-
hagyás vagy hatósági engedély.
Bizonyos alkatrészek beépítése vagy módosí-
tása csak akkor engedélyezett, ha azok megfe-
lelnek az érvényes törvényi előírásoknak. Min-
den eredeti Mercedes-Benz alkatrész megfelel
a forgalomba helyezési előírásoknak. Nem
jóváhagyott alkatrészek használata esetén
érvényét veszítheti az üzembe helyezési enge-
dély.
A következő esetekben az üzembehelyezési
engedély érvényét veszíti:
Raz üzembehelyezési engedély szerinti gépko-
csifajta megváltozik,
Ra gépkocsi veszélyt jelenthet a közlekedés
résztvevőire,
Ra kipufogógáz- vagy zajkibocsátás megnö-
vekszik.

Eredeti Mercedes-Benz alkatrészek megrende-
lésekor mindig adja meg a gépkocsi azonosító
számot (FIN) (Y oldal: 260) és a motorszámot
(Y oldal: 260).

Szerelvények, felépítmények, alkat-
részek beszerelése és átalakítások

! Biztonsági okokból csak olyan felépítmé-
nyeket készíttessen és szereltessen fel,
amelyek megfelelnek a vonatkozó érvényes
Mercedes-Benz irányelveknek. A felépítmé-
nyekre vonatkozó irányelvek szavatolják,
hogy az alváz és a felépítmény egy egységet
alkosson, ezáltal elérhetővé téve a lehető
legnagyobb üzem- és menetbiztonságot.
Biztonsági okokból a Mercedes-Benz azt
javasolja, hogy:
Rne hajtson végre egyéb változtatást a jár-
művén,
Ramennyiben mégis el kíván térni a felépít-
ményekre vonatkozó, jóváhagyott irányel-
vektől, kérje ehhez a Mercedes-Benz hoz-
zájárulását.

A biztonsági kockázatokat nem zárják ki
sem az akkreditált tanúsítóhelyek által kia-
dott tanúsítványok, sem a hatósági engedé-
lyek.

Vegye figyelembe az eredeti Mercedes-Benz
alkatrészekkel kapcsolatos információt
(Y oldal: 32).
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A Mercedes-Benz felépítményekre vonatkozó
irányelveit az interneten, a https://bb-
portal.mercedes-benz.com címen találja
meg.
Ott megtalálja az érintkező-kiosztással és a
biztosítékok cseréjével kapcsolatos informá-
ciót is.
További információért forduljon bizalommal
bármelyik minősített szakműhelyhez.
A gépkocsin olyan csekélynek tűnő változtatá-
sok végrehajtása sincs engedélyezve, mint pl.
a téli üzemmódban felszerelt hűtőburkolat. Ne
takarja le a motorhűtőt. Ne használjon hővédő
betétet, rovarok elleni védőhuzatot vagy
hasonló eszközt.
Ellenkező esetben a gépjármű-diagnosztikai
rendszer által meghatározott értékek nem a
valóságot fogják tükrözni. Néhány országban a
valós motordiagnosztikai adatok nyomon
követhető rögzítését törvény írja elő, és ennek
bármikor kinyerhetőnek és kifogástalannak
kell lennie.

Kezelési útmutató

Ebben a kezelési útmutatóban megtalálható az
Ön gépkocsijához rendelhető összes modell,
valamint olyan széria- és extra felszereltség
leírása, amely a jelen útmutató összeállításá-
nak befejezésekor szerepelt a kínálatban.
Országonkénti eltérések előfordulhatnak. Fel-
hívjuk figyelmét, hogy gépkocsijában nem fel-
tétlenül található meg az összes leírt funkció.
Ez a biztonságtechnikai vonatkozású rendsze-
rekre és funkciókra is vonatkozik. Az Ön gép-
kocsijának kivitele ezért eltérhet az itt közölt
leírástól, illetve ábráktól.
Gépkocsijának eredeti adásvételi dokumentá-
ciójában az Ön gépkocsijában megtalálható
összes rendszer szerepel.
A kivitellel és a kezeléssel kapcsolatos kérdé-
seivel forduljon bizalommal bármelyik
Mercedes-Benz szerződéses szervizhez.
A kezelési útmutató és a szervizfüzet fontos
dokumentum, ezért ajánlatos ezeket a gépko-
csiban tartani.

Digitális és nyomtatott kezelési
útmutató

A digitális kezelési útmutató (csak bizonyos
országokban) nem frissül elektronikusan.
Módosítások csak a nyomtatott kezelési útmu-
tató kiegészítésein keresztül érhetők el.
Feltétlenül tartsa be a nyomtatott kezelési
útmutatót, valamint a kezelési útmutatóra
vonatkozó kiegészítéseket.

Üzembiztonság

G FIGYELEM
Ha nem végezteti el az előírt szerviz- vagy
karbantartási munkákat vagy a szükséges
javításokat, akkor működési zavarok vagy
rendszerleállások léphetnek fel, ami baleset-
veszélyt idézhet elő!
Az előírt szerviz‑ vagy karbantartási munká-
kat, valamint a szükséges javításokat mindig
minősített szakműhelyben végeztesse el.

G FIGYELEM
Az elektronikus alkatrészeken, azok szoftve-
rein, valamint kábelezésén végzett módosí-
tások befolyásolhatják azok és/vagy egyéb,
hálózatba kapcsolt alkatrészek funkcióját.
Ez érintheti főként a biztonsági szempontból
releváns rendszereket. Ezáltal előfordulhat,
hogy azok nem működnek rendeltetéssze-
rűen és/vagy veszélyeztetik a gépkocsi
üzembiztonságát. Megnövekedett baleset-
és sérülésveszély áll fenn!
Ne végezzen beavatkozást a kábeleken,
valamint az elektronikus alkatrészeken vagy
azok szoftverein. A elektromos és elektroni-
kus készülékeken esedékes műveleteket
mindig minősített szakműhelyben végez-
tesse el.

Ha módosítja a fedélzeti elektronikát, az
üzembe helyezési engedély érvényét veszíti.
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A következő esetekben a gépkocsi károsod-
hat:
RA gépkocsi felül, pl. magas járdaszegélyen
vagy földutakon.
RA gépkocsi túl gyorsan halad át valamilyen
akadályon, pl. egy járdaszegélyen, fekvőren-
dőrön vagy kátyún.
RNehéz tárgy csapódik a padlólemezhez vagy
a futómű alkatrészeihez.

A karosszéria, a padlólemez, a futómű alkatré-
szei, a keréktárcsák vagy a gumiabroncsok
ilyen vagy ehhez hasonló esetekben nem lát-
ható módon is megsérülhetnek. Az ilyen
módon sérült részegységek váratlanul meghi-
básodhatnak, ill. baleset esetén a fellépő ter-
heléseket többé már nem képesek megfe-
lelően felvenni.

G FIGYELEM
Ha éghető anyagok, pl. falevelek, fű vagy
gallyak érintkeznek a kipufogóberendezés
forró részeivel, azok meggyulladhatnak. Ez
tűzveszélyes!
Laza talajon vagy terepen történő haladás-
kor rendszeresen ellenőrizze a gépkocsi
alját. Fordítson különös gondot a becsípő-
dött növényi részek vagy más éghető
anyagok eltávolítására. Sérülések esetén
azonnal értesítsen egy minősített szakmű-
helyt.

Haladéktalanul ellenőriztesse és javíttassa
meg a gépkocsit minősített szakszervizben. Ha
továbbhaladáskor a menetbiztonság csökkené-
sét észleli, haladéktalanul álljon meg a for-
galmi viszonyoknak megfelelően. Ebben az
esetben értesítsen egy minősített szakszervizt.

G FIGYELEM
Az egészségkárosító hatású és agresszívan
reagáló anyagok esetében a teljesen zárt
tartályokból is szivároghatnak ki gázok és
folyadékok. Ha ezeket az anyagokat a jármű
utasterében szállítja, menet közben csök-
kenhet a koncentrálóképessége és károsod-
hat az egészsége. Ezen kívül az elektromos
részegységekben működési zavarok, rövid-
zárlatok és rendszerhibák léphetnek fel. Ez
tűz- és balesetveszélyt okozhat!

Ne tároljon és szállítson egészségkárosító
hatású és/vagy agresszívan reagáló anyagot
a jármű utasterében.

Egészségkárosító hatású és/vagy agresszívan
reagáló anyagok pl. a következők:
Roldószer,
RTüzelőanyag
Rolajok és zsírok,
Rtisztítószerek,
Rsavak.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Elektromágneses összeférhetőség
A gépkocsi részegységeinek elektromágneses
összeférhetőségét az UN-R 10 rendelet min-
denkori hatályos változata alapján ellenőrizték
és hagyták jóvá.

Rádióhullámú átvitelt alkalmazó gép-
kocsi-részegységek

Rádióhullámú átvitelt alkalmazó gép-
kocsi-részegységek
Kizárólag EU-tagországbeli és EFTA-
országok megrendelésre gyártott gépko-
csik esetén:
A következő megjegyzés a gépkocsi összes
rádióhullámú átvitelt alkalmazó részegységére,
valamint a gépkocsiba épített összes informá-
ciós rendszer és kommunikációs eszközökre
érvényes:
A gépkocsi rádióhullámú átvitelt alkalmazó
részegységei megfelelnek a 2014/53/EU
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak. További információért
forduljon bizalommal bármelyik Mercedes-
Benz szerződéses szervizhez.
Csak Ukrajna esetében:
A gyártó kijelenti, hogy a gépkocsi rádiórend-
szerei megfelelnek a rádió adó-vevő készülé-
kekre vonatkozó műszaki előírásoknak.
További információért forduljon bizalommal
bármelyik Mercedes-Benz szerződéses szerviz-
hez.
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Gyártói címek
Az alábbiakban azon rádióhullámú részegysé-
gek gyártóinak címei találhatók, amelyeknek
mérete vagy sajátossága nem teszi lehetővé,
hogy ezek az adatok a készüléken legyenek
feltüntetve.
Rádiós zárrendszer:
Marquardt GmbH, Schloßstraße 16, 78604
Rietheim, Németország
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger
Straße 17, 42551 Velbert, Németország
Abroncsnyomás-ellenőrzés szenzorai:
Schrader Electronics Ltd., 11 Technology Park,
Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Észak-Írország
Mobil kommunikáció és telematika:
Alpine Electronics Inc., 20-1 Yoshima-Kogyo-
danchi, Iwaki-Shi Fukushima-Ken, Japán

Rádióhullámú részegységek gépkocsi-
ban való alkalmazásának módja
i A kiválasztott kiviteltől vagy az adott
országba szállított változattól függően gép-
kocsijában bizonyos körülmények között
nem minden rádió adó-vevő berendezés áll
rendelkezésre.

Frekvencia-
tartomány

Technológia Adóteljesít-
mény/
mágneses
térerősség

433 MHz
(433,05–
434,79 MHz)

Rádiós zár-
rendszer,
abroncsnyo-
más-ellenőr-
zés

≤ 10 mW
e.r.p.

2,4 GHz-es
ISM-sáv
(2400–
2483,5 MHz)

Bluetooth ≤ 100 mW
e.i.r.p.

Autóemelő
Eredeti megfelelőségi nyilatkozat másolata
DECLARATION OF "CE" CONFORMITY
1. The undersigned, Mr. Tony Fabiano, repre-

senting the manufacturer, herewith decla-
res that the machinery described below
fulfils all the relevant provisions of:

Directive 2006/42/EC, on Machinery
2. Description of the manchinery

a)
Part Name: JACK COMPL
b)
Function: lifting motor vehicle
c)
Model: H60B
d)
OEM: Nissan
e)
Part Number: 99550 5XA0A

3. Manufacturer:
4. Flex-N-Gate / Ventra, 65 Industrial Road,

Tottenham, ON CANADA L0W 1W0
5. Person authorised to compile the technical

file:
Xavier Duro
Product Engineer
FNG - BARCELONA
Avda de la Riera, 7-9
San Just Desvern, Barcelona
Spain 08960

6. Applicable Harmonizing Standards:
99551 NDS01

7. Other Standards or Specifications:
NES M 0301, AS2693-1993

8. Done at:
Bradfort, Ontraio

9. Date:
Jun-8-2017
Tony Fabiano
Director of Engineering
FlexNGate/Ventra
Bradford Product Development Centre

Diagnosztikai csatlakozók

A diagnosztikai csatlakozó arra szolgál, hogy
minősített szakműhelyben diagnosztikai készü-
lékeket csatlakoztassanak hozzá.

G FIGYELEM
Ha készülékeket csatlakoztat a gépkocsi
diagnosztikai csatlakozójára, az zavart okoz-
hat a gépkocsi egyes rendszereinek a műkö-
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désében. Ez hátrányosan befolyásolhatja a
gépkocsi üzembiztonságát. Balesetveszély
áll fenn!
Csak olyan készülékeket csatlakoztasson a
gépkocsi diagnosztikai csatlakozójára, ame-
lyek használata bevizsgált és veszélytelen.

Motorteljesítmény módosítása

! A teljesítmény növelése a következőket
okozhatja:
Rmegváltoztathatja a károsanyag-kibocsá-
tási értékeket,
Rüzemzavar léphet fel,
Rközvetett károk keletkezhetnek.
A motor üzembiztonsága nem minden eset-
ben szavatolható.

Ha megnöveli a gépkocsi motorteljesítményét
(pl. a motormenedzsment módosításával),
elveszíti a jótállásra való jogosultságát.
Ha mégis megnöveli a gépkocsi motorteljesít-
ményét:
Rigazíttassa a gumiabroncsokat, a futóművet,
a fékrendszert és a motorhűtőrendszert a
megnövekedett motorteljesítményhez,
Rvizsgáztassa le újból a gépkocsit,
Rjelentse be a teljesítményváltozást a biztosí-
tójánál.

Ellenkező esetben az üzembehelyezési enge-
dély és a gépkocsi biztosítása érvényét veszti.
Ha eladja a gépkocsit, tájékoztassa a vevőt a
megváltoztatott motorteljesítményről. Ellen-
kező esetben — az érvényben levő jogszabá-
lyoktól függően — ez büntethető lehet.

Minősített szakműhely

A minősített szakműhely rendelkezik a szüksé-
ges szaktudással, szerszámokkal és képzett-
séggel a gépkocsin elvégzendő teendők szak-
szerű végrehajtásához. Ez fokozottan érvényes
a biztonságtechnikai vonatkozású munkákra.
Tartsa be a karbantartási vagy szervizfüzet
útmutatásait.

Gépkocsiján a következő munkákat mindig
minősített szakműhelyben végeztesse el:
Rbiztonságtechnikai vonatkozású munkák,
Rszerviz- és karbantartási munkák,
Rjavítási munkák,
Rmódosítások, valamint alkatrészek beszere-
lése és egyéb átalakítások,
Relektronikus alkatrészeken végzett munkák.
Ehhez egy Mercedes-Benz szerződéses szerviz
igénybevételét javasoljuk.

Gépkocsi regisztrálása

Előfordulhat, hogy a Mercedes-Benz arra uta-
sítja szerződéses szervizeit, hogy meghatáro-
zott gépkocsikon műszaki felülvizsgálatot
végezzenek. Ezek a műszaki felülvizsgálatok a
gépkocsik minőségének vagy biztonságának
növelését szolgálják.
A Mercedes-Benz csak akkor tudja Önt a gép-
kocsi-felülvizsgálati teendőkről tájékoztatni, ha
rendelkezésére állnak az Ön regisztrációs ada-
tai.
A következő esetekben előfordulhat, hogy gép-
kocsija még nincs az Ön nevére regisztrálva:
Rgépkocsiját nem hivatalos márkakereskedő-
től vásárolta,
Rgépkocsiját még nem vizsgálták át
Mercedes-Benz szerződéses szervizben.

Ezért javasoljuk, hogy regisztráltassa gépko-
csiját valamelyik Mercedes-Benz szerződéses
szervizben. Minél hamarabb tájékoztassa a
Mercedes-Benz vállalatot a címe, illetve a gép-
kocsi üzembentartója megváltozásáról. Erre
lehetőség van pl. egy Mercedes-Benz szerző-
déses szervizben.

Gépkocsi rendeltetésszerű haszná-
lata

A figyelmeztető matricák eltávolítása esetén
előfordulhat, hogy Ön vagy mások nem ismerik
fel a veszélyt. Hagyja a figyelmeztető matricá-
kat a helyükön.
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A gépkocsi használata során vegye figyelembe
a következőket:
Ra jelen kezelési útmutató biztonsági utasítá-
sait,
Ra gépkocsi műszaki adatait,
Ra közlekedési szabályokat és előírásokat,
Ra gépjárművekre vonatkozó jogszabályokat
és biztonsági szabványokat.

REACH-rendelettel kapcsolatos tud-
nivalók

Kizárólag EU-tagországbeli és EFTA-
országok megrendelésre gyártott gépko-
csik esetén:
A REACH-rendelet (1907/2006/EK rendelet,
33. cikk) tájékoztatási kötelezettséget ír elő a
különös aggodalomra okot adó anyagokkal
(SVHC) kapcsolatban.
A Mercedes-Benz AG legjobb tudása szerint jár
el, hogy elkerülje ezen SVHC-anyagok alkalma-
zását és használatát, valamint hogy lehetővé
tegye ügyfelei számára az anyagok biztonsá-
gos kezelését. A Mercedes-Benz AG beszállítói
tájékoztatása és belső termékinformációja
alapján ismertek olyan SVHC-anyagok, melyek
0,1 tömegszázaléknál nagyobb mennyiségben
vannak jelen a gépkocsi egyes termékeiben.
További információt a következő weboldalakon
talál:
Rhttps://reach.daimler.com/de/home/
(német nyelven)
Rhttps://reach.daimler.com/en/home/
(angol nyelven)

QR-kódok a mentési információs kár-
tyához

A tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedélen és a
gépkocsi azzal szemközti oldalának B-oszlopán
QR-kódok találhatók.
Baleset esetén a mentőszolgálat egységei a
QR-kódok segítségével gyorsan megállapíthat-
ják, melyik mentési információs kártya tartozik
az Ön gépkocsijához. Az aktuális mentési
információs kártya könnyen áttekinthető for-
mában tartalmazza a gépkocsijára vonatkozó
legfontosabb adatokat, pl. az elektromos veze-
tékek elhelyezkedését.

További információt a https://www.mercedes-
benz.de/qr-code weboldalon talál.

Kellékszavatosság

! A gépkocsi szabályszerű üzemeltetéséhez,
valamint a gépkocsi esetleges károsodásá-
hoz vegye figyelembe a jelen kezelési útmu-
tatót. A gépkocsin a jelen utasítások meg-
sértése miatt keletkező károkra nem terjed
ki a Mercedes-Benz szavatossága, valamint
az új vagy használt gépkocsikra vonatkozó
garanciája sem.

Gépkocsi adatainak tárolása

Elektronikus vezérlőegységek
Az Ön gépkocsija elektronikus vezérlőegysé-
gekkel van felszerelve. Ezek közül némelyek
gépkocsijának biztonságos működéséhez
szükségesek, némelyek pedig a vezetéshez
nyújtanak támogatást (menetasszisztens rend-
szerek). Ezenkívül gépkocsija kényelmi és szó-
rakoztató funkciókat nyújt, amelyek használa-
tát szintén az elektronikus vezérlőegységek
teszik lehetővé.
Az elektronikus vezérlőegységek adattárolókat
tartalmaznak, amelyek a gépkocsi állapotával,
az alkatrészek igénybevételével, a karbantar-
tási igényekkel, valamint a műszaki esemé-
nyekkel és hibákkal kapcsolatos műszaki ada-
tok ideiglenes vagy tartós tárolására képesek.
Ezek az adatok általánosan dokumentálják egy
alkatrész, egy modul, egy rendszer vagy a kör-
nyezet állapotát, például:
Ra rendszer részegységeinek üzemállapota
(pl. töltöttségi szintek, akkumulátor állapota,
abroncsnyomás),
Ra gépkocsi és egyes részegységeinek álla-
potüzenetei (pl. kerékfordulatszám/sebes-
ség, mozgás lassulása, keresztirányú gyor-
sulás, becsatolt biztonsági övek kijelzése),
Rüzemzavarok és meghibásodások a fontos
rendszerkomponensekben (pl. világítás,
fékek),
Rinformáció a gépkocsit károsító események-
ről,
Ra rendszerek reakciói a speciális közleke-
dési helyzetekben (pl. egy légzsák kioldó-
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dása és a stabilitásszabályozó rendszerek
működésbe lépése),
Rkörnyezeti viszonyok (pl. hőmérséklet, eső-
szenzor).

A vezérlőegység működésének támogatásán
kívül ezek az adatok a hibák felismerésére és
elhárítására, valamint a gépkocsifunkciók
gyártó általi optimalizálására szolgálnak. Ezek-
nek az adatoknak a nagy része gyorsan válto-
zik, és csak a gépkocsin belül kerül feldolgo-
zásra. Az adatoknak csak egy kis részét tárol-
ják az esemény- vagy hibatárolók.
A szervizszolgáltatások igénybevételekor a
szervizhálózat (pl. javítóműhely, gyártó) mun-
katársai vagy harmadik fél (műszaki segély-
szolgálat) kiolvashatja a gépkocsiból a műszaki
adatokat. Szervizszolgáltatások pl. a javítási
szolgáltatások, a karbantartási folyamatok, a
garanciális esetek és a minőségbiztosítási
intézkedések. A kiolvasás a gépkocsiban talál-
ható, törvény által előírt diagnosztikai csatla-
kozón keresztül történik. A szervizhálózat vagy
harmadik fél mindenkori műhelyei gyűjtik, fel-
dolgozzák és felhasználják az adatokat. Ezek
az adatok dokumentálják a gépkocsi műszaki
állapotát, segítenek a hibák megtalálásában és
a minőség javításában, valamint adott esetben
továbbításra kerülnek a gyártó felé. Ezenkívül
a gyártót köti a termékfelelősség. Ehhez a
gyártónak szüksége van a gépkocsik műszaki
adataira.
A gépkocsiban található hibatárolókat szerviz-
ben, a javítási vagy karbantartási munkálatok
során lehet alaphelyzetbe állíttatni.
A kiválasztott felszereltségtől függően saját
maga tölthet fel adatokat a gépkocsi kényelmi
és infotainment funkcióiba.
Ilyenek például a következők:
Rmultimédiás adatok, pl. zenék, filmek vagy
képek a beépített multimédia-rendszeren
történő lejátszáshoz,
Rcímjegyzékadatok beépített kihangosítóbe-
rendezéssel vagy beépített navigációs rend-
szerrel együtt történő használathoz,
Rmegadott navigációs célok,
Radatok az internetes szolgáltatások haszná-
latáról.

Ezek az adatok a gépkocsiban vagy az ahhoz
csatlakoztatott készüléken lehetnek tárolva
(pl. okostelefon, USB-memória vagy MP3-leját-
szó). Ha ezek az adatok a gépkocsiban vannak
tárolva, akkor azokat bármikor törölheti. Ezen
adatok harmadik fél számára történő átadása

kizárólag az Ön kérésére történik, elsősorban
az online szolgáltatások keretében, az Ön által
kiválasztott beállításoknak megfelelően.
A kényelmi/egyéni beállítások a gépkocsiban
tárolhatók és bármikor módosíthatók.
Ezek közé tartoznak a mindenkori felszerelt-
ségtől függően pl. a következők:
Rülések és kormánykerék helyzetének beállí-
tásai,
Rfutóműhangolás és klímabeállítások,
Rtestreszabások, pl. belső világítás.
Amennyiben gépkocsija megfelelően felszerelt,
okostelefont vagy egy másik mobil végkészülé-
ket csatlakoztathat a gépkocsihoz. Azt a gép-
kocsiba beszerelt kezelőelemekkel vezérelheti.
Ennek során a multimédia-rendszer megjele-
nítheti, illetve lejátszhatja az okostelefonon
lévő képeket és hangokat. Egyúttal a rendszer
bizonyos információt továbbít okostelefonjára.
Ilyen információ – a beépítés mindenkori mód-
jának függvényében pl.:
Rgépkocsi általános állapota,
Rhelyzetadatok.
Ez lehetővé teszi az okostelefon bizonyos
alkalmazásainak (pl. navigáció és zeneleját-
szás) használatát. Az okostelefon és a gépko-
csi között nem történik további interakció,
különösen a gépkocsi adataihoz való aktív hoz-
záférés. A további adatfeldolgozás módját a
mindenkor használt alkalmazás szolgáltatója
határozza meg. A mindenkori alkalmazástól és
okostelefonjának operációs rendszerétől függ,
hogy Ön tud-e, illetve milyen beállításokat tud
elvégezni.

Online szolgáltatások

Rádiós hálózati kapcsolat
Ha gépkocsija fel van szerelve rádiós hálózati
kapcsolattal, ez lehetővé teszi az adatcserét
gépkocsija és további rendszerek között. A
rádiós hálózati kapcsolatot a gépkocsi saját
adó- és vevőkészüléke vagy az Ön által besze-
relt mobil végkészülékek (pl. okostelefonok)
teszik lehetővé. Ezen a rádiós hálózati kapcso-
laton keresztül használhatók az online funk-
ciók. Ide sorolhatók a gyártó vagy más szolgál-
tatók által rendelkezésre bocsátott online szol-
gáltatások és alkalmazások.
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Gyártó által nyújtott szolgáltatások
A gyártó online szolgáltatásai esetén az adott
funkciókhoz a gyártó egy megfelelő helyen (pl.
kezelési útmutató, a gyártó weboldala) leírást
és azzal kapcsolatos adatvédelmi jogi informá-
ciót mellékel. Az online szolgáltatások igény-
bevételéhez személyes adatok felhasználására
kerülhet sor. Ezért az adatcsere pl. a gyártó
erre a célra kialakított IT rendszereivel létreho-
zott, védett csatlakozáson keresztül valósul
meg. A személyes adatoknak a szolgáltatások
rendelkezésre állásából következő megszer-
zése, feldolgozása és felhasználása kizárólag
törvényes engedély vagy beleegyezés alapján
történik.
Rendszerint aktiválhatja vagy deaktiválhatja a
(részben díjköteles) szolgáltatásokat és funkci-
ókat. Ez bizonyos esetekben a gépkocsi teljes
adatátvitelére is vonatkozik. Ez alól kivételt

jelentenek főleg a törvényben előírt funkciók
és szolgáltatások (pl. a „E-Call” nevű közleke-
dési segélyhívó rendszer).

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatá-
sok
Ha lehetőség van más szolgáltatók online szol-
gáltatásának használatára, ezekért a szolgálta-
tásokért, valamint az adatvédelmi és felhasz-
nálási feltételekért a mindenkori szolgáltató
felel. Az ilyenkor cserélt tartalmakat a gyártó
nem befolyásolhatja.
Ezért tájékozódjon a mindenkori szolgáltatónál
a személyes adatok harmadik fél által nyújtott
szolgáltatások keretében történő megszerzé-
sének és felhasználásának módjáról, mértéké-
ről és céljáról.

Mercedes-Benz Service24h

Ha gépkocsiját nem lehet beindítani, vagy Ön útközben műszaki meghibásodást tapasztal, a
Mercedes-Benz Service24h az év 365 napján, a nap minden szakában az Ön rendelkezésére áll
egész Európa területén. A Mercedes-Benz Service24h segélyhívó központot az alább felsorolt
telefonszámokon érheti el.
Kizárólag az Ön országához tartozó telefonszámot hívja.
Kérjük, készítse elő a következő adatokat, hogy a lehető leggyorsabban segítséget nyújthassunk:
Rszemélyes adatok,
Rtelefonszám, amelyen Ön elérhető,
Rgépkocsimodell és rendszám,
Relső forgalomba helyezés időpontja,
Rgépkocsi aktuális helyzete,
Rmeghibásodás fajtája.
Mercedes-Benz Service24h telefonszámai (Európa)

Ország 24 órás szerviz forródrót Egyéb telefonszámok

Andorra 00800 1 777 77771 +34 91 375 30 672

Belgium 00800 1 777 77771 +32 2 554 17 272

Bulgária 00800 1 777 77771 +359 29 35 86 202

Dánia 00800 1 777 77771 +45 35 15 80 562

Németország 00800 1 777 77771 +49 69 953072772

Észtország 00800 1 777 77771 +372 88 01 5862

1 Díjmentes; kivételes esetekben egyes mobiltelefonhálózat-szolgáltatóknál költségek merülhetnek fel.
2 díjfizetés ellenében
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Ország 24 órás szerviz forródrót Egyéb telefonszámok

Finnország 00800 1 777 77771 +358 9 81 710 0282

Franciaország 00800 1 777 77771 +331499321072

Gibraltár 00800 1 777 77771 +34 91 375 30 672

Görögország 211 211 15 562 +3021121115562

Nagy-Britannia és Észak-Íror-
szág

00800 1 777 77771 +44 207-975-70772

Írország 00800 1 777 77771 +353 1 60503772

Izland 664 21302 +354 664 21302

Olaszország (és Vatikánállam) 00800 1 777 77771 +3902754197772

Horvátország 0800 10 402 +385 1 3644 8732

Lettország 00800 1 777 77771 +371 66 09 05 002

Liechtenstein 00800 1 777 77771 +41 44 439 15 672

Litvánia 00800 1 777 77771 +370 52 14 30 832

Luxemburg 00800 1 777 77771 +352 296 969 56 172

Málta +356800628602 +356277807412

Monaco 00800 1 777 77771 +331499321072

Hollandia 00800 1 777 77771 +31 206 545 2772

Norvégia 00800 1 777 77771 +47 23 50 03712

Ausztria 00800 1 777 77771 +43 1 50 222 1 7772

Lengyelország 00800 1 777 77771 +48 22 354 40 012

Portugália 00800 1 777 77771 +3512106081032

Románia 0800 6723 892 +40 311 30 50 272

Oroszország +800 1 777 77771 +749570597642

Svédország 00800 1 777 77771 +46 85 19 93 1182

Svájc 00800 1 777 77771 +41 44 439 15 672

Szerbia 08001910492 +3811143003062

Szlovák Köztársaság 00800 1 777 77771 +421 2 501026012

Szlovénia 00800 1 777 77771 +386 1 888 81 172

Spanyolország 00800 1 777 77771 +34 91 375 30 672

1 Díjmentes; kivételes esetekben egyes mobiltelefonhálózat-szolgáltatóknál költségek merülhetnek fel.
2 díjfizetés ellenében
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Ország 24 órás szerviz forródrót Egyéb telefonszámok

Cseh Köztársaság 00800 1 777 77771 +420 296 335 6012

Törökország 44462442 +90 212 444 62 442

Ukrajna 08005001603 +3805031177332

Magyarország 00800 1 777 77771 +36-1-23553012

Fehéroroszország +375 17 309 99 992 +375 29 603 99 992

Ciprus (Észak) 444 87 872 +90 392 444 87872

Ciprus (Dél) 00800 1 777 77771 +357 22 02 26 762

Kizárólag az Ön országához tartozó telefonszámot hívja.

Szerzői jog

A gépkocsiban használt szabad és nyílt forrás-
kódú szoftverek licenceiről további tudnivaló-
kat a gépkocsidokumentáció-mappában lévő
adathordozón talál.

1 Díjmentes; kivételes esetekben egyes mobiltelefonhálózat-szolgáltatóknál költségek merülhetnek fel.
2 díjfizetés ellenében
3 Belföldön díjmentes; kivételes esetekben azonban egyes mobiltelefonhálózat-szolgáltatóknál költségek
merülhetnek fel.
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Utasbiztonsági rendszer

Utasbiztonsági rendszer által nyúj-
tott védelem
A visszatartórendszer a következőket foglalja
magában:
Rbiztonságiöv-rendszer,
RLégzsákok
RGyermekbiztonsági rendszer
Rgyermekülés-rögzítők.
A visszatartórendszer baleset esetén csök-
kentheti annak kockázatát, hogy az utasok a
gépkocsi-belsőtérben található részeknek
ütközzenek. Emellett a visszatartórendszer
baleset esetén csökkentheti az utasokra ható
terhelést.
Csak a megfelelően becsatolt biztonsági öv
képes kellően hatékony védelmet nyújtani. A
felismert baleseti helyzettől függően az övfe-
szítők és/vagy a légzsákok kiegészítik a meg-
felelően becsatolt biztonsági övet. Az övfeszí-
tők és/vagy légzsákok nem minden balesetnél
lépnek működésbe.
Annak érdekében, hogy a visszatartórendszer
kellően hatékony védelmet nyújthasson, min-
den gépkocsiutasnak be kell tartania a követ-
kezőket:
RBiztonsági öv megfelelő becsatolása.
RKözel egyenes üléshelyzetben, az üléstámlá-
nak dőlve kell ülnie.
RLehetőleg úgy kell ülnie, hogy lábai a padlón
legyenek.
RAz 1,50 m alatti magasságú utasoknak min-
dig az Ön gépkocsijához megfelelő kiegé-
szítő visszatartórendszerben rögzítve kell
utazniuk.

A sérülések és a halálesetek bekövetkezését
azonban egyetlen manapság forgalomban lévő
rendszer sem képes minden baleseti helyzet-
ben teljes mértékben kizárni. A biztonsági öv
és a légzsák általában nem nyújt védelmet
különösen olyan tárgyakkal szemben, amelyek
kívülről hatolnak be a gépkocsiba. A kinyíló
légzsák okozta sérülések kockázata sem zár-
ható ki teljesen.

Utasbiztonsági rendszer által nyúj-
tott védelem korlátozása

G FIGYELEM
Az utasbiztonsági rendszer a rajta elvégzett
módosítások után nem képes tovább a ren-
deltetésszerű működésre. Az utasbiztonsági
rendszer ezután nem képes az elvárt módon
védeni a jármű utasait, és megtörténhet,
hogy pl. egy balesetnél nem működik, vagy
váratlanul aktiválódik. Fokozott sérülésve-
szély vagy akár életveszély áll fenn!
Soha ne módosítsa az utasbiztonsági rend-
szer részeit. Soha ne végezzen beavatkozá-
sokat a kábelezésen, az elektronikai
részegységeken, illetve azok szoftverén.

Amennyiben a gépkocsit testi fogyatékkal élő
személyhez kell igazítani, forduljon minősített
szakműhelyhez. Azt javasoljuk, hogy csak
olyan vezetéssegítőket használjon, amelyeket
a Mercedes-Benz az Ön gépkocsijához jóváha-
gyott.

Utasbiztonsági rendszer működőké-
pessége
Bekapcsolt gyújtásnál az önteszt során világít
a visszatartórendszer 6 figyelmeztető
lámpa. A lámpa legkésőbb pár másodperccel a
gépkocsi indítása után kialszik. A visszatartó-
rendszer részegységei üzemkészek.

Utasbiztonsági rendszer működésé-
nek zavara
Az alábbi esetekben az utasbiztonsági rend-
szer üzemzavara áll fenn:
RBekapcsolt gyújtás esetén nem világít az
utasbiztonsági rendszer 6 figyelmeztető
lámpája.
RMenet közben folyamatosan világít vagy
ismétlődően felvillan az utasbiztonsági rend-
szer 6 figyelmeztető lámpája.

G FIGYELEM
Az utasbiztonsági rendszer meghibásodása
esetén annak részegységei indokolatlanul
aktiválódhatnak, vagy előfordulhat, hogy
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baleset során nem lépnek megfelelően
működésbe. Ilyen részegység lehet pl. az
övfeszítő vagy a légzsák. Sérülésveszély áll
fenn!
Haladéktalanul ellenőriztesse és javíttassa
meg az utasbiztonsági rendszert minősített
szakműhelyben.

Utasbiztonsági rendszer működése
baleset esetén
Az utasbiztonsági rendszer működését az ütkö-
zés megállapított súlyossága és a lejátszódó
baleset fajtája határozza meg:
Rfrontális ütközés,
Roldalirányú ütközés,
Rfelborulás.
Az utasbiztonsági rendszer részegységeinek
aktiválási határértékeit a gépkocsi különböző
részein mért szenzorértékek kiértékeléséből
határozza meg a rendszer. Ez a folyamat előre-
látó jellegű. Az utasbiztonsági rendszer
részegységeinek a kellő időben, az ütközés
kezdetekor kell kioldódniuk.
A légzsákkioldás nem függ azoktól a jellemzők-
től, amelyek csak az ütközés után láthatók
vagy mérhetők. Ezek nem is előjelei a légzsák
felfúvódásának.
A gépkocsi jelentős mértékben deformálódhat
anélkül, hogy a légzsákok kinyílnának. Ez
akkor következik be, ha az ütközés csak
viszonylag könnyen deformálódó alkatrészeket
érint, és a gépkocsi lassulása nem nagy mér-
tékű. Ezzel ellentétben a légzsák olyankor is
kinyílhat, ha a gépkocsi csak kismértékben
deformálódik. Ha pl. a gépkocsi nagyon merev
részei, pl. a hossztartók kapnak ütést, a gép-
kocsi lassulásának mértéke elegendő lehet a
kioldáshoz.

Az utasbiztonsági rendszer részegységei egy-
mástól függetlenül aktiválódhatnak vagy
működésbe léphetnek:

Részegység Felismert aktivá-
lási helyzet

Övfeszítő Frontális ütközés,
oldalirányú ütközés,
felborulás

Vezetőoldali légzsák,
utaslégzsák és térd-
légzsák

Frontális ütközés

Oldallégzsák Oldalirányú ütközés

Függönylégzsák Oldalirányú ütközés,
frontális ütközés

Baleset esetén az utaslégzsák csak abban az
esetben nyílhat ki, ha a PASSENGER AIR BAG
OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa
nem világít. Ha az utasülés foglalt, az utazás
előtt és közben gondoskodjon az utaslégzsák
megfelelő állapotáról (Y oldal: 48).

G FIGYELEM
A légzsák kioldása után annak alkatrészei
felforrósodnak. Sérülésveszély áll fenn!
Ne érintse meg a légzsák részeit. A kioldott
légzsákot haladéktalanul cseréltesse ki
minősített szakműhelyben.

i A Mercedes-Benz azt javasolja, hogy bale-
set után vontassa el a gépkocsit egy minősí-
tett szakműhelybe. Ez különösen vonatkozik
arra az esetre, ha egy övfeszítő vagy légzsák
működésbe lépett.

A légzsákok kioldásakor, ill. az övfeszítők
működésbe lépésekor robbanó hang hallható,
és por áramolhat ki.
RA robbanó hang rendszerint nem károsítja a
hallást.
RA kilépő por általában nem egészségkáro-
sító hatású, azonban asztmás vagy nehéz
légzéssel küzdő személyeknél átmeneti lég-
zési nehézségeket okozhat.
Ha veszélytelenül megtehető, a légzési
nehézségek elkerülése érdekében haladék-
talanul hagyja el a gépkocsit, vagy nyissa ki
az ablakot.
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Biztonsági övek

Biztonsági öv által nyújtott védelem
Elindulás előtt mindig megfelelően csatolja be
a biztonsági övet. Csak a megfelelően becsa-
tolt biztonsági öv képes kellően hatékony
védelmet nyújtani.

G FIGYELEM
Ha a biztonsági öv nem megfelelően van
becsatolva, akkor nem tudja az elvárt védel-
met nyújtani. Ezenkívül a helytelenül becsa-
tolt biztonsági öv pl. egy balesetnél, fékezés-
kor vagy hirtelen irányváltásnál sérüléseket
okozhat. Fokozott sérülésveszély vagy akár
életveszély áll fenn!
Mindig győződjön meg arról, hogy a jármű
összes utasa megfelelően be van csatolva és
megfelelő helyzetben ül.

Mindig vegye figyelembe a vezetőülés megfe-
lelő helyzetével (Y oldal: 79) és az ülések
beállításával kapcsolatos megjegyzéseket
(Y oldal: 79).
Annak érdekében, hogy a helyesen becsatolt
biztonsági öv kellően hatékony védelmet nyújt-
hasson, minden gépkocsiutasnak be kell tarta-
nia az alábbi útmutatásokat:
RA biztonsági övnek csavarodás nélkül, fesze-
sen és szorosan hozzá kell simulnia a test-
hez.
RA biztonsági övnek a váll közepe felett kell
futnia, és a csípőhajlatban a lehető legala-
csonyabban kell elhaladnia.
RAz öv váll felőli része nem érintheti a nyakat
és nem vezethető át a kar alatt vagy a hát
mögött.
RNe viseljen a gépkocsiban vastag ruházatot,
pl. télikabátot.
RNyomja a medenceövet minél lejjebb a csí-
pőhajlatba, és szorosan húzza meg az öv váll
felőli részével. A medenceöv soha nem
haladhat el a has vagy az altest felett.
RSoha ne vezesse át a biztonsági övet éles,
hegyes, súroló hatású vagy törékeny tárgyak
felett.
REgy biztonsági övvel mindig csak egy sze-
mély legyen becsatolva. Semmiképpen ne

szállítson csecsemőt vagy gyermeket az
egyik gépkocsiutas ölében.
RSoha ne csatoljon be a biztonsági övvel tár-
gyat és utast egyszerre. A tárgyak, csoma-
gok vagy a rakomány rögzítésénél mindig
vegye figyelembe a gépkocsi terhelésével
kapcsolatos megjegyzéseket (Y oldal: 84).
Gondoskodjon arról is, hogy az utas és az
ülés között soha ne legyenek tárgyak, pl.
párnák.

Ha gyermek utazik a gépkocsiban, feltétlenül
vegye figyelembe a „Gyermekek a gépkocsi-
ban” (Y oldal: 52) című szakasz megjegyzé-
seit és biztonsági utasításait.

Biztonsági öv által korlátozottan
nyújtott védelem

G FIGYELEM
Ha az ülésháttámla nem áll közel függőleges
helyzetben, akkor a biztonsági öv nem képes
biztosítani a rendeltetésszerű utasvissza-
tartó védelmet. Ilyen esetben Ön különösen
fékezési manőver vagy baleset esetén
átcsúszhat a biztonsági öv alatt, és ennek
során megsérülhet pl. az altestén vagy a
nyakán. Fokozott sérülésveszély vagy akár
életveszély áll fenn!
Elindulás előtt állítsa be megfelelően az
ülést. Mindig ügyeljen arra, hogy az ülés-
támla közel függőleges helyzetben álljon, és
a biztonsági öv vállrésze a válla közepén
helyezkedjen el.

G FIGYELEM
A 150 cm-nél alacsonyabb személyek meg-
felelő kiegészítő utasbiztonsági rendszerek
nélkül nem rögzíthetők megfelelően a biz-
tonsági övvel. Ha a biztonsági öv nem meg-
felelően van becsatolva, akkor nem tudja az
elvárt védelmet nyújtani. Ezenkívül a helyte-
lenül becsatolt biztonsági öv pl. egy bal-
esetnél, fékezéskor vagy hirtelen irányvál-
tásnál sérüléseket okozhat. Fokozott sérü-
lésveszély vagy akár életveszély áll fenn!
A 150 cm-nél alacsonyabb személyeket min-
dig megfelelő kiegészítő utasbiztonsági
rendszerben rögzítse.
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G FIGYELEM
A biztonsági övek különösen az alábbi hely-
zetekben nem nyújtanak védelmet:
Ra biztonsági öv sérült, módosították azt,
erősen szennyezett, ki van fehérítve vagy
be van festve,
Raz övzár sérült vagy erősen szennyezett,
Raz övfeszítőn, az övrögzítésen vagy az
övfelcsévélőn változtatásokat végeztek.

A biztonsági övek egy balesetnél nem lát-
ható módon is megsérülhetnek pl. egy üveg-
szilánktól. A módosított vagy sérült bizton-
sági övek elszakadhatnak, vagy esetleg nem
lépnek működésbe pl. baleset esetén. A
módosított övfeszítők indokolatlanul aktivá-
lódhatnak vagy előfordulhat, hogy nem az
elvárt módon működnek. Fokozott sérülés-
veszély vagy akár életveszély áll fenn!
Soha ne módosítsa a biztonsági öveket, az
övfeszítőket, az övrögzítéseket és az övfel-
csévélőket. Győződjön meg arról, hogy a biz-
tonsági övek nem sérültek, nem elhasznál-
tak és tiszták. Balesetet követően haladék-
talanul vizsgáltassa meg a biztonsági öveket
minősített szakműhelyben.

Azt javasoljuk, hogy csak olyan biztonsági öve-
ket használjon, amelyeket a Mercedes-Benz az
Ön gépkocsijához jóváhagyott.

G FIGYELEM
A pirotechnikai úton már kioldódott övfeszí-
tők a továbbiakban nem működőképesek,
ezért nem tudják az elvárt védelmet nyúj-
tani. Fokozott sérülésveszély vagy akár élet-
veszély áll fenn!
A pirotechnikai úton kioldódott övfeszítőket
haladéktalanul cseréltesse ki minősített
szakműhelyben.

Azt javasoljuk, hogy baleset után vontattassa
el a gépkocsit egy minősített szakszervizbe.

! Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv telje-
sen felcsévélődjön, ellenkező esetben a biz-
tonsági öv vagy az öv zárnyelve beszorulhat
az ajtóba, illetve az ülés mechanikájába.
Ezáltal megsérülhet az ajtó, az ajtóburkolat
és a biztonsági öv. A megrongálódott bizton-

sági öv nem látja el védelmi funkcióját, és ki
kell cserélni. Ehhez keressen fel egy minősí-
tett szakműhelyt.

Biztonsági öv becsatolása és beállí-
tása
Ha a biztonsági övet gyorsan vagy rángatva
húzza ki, az övfelcsévélő blokkol. Az övszala-
got ilyenkor nem lehet tovább kihúzni.

! Ne csatolja be a biztonsági öv övzárnyelvét
az utasülés övzárjába, ha senki sem ül az
utasülésen. Ellenkező esetben baleset során
más rendszereken kívül az övfeszítő is
működésbe léphet, és ki kell cserélni.

X A biztonsági öv zárnyelvét; mindig az
adott üléshez tartozó övzárba: reteszelje.

X Húzza a kireteszelőgombot=, közben tolja
az övvezetőt a kívánt helyzetbe.

X Engedje fel a kireteszelőgombot=, és győ-
ződjön meg arról, hogy az övvezető retesze-
lődött.

Biztonsági öv kicsatolása
X Nyomja meg az övzárban lévő kioldógombot,
majd az övzárnyelvvel vezesse vissza a biz-
tonsági övet.

Vezetőülés és utasülés biztonságiöv-
figyelmeztetésének működése
A műszerkijelző biztonsági övre figyelmeztető
lámpája 7 arra hívja fel a figyelmet, hogy
az összes gépkocsiutasnak megfelelően be
kell csatolnia a biztonsági övet.
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Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés szólalhat
meg.
Amint a vezető és az utas becsatolta a bizton-
sági övét, megszűnik a biztonságiöv-figyelmez-
tetés.

Hátsó biztonsági öv állapotjelzőjének
működése

A hátsó biztonsági öv állapotjelzője jelzi, hogy
melyik hátsó biztonsági öv nincs becsatolva.
Hátsó biztonsági öv állapotjelzőjének azonnali
kikapcsolása: (Y oldal: 273).

Légzsákok

Légzsákok áttekintése

Az egyes légzsákok beépítési helye az
„AIR BAG” (Légzsák) jelzésről ismerhető fel.
A légzsák aktiváláskor fokozhatja a gépkocsi
adott utasának védelmét.

LÉGZSÁK Védett testrészek:

: Vezetőoldali
térdlégzsák

Comb, térd, lábszár

; Vezetőoldali
légzsák

Fej és mellkas

= Utaslégzsák Fej és mellkas

LÉGZSÁK Védett testrészek:

? Függönylég-
zsák

Fej

A Oldallégzsák Mellkas és medence

G FIGYELEM
Ha az utaslégzsák aktiválva van, akkor bale-
set esetén nekiütődhet az utasülésen utazó
gyermeknek. Sérülésveszély vagy életve-
szély áll fenn!
SOHA ne használjon a menetiránynak háttal
beszerelt gyermekbiztonsági rendszert olyan
ülésen, amelynél az ELSŐ LÉGZSÁK AKTÍV;
ez a gyermek HALÁLÁHOZ vagy SÚLYOS
SÉRÜLÉSÉHEZ vezethet.

Gyermekbiztonsági rendszer utasülésre tör-
ténő beszerelése esetén tartsa be a gépkocsi-
specifikus utasításokat (Y oldal: 64). Min-
denképpen tartsa be az utasülésen meneti-
rányban vagy menetiránnyal szemben besze-
relhető gyermekvisszatartó-rendszerekre
vonatkozó utasításokat.
Automatikus utaslégzsák-kikapcsolással
felszerelt gépkocsiknál:
Baleset esetén az utaslégzsák csak abban az
esetben nyílhat ki, ha a PASSENGER AIR BAG
OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa
nem világít. Ha az utasülés foglalt, az utazás
előtt és közben gondoskodjon az utaslégzsák
megfelelő állapotáról (Y oldal: 48).
Az utasoldali függőnylégzsák a felismert bale-
seti helyzettől függően oldódik ki. A kioldódás
független attól, hogy, a kísérőülés foglalt-e
vagy sem.

Légzsákok által nyújtott védelem
A baleseti helyzettől függően a légzsák a meg-
felelően becsatolt biztonsági öv kiegészítése-
ként növelheti az utasok védelmét.

G FIGYELEM
Ha eltér a megfelelő ülőhelyzettől, előfordul-
hat, hogy a légzsák nem képes a megfelelő
védelmet nyújtani, és kinyíláskor akár sérü-
léseket is okozhat. Fokozott sérülésveszély
vagy akár életveszély áll fenn!
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A kockázatok kiküszöbölése érdekében min-
den gépkocsiutasnak állandóan be kell tarta-
nia a következőket:
RMegfelelően be kell csatolnia a biztonsági
övet. Különösen arra ügyeljen, hogy
várandós kismamák esetén a medenceöv
soha ne haladjon el a has vagy az altest
felett.
RMegfelelő ülőhelyzetben van, a légzsákok-
tól a lehető legtávolabb ül.
RFigyelembe veszi a következő megjegyzé-
seket.

Mindig győződjön meg arról, hogy a légzsák
és a gépkocsiutasok között nincsenek más
tárgyak.

A légzsák kinyílásából eredő kockázatok elke-
rülése érdekében minden gépkocsiutasnak
figyelembe kell vennie az alábbi megjegyzése-
ket:
RElindulás előtt állítsa be megfelelően az ülé-
seket, a vezetőülést és az utasülést a lehető
leghátsó helyzetbe.
Ennek során mindig vegye figyelembe a
vezetőülés megfelelő helyzetével kapcsola-
tos információt (Y oldal: 79).
RA kormánykereket csak a kormánykerék-
koszorú külső részén fogja meg. Így a lég-
zsák akadálytalanul nyílhat ki.
RMenet közben mindig dőljön az üléstámlá-
nak. Ne dőljön előre, ill. ne támaszkodjon az
ajtónak vagy az oldalablaknak. Ellenkező
esetben a légzsákok kinyílási tartományába
kerül.
RLábai mindig a padlón legyenek. Ne tegye
lábait pl. a műszerfalra. Ellenkező esetben a
lábai a légzsák kinyílási tartományába kerül-
nek.
RHa gyermekek is utaznak a gépkocsiban,
vegye figyelembe a kiegészítő megjegyzése-
ket (Y oldal: 52).
RA tárgyakat mindig előírásszerűen helyezze
el és rögzítse.

A gépkocsi-belsőtérben lévő tárgyak korlátoz-
hatják az egyes légzsákok rendeltetésszerű
működését. Minden gépkocsiutasnak mindig
meg kell győződnie a következőkről:
Ra gépkocsiutasok és az egyes légzsákok
között nincsenek további személyek, ill. álla-
tok vagy tárgyak,
Rnincsenek tárgyak az ülés és az ajtó, ill. az
ajtóoszlop (B-oszlop) között,
Rnincsenek kemény tárgyak, pl. vállfák a
kapaszkodókra vagy a ruhaakasztókra
akasztva,
Rnincsenek tartozékok, pl. mobil navigációs
készülékek, mobiltelefonok vagy italdoboz-
tartók az egyes légzsákok kinyílási tartomá-
nyában rögzítve, pl. a műszerfalra, az ajtóra,
az oldalablakra vagy az oldalburkolatra,
Ezenkívül nem futhat, illetve nem lehet rög-
zítve csatlakozókábel, feszítőszalag vagy tar-
tóöv az egyes légzsákok kinyílási tartomá-
nyában. Mindig vegye figyelembe a tartozé-
kok gyártójának szerelési utasítását, különö-
sen a beszerelés megfelelő helyére vonat-
kozó megjegyzéseket.
Rnincsenek nehéz, éles peremű vagy töré-
keny tárgyak a ruhadarabok zsebeiben; az
ilyen tárgyakat erre alkalmas helyre tegye.

Légzsákok által nyújtott védelem
korlátozása

G FIGYELEM
Ha módosítja a légzsák burkolatát, illetve
arra ráhelyez vagy ráragaszt valamit (pl. egy
matricát), akkor a légzsák nem működhet
rendeltetésszerűen. Fokozott sérülésveszély
áll fenn!
Soha ne módosítsa a légzsák burkolatát, és
ne helyezzen rá semmit.

Az egyes légzsákok beépítési helye az „AIR-
BAG” (Légzsák) jelzésről ismerhető
fel(Y oldal: 46).

G FIGYELEM
Az alkalmatlan üléshuzatok akadályozhatják
vagy meggátolhatják az ülésekbe beépített
légzsákok kinyílását. A légzsákok ilyen eset-
ben nem képesek az elvárt módon védeni a
jármű utasait. Ez hátrányosan befolyásol-
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hatja az automatikus utasoldali légzsák-
kikapcsolás működését. Fokozott sérülésve-
szély vagy akár életveszély áll fenn!
Csak olyan üléshuzatokat használjon, ame-
lyeket a Mercedes-Benz az adott üléshez
kimondottan jóváhagyott.

G FIGYELEM
Az ajtókban a légzsákok vezérlésére szolgáló
érzékelők találhatók. Az ajtón vagy az ajtó-
burkolaton elvégzett módosítások vagy szak-
szerűtlen munkálatok, valamint az ajtók
megrongálódása hátrányosan befolyásolhat-
ják az érzékelők működését. Ezáltal a lég-
zsákok már nem képesek tovább a rendelte-
tésszerű működésre. A légzsákok ezután
nem képesek az elvárt módon védeni a
jármű utasait. Fokozott sérülésveszély áll
fenn!
Soha ne módosítsa az ajtókat vagy azok
részeit. Az ajtókon vagy az ajtóburkolaton
esedékes munkálatokat mindig minősített
szakműhelyben végeztesse el.

G FIGYELEM
A már kinyílt légzsák a továbbiakban nem
nyújt védelmet, és baleset esetén nem
képes az elvárt védelmet nyújtani. Fokozott
sérülésveszély áll fenn!
Vontassa el a járművet minősített szakmű-
helybe, ahol kicserélik a kinyílt légzsákot.

A kinyílt légzsákokat haladéktalanul cserél-
tesse ki.

Utaslégzsák állapota

Automatikus utaslégzsák-kikapcsolás
működése
Az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás felis-
meri, hogy az utasülésen egy személy foglal
helyet, vagy azon egy gyermekbiztonsági rend-
szer található. A rendszer az utaslégzsákot
ennek megfelelően kapcsolja be vagy ki.

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően osztály-
ozza az utasülésen ülő személy vagy a gyer-
mekbiztonsági rendszerben rögzített gyermek
tömegét, mindig győződjön meg a következő
feltételek meglétéről:
RNe helyezzen el tárgyakat az utasülés alatt
és/vagy mellett.
Az utasülésnek mindig minden irányban aka-
dálytalanul kell mozognia.
RAz utasülés hátoldalán lévő térképzseb max.
terhelhetősége 2 kg.
RNe akasszon tárgyakat az utasülésre, illetve
ne szállítson tárgyakat az utasülésen.
RAz utasülésre ne rögzítsen tartozékokat.
RNe rögzítsen tárgyakat az utasüléssel, pl. a
lábtérben vagy a fejtámla és a tető között.
RA többi gépkocsiutas nem támaszkodhat az
utasülésre, pl. az üléstámlára.
RNe szállítson tárgyakat az utas ölében.

G FIGYELEM
Azok a tárgyak vagy erők, melyek az ülésen
ülő személy vagy a gyermekbiztonsági rend-
szerben rögzített gyermek súlyán kívül hat-
nak az utasülésre, zavarhatják az automati-
kus utaslégzsák-kikapcsolás súly-osztályozá-
sát. A zavar okától függően a rendszer eset-
leg túl alacsony vagy túl magas súlyt állapít
meg. A súlyok helytelen osztályozása miatt
az utaslégzsák baleset esetén nem tud az
elvárt módon működni. Fokozott sérülésve-
szély vagy akár életveszély áll fenn!
Mindig győződjön meg a következő feltéte-
lek meglétéről:
RAz utasülés minden irányban akadálytala-
nul mozog.
RAz ülésen ülő személy vagy a gyermekbiz-
tonsági rendszerben rögzített gyermek
súlyán kívül nem hatnak további erők az
utasülésre, melyek terhelik vagy teher-
mentesítik azt.

Ezért feltétlenül tartsa be a gyermekbizton-
sági rendszer gyártójának szerelési utasítá-
sát.
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Gyermekbiztonsági rendszer utasülésre tör-
ténő beszerelése esetén mindig győződjön
meg a következő pontok meglétéről:
RFeltétlenül ügyeljen a gyermekbiztonsági
rendszer megfelelő elhelyezésére
(Y oldal: 65).
RMindig tartsa be a gyermekbiztonsági rend-
szer gyártójának szerelési utasítását.
RSoha ne tegyen tárgyakat, pl. párnát, a gyer-
mekbiztonsági rendszer alá vagy mögé.
RA gyermekbiztonsági rendszer alsó felületé-
nek teljesen fel kell feküdnie az utasülés
ülésfelületére.
RA menetirányban elhelyezett gyermekbizton-
sági rendszer támlájának a lehető legtelje-
sebben hozzá kell simulnia az utasülés ülés-
támlájához.
RA gyermekbiztonsági rendszer nem ütközhet
a tetőbe, és nem nehezedhet rá a fejtámla.
Ennek megfelelően állítsa be az üléstámla
dőlést és a fejtámlát.
Szükség esetén szerelje ki az utasülés fej-
támláját.

Az utasülésen ülő személynek figyelembe kell
vennie a következő pontokat:
RMegfelelően be kell csatolnia a biztonsági
övet (Y oldal: 45).
RKözel egyenes üléshelyzetben, az üléstámlá-
nak dőlve kell ülnie.
RLehetőleg úgy kell ülnie, hogy lábai a padlón
legyenek.

Ellenkező esetben tévesen kikapcsolhat az
utaslégzsák, pl. a következő esetekben:
RAz utas tömegét a kartámaszra való támasz-
kodással áthelyezi a gépkocsiban.
RAz utas úgy ül, hogy tehermentesíti az ülés-
felületet.

G FIGYELEM
Ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Első utasol-
dali légzsák kikapcsolva) ellenőrzőlámpa
világít, akkor az első utasoldali légzsák ki
van kapcsolva. Baleset esetén nem oldódik
ki, és nem képes az elvárt szintű védelmet
nyújtani. Az első utasülésen ülő személy
ebben az esetben pl. a jármű belső részei-
nek ütközhet, különösen akkor, ha túl közel
ül a vezetőtérhez. Fokozott sérülésveszély
vagy akár életveszély áll fenn!

Ha az első utasülés foglalt, mindig győződ-
jön meg arról, hogy
Raz első utasülésen ülő személyt a rend-
szer megfelelően osztályozta, és az első
utasoldali légzsák az első utasülésen ülő
személynek megfelelően lép működésbe,
Raz első utasülés a lehető leghátsó hely-
zetbe van állítva,
Ra benne helyet foglaló személy megfe-
lelően ül.

Az utazás megkezdése előtt és menet köz-
ben is meg kell győződnie az első utasoldali
légzsák megfelelő állapotáról.

Az utasülés elfoglalásakor az automatikus
utaslégzsák-kikapcsolás öntesztjét követően a
rendszer végrehajtja az utasülésen levő sze-
mély vagy gyermekbiztonsági rendszer besoro-
lását. Megjelenik az utaslégzsák aktuális álla-
pota.
Mindig vegye figyelembe a PASSENGER AIR
BAG (Utaslégzsák) ellenőrző lámpák működé-
sére vonatkozó megjegyzéseket.

PASSENGER AIR BAG (Utaslégzsák)
ellenőrző lámpák működése

Az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás
öntesztje

Az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás nél-
küli gépkocsikban a műszerfal utas felőli olda-
lán egy speciális öntapadó címke található
(Y oldal: 64).
Bekapcsolt gyújtás mellett az önteszt közben a
PASSENGER AIR BAG ON és OFF (Utaslégzsák
bekapcsolva és kikapcsolva) ellenőrző lámpák
egyidejűleg világítanak.
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Az öntesztet követően megjelenik az utaslég-
zsák aktuális állapota:
RA PASSENGER AIR BAG ON (Utaslégzsák
bekapcsolva) ellenőrző lámpa
60 másodpercig világít, majd a PASSENGER
AIR BAG ON és OFF (Utaslégzsák bekap-
csolva és kikapcsolva) ellenőrző lámpák kial-
szanak: Az utaslégzsák bekapcsolt állapot-
ban van. Ha baleset esetén teljesülnek a
kinyílás feltételei, akkor az utaslégzsák
kinyílik.
RA PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) világít: Az utaslégzsák kikap-
csolt állapotban van. Baleset esetén nem
nyílik ki.

Ha a PASSENGER AIR BAG ON (Utaslégzsák
bekapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít,
akkor csak a PASSENGER AIR BAG OFF (Utas-
légzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa jelzi az
utaslégzsák állapotát. A PASSENGER AIR BAG
OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa
folyamatosan világíthat vagy ki lehet kap-
csolva.
Ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa és az utasbizton-
sági rendszer 6 figyelmeztető lámpája egy-
idejűleg világít, akkor senki nem használhatja
az utasülést. Ebben az esetben ne szereljen fel
gyermekbiztonsági rendszert az utasülésre.
Haladéktalanul vizsgáltassa át és javíttassa
meg az automatikus utaslégzsák-kikapcsolást
minősített szakműhelyben.

Állapotjelző
Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően osztály-
ozza az utasülésen ülő személy vagy az ott rög-
zített gyermekbiztonsági rendszer tömegét,
vegye figyelembe az automatikus utaslégzsák-
kikapcsolás működésére vonatkozó megjegy-
zéseket (Y oldal: 48).
Ha az utaslégzsák állapota menet közben
módosul, a PASSENGER AIR BAG ellenőrző
lámpák kijelzése átvált.
Az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás túl
kicsi vagy túl nagy tömeget állapított meg.
Tartsa be a következő útmutatásokat:
RA PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa kialszik és a
PASSENGER AIR BAG ON (Utaslégzsák
bekapcsolva) ellenőrző lámpa
60 másodpercig világít, majd a PASSENGER
AIR BAG ON és OFF (Utaslégzsák bekap-
csolva és kikapcsolva) ellenőrző lámpák kial-

szanak: Az utaslégzsák bekapcsolt állapot-
ban van. Ha baleset esetén teljesülnek a
kinyílás feltételei, akkor az utaslégzsák
kinyílik.
Hárítsa el az utaslégzsák nem megfelelő
állapotának okát (Y oldal: 296).
RA PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) világít: Az utaslégzsák kikap-
csolt állapotban van. Baleset esetén nem
nyílik ki.
Hárítsa el az utaslégzsák nem megfelelő
állapotának okát (Y oldal: 298).

Ha az utasülés foglalt, az utazás előtt és köz-
ben gondoskodjon az utaslégzsák helyzettől
függően megfelelő állapotáról.
Menetiránynak háttal beszerelhető gyer-
mekbiztonsági rendszer utasülésre tör-
ténő beszerelését követően: A PASSENGER
AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellen-
őrző lámpának folyamatosan világítania kell.

G FIGYELEM
Ha a gyermeket az utasülésen elhelyezett,
menetiránnyal szemben beszerelhető gyer-
mekbiztonsági rendszerben rögzíti, és a
PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít, az
utaslégzsák baleset esetén kinyílhat. A lég-
zsák megütheti a gyermeket. Fokozott sérü-
lésveszély vagy akár életveszély áll fenn!
Ebben az esetben mindig győződjön meg
arról, hogy az utaslégzsák ki van kapcsolva.
A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpának világítania
kell.
SOHA ne használjon a menetiránynak háttal
beszerelt gyermekbiztonsági rendszert olyan
ülésen, amelyen az ELSŐ LÉGZSÁK AKTÍV;
ez a gyermek HALÁLÁHOZ vagy SÚLYOS
SÉRÜLÉSÉHEZ vezethet.

Gyermekbiztonsági rendszer utasülésre tör-
ténő beszerelése esetén tartsa be a gépkocsi-
specifikus utasításokat (Y oldal: 64).
A gyermekbiztonsági rendszertől és a gyermek
termetétől függően a PASSENGER AIR BAG
OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa
ki lehet kapcsolva. Ebben az esetben nem sza-
bad menetiránynak háttal beszerelhető gyer-
mekbiztonsági rendszert szerelni az utasü-
lésre.
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Ehelyett a menetiránynak háttal beszerelhető
gyermekbiztonsági rendszert az egyik arra
alkalmas hátsó ülésre szerelje.
Menetirányban beszerelhető gyermekbiz-
tonsági rendszer utasülésre történő besze-
relését követően: A PASSENGER AIR BAG
OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa
folyamatosan világíthat vagy ki lehet kap-
csolva, a gyermekbiztonsági rendszertől és a
gyermek termetétől függően. Mindig tartsa be
a következő útmutatásokat.

G FIGYELEM
Ha a gyermeket az utasülésen menetirány-
ban beszerelhető gyermekbiztonsági rend-
szerben rögzíti és az utasülés túl közel van a
műszerfalhoz, akkor baleset esetén
Ra gyermek pl. a gépkocsi-belsőtér részei-
nek ütközhet, ha a PASSENGER AIR BAG
OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző
lámpa világít,
Ra gyermeket megütheti a légzsák, ha a
PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít.

Fokozott sérülésveszély vagy akár életve-
szély áll fenn!
Az utasülést mindig a lehető leghátsó hely-
zetbe állítsa. Mindig ügyeljen arra, hogy a
vállöv a gépkocsin rögzített övvezetőtől a
gyermekbiztonsági rendszer vállöv-vezeté-
séig megfelelően haladjon. A vállövnek az
övvezetőtől előre és lefelé kell futnia. Szük-
ség esetén állítsa be megfelelően az övveze-
tőt és az utasülést. Mindig tartsa be a gyer-
mekbiztonsági rendszer gyártójának szere-
lési utasítását.

Gyermekbiztonsági rendszer utasülésre tör-
ténő beszerelése esetén tartsa be a gépkocsi-
specifikus utasításokat (Y oldal: 65).
Ha az utasülésen ül valaki: A PASSENGER
AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellen-
őrző lámpa folyamatosan világíthat vagy ki
lehet kapcsolva, a személy termetétől
függően. Mindig tartsa be a következő útmuta-
tásokat.
Az utasülésen ülő személynek mindig figye-
lembe kell vennie a következő útmutatásokat:
RHa az utasülésen ülő személy felnőtt vagy
annak megfelelő termetű, akkor a PASSEN-

GER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva)
ellenőrző lámpa nem világíthat. Ez arra utal,
hogy az utaslégzsák bekapcsolt állapotban
van.
Ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamatosan
világít, akkor felnőtt vagy annak megfelelő
termetű személy nem használhatja az utasü-
lést.
Ehelyett az egyik hátsó ülésen kell helyet
foglalnia.
RHa az utasülésen ülő utas egy kisebb ter-
metű személy (pl. egy tizenéves vagy egy
kisebb termetű felnőtt), akkor az osztály-
ozás eredményétől függően a PASSENGER
AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva)
ellenőrző lámpa vagy folyamatosan világít
vagy kialszik.
- A PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít:
Az utasülést állítsa a lehető leghátsó hely-
zetbe, vagy a kisebb termetű személy
üljön valamelyik hátsó ülésen.

- A PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamato-
san világít: Kisebb termetű személy lehe-
tőleg ne üljön az utasülésen.
Ehelyett az egyik hátsó ülésen kell helyet
foglalnia.

G FIGYELEM
Ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa az öntesztet
követően továbbra is világít, akkor az utas-
légzsák kikapcsolt állapotban van. Baleset
esetén nem oldódik ki. Ebben az esetben az
utaslégzsák nem képes az elvárt szintű
védelmet nyújtani pl. akkor, ha az utasülé-
sen ül valaki.
Az érintett személy pl. a gépkocsi-belsőtér
részeinek ütközhet, különösen akkor, ha túl
közel ül a műszerfalhoz. Fokozott sérülésve-
szély vagy akár életveszély áll fenn!
Ha az utasülés foglalt, mindig győződjön
meg arról, hogy
Raz utasülésen ülő személyt a rendszer
megfelelően osztályozta-e, és az utaslég-
zsák az utasülésen ülő személynek megfe-
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lelően ki- vagy bekapcsolt állapotban van-
e,
Ra benne helyet foglaló személy helyesen
ül-e és biztonsági öve megfelelően be van-
e csatolva,
Raz utasülés a lehető leghátsó helyzetbe
van-e állítva.

Ha gyermekek utaznak a gépkocsiban, feltétle-
nül vegye figyelembe a „Gyermekek a gépko-
csiban” (Y oldal: 52) című szakaszban foglalt
megjegyzéseket is.

Gyermekek biztonságos szállítása a
gépkocsiban

Ha gyermekek is utaznak a gépkocsi-
ban, alapvetően vegye figyelembe

Legyen következetes
i Mindenképpen vegye figyelembe a szituá-
cióra vonatkozó biztonsági utasításokat. Ha
gyermekek is utasok, felismerheti a kocká-
zatokat és elkerülheti a veszélyeket
(Y oldal: 53).

Vegye figyelembe, hogy a gyermek gyermek-
biztonsági rendszerben történő rögzítése során
a gondatlanságnak súlyos következményei
lehetnek. Legyen mindig következetes és min-
den utazás előtt gondosan rögzítse a gyer-
meket.
Azt javasoljuk, hogy a 12 évnél fiatalabb és
1,50 m-nél kisebb gyermekek fokozottabb
védelme érdekében feltétlenül tartsa be a
következő útmutatásokat:
RMinden esetben a Mercedes-Benz gépkocsi-
jához alkalmas gyermek visszatartórend-
szert használjon.
RA gyermekbiztonsági rendszer legyen a gyer-
mek korának, testtömegének és magassá-
gának megfelelő.
RA gépkocsi ülése legyen alkalmas a beszere-
lendő gyermekbiztonsági rendszerhez
(Y oldal: 56).

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.

A gyermekbiztonsági rendszer fogalma
A jelen kezelési útmutatóban a gyermekbizton-
sági rendszer fogalmát használjuk. Gyermek-
biztonsági rendszer például:
Rbabahordozó
Rmenetiránnyal szemben telepített gyermek-
biztonsági rendszer
Rmenetirányban telepített gyermekbiztonsági
rendszer
Rháttámlás ülésmagasító és biztonságiöv-
vezetők

A gyermekbiztonsági rendszer legyen a gyer-
mek korának, testtömegének és magasságá-
nak megfelelő.

Vegye figyelembe a törvényeket és
előírásokat
Mindig tartsa be a gyermekbiztonsági rendszer
gépkocsiban való használatára vonatkozó tör-
vényi előírásokat.
Győződjön meg róla, hogy a gyermekbizton-
sági rendszer a hatályos vizsgálati elő-
írásoknak és irányelveknek megfelelően enge-
délyezett. További információért forduljon bár-
melyik minősített szakműhelyhez. Javasoljuk
ehhez egy Mercedes-Benz szerződéses szerviz
igénybevételét.

Kizárólag engedélyezett gyermekbiz-
tonsági rendszert használjon
A gépkocsiban kizárólag a következő UNECE-
szabvány szerinti gyermekbiztonsági rendsze-
reket szabad alkalmazni:
RUN‑R44
RUN‑R129 (i-Size gyermek visszatartórend-
szer)

A gyermekbiztonsági rendszerek engedélye-
zési kategóriáira és adataira vonatkozó infor-
mációk a gyermekbiztonsági rendszer engedé-
lyezési címkéjén (Y oldal: 56).
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Kockázat felismerése, veszély elke-
rülése

Rögzítőrendszerek a gépkocsiban
található gyermekbiztonsági rendsze-
rekhez
A gyermekbiztonsági rendszerekhez kizárólag
a következő rögzítőrendszereket használja:
RISOFIX vagy i-Size rögzítőkengyel,
Ra gépkocsi biztonsági öve
RTop Tether rögzítőszemek
Lehetőleg ISOFIX vagy i‑Size gyermekbizton-
sági rendszert szereljen be.
Ha a gépkocsi rögzítőkengyeleihez rögzíti,
akkor csökken annak a kockázata, hogy
rosszul szereli be a gyermekbiztonsági rend-
szert.
Ha az ISOFIX vagy az i‑Size gyermekbiztonsági
rendszerbe beépített biztonsági övvel rögzíti a
gyermeket, akkor feltétlenül vegye figyelembe
a gyermek és a gyermekbiztonsági rendszer
megengedett összes tömegét (Y oldal: 60).

A menetiránnyal szemben beszerelt
gyermekbiztonsági rendszer előnye
A babákat és a kisgyermekeket lehetőleg
menetiránnyal szemben beszerelt, megfelelő
gyermekbiztonsági rendszerben szállítsa. A
gyermek ebben az esetben menetiránnyal
szemben ül és hátrafelé néz.
A babáknak és a kisgyermekeknek a fejük
méretéhez és súlyához képest meglehetősen
gyenge a nyakizomzatuk. A menetiránnyal
szemben telepített gyermekbiztonsági rend-
szerben baleset esetén csökken a nyaki gerin-
csérülés veszélye.

Mindig megfelelően rögzítse a gyer-
mekbiztonsági rendszert

G FIGYELEM
Ha a gyermek visszatartórendszer rosszul
van beszerelve az arra megfelelő helyzetű
ülésbe, akkor nem biztosítja az elvárt védel-
met. Különösen balesetkor, fékezési manő-
vernél vagy hirtelen irányváltáskor nem
képes megtartani a gyermeket. Fokozott
sérülésveszély vagy akár életveszély áll fenn!

Feltétlenül tartsa be a gyermekbiztonsági
rendszer gyártójának szerelési utasítását, és
vegye figyelembe az alkalmazási területet.
Gondoskodjon arról, hogy a gyermek vissza-
tartórendszer teljes alsó felülete illeszkedjen
az ülés ülésfelületéhez. Soha ne tegyen tár-
gyakat (pl. párnát) a gyermekbiztonsági
rendszer alá vagy mögé. A gyermek vissza-
tartórendszert csak a hozzá való eredeti
huzattal használja. A sérült huzatot kizárólag
eredeti huzatra cserélje.

Lehetőleg a Mercedes-Benzhez javasolt gyer-
mek visszatartórendszereket alkalmazza
(Y oldal: 55).

G FIGYELEM
Ha a gyermek visszatartórendszer helytele-
nül van beszerelve vagy nincs rögzítve,
akkor különösen baleset, fékezési manőver
vagy hirtelen irányváltás esetén kioldódhat.
A gyermek visszatartórendszer elmozdulhat,
és a gépkocsi utasainak ütközhet. Fokozott
sérülésveszély vagy akár életveszély áll fenn!
A nem használt gyermek visszatartórendsze-
reket is mindig helyesen szerelje fel. Ezért
feltétlenül tartsa be a gyermekbiztonsági
rendszer gyártójának szerelési utasítását.

RMindig tartsa be a gyermekbiztonsági rend-
szer gyártójának szerelési és kezelési útmu-
tatójában foglaltakat, valamint a gépjármű-
specifikus utasításokat:
- ISOFIX vagy i-Size gyermekbiztonsági
rendszer beszerelése a hátsó ülésre
(Y oldal: 60).

- Övvel becsatolt gyermekbiztonsági rend-
szer rögzítése a hátsó ülésre
(Y oldal: 63).

- Övvel becsatolt gyermekbiztonsági rend-
szerek rögzítése a vezetőoldali utasülésre
(Y oldal: 65). Vegye figyelembe a
menetiránnyal szemben és a menetirány-
ban beszerelt gyermekbiztonsági rendsze-
rekre vonatkozó specifikus utasításokat
(Y oldal: 64).
Ha az utasülésen utas ül, az utazás előtt
és közben gondoskodjon az utaslégzsák-
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nak az adott szituációhoz megfelelő álla-
potáról (Y oldal: 49).

RVegye figyelembe a gépkocsi-belsőtérben és
a gyermekbiztonsági rendszeren található
figyelmeztető címkéket.
RRögzítse kiegészítőleg a Top Tether-t, ha
van.

Ne alakítsa át a gyermekbiztonsági
rendszereket

G FIGYELEM
Ha a gyermekbiztonsági rendszeren módosí-
tásokat végez vagy arra tárgyakat (pl. játék-
okat vagy nem megfelelő tartozékokat) sze-
rel fel, a gyermekbiztonsági rendszer nem
képes tovább rendeltetésszerűen működni.
Fokozott sérülésveszély áll fenn!
Soha ne módosítsa a gyermekbiztonsági
rendszert. Csak olyan tartozékokat szereljen
fel, amelyeket a gyermekbiztonsági rendszer
gyártója kifejezetten az adott gyermekbiz-
tonsági rendszerhez hagyott jóvá.

A Mercedes‑Benz a Mercedes-Benz által java-
solt gyermekbiztonsági rendszerek tisztításá-
hoz a Mercedes-Benz ápolószereket ajánlja.

Kizárólag sérülésektől mentes gyer-
mekbiztonsági rendszert használjon

G FIGYELEM
A sérült vagy baleset során igénybevételnek
kitett gyermekbiztonsági rendszerek vagy
azok rögzítőrendszerei már nem képesek
biztosítani a rendeltetésüknek megfelelő
védelmet. Különösen balesetkor, fékezési
manővernél vagy hirtelen irányváltáskor nem
képesek megtartani a gyermeket. Fokozott
sérülésveszély vagy akár életveszély áll fenn!
Haladéktalanul cserélje ki a sérült vagy bale-
set során igénybevételnek kitett gyermek-
biztonsági rendszereket. Az új gyermekbiz-
tonsági berendezések beszerelése előtt
ellenőriztesse minősített szakszervizben a
gyermekbiztonsági rendszerek rögzítőrend-
szereit.

Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak

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.

Megállásnál és parkolásnál legyen kör-
ültekintő

G FIGYELEM
A gépkocsiban felügyelet nélkül hagyott
gyermekek
Rkinyithatják az ajtókat, és ezáltal veszé-
lyeztethetnek másokat vagy a közlekedés
egyéb résztvevőit,
Rkiszállhatnak, és a közlekedő járművek
elgázolhatják őket,
Rműködésbe hozhatják a gépkocsi beren-
dezéseit, és pl. beszorulhatnak.

Továbbá a gyermekek mozgásba hozhatják a
gépkocsit, ha pl.
Rkioldják a rögzítőféket,
Rmódosítják a sebességváltó állását,
Rbeindítják a gépkocsit.
Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet
nélkül a gépkocsiban.
Mindig reteszelje a gépkocsit, és vigye
magával a kulcsot, amikor elhagyja a gépko-
csit.
Tartsa a kulcsot gyermekek számára nem
hozzáférhető helyen.
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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.

Ajánlott gyermekbiztonsági rendszerek áttekintése
i A megfelelő gyermekbiztonsági rendszerről további információt bármelyik minősített szakmű-
helyben kaphat. Javasoljuk ehhez egy Mercedes-Benz szerződéses szerviz igénybevételét.

Rögzítés ISOFIX-szel

Tömegcsoport
Méretkategória

Típus4
Engedélyszám

Rendelési szám5

0+ csoport:
13 kg-ig és kb. 15 hónapos
korig
Méretkategória: E

BABY SAFE plus
E1 04 301 146

B6 6 86 8224

I. csoport:
9‑18 kg
Méretkategória: B1

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 43 02

Rögzítés a gépkocsi adott üléséhez tartozó biztonsági övvel

Tömegcsoport Típus4
Engedélyszám

Rendelési szám5

0. csoport:
10 kg-ig és kb. 6 hónapos
korig

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 38 02

0+ csoport:
13 kg-ig és kb. 15 hónapos
korig

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 38 02

I. csoport:
9–18 kg és kb. 9 hónapostól
4 éves korig

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 43 02

II./III. csoport:
15–36 kg és kb. 4–12 éves
korig

KIDFIX XP
E1 04 301 304

A 000 970 49 02

II./III. csoport:
15–36 kg és kb. 4–12 éves
korig

AMG KIDFIX XP
E1 04 301 304

A 000 970 33 02

4 Gyártó: Britax Römer
5 9H95 színkóddal
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Gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére alkalmas járműülések áttekintése
Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítőrendszerei

Gépkocsi ülése

Bal/jobb hátsó ülés Ajánlott rögzítőrendszer:
i-Size-gyermekülésrögzí-
tés (Y oldal: 59)
Ha rendelkezésre áll,
rögzítse a Top Tether-t is
(Y oldal: 61)

Alternatív rögzítőrendszer:
RA gépkocsi adott ülőhe-
lyéhez tartozó biztonsági
öv (Y oldal: 62)

Utasülés Rögzítőrendszer:
RA gépkocsi adott ülőhelyéhez
tartozó biztonsági öv
(Y oldal: 62)

Feltétlenül vegye figye-
lembe:
RHa az utasülés foglalt, az
utazás előtt és közben
gondoskodjon az utas-
légzsák helyzettől
függően megfelelő álla-
potáról (Y oldal: 49).
RAutomatikus utaslég-
zsák-kikapcsolásra
vonatkozó megjegyzések
(Y oldal: 48)

Középső hátsó ülés Rögzítőrendszer:
RA gépkocsi adott ülőhelyéhez
tartozó biztonsági öv
(Y oldal: 62)

Gyermekbiztonsági rendszerek enge-
délykategóriái

Kizárólag engedélyezett gyermekbiz-
tonsági rendszert használjon
A gépkocsiban kizárólag a következő UNECE-
szabvány szerinti gyermekbiztonsági rendsze-
reket szabad alkalmazni:
RUN‑R44
RUN‑R129 (i-Size gyermek visszatartórend-
szer)

Jelölés a gyermekbiztonsági rendsze-
ren
A gyermekbiztonsági rendszer engedélyezési
címkéjén szerepelnek például az engedélye-
zési kategóriára, súlycsoportra és engedélye-
zési számra vonatkozó adatok.

A gyermekbiztonsági rendszer engedélyezési
kategóriájának függvényében további adatok
is szerepelhetnek, példuál az ISOFIX-méretosz-
tály.

Engedélyezési kategóriák az UN‑R44
szabvány szerint

Példa engedélyezési címkére
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RUniversal: Az „Universal” kategóriájú gyer-
mekbiztonsági rendszerek engedélyezettek
a gépkocsikba történő beszereléshez. Ezek
az ülések megfelelőségének áttekintése sze-
rint alkalmazhatók a gyermekbiztonsági
rendszerek rögzítéséhez az U, UF vagy IUF
jelölésű üléseken.
Az IUF jelölés az „Universal” kategóriájú
ISOFIX gyermek visszatartórendszerekre
vonatkozik. Ezek a gyermekbiztonsági rend-
szereket kiegészítőleg Top Tether-rel vagy
talppal kell rögzíteni.
RFéluniverzális: „Féluniverzális” kategóriájú
gyermekbiztonsági rendszereket csak akkor
szabad alkalmazni, ha a gépkocsi és az ülés
szerepel a gyermekbiztonsági rendszer gyár-
tójának gépkocsitípus-listáján.
RGépkocsispecifikus: „Gépkocsispecifikus”
kategóriájú gyermekbiztonsági rendszereket
csak akkor szabad alkalmazni, ha a gépkocsi
és az ülés szerepel a gyermekbiztonsági
rendszer gyártójának gépkocsitípus-listáján.

Engedélyezési kategória az UN‑R129
szabvány szerint

Példa engedélyezési címkére
Ri‑Size: Az „i‑Size” kategóriájú gyermekbiz-
tonsági rendszerek az i‑Size-rögzítőkengyel-

lel szerelt gépkocsikba szerelhetők be. Ezek
az ülések megfelelőségének áttekintése sze-
rint alkalmazhatók a gyermekbiztonsági
rendszerek rögzítéséhez az i-U jelölésű ülé-
seken.
Az i-U jelölés az „Universal” kategóriájú i-
Size gyermek visszatartórendszerekre
vonatkozik. Ezek a gyermekbiztonsági rend-
szereket kiegészítőleg Top Tether-rel vagy
talppal kell rögzíteni.

Vegye figyelembe a gépkocsiülések
alkalmasságát
Az engedélyezési kategória függvényében
léteznek menetirányban és/vagy meneti-
ránnyal szemben szerelt gyermekbiztonsági
rendszerek. Az alkalmazás bizonyos gépko-
csiülések esetében korlátozott lehet.
RÜlések alkalmassága az ISOFIX gyermekbiz-
tonsági rendszerek rögzítésére
(Y oldal: 58)
RÜlések alkalmassága az i-Size gyermekbiz-
tonsági rendszerek rögzítésére
(Y oldal: 59)
RÜlések alkalmassága az övvel becsatolt
gyermekbiztonsági rendszerek rögzítésére
(Y oldal: 62)
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i-Size gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése a hátsó ülésen

Ülések alkalmassága az ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek rögzítésére

ISOFIX jelölés

Az ISOFIX a speciális utasbiztonsági rendszerek szabványosított rögzítőrend-
szere.
RA szimbólum az UN-R44 szabványnak megfelelő ISOFIX gyermekbiztonsági
rendszer rögzítésére alkalmas ülést jelöli (Y oldal: 56).
RCsak olyan gyermekbiztonsági rendszereket rögzítsen, amelyek az UN-R44
szabvány szerint engedélyezve vannak az alábbi ISOFIX táblázatoknak meg-
felelően.

Babahordozó táska

Méretkate-
gória

Berendezés Bal/jobb hátsó ülés

F ISO/L1 X

G ISO/L2 X
X Nem alkalmas az ebbe a tömegcsoportba és/vagy méretkategóriába tartozó ISOFIX

gyermekbiztonsági rendszerekhez.

0. tömegcsoport (10 kg-ig és kb. 6 hónapos korig)

Méretkate-
gória

Berendezés Bal/jobb hátsó ülés

E ISO/R1 IL
IL Alkalmas az ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekhez az „Ajánlott gyermekbiztonsági

rendszerek áttekintése” című táblázatban megadottak szerint, vagy ha a gépkocsi és az

ülés szerepel a gyermekbiztonsági rendszer gyártójának gépkocsitípus-listáján.

0+ tömegcsoport (13 kg-ig és kb. 15 hónapos korig)

Méretkate-
gória

Berendezés Bal/jobb hátsó ülés

E ISO/R1 IL

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL (1)
IL Alkalmas az ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekhez az „Ajánlott gyermekbiztonsági

rendszerek áttekintése” című táblázatban megadottak szerint, vagy ha a gépkocsi és az

ülés szerepel a gyermekbiztonsági rendszer gyártójának gépkocsitípus-listáján.

(1) (ISO/R3) méretkategóriájú gyermekbiztonsági rendszer használata esetén állítsa az

első ülést a legfelső állásba, az üléstámlákat pedig függőleges helyzetbe. Gondoskodjon

arról, hogy az első ülés üléstámlája ne érjen hozzá a gyermekbiztonsági rendszerhez.
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I. tömegcsoport (9‑18 kg és kb. 9 hónapostól 4 éves korig)

Méretkate-
gória

Berendezés Bal/jobb hátsó ülés

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL (1)

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 IUF
IL Alkalmas az ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekhez az „Ajánlott gyermekbiztonsági

rendszerek áttekintése” című táblázatban megadottak szerint, vagy ha a gépkocsi és az

ülés szerepel a gyermekbiztonsági rendszer gyártójának gépkocsitípus-listáján.

(1) (ISO/R3) méretkategóriájú gyermekbiztonsági rendszer használata esetén állítsa az

első ülést a legfelső állásba, az üléstámlákat pedig függőleges helyzetbe. Gondoskodjon

arról, hogy az első ülés üléstámlája ne érjen hozzá a gyermekbiztonsági rendszerhez.

IUF Alkalmas azokhoz az „Universal” (univerzális) kategóriába tartozó, menetirányban

elhelyezett ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekhez, amelyek használata ehhez a

tömegcsoporthoz megengedett.

Ülések alkalmassága az i-Size gyermekbiztonsági rendszerek rögzítésére

i-Size jelölés

Az i-Size a speciális utasbiztonsági rendszerek szabványosított rögzítőrend-
szere.
RA szimbólum az UN-R129. szabványnak megfelelő i-Size gyermekbiztonsági
rendszer rögzítésére alkalmas ülést jelöli (Y oldal: 56).
RCsak olyan gyermekbiztonsági rendszerek rögzíthetők, amelyek engedé-
lyezve vannak
- az UN-R44 szabvány szerint az ISOFIX táblázatoknak megfelelően,
(Y oldal: 58)

- az UN-R129 szabvány szerint az alábbi i-Size táblázatnak megfelelően.

Utasülés/középső hátsó
ülés

Bal/jobb hátsó ülés

i-Size gyermekbiztonsági
rendszer

X i-U

X Nem alkalmas az ebbe a tömegcso-

portba és/vagy méretkategóriába tartozó

i-Size gyermekbiztonsági rendszerekhez.

i-U Megfelelő az „Universal” (univerzális)

kategória menetirányban és menetirány-

nak háttal beszerelhető i-Size gyermekbiz-

tonsági rendszereihez.
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i-Size gyermekbiztonsági rendszerek
felszerelése a hátsó ülésen

G FIGYELEM
ISOFIX vagy i‑Size gyermekbiztonsági rend-
szereknek, amelyeknél a gyerek a gyermek-
biztonsági rendszer integrált biztonsági övé-
vel van biztosítva, a gyermek és a gyermek-
biztonsági rendszer megengedett összes
tömege 33 kg.
Ha gyermek és a gyermekbiztonsági rend-
szer együtt többet mér, mint 33 kg, az ISO-
FIX vagy i‑Size gyermekbiztonsági rendszer
többet nem biztosít elegendő védelmet. Az
ISOFIX vagy i‑Size gyermekülés-rögzítők túl-
terhelve lehetnek és a gyermeket nem lehet
visszatartani, például egy baleset esetén.
Fokozott sérülésveszély vagy akár életve-
szély áll fenn!
Ha gyermek és a gyermekbiztonsági rend-
szer együtt többet mér, mint 33 kg, csak egy
olyan ISOFIX vagy i‑Size gyermekbiztonsági
rendszert használjon, amely esetén a gyer-
mek a gépkocsiülés biztonsági övével lesz
biztosítva. Ha rendelkezésre áll, biztosítsa a
gyermekbiztonsági rendszert pótlólagosan a
Top Tether övvel.

Mindig vegye figyelembe a gyermekbiztonsági
rendszer tömegére vonatkozó adatokat:
Raz alkalmazott gyermekbiztonsági rendszer
gyártójának szerelési és kezelési útmutató-
jában,
Ra gyermekbiztonsági rendszer címkéjén,
amennyiben rendelkezésre áll.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyermek és a
gyermekbiztonsági rendszer együttes tömege
nem haladja-e meg a megengedett összes
tömeget.
Gyermekbiztonsági rendszer utasülésre tör-
ténő beszerelése esetén alapvetően vegye
figyelembe:
O Mindig vegye figyelembe a gyermekbiz-

tonsági rendszer alkalmazási területét,
valamint az ülések alkalmasságát annak
rögzítésére.
ISOFIX-gyermekülésrögzítés (Y oldal: 58)

i-Size-gyermekülésrögzítés (Y oldal: 59)
O Mindig vegye figyelembe az alkalmazott

gyermekbiztonsági rendszer gyártójának
szerelési és kezelési útmutatóját.

O Ügyeljen arra, hogy a gyermek lába ne
érjen az első üléshez. Ha szükséges,
állítsa valamivel előrébb az első ülést.

ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer
beszerelése esetén ezenkívül vegye figye-
lembe:
O 0/0+ csoportba tartozó csecsemőülés

és az I. csoportba tartozó, menetirány-
nak háttal beszerelhető gyermekbiz-
tonsági rendszer valamelyik hátsó ülé-
sen való használata esetén: Az első
ülést úgy állítsa be, hogy az ne érintse a
gyermekbiztonsági rendszert.

O Menetirányban beszerelhető, I. cso-
portba tartozó gyermekbiztonsági
rendszer használata esetén: Az adott
ülés fejtámláját lehetőség szerint szerelje
ki. Ezenfelül a gyermekbiztonsági rendszer
támlájának lehetőleg teljesen hozzá kell
simulnia a gépkocsi ülésének üléstámlájá-
hoz.
A gyermekbiztonsági rendszer kiszerelé-
sét követően haladéktalanul szerelje be a
fejtámlákat, és állítson be minden fejtám-
lát megfelelően.

O A II. vagy a III. tömegcsoport bizonyos
gyermekbiztonsági rendszereinél előfor-
dulhat, hogy a max. magasság beállítása
korlátozott, pl. a tetővel való esetleges
érintkezése miatt.

O A gyermekbiztonsági rendszert nem sza-
bad a tető és az ülésfelület közé beszorult
és/vagy megcsavarodott helyzetben
beszerelni. Ha lehetséges, állítsa be meg-
felelően az üléspárnadőlést.

O A fejtámla nem terhelheti a gyermekbiz-
tonsági rendszert. Állítsa be megfelelően
a fejtámlákat.

i-Size gyermekbiztonsági rendszer
beszerelése esetén ezenkívül vegye figye-
lembe:
O Menetiránynak háttal beszerelhető

gyermekbiztonsági rendszer haszná-
lata esetén: Az első ülést úgy állítsa be,
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hogy az ne érintse a gyermekbiztonsági
rendszert.

O Menetirányban beszerelhető gyermek-
biztonsági rendszer használata ese-
tén: Az adott ülés fejtámláját lehetőség
szerint szerelje ki. Ezenfelül a gyermekbiz-
tonsági rendszer támlájának lehetőleg tel-
jesen hozzá kell simulnia a gépkocsi ülé-
sének üléstámlájához.
A gyermekbiztonsági rendszer kiszerelé-
sét követően haladéktalanul szerelje be a
fejtámlákat, és állítson be minden fejtám-
lát megfelelően.

! A gyermekbiztonsági rendszer felszerelé-
sekor vigyázzon, nehogy becsípődjön a
középső ülés biztonsági öve, ellenkező eset-
ben a biztonsági öv károsodhat.

Elindulás előtt feltétlenül győződjön meg arról,
hogy az ISOFIX vagy az i‑Size gyermekbizton-
sági rendszer megfelelően reteszelődött-e
mindkét i‑Size rögzítőkengyelben.
X Távolítsa el az i‑Size rögzítőkengyel burkola-
tát:.

X Szerelje fel az i‑Size vagy az ISOFIX gyer-
mekbiztonsági rendszert a két i‑Size rögzítő-
kengyelre:.

X A gyermekülés kiszerelése után helyezze
vissza az i‑Size rögzítőkengyel: adott bur-
kolatait.

Top Tether rögzítése

Ha a gyermekbiztonsági rendszer fel
van szerelve Top Tether hevederrel:
A Top Tether használatával csökkenthető a
sérülések kockázata. A Top Tether heveder
kiegészítő összeköttetést tesz lehetővé az i-

Size rendszerrel rögzített gyermekbiztonsági
rendszer és a gépkocsi között.

G FIGYELEM
Ha a Top Tether rögzítőszemhez a külső
hátsó ülések felső részén lévő hurkokat
használja, a gyermekbiztonsági rendszerek
nincsenek megfelelően biztosítva. A rend-
szer ekkor pl. balesetnél nem képes megtar-
tani a gyermeket. Fokozott sérülésveszély
vagy akár életveszély áll fenn!
A Top Tether rögzítőszemhez kizárólag a
középső hátsó ülésen lévő hurkot használja,
és semmiképpen ne használja a külső hátsó
üléseken lévő, az övvezetésre szolgáló hur-
kokat.

A nyílások használatához vegye figyelembe az
adott hátsó ülések fejtámlái mögött lévő cím-
kéket.

: Jobb hátsó ülés
; Középső hátsó ülés
= Bal hátsó ülés
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Jobb hátsó ülés ábrázolása
A Top Tether rögzítőszem (hurok)= a
középső hátsó üléstámla felső részén talál-
ható. A külső hátsó ülések üléstámláinak felső
részén egy-egy hurok (; és?) található, ami
csak övvezetőként szolgál.
X Szerelje be a Top Tetherrel ellátott ISOFIX
vagy i-Size gyermekbiztonsági rendszert.
Ennek során feltétlenül tartsa be a gyermek-

biztonsági rendszer gyártójának szerelési
utasítását.

X Szerelje ki a fejtámlát.
X Vezesse át a Top Tether hevedert: a meg-
felelő; (jobb hátsó ülés) vagy? (bal
hátsó ülés) vezetőhurkon, a középső ülés
biztonsági öveA (csak a jobb hátsó ülés)
alatt.

X Akassza be a Top Tether horgot a Top Tet-
her rögzítőszembe (hurokba)=.

X Ügyeljen arra, hogy a Top Tether heveder ne
legyen megcsavarodva.

X Feszítse meg a Top Tether hevedert. Ennek
során feltétlenül tartsa be a gyermekbizton-
sági rendszer gyártójának szerelési utasítá-
sát.

X A bal oldali és a jobb oldali hátsó ülésen
való egyidejű használatnál: Amíg nincs
rögzítve mindkét gyermekbiztonsági rend-
szer a Top Tether rögzítőszemen, ne húzza
meg a Top Tether hevedereket.

X Az egyenletes megfeszítés biztosítása érde-
kében felváltva feszítse meg a gyermekbiz-
tonsági rendszereket.

Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése a biztonsági övvel

Megjegyzések az ülések övvel becsatolt gyermekbiztonsági rendszerek rögzíté-
sére való alkalmasságáról
Hátsó ülések

Tömegcsoport bal/jobb hátsó ülés középső hátsó ülés1

1 Talppal ellátott gyermekbiztonsági rend-

szerek nem használhatók ezen az ülésen.

0. csoport: 10 kg-ig U, L U, L

0+. csoport: 13 kg-ig U, L U, L

I. csoport: 9–18 kg U, L U, L

II. csoport: 15–25 kg U, L U, L

III. csoport: 22–36 kg U, L U, L
U Alkalmas azokhoz az „Universal” (univer-

zális) kategóriába tartozó gyermekbizton-

sági rendszerekhez, amelyek használata

ehhez a tömegcsoporthoz megengedett.

L Alkalmas a féluniverzális gyermekbizton-

sági rendszerekhez az „Ajánlott gyermek-

biztonsági rendszerek” című táblázatban

megadottak szerint, vagy ha a gépkocsi és

az ülés szerepel a gyermekbiztonsági rend-

szer gyártójának gépkocsitípus-listáján.
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Utasülés – megjegyzések

Utasülésre szerelt gyermekbiztonsági rendszerre vonatkozó megjegyzések

RHa a körülmények miatt az utasülésre gyermekbiztonsági rendszert szerel, feltétlenül vegye
figyelembe a „Gyermekbiztonsági rendszerek az utasülésen” című szakasz megjegyzéseit
(Y oldal: 65).
Vegye figyelembe a menetirányban vagy menetiránynak háttal beszerelhető gyermekbizton-
sági rendszerekre vonatkozó speciális megjegyzéseket. Ha az utasülés foglalt, az utazás
előtt és közben gondoskodjon az utaslégzsák helyzettől függően megfelelő állapotáról
(Y oldal: 49).

Tömegcsoport Utaslégzsák be van kap-
csolva

Utaslégzsák ki van kap-
csolva1

1 A gépkocsi fel van szerelve utaslégzsák-

kikapcsolással. A PASSENGER AIR BAG

OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző

lámpának világítania kell.

0. csoport: 10 kg-ig X U, L

0+. csoport: 13 kg-ig X U, L

I. csoport: 9–18 kg UF, L U, L

II. csoport: 15–25 kg UF, L U, L

III. csoport: 22–36 kg UF, L U, L
X Ebbe a tömegcsoportba tartozó gyer-

mekek számára nem megfelelő.

UF Alkalmas azokhoz az „Universal” (uni-

verzális) kategóriába tartozó, menetirány-

ban elhelyezett gyermekbiztonsági rend-

szerekhez, amelyek használata ehhez a

tömegcsoporthoz megengedett.

U Alkalmas azokhoz az „Universal” (univer-

zális) kategóriába tartozó gyermekbizton-

sági rendszerekhez, amelyek használata

ehhez a tömegcsoporthoz megengedett.

L Alkalmas a féluniverzális gyermekbizton-

sági rendszerekhez az „Ajánlott gyermek-

biztonsági rendszerek” című táblázatban

megadottak szerint, vagy ha a gépkocsi és

az ülés szerepel a gyermekbiztonsági rend-

szer gyártójának gépkocsitípus-listáján.

Övvel becsatolt gyermekbiztonsági
rendszerek rögzítése a hátsó ülésen
Ha egy biztonsági övvel rögzített gyermekbiz-
tonsági rendszert szerel be, vegye figyelembe
a következőket:
O Mindig vegye figyelembe az alkalmazott

gyermekbiztonsági rendszer gyártójának
szerelési és kezelési útmutatóját.

O Az „Universal” (univerzális) vagy „Semi-
Universal” (féluniverzális) kategóriába tar-
tozó gyermekbiztonsági rendszer esetén

győződjön meg arról, hogy az engedé-
lyezve van a gépkocsi adott üléséhez.
Vegye figyelembe az „Ülések alkalmas-
sága az övvel becsatolt gyermekbizton-
sági rendszerek rögzítésére” című fejezet
megjegyzéseit (Y oldal: 62).

O 0/0+csoportba tartozó csecsemőülés
és az I. csoportba tartozó, menetirány-
nak háttal beszerelhető gyermekbiz-
tonsági rendszer valamelyik hátsó ülé-
sen való használata esetén: Az első
ülést úgy állítsa be, hogy az ne érintse a
gyermekbiztonsági rendszert.
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O Menetirányban beszerelhető, I. cso-
portba tartozó gyermekbiztonsági
rendszer használata esetén: Az adott
ülés fejtámláját lehetőség szerint szerelje
ki.
A gyermekbiztonsági rendszer kiszerelé-
sét követően haladéktalanul szerelje be a
fejtámlát, és állítson be minden fejtámlát
megfelelően.

O A menetirányban elhelyezett gyermekbiz-
tonsági rendszer támlájának a lehető leg-
teljesebben hozzá kell simulnia a hátsó
ülés üléstámlájához.

O A II. vagy a III. tömegcsoport bizonyos
gyermekbiztonsági rendszereinél előfor-
dulhat, hogy a max. magasság beállítása
korlátozott, pl. a tetővel való esetleges
érintkezése miatt.

O A gyermekbiztonsági rendszert nem sza-
bad a tető és az ülésfelület közé beszorult
és/vagy megcsavarodott helyzetben
beszerelni. Ha lehetséges, állítsa be meg-
felelően az ülésfelület dőlését.

O A fejtámla nem terhelheti a gyermekbiz-
tonsági rendszert. Állítsa be megfelelően
a fejtámlákat.

O Ügyeljen arra, hogy a gyermek lába ne
érjen az első üléshez. Ha szükséges,
állítsa valamivel előrébb az első ülést.

X Szerelje be a gyermekbiztonsági rendszert.
A gyermekbiztonsági rendszer alsó felületé-
nek teljesen fel kell feküdnie a hátsó ülés
ülésfelületére.

X Mindig gondoskodjon arról, hogy a vállöv a
gépkocsin lévő övkilépéstől a gyermekbiz-
tonsági rendszer vállöv-vezetéséig megfe-
lelően haladjon.
A vállövnek az övkilépéstől előre és lefelé
kell futnia.

Megjegyzések automatikus utaslég-
zsák-kikapcsolással nem rendelkező
gépkocsikhoz

Az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás nél-
küli gépkocsik el vannak látva egy speciális
matricával a műszerfal utasoldali részén,
amely nyitott utasajtó esetén látható.
Feltétlenül tartsa be a következő megjegyzése-
ket:
RSoha ne szereljen menetiránynak háttal
beszerelhető gyermekbiztonsági rendszert
az utasülésre.
RA menetiránynak háttal beszerelhető gyer-
mekbiztonsági rendszert mindig valamelyik
erre alkalmas hátsó ülésre szerelje.
- Ülések alkalmassága az övvel becsatolt
gyermekbiztonsági rendszerek rögzítésére
(Y oldal: 62)

- Gyermekbiztonsági rendszer rögzítése a
hátsó ülésre a biztonsági övvel
(Y oldal: 63)

RUtasülésre menetirányban vagy menetirány-
nak háttal beszerelhető gyermekbiztonsági
rendszerekre vonatkozó megjegyzések
(Y oldal: 64).

Utasülésre menetirányban vagy
menetiránnyal szemben beszerelhető
gyermekbiztonsági rendszerekre
vonatkozó megjegyzések

G FIGYELEM
Ha a gyermeket az utasülésen elhelyezett,
menetiránnyal szemben beszerelhető gyer-
mekbiztonsági rendszerben rögzíti, és a
PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít, az
utaslégzsák baleset esetén kinyílhat. A lég-
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zsák megütheti a gyermeket. Fokozott sérü-
lésveszély vagy akár életveszély áll fenn!
Ebben az esetben mindig győződjön meg
arról, hogy az utaslégzsák ki van kapcsolva.
A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpának világítania
kell.
SOHA ne használjon a menetiránynak háttal
beszerelt gyermekbiztonsági rendszert olyan
ülésen, amelyen az ELSŐ LÉGZSÁK AKTÍV;
ez a gyermek HALÁLÁHOZ vagy SÚLYOS
SÉRÜLÉSÉHEZ vezethet.

Vegye figyelembe a menetirányban vagy
menetiránynak háttal beszerelhető gyermek-
biztonsági rendszerekre vonatkozó speciális
megjegyzéseket.

Figyelmeztetés az utasülés napellenzőjén
A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpánál mindig vegye
figyelembe az utaslégzsák állapotát:
RHa a körülmények miatt az utasülésre gyer-
mekbiztonsági rendszert szerel, feltétlenül
vegye figyelembe az automatikus utaslég-
zsák-kikapcsolásra vonatkozó megjegyzése-
ket (Y oldal: 48).
RAz utaslégzsák legyen mindig kikapcsolva,
ha az utasülésen menetiránynak háttal
beszerelhető gyermekbiztonsági rendszert
használ. Ez az eset csak akkor áll fenn, ha a
PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamatosan
világít (Y oldal: 49).
RHa a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít,
akkor az utaslégzsák be van kapcsolva. Az
utaslégzsák baleset esetén kinyílhat.

Övvel becsatolt gyermekbiztonsági
rendszerek rögzítése az utasülésen
Hevederrel ellátott gyermekbiztonsági rend-
szer utasülésre történő beszerelése esetén
tartsa be a gépkocsi-specifikus utasításokat :
O Mindig tartsa be a gyermekbiztonsági

rendszer gyártójának szerelési és kezelési
útmutatóját.

O Az univerzális vagy féluniverzális kategóri-
ájú gyermekbiztonsági rendszer esetében
győződjön meg róla, hogy ez a gépkocsi
üléséhez engedélyezett.
Vegye figyelembe az ülések övvel becsa-
tolt gyermekbiztonsági rendszerek rögzí-
tésére való alkalmasságára vonatkozó
megjegyzéseket (Y oldal: 62).

O Menetirányban beszerelhető, I. csoportba
tartozó gyermekbiztonsági rendszer hasz-
nálata esetén: Az adott ülés fejtámláját
lehetőség szerint szerelje ki.
A gyermekbiztonsági rendszer kiszerelé-
sét követően haladéktalanul szerelje be a
fejtámlát, és állítson be minden fejtámlát
megfelelően.

O A menetirányban elhelyezett gyermekbiz-
tonsági rendszer támlájának a lehető leg-
teljesebben hozzá kell simulnia az utasü-
lés üléstámlájához.

O A II. vagy a III. tömegcsoport bizonyos
gyermekbiztonsági rendszereinél előfor-
dulhat, hogy a max. magasság beállítása
korlátozott, pl. a tetővel való esetleges
érintkezése miatt.

O A gyermekbiztonsági rendszert nem sza-
bad a tető és az ülésfelület közé beszorí-
tani és/vagy elfordítva beszerelni. Lehető-
ség szerint állítsa be megfelelően a ülés-
párna-dőlést.

O Soha ne tegyen tárgyakat, pl. párnát, a
gyermekbiztonsági rendszer alá vagy
mögé.

X Az utasülést mindig állítsa a lehető leghátsó
helyzetbe.

X Úgy állítsa be az üléspárna-dőlést, hogy az
ülőpárna elülső éle a legfelső és az ülés-
párna hátsó éle a legalsó pozícióban legyen.

X Állítsa az üléstámlát közel függőleges hely-
zetbe.
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X Szerelje be a gyermekbiztonsági rendszert.
A gyermekbiztonsági rendszer alsó felületé-
nek teljesen fel kell feküdnie az utasülés
ülésfelületére.

X Mindig gondoskodjon arról, hogy a vállöv a
gépkocsin lévő övkilépéstől a gyermekbiz-
tonsági rendszer vállöv-vezetéséig megfe-
lelően haladjon.
A vállövnek az övkilépéstől előre és lefelé
kell futnia.

X Ha szükséges, állítsa be megfelelően az
övkilépést és az utasülést.

Gyermekzárak

Hátsó ajtók gyermekzárának biztosí-
tása és kioldása

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 gyermekek utaznak a járműben
Rkinyithatják az ajtókat, és ezáltal veszé-
lyeztethetnek másokat vagy a közlekedés
más résztvevőit,
Rkiszállhatnak, és a közlekedő járművek
elgázolhatják őket,
Rműködésbe hozhatják a jármű berendezé-
seit, és pl. beszorulhatnak.

Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Ha gyermekek is utaznak a járműben, min-
dig kapcsolja be a rendelkezésre álló gyer-
mekzárakat. Mindig reteszelje a járművet és
vigye magával az indítókulcsot, amikor
elhagyja a járművet. Soha ne hagyjon
gyermekeket felügyelet nélkül a járműben.

Gyermekzárak a hátsó ajtókhoz és a hátsó
oldalablakokhoz állnak rendelkezésre. A hátsó
ajtókon található gyermekzárral minden ajtó
külön biztosítható. Ilyenkor azok belülről nem
nyithatók.

X Biztosítás: Tolja a kart a gépkocsi irá-
nyába:.

X Ellenőrizze a gyermekbiztosítás működőké-
pességét.

X Kioldás: Tolja a kart a gépkocsival ellenté-
tes irányába;.
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Oldalablakok gyermekzárának bizto-
sítása és kioldása

X Biztosítás és kioldás: Nyomja meg az:
gombot.
Megtörténik a hátsó oldalablakok és az
utasoldali oldalablak biztosítása és kioldása.

Háziállatok a gépkocsiban

G FIGYELEM
Ha felügyelet nélkül vagy nem megfelelően
rögzítve hagy állatokat a gépkocsiban, azok
pl. megnyomhatják a gombokat vagy a kap-
csolókat.
Ezáltal előfordulhat, hogy az állatok
Rműködésbe hozzák a gépkocsi berendezé-
seit, és pl. beszorulnak,
Rbe- vagy kikapcsolnak rendszereket, és
ezzel veszélyeztetik a közlekedés többi
résztvevőjét.

Emellett a nem megfelelően rögzített állatok
baleset, ill. hirtelen kormányzási és fékezési
manőverek során elszabadulhatnak, és meg-
sebesíthetik a gépkocsi utasait. Baleset- és
sérülésveszély áll fenn!
Soha ne hagyjon állatokat felügyelet nélkül a
gépkocsiban.
Mindig szabályszerűen rögzítse az állatokat
menet közben, pl. egy megfelelő állatszállító
dobozban.
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Kulcs

Kulcs funkcióinak áttekintése

G FIGYELEM
A járműben felügyelet nélkül hagyott gyer-
mekek
Rkinyithatják az ajtókat, és ezáltal veszé-
lyeztethetnek másokat vagy a közlekedés
többi résztvevőjét,
Rkiszállhatnak, és a közlekedő járművek
elgázolhatják őket,
Rműködésbe hozhatják a jármű berendezé-
seit, és pl. beszorulhatnak.

Továbbá a gyermekek 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.
Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Mindig reteszelje a járművet és vigye magá-
val a kulcsot, amikor elhagyja a járművet.
Soha ne hagyjon gyermekeket és állatokat
felügyelet nélkül a járműben. Tartsa a kul-
csot gyermekek számára nem hozzáférhető
helyen.

G FIGYELEM
Ha nehéz vagy nagy méretű tárgyakat erősít
az indítókulcsra, akkor a kulcs menet köz-
ben véletlenül elfordulhat a gyújtáskapcsoló-
ban. Ez pl. a motor leállásához vezethet.
Balesetveszély áll fenn!
Ne erősítsen nehéz vagy nagy méretű tár-
gyakat az indítókulcsra. Vegye le pl. a nagy
méretű kulcscsomót, mielőtt az indítókul-
csot behelyezi a gyújtáskapcsolóba.

! Ne vigye az indítókulcsot erős mágneses
mező közelébe, mert az zavart okozhat a
távirányító működésében.

Erős mágneses mezők lehetnek pl. a nagy-
teljesítményű elektromos berendezések
közelében.

Behajtható tollú kulcs
: Kulcs kihajtása
; Elem ellenőrző lámpája
= & Reteszelés
? % Kireteszelés
Ha az elem ellenőrző lámpája nem villan fel a
% vagy& gomb megnyomásakor, akkor
az elem lemerült.

Intelligens kulcs
: & Reteszelés
; % Kireteszelés
= Szükségkulcs
A kulcs reteszeli és kireteszeli az ajtókat.
Ha a kireteszelés után
kb30 másodpercen belül nem nyitja ki a gép-
kocsit, akkor:
Ra gépkocsi ismét reteszelődik,
Ra lopás elleni védelem ismét aktiválódik
Ne tartsa a kulcsot elektronikus készülékekkel
vagy fémes tárgyakkal egy helyen. Ez ugyanis
hátrányosan befolyásolhatja a kulcs működé-
sét.
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i Ügyeljen az intelligens kulcs figyelmeztető
jelzésére a következő helyzetekben:
RA gyújtás ki van kapcsolva: Ha az intelli-
gens kulcs a gépkocsiban marad, és a
gépkocsit reteszelik, nem szólal meg
figyelmeztető hangjelzés.
RA gyújtás be van kapcsolva: Ha az intel-
ligens kulcsot kiveszi a gépkocsiból, akkor
a motortérből három rövid figyelmeztető
hangjelzés hallatszik.

Váltás egyenkénti ajtónyitásról központi
ajtónyitásra
Ki lehet választani, hogy a kulccsal minden
ajtót egyszerre vagy csak a vezetőoldali ajtót
lehessen kinyitni.
i A két mód közötti váltás feltétele, hogy
minden ajtó zárva legyen.

X Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva 5
másodpercig a& Reteszelés és a%
Kireteszelés gombot.
A rendszer ekkor vált az egyenkénti ajtónyi-
tás és a központi ajtónyitás között.
i Ha megtörtént a módváltás, világítani kezd
a vészvillogó.

X Nyomja meg a% Kireteszelés gombot,
ha – az előző beállítástól függően – minden
ajtót ki szeretne reteszelni vagy csak a veze-
tőoldali ajtót szeretné kireteszelni.
i Ha az egyenkénti ajtónyitás aktív és még
egyszer megnyomja a% Kireteszelés
gombot, akkor minden ajtó ki lesz rete-
szelve.

Szükségkulcs kivétele és behelye-
zése

X Kivétel: Tolja a reteszelésoldó tolattyút: a
nyíl irányába, és ezzel egyidejűleg húzza ki
teljesen a szükségkulcsot; a kulcsból.

X Behelyezés: Tolja be a szükségkulcsot;
teljesen a kulcsba, amíg az nem reteszelő-
dik, és a reteszelésoldó tolattyú ismét alap-
helyzetbe nem kerül.

Motor indítása gyenge vagy lemerült
elemet tartalmazó kulccsal
X Automatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Lépjen a fékpedálra és kapcsol-
jon aj állásba (Y oldal: 114).

X Mechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Lépjen a tengelykapcsoló-
pedálra és kapcsoljon azi állásba
(Y oldal: 113).

X Érintse meg a start-stop nyomógombot az
intelligens kulccsal.

X Nyomja meg a start-stop nyomógombot.
A motor beindul.
i Ha a start-stop nyomógombot anélkül
nyomja meg, hogy rálépne a fékpedálra vagy
a tengelykapcsoló-pedálra, akkor csak a
feszültségellátás kapcsol be.

Kulcs elemének cseréje

G FIGYELEM
Az elemek mérgező és maró hatású összete-
vőket tartalmaznak. A lenyelt elemek súlyos
egészségkárosodást okozhatnak. Ekkor élet-
veszélyes helyzet alakulhat ki!
Az elemeket tartsa a gyermekektől elzárva.
Lenyelt elemek esetén forduljon azonnal
orvoshoz.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Az akkumulátorok káros
anyagokat tartalmaznak.
Ezért a törvény tiltja a ház-
tartási hulladékkal együtt
történő ártalmatlanításukat.
Az akkumulátorokat elkülö-
nítve kell gyűjteni, és kör-
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nyezetkímélő módon kell
újrahasznosítani.
Az akkumulátorokat környe-
zetkímélő módon ártalmat-
lanítsa. A lemerült akkumu-
látorokat minősített szak-
műhelyben adja le, vagy
vigye használt akkumuláto-
rok visszavételével foglal-
kozó gyűjtőhelyre.

Behajtható tollú kulcs
A Mercedes-Benz azt javasolja, hogy az elemet
minősített szakműhelyben cseréltesse ki.

Feltételek
RCR 2032 típusú 3 V-os gombelem
X Csúsztasson be egy megfelelő szerszámot,
pl. egy csavarhúzót a kulcs nyílásába:.

X A szerszámmal óvatosan emelje le a fedelet.

X Hajtsa ki a kulcsot?.
X Vegye le a felső részt:.
X Ütögesse az alsó részt; a tenyeréhez,
amíg az elem= ki nem esik az elemtartó
rekeszből.

X Helyezze be az új elemet= pozitív pólussal
lefelé az elemtartó rekeszbe.

X Hajtsa be a kulcsot?.
X Illessze a helyére a felső részt: úgy, hogy
az reteszelődjön.

Intelligens kulcs
A Mercedes-Benz azt javasolja, hogy az elemet
minősített szakműhelyben cseréltesse ki.
Feltételek
RCR 2025 típusú 3 V-os gombelem
X Húzza ki a szükségkulcsot a kulcsból
(Y oldal: 69).

X Csúsztasson be egy megfelelő szerszámot,
pl. egy csavarhúzót a kulcs nyílásába:.

X A szerszámmal óvatosan emelje le a fedelet.

X Vegye le a felső részt=.
X Ütögesse az alsó részt: a tenyeréhez,
amíg az elem; ki nem esik az elemtartó
rekeszből.

X Helyezze be az új elemet pozitív pólussal
lefelé az elemtartó rekeszbe.

X Illessze a helyére a felső részt= úgy, hogy
az reteszelődjön.

X Helyezze vissza a szükségkulcsot a kulcsba
(Y oldal: 69).
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Problémák a kulccsal

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

A gépkocsi nem rete-
szelhető.
A gépkocsi reteszelése-
kor nem villognak az
irányjelzők.

Az ajtók nincsenek teljesen becsukva.
X Csukja be teljesen az ajtókat, majd reteszelje ismét a gépkocsit.

A zárrendszer meghibásodott.
X Reteszelje a gépkocsit a szükségkulccsal (Y oldal: 73), majd
csukja be az ajtókat.

X A lehető leghamarabb ellenőriztesse a zárrendszert egy minősí-
tett szakszervizben.

A gépkocsi nem rete-
szelhető vagy nem rete-
szelhető ki.

A kulcsban levő elem gyenge vagy lemerült.
X Az elem ellenőrző lámpája segítségével ellenőrizze és adott eset-
ben cserélje ki az elemet (Y oldal: 69).

X A szükségkulccsal reteszelje vagy reteszelje ki a gépkocsit
(Y oldal: 69).

A kulcs meghibásodott.
X Reteszelje a gépkocsit a szükségkulccsal (Y oldal: 73).
X Ellenőriztesse a kulcsot minősített szakszervizben.

Intelligens kulccsal fel-
szerelt gépkocsi: Nem
lehet beindítani a
motort.

A kulcsban levő elem gyenge vagy lemerült.
X A motor indításához tartsa az intelligens kulcsot a start-stop nyo-
mógombhoz (Y oldal: 69).

Elvesztette valamelyik
kulcsot.

X Zároltassa a kulcsot minősített szakszervizben.
X Szükség esetén cseréltesse ki a mechanikus záregységet.

Ajtók

Kiegészítő ajtóbiztosítással kapcso-
latos tudnivalók
A kiegészítő ajtóbiztosítás kizárólag egyesült
királyságbeli megrendelésre gyártott gépko-
csik esetén áll rendelkezésre.

G FIGYELEM
Ha a kiegészítő ajtóbiztosítás be van kap-
csolva, akkor az ajtók belülről nem nyitha-
tók. Az ilyenkor a járműben tartózkodó sze-
mélyek nem tudják azt elhagyni pl. veszély-
helyzetben. Sérülésveszély áll fenn!
Ne hagyjon felügyelet nélkül senkit, különö-
sen gyermekeket, idősebb embereket vagy
segítségre szorulókat a járműben. Ne kap-

csolja be a kiegészítő ajtóbiztosítást, ha
valaki van a járműben.

Ha a gépkocsit a kulccsal reteszelték, akkor
alapesetben aktiválódik a kiegészítő ajtóbizto-
sítás.
A kiegészítő ajtóbiztosítást kikapcsolhatja a
belsőtér-védelem kikapcsolásával
(Y oldal: 78).
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Ajtók nyitása belülről

X Húzza meg az ajtófogantyút:, és nyissa ki
az ajtót.

Gépkocsi központi reteszelése és
kireteszelése belülről

X Reteszelés: Nyomja meg az: gombot.
X Kireteszelés: Nyomja meg a; gombot.
RA tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél és az
AdBlue® tartályfedél is reteszelődik, ill. kire-
teszelődik.
RHa a gépkocsit a kulccsal reteszelte, akkor
nem reteszelődik ki.
RHa az utasoldali ajtó vagy a hátsó ajtók ki
vannak nyitva, az ajtók nem reteszelődnek.
RBehajtható tollú kulccsal felszerelt gép-
kocsik: Ha a vezetőajtó nyitva van, és a
behajtható tollú kulcs nincs a gyújtáskap-
csolóba helyezve, a gépkocsi reteszelődik. A
behajtható tollú kulcsot ne hagyja a gépko-
csi, amikor reteszeli a gépkocsit.
RIntelligens kulccsal felszerelt gépkocsik:

- Ha a vezetőajtó nyitva van, és a rendszer
azt észleli, hogy az intelligens kulcs a gép-

kocsiban van, a gépkocsi nem reteszelő-
dik.

- Ha a vezetőajtó nyitva van, és a rendszer
azt észleli, hogy az intelligens kulcs a gép-
kocsin kívül van, a gépkocsi reteszelődik.

Gépkocsi reteszelése és kiretesze-
lése KEYLESS-GO rendszerrel

G FIGYELEM
A járműben felügyelet nélkül hagyott gyer-
mekek
Rkinyithatják az ajtókat, és ezáltal veszé-
lyeztethetnek másokat vagy a közlekedés
többi résztvevőjét,
Rkiszállhatnak, és a közlekedő járművek
elgázolhatják őket,
Rműködésbe hozhatják a jármű berendezé-
seit, és pl. beszorulhatnak.

Továbbá a gyermekek 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.
Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Mindig reteszelje a járművet és vigye magá-
val a kulcsot, amikor elhagyja a járművet.
Soha ne hagyjon gyermekeket és állatokat
felügyelet nélkül a járműben. Tartsa a kul-
csot gyermekek számára nem hozzáférhető
helyen.

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.
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Feltételek
RA kulcs a gépkocsin kívül van.
RA kulcs és a gépkocsi közötti távolság
kisebb mint 80 cm.
RAz összes ajtó be van csukva.
X Gépkocsi reteszelése: Nyomja meg az
ajtófogantyú működtető gombját:.

X Gépkocsi kireteszelése: Nyomja meg az
ajtófogantyú működtető gombját:.

Problémák a KEYLESS-GO rendszerrel

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

A gépkocsi a KEYLESS-
GO segítségével nem
reteszelhető vagy nem
reteszelhető ki.

A kulcsban levő elem gyenge vagy lemerült.
X Az elem ellenőrző lámpája segítségével ellenőrizze és adott eset-
ben cserélje ki az elemet (Y oldal: 69).

Erős rádiójelforrás zavarja a működést.
X A reteszeléshez és a kireteszeléshez használja a szükségkulcsot
(Y oldal: 73).

A kulcs meghibásodott.
X Ellenőriztesse a gépkocsit és a kulcsot egy minősített szakmű-
helyben.

Az egyikajtó nincs megfelelően becsukva.
X Csukja be az ajtókat.

A gyújtás be van kapcsolva.
X Kapcsolja ki a gyújtást (Y oldal: 108).

Vezetőoldali ajtó reteszelése és kire-
teszelése a szükségkulccsal

X Vezetőajtó kireteszelése: Tolja be a szük-
ségkulcsot ütközésig a vezetőajtó ajtózár-
jába, majd fordítsa el balra:.

X Utasoldali ajtó és hátsó ajtók kiretesze-
lése: Húzza meg belül az ajtó fogantyúját.

X Gépkocsi reteszelése: Reteszelje belülről
az összes ajtót, a vezetőajtó kivételével.

X Tolja be a szükségkulcsot ütközésig a veze-
tőajtó zárjába, majd fordítsa el jobbra;.
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Ha a gépkocsi elektromos rendszere és ezzel
elektromos zárásfunkciója teljesen működés-
képtelen, az utasoldali ajtót és a hátsó ajtókat
nem tudja belülről reteszelni. Ebben az eset-
ben ezeken az ajtókon szükségreteszelés
alkalmazható.
i Ha az ajtókon szükségreteszelést alkal-
maz, és egyidejűleg biztosítva vannak a
hátsó ajtók gyermekzárjai, akkor a hátsó
ajtókat sem kívülről, sem belülről nem lehet
kinyitni. A hátsó ajtókat csak akkor lehet
ismét kireteszelni, ha a gépkocsi elektromos
zárásfunkciója ismét működőképes.

X Szükség esetén biztosítsa ki a hátsó ajtók
gyermekzárjait (Y oldal: 66).

X Megfelelő szerszám segítségével fordítsa el
90°-kal balra a megfelelő ajtóban lévő for-
gókapcsolót:.

X Csukja be az ajtót.
Az ajtó zárja reteszelődik.

X Ajtó kireteszelése: Húzza meg belül az ajtó
fogantyúját.
Az ajtó zárja kireteszelődött. A forgókap-
csoló: automatikusan visszaugrik. Az ajtó
a következő záráskor nem reteszelődik.

Hátfalajtó

Hátfalajtó reteszelése és kiretesze-
lése

i A hátfalajtó zárához külön kulcs van.
X Kireteszelés: Fordítsa balra a kulcsot az1
állásba.

X Reteszelés: Fordítsa jobbra a kulcsot a2
állásba.

Hátfalajtó kinyitása és becsukása

G FIGYELEM
A hátfalajtó a kinyitáskor és a becsukáskor
hirtelen a végállásba eshet. A hátfalajtó
mozgási tartományában sérülésveszély áll
fenn!
Csak akkor nyissa ki vagy csukja be a hátfal-
ajtót, ha senki sem tartózkodik a mozgási
tartományban.

G FIGYELEM
A csomagtérajtó túlterhelése esetén a tartó-
kábelek elszakadhatnak, és a rakomány
leeshet. Sérülésveszély áll fenn!
RNe terhelje meg a csomagtérajtót a meg-
engedett maximális terhelési határértéken
túlmenően.
RKerülje a súlyos pontszerű terheléseket a
csomagtérajtó külső pereménél.
RRakodás közben ne tartózkodjon a cso-
magtérajtó alatt.
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! A csomagtérajtó túlterhelése esetén a tar-
tókábelek elszakadhatnak, és a rakomány
leeshet. A gépkocsi megsérülhet.

! Ne közlekedjen nyitott hátfalajtóval. Ha
nyitott hátfalajtóval közlekedik, a gépkocsi
és a hátfalajtó megsérülhetnek.

A csomagtérajtó nyitott állapotban legfeljebb
225 kg tömeggel terhelhető.

X Kinyitás: Húzza meg a hátfalajtó fogantyú-
ját:.

X Hajtsa le kézzel a hátfalajtót, amíg az el nem
éri a végállást.
A drótkötelek tartják a hátfalajtót.

X Becsukás: Emelje fel kézzel a hátfalajtót,
amíg az el nem éri a végállást.

X Nyomja rá a hátfalajtót.
Hátfalajtó 180°-os kinyitása

i A hátsó lökhárító nélküli gépkocsik esetén
a hátfalajtó akár 180 °-ban is kinyitható.

! Ha a lökhárítóval felszerelt gépkocsik ese-
tén 180 °-ban kinyitja a hátfalajtót, a lökhá-
rító megsérülhet.
A hátfalajtót csak a lökhárító nélküli gépko-
csik esetén nyissa ki 180 °-ban. A hátfalaj-
tót óvatosan engedje le kézzel.

X Kinyitás: Húzza meg a hátfalajtó fogantyú-
ját:.

X Hajtsa le kézzel a hátfalajtót, amíg az el nem
éri a végállást.
A drótkötelek tartják a hátfalajtót.

X Tartsa meg a hátfalajtót.
X Csúsztassa oldalra a kapcsot; a nyíl irá-
nyába.

X Tolja el a tartót= a nyíl irányába, és oldja
ki.

X Kézzel óvatosan engedje le teljesen a hátfal-
ajtót.

X Becsukás: Emelje fel kézzel a hátfalajtót
addig, amíg rögzíteni nem lehet a drótköte-
leket.

X Rögzítse a tartót=.
X Tolja vissza a kapcsot;.
X Nyomja rá a hátfalajtót.
Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére
vonatkozó megjegyzéseket (Y oldal: 84).

Oldalablakok kinyitása és becsukása

G FIGYELEM
Az oldalablak nyitása közben valamelyik
testrésze becsípődhet vagy beszorulhat az
oldalablak és az ablakkeret közé. Ez sérülés-
veszélyt idézhet elő!
Nyitáskor ügyeljen arra, hogy senki ne érjen
hozzá az oldalablakhoz. Ha valaki beszorult,
azonnal engedje el vagy húzza fel a gombot,
újra bezárva ezzel az oldalablakot.

G FIGYELEM
Az oldalablak bezárása közben testrészei
beszorulhatnak az oldalablak mozgásterébe.
Ez sérülésveszélyt idézhet elő!
Bezárás közben ügyeljen arra, hogy ne
legyen egy testrésze sem az oldalablak moz-
gásterében. Ha valaki beszorult, azonnal
engedje el a gombot, vagy nyomja meg
ismét, újra kinyitva ezzel az oldalablakot.

G FIGYELEM
Amennyiben gyermekek kezelik az oldalabla-
kokat, beszorulhatnak, különösen akkor, ha
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felügyelet nélkül vannak. Sérülésveszély áll
fenn!
Kapcsolja be a gyermekzárat a hátsó oldal-
ablakokhoz. Mindig reteszelje a járművet és
vigye magával az indítókulcsot, amikor
elhagyja a járművet. Soha ne hagyjon
gyermekeket felügyelet nélkül a járműben.

A vezetőoldali ajtón található gombok elsőbb-
séget élveznek.
X Kézi nyitás: Nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot:.

X Kézi becsukás: Nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot:.

Az első ajtók ablakai automatikusan is mozgat-
hatók.
X Teljes kinyitás: Nyomja a gombot: rövi-
den a kapcsolási ponton túl.
Elindul az automatikus mozgás.

X Teljes becsukás: Húzza a gombot: rövi-
den a kapcsolási ponton túl.
Elindul az automatikus mozgás.

X Automatikus mozgás megszakítása:
Nyomja vagy húzza meg ismét röviden a
gombot:.

Automatikus visszatérés funkció
Ha az automatikus becsukási folyamat során
valami megakadályozza az oldalablak becsukó-
dását, akkor az oldalablak automatikusan újra
kinyílik. Az automatikus visszatérés funkció
azonban csak segédeszköz, és nem helyette-
síti az Ön figyelmét.

G FIGYELEM
A visszatérés funkció nem reagál:
Rpuha, könnyű és vékony dolgokra, pl.
ujjakra,
Ra beállítás során.
Emiatt a visszatérés 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 becsípődik, nyomja meg a
W gombot az oldalablak ismételt kinyitá-
sához.

Elektromos hátsó tolóablak kinyitása
és becsukása

G FIGYELEM
A hátsó tolóablak kinyitása közben testré-
szek csípődhetnek, szorulhatnak be a hátsó
tolóablak és az ablakkeret közé. Sérülésve-
szély áll fenn!
Nyitáskor ügyeljen arra, hogy senki se érjen
hozzá a hátsó tolóablakhoz. Ha valaki beszo-
rult, haladéktalanul engedje el a gombot,
vagy húzza meg ismét, újra becsukva ezzel a
hátsó tolóablakot.

G FIGYELEM
A hátsó tolóablak becsukása közben beszo-
rulhatnak a mozgástérben lévő testrészek.
Sérülésveszély áll fenn!
Becsukás közben ügyeljen arra, hogy ne
legyen senkinek a testrésze a mozgástér-
ben. Ha valaki beszorult, haladéktalanul
engedje el a gombot, vagy nyomja meg
ismét, újra kinyitva ezzel a hátsó tolóabla-
kot.

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-
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kit – különösen gyermekeket – felügyelet
nélkül a járműben.

X Nyitás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot:.

X Becsukás: Húzza meg és tartsa meghúzva a
gombot:.

Lopás elleni védelem

Indításgátló
Bekapcsolás
X Gyújtáskapcsolóval felszerelt gépkocsik:
Húzza ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

X Start-stop nyomógombbal felszerelt gép-
kocsik: Kapcsolja ki a gyújtást
(Y oldal: 108).

Kikapcsolás
X Kapcsolja be a gyújtást (Y oldal: 108).
Az indításgátló megakadályozza, hogy gépko-
csiját a hozzá való kulcs nélkül el lehessen
indítani.
Mindig reteszelje a gépkocsit és vigye magával
a kulcsot, ha elhagyja a gépkocsit. Ha a kul-
csot a gépkocsiban hagyja, bárki beindíthatja
a motort.

i Amikor beindítja a motort, az indításgátló
minden esetben kikapcsol.

EDW (betörésjelző és riasztóberen-
dezés)

Bekapcsolás
X Nyomja meg a kulcs& gombját.
Az ellenőrző lámpa: villog.

A figyelmeztetőrendszer bekapcsolt állapotá-
ban működésbe lép az optikai és akusztikai
riasztás, ha kinyitják
Raz egyik első vagy hátsó ajtót,
Ra szükségkulccsal a gépkocsit,
Ra motorháztetőt.
Riasztás befejezése
X Nyomja meg a kulcs% gombját.
A riasztás kikapcsol.

A riasztás nem kapcsol ki, ha azonnal meg-
szünteti a kiváltó okot, pl. becsukja a kinyitott
ajtót.

Elvontatás elleni védelem
Ha megváltozik a gépkocsi dőlésszöge, akkor
bekapcsolt elvontatás elleni védelem esetén
optikai és akusztikai riasztás lép működésbe.
Erre akkor kerülhet sor, ha a gépkocsit pl. az
egyik oldalán megemelik.
Bekapcsolás
Feltételek
RAz ajtók csukva vannak.
X Reteszelje a gépkocsit a kulccsal.
Az elvontatás elleni védelem kb.
20 másodperc múlva bekapcsol.
i Ha be van kapcsolva az elvontatás elleni
védelem, és Ön rakományt helyez a rakfel-
ületre, a riasztás működésbe léphet.
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Riasztás befejezése
X Reteszelje ki a kulccsal a gépkocsit.

Belsőtér-védelem
Bekapcsolt belsőtér-védelem esetén bekap-
csol az optikai és akusztikai riasztás, ha a gép-
kocsi-belsőtérben mozgás érzékelhető. Ez
akkor fordulhat elő, ha pl. valaki benyúl a gép-
kocsi-belsőtérbe.
Bekapcsolás
Feltételek
RAz ablakok és az ajtók zárva vannak.
RNincsenek különböző tárgyak, pl. kabalafi-
gurák a belső visszapillantó tükörre vagy a
tetőre szerelt kapaszkodókra akasztva.
Ezek téves riasztást válthatnak ki.

X Reteszelje a gépkocsit a kulccsal.
A belsőtér-védelem kb. 20 másodperc múlva
bekapcsol.

Riasztás befejezése
X Reteszelje ki a kulccsal a gépkocsit.

Belsőtér-védelem és elvontatás
elleni védelem kikapcsolása

X Gyújtáskapcsolóval felszerelt gépkocsik:
Húzza ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

X Start-stop nyomógombbal felszerelt gép-
kocsik: Kapcsolja ki a gyújtást.

X Nyomja meg a tetőkárpitban lévő gom-
bot:.

X Csukja be az ajtókat.
X Reteszelje a gépkocsit.
Megerősítő hangjelzés hallható.

Az elvontatás elleni védelem és a belsőtér-
védelem kikapcsol.
Az elvontatás elleni védelem és a belsőtér-
védelem mindaddig kikapcsolva marad,
amíg a gépkocsit újra nem reteszeli.

X Kapcsolja ki az elvontatás elleni védelmet és
a belsőtér-védelmet, ha a gépkocsit rete-
szeli, és
Rfelrakja és/vagy szállítja (pl. kompon vagy
autószállítón),
Rmozgó talajon, pl. emeletes garázsban
állítja le,
Rszemélyek vagy állatok maradnak a gép-
kocsiban.

Ezáltal elkerülhető a téves riasztás.
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Vezetőülés megfelelő helyzete

G FIGYELEM
Elveszítheti uralmát a jármű felett, ha menet
közben
Rállítja be a vezetőülést, a fejtámlákat, a
kormánykereket vagy a tükröket,
Rkapcsolja be a biztonsági övet.
Ez balesetveszélyt idézhet elő!
A motor beindítása előtt állítsa be a vezetőü-
lést, a fejtámlákat, a kormánykereket vagy a
tükröket, és ekkor kapcsolja be a biztonsági
övet is.

A kormánykerék:, a biztonsági öv; és a
vezetőülés= beállításakor tartsa be a követ-
kezőket:
RÜljön a lehető legtávolabb a vezetőoldali lég-
zsáktól.
REgyenesen ülő testhelyzetet vegyen fel.
RCombjait az üléspárna kissé támassza alá.
RLábai ne legyenek teljesen kinyújtva, és jól
le tudja nyomni a pedálokat.
RA fejtámla középső része szemmagasságban
támassza meg a tarkóját.
RA kormánykereket enyhén behajlított karral
el kell tudnia érni.
RLábait szabadon kell tudnia mozgatni.
RA kombinált műszer minden kijelzőjét jól kell
látnia.
RMegfelelően át kell tudnia látni a közlekedés
eseményeit.
RBiztonsági öve feküdjön szorosan a testén,
és a váll közepén, illetve a medencei részen
az ágyéknál haladjon át.

Ülések

Első ülések elektromos beállítása

G FIGYELEM
Elveszítheti uralmát a jármű felett, ha menet
közben
Rállítja be a vezetőülést, a fejtámlákat, a
kormánykereket vagy a tükröket,
Rkapcsolja be a biztonsági övet.
Ez balesetveszélyt idézhet elő!
A motor beindítása előtt állítsa be a vezetőü-
lést, a fejtámlákat, a kormánykereket vagy a
tükröket, és ekkor kapcsolja be a biztonsági
övet is.

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.

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
Az ülésmagasság gondatlan beállítása során
Ön vagy a jármű utasai beszorulhatnak, és
ezáltal megsérülhetnek. Különösen gyer-
mekek esetén fordulhat elő, hogy véletlenül
megnyomják az elektromos ülésbeállítás
gombjait, és beszorulnak. Sérülésveszély áll
fenn!
Ügyeljen arra, hogy ülésbeállításkor a keze
vagy egyéb testrésze ne kerüljön az ülés-
beállító rendszer emelőszerkezete alá.
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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.

G FIGYELEM
Ha az első ülések túl közel vannak a vezető-
térhez vagy a kormánykerékhez, az első lég-
zsákok kinyílása az első üléseken utazók
sérüléséhez vezethet. Fokozott sérülésve-
szély vagy akár életveszély áll fenn!
Mindig úgy állítsa be az első üléseket, hogy
a lehető legmesszebb legyenek az első lég-
zsákoktól. Vegye figyelembe az ülések
helyes beállítására vonatkozó útmutatáso-
kat.

! Az ülések és az ülésfűtés károsodásának
elkerülése érdekében tartsa be a következő
útmutatásokat:
RNe öntsön semmilyen folyadékot az ülé-
sekre. Ha mégis valami az ülésekre folyt,
minél gyorsabban szárítsa meg az ülése-
ket.
RHa az üléskárpitok nyirkosak vagy nedve-
sek, ne kapcsolja be az ülésfűtést. Ne
használja az ülésfűtést az ülések szárítá-
sára.
RAz üléskárpitokat a „Belső ápolás” című
fejezetben javasolt módon tisztítsa.
RNe szállítson nehéz terheket az üléseken.
Ne helyezzen hegyes tárgyakat (pl. kése-
ket, szegeket vagy szerszámokat) az ülés-
felületekre. Az üléseket lehetőleg csak
személyek szállítására használja.
RAz ülésfűtés működése közben ne takarja
le az üléseket hőszigetelő anyagokkal (pl.
takaróval, kabáttal, táskákkal, védőhuzat-

tal, gyermeküléssel vagy ülésmagasító-
val).
RHa az ülésfűtés be van kapcsolva, az ülé-
sekre helyezett tárgyak (pl. a Mercedes-
Benz által nem jóváhagyott üléspárnák,
gyermekülések és védőhuzatok) miatt
megsérülhet az ülés felülete.

! Ügyeljen arra, hogy az ülések visszaállítá-
sakor semmilyen tárgy ne legyen a lábtér-
ben és az ülések alatt vagy mögött. Ellen-
kező esetben fennáll a veszély, hogy az ülé-
sek és/vagy a tárgyak károsodhatnak.

: Ülésfűtés be- vagy kikapcsolása
; Ülésfelület lejtésének/ülésmagasság/ülés

hosszirányú beállítása
= Üléstámla dőlés beállítása
? Deréktámasz beállítása

: Ülésfelület lejtésének beállítása
; Ülésmagasság beállítása
= Ülés hosszirányú beállítása
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Első ülések mechanikus beállítása

G FIGYELEM
Elveszítheti uralmát a jármű felett, ha menet
közben
Rállítja be a vezetőülést, a fejtámlákat, a
kormánykereket vagy a tükröket,
Rkapcsolja be a biztonsági övet.
Ez balesetveszélyt idézhet elő!
A motor beindítása előtt állítsa be a vezetőü-
lést, a fejtámlákat, a kormánykereket vagy a
tükröket, és ekkor kapcsolja be a biztonsági
övet is.

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.

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
A nem reteszelődött vezetőülés menet köz-
ben váratlanul elmozdulhat. Emiatt elveszít-
heti uralmát a jármű felett. Balesetveszély
áll fenn!
Mielőtt elindul a járművel, mindig győződjön
meg arról, hogy a vezetőülés reteszelődött.

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.

: Ülés hosszirányú beállítása
; Ülésfűtés be- vagy kikapcsolása
= Ülésmagasság beállítása (amennyiben ren-

delkezésre áll)
? Üléstámla dőlés beállítása
X Ülésmagasság beállítása: Húzza felfelé
vagy nyomja lefelé a= kart.

X Üléstámla dőlés beállítása: Emelje meg
a? kart, és döntse az üléstámlát a kívánt
helyzetbe.

X Győződjön meg arról, hogy az ülés reteszelő-
dött.

X Ülés hosszirányú helyzetének beállítása:
Emelje meg a: kart, és tolja az ülést a
kívánt helyzetbe.

X Győződjön meg arról, hogy az ülés reteszelő-
dött.

Első ülések fejtámlái

G FIGYELEM
Elveszítheti uralmát a jármű felett, ha menet
közben
Rállítja be a vezetőülést, a fejtámlákat, a
kormánykereket vagy a tükröket,
Rkapcsolja be a biztonsági övet.
Ez balesetveszélyt idézhet elő!
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A motor beindítása előtt állítsa be a vezetőü-
lést, a fejtámlákat, a kormánykereket vagy a
tükröket, és ekkor kapcsolja be a biztonsági
övet is.

G FIGYELEM
Ha a fejtámlák nincsenek beszerelve vagy
helyesen beállítva, nem nyújtanak megfelelő
védelmet. Fokozott sérülésveszély áll fenn a
fej és a nyak területén, pl. baleset vagy féke-
zési manőver esetén!
Mindig beszerelt fejtámlákkal közlekedjen.
Utazás előtt győződjön meg arról, hogy a
jármű utasainak fejét szemmagasságban
támasztja meg a fejtámla közepe.

X Magasabbra állítás: Húzza felfelé a fejtám-
lát.

X Alacsonyabbra állítás: Nyomja be a kirete-
szelőgombot: a nyíl irányába, és nyomja a
fejtámlát lefelé.

X Győződjön meg arról, hogy a fejtámla rete-
szelődött.

X Kiszerelés: Húzza a fejtámlát ütközésig fel-
felé.

X Nyomja be a kireteszelőgombot: a nyíl
irányába, és húzza ki a fejtámlát.

X Beszerelés: Helyezze be a fejtámlát.
X Nyomja lefelé a fejtámlát, amíg az nem rete-
szelődik.

Hátsó üléssor fejtámlái

G FIGYELEM
Ha a fejtámlák nincsenek beszerelve vagy
helyesen beállítva, nem nyújtanak megfelelő

védelmet. Fokozott sérülésveszély áll fenn a
fej és a nyak területén, pl. baleset vagy féke-
zési manőver esetén!
Mindig beszerelt fejtámlákkal közlekedjen.
Utazás előtt győződjön meg arról, hogy a
jármű utasainak fejét szemmagasságban
támasztja meg a fejtámla közepe.

A középső fejtámla egy felső és egy alsó hely-
zetbe állítható be. Ha a hátsó üléspad középső
ülőhelye foglalt, akkor a fejtámlát a felső hely-
zetbe kell állítani.
X Magasabbra állítás: Húzza felfelé a fejtám-
lát.

X Alacsonyabbra állítás: Nyomja be a kirete-
szelőgombot: a nyíl irányába, és nyomja a
fejtámlát lefelé.

X Kiszerelés: Húzza a fejtámlát ütközésig fel-
felé.

X Nyomja be a kireteszelőgombot: a nyíl
irányába, és húzza ki a fejtámlát.

X Beszerelés: Helyezze be a fejtámlát.
X Nyomja lefelé a fejtámlát, amíg az nem rete-
szelődik.

X Állítsa be ismét a fejtámlát.

Hátsó üléssor ülésfelületének fel- és
lehajtása
i A hátsó üléspad ülésfelülete a gépkocsi
álló helyzetében fel lehet hajtva. Menet köz-
ben a hátsó üléspad ülésfelületének lehaj-
tott helyzetben kell lennie, és azt az arra
szolgáló kampókkal rögzíteni kell a padló-
hoz. A felhajtott ülésfelülettel történő közle-
kedés nem megengedett.
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X Felhajtás: Tolja fel a középső fejtámlát:.
X Akassza ki a jobb oldali kampót; a padló-
ból.

X Húzza előre a Top Tether fület= a fejtámla
alatt.

X Hajtsa fel az ülésfelületet
X Az ülésfelület alján lévő középső horgot?
vegye le a tépőzárról.

X Akassza be a kampót? a Top Tether
hurokba=.

X Lehajtás: Húzza ki a kampót? a Top Tet-
her hurokból=.

X Rögzítse a középső kampót? az ülésfelület
alján lévő tépőzárra.

X Nyomja le kézzel az ülésfelületet.
X Akassza be a jobb oldali kampót; a pad-
lóba.

X Tolja le a középső fejtámlát: (Y oldal: 82).

Ülésfűtés

G FIGYELEM
Ha az ülésfűtést bekapcsolja, az üléspárna
és az üléstámla-felfekvőelem nagyon mele-
gek lehetnek. A hőmérsékletet nem megfe-

lelően érzékelni képes, ill. a magas hőmér-
sékletekre korlátozottan reagáló személyek-
nél ez egészségkárosodást vagy akár égés-
hez hasonló sérüléseket is okozhat. Sérülés-
veszély áll fenn!
Az ülésfűtés hosszabb ideig tartó üzemelte-
tése esetén a legalacsonyabb fűtésfokozatot
válassza.

! Ha kiszáll az ülésből, ne tegyen rá semmit,
és kapcsolja ki az ülésfűtést. Ne kapcsolja
be az ülésfűtést, ha nem ül senki az ülésben,
pl. ha első utas nélkül utazik. Ellenkező eset-
ben az ülésfűtés túlmelegedhet, és az ülés
károsodhat.

1 HI magas fűtésfokozat bekapcsolása
2 Ülésfűtés kikapcsolva
3 LO alacsony fűtésfokozat bekapcsolása
X Bekapcsolás/fűtésfokozat kiválasztása:
Állítsa a kapcsolót az1 vagy3 állásba.
A kiválasztott fűtésfokozattól függően a
megfelelő ellenőrző lámpa világít.

X Kikapcsolás: Állítsa a kapcsolót a2
állásba.
Az ellenőrző lámpa kialszik.
i Az ülésfűtés nem kapcsol ki automatiku-
san.

Kormánykerék beállítása

G FIGYELEM
Elveszítheti uralmát a jármű felett, ha menet
közben
Rállítja be a vezetőülést, a fejtámlákat, a
kormánykereket vagy a tükröket,
Rkapcsolja be a biztonsági övet.
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Ez balesetveszélyt idézhet elő!
A motor beindítása előtt állítsa be a vezetőü-
lést, a fejtámlákat, a kormánykereket vagy a
tükröket, és ekkor kapcsolja be a biztonsági
övet is.

G FIGYELEM
Ha a kormánykerék menet közben ki van
reteszelve, váratlanul más helyzetbe állhat.
Ezáltal elveszítheti uralmát a jármű felett. Ez
balesetveszélyt idézhet elő!
Indulás előtt győződjön meg róla, hogy a
kormánykerék reteszelve van-e. Menet köz-
ben soha ne reteszelje ki a kormánykereket.

G FIGYELEM
Ha gyermekek állítják be a kormánykereket,
beszorulhatnak. 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.

X Hajtsa le teljesen a reteszelésoldó kart:.
X Állítsa be a magasságot;.
X Hajtsa fel teljesen a reteszelésoldó kart:.
X Végezzen ellenőrzést a kormánykerék moz-
gatásával, és győződjön meg arról, hogy a
kormányoszlop reteszelve van.

Tárolási lehetőségek

Gépkocsi terhelésével kapcsolatos
megjegyzések

G FIGYELEM
Ha a különféle tárgyak, csomagok vagy a
rakomány nincsenek rögzítve, illetve a rögzí-
tésük nem megfelelő, elcsúszhatnak, felbo-
rulhatnak vagy elmozdulhatnak, és eltalál-
hatják a jármű utasait. Ez sérülésveszélyt
idézhet elő, különösen fékezési manőverek
vagy hirtelen irányváltások esetén!
A tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy
azok ne tudjanak elmozdulni. Elindulás előtt
biztosítsa a tárgyakat, csomagokat vagy a
rakományt elcsúszás és felborulás ellen.

G FIGYELEM
A gépkocsi-belsőtérben nem megfelelően
elhelyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy
elcsúszhatnak, és a gépkocsiutasoknak
ütközhetnek. Emellett a pohártartók, a nyi-
tott tárolók és a mobiltelefon-tartók egy
baleset bekövetkeztekor nem minden eset-
ben tudják visszatartani a bennük található
tárgyakat. Sérülésveszély áll fenn, különösen
fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltá-
sok esetén is!
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, a tárolóhálókból
vagy a térképzsebekből.
RElindulás előtt csukja be zárható tároló-
kat.
RA nehéz, kemény, hegyes, éles peremű,
törékeny vagy túl nagy tárgyakat mindig a
rakfelületen helyezze el, és rögzítse azo-
kat. A rakománybiztosításhoz használjon
megfelelő tartozékokat és rögzítőeszközö-
ket.

G FIGYELEM
A rosszul elhelyezett vagy nem megfelelően
elosztott rakomány következtében a súly-
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pont túl magasan és/vagy túlságosan hátul
lehet. Emiatt jelentősen romolhatnak a
menettulajdonságok, a kormányozhatóság
és a fékezhetőség. Balesetveszély áll fenn!
Mindig győződjön meg arról, hogy a rako-
mány súlypontja
Ra tengelyek között,
és
Ra lehető legalacsonyabban a hátsó tengely
közelében van.

G FIGYELEM
Ha a kerékterhelés, a tengelyterhelés és/
vagy a jármű össztömege meghaladja a
megengedett értéket, az hátrányosan befo-
lyásolja a menetbiztonságot. Jelentősen
romolhatnak a jármű menettulajdonságai,
valamint kormányozhatósága és fékezési
tulajdonságai. A túlterhelt gumiabroncsok
túlmelegedhetnek és ezáltal kidurranhatnak.
Balesetveszély áll fenn!
A terheléskor a jármű utasait beszámítva
tartsa be a megengedett kerékterhelést,
tengelyterhelést és a jármű megengedett
össztömegét.

G FIGYELEM
A csomagtérajtó túlterhelése esetén a tartó-
kábelek elszakadhatnak, és a rakomány
leeshet. Sérülésveszély áll fenn!
RNe terhelje meg a csomagtérajtót a meg-
engedett maximális terhelési határértéken
túlmenően.
RKerülje a súlyos pontszerű terheléseket a
csomagtérajtó külső pereménél.
RRakodás közben ne tartózkodjon a cso-
magtérajtó alatt.

! A csomagtérajtó túlterhelése esetén a tar-
tókábelek elszakadhatnak, és a rakomány
leeshet. A gépkocsi megsérülhet.

! Ne közlekedjen nyitott hátfalajtóval. Ha
nyitott hátfalajtóval közlekedik, a gépkocsi
és a hátfalajtó megsérülhetnek.

! Tetőcsomagtartó használata esetén vegye
figyelembe a max. tetőterhelést és a tető-
csomagtartó max. terhelhetőségét.

! Ha a terhelés egy helyre koncentrálódik a
rakfelületen, az rontja a menettulajdonságo-
kat, és megrongálhatja a rakfelületet.

! Vegye figyelembe az egyes rögzítőpontok
legnagyobb terhelhetőségére vonatkozó
adatokat.
Ha a rakomány biztosításához különböző
rögzítőpontokat kombinál, mindig a leggyen-
gébb rögzítőpont max. terhelhetőségét kell
figyelembe vennie.
A teljes fékezésnél pl. olyan erők hatnak,
amelyek a rakomány súlyerejének többszö-
rösét is elérhetik. Az erőfelvétel elosztása
érdekében mindig több rögzítőpontot hasz-
náljon, a rögzítőpontokat pedig egyenlete-
sen terhelje.

A csomagtérajtó nyitott állapotban legfeljebb
225 kg tömeggel terhelhető.
Teherelosztás és rakománybiztosítás
Gépkocsijának menettulajdonságai a terhelés
eloszlásától függenek. Ezért berakodásnál
tartsa be a következő útmutatásokat:
RA rakomány együttes súlypontja a lehető
legalacsonyabban, középen és a hátsó ten-
gely közelében, a tengelyek között legyen.
RA csomagok és a szállított személyek együt-
tes tömegével ne lépje túl a gépkocsi meg-
engedett összes tömegét vagy megengedett
tengelyterhelését.
RA rakományt a rakfelületen szállítsa.
RA nagy és nehéz rakományt tolja a meneti-
rány szerint a lehető legelőre, a fülke falá-
nak hátsó oldaláig. A berakodást közvetlenül
a fülkefal mögött kezdje.
RRögzítse a rakományt a rögzítőszemekhez,
és egyenletesen terhelje azokat.
RHasználjon a teher tömegének és méreté-
nek megfelelő rögzítőszemeket, illetve rögzí-
tőeszközöket.

Vezetőként alapvetően Ön a felel azért, hogy
Ra rakomány a szokásos forgalmi helyzetek, a
hirtelen kitérő manőverek, a teljes fékezés
és a rossz útszakaszok esetén is biztosítva
legyen elcsúszás, felborulás, elgurulás vagy
leesés ellen,

A megfelelő szállítási segédeszközök és rögzí-
tőeszközök használatakor mindig tartsa be az
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adott gyártó kezelési útmutatóját, különösen a
termék élettartamára vonatkozó megjegyzése-
ket.
A szállítási segédeszközök és rögzítőeszközök
nem használhatók a következő esetekben:
RA jelölés hiányzik vagy olvashatatlan.
RSzálszakadások, a teherhordó varrások
sérülése vagy egyéb szakadásnyomok van-
nak rajtuk.
RVágások, deformálódások, zúzódások vagy
egyéb sérülések vannak rajtuk.
RA kiegyenlítő- vagy összekötőelemek sérül-
tek.

Az ilyen szállítási segédeszközök és rögzítőesz-
közök élettartama lejárt, azok használhatatla-
nok és cserére szorulnak. Ha lejárt élettartamú
szállítási segédeszközt vagy rögzítőeszközt
használ, a rakomány nincs megfelelően bizto-
sítva.
Balesetet követően szakszervizzel ellenőriz-
tesse a sérült rakfelületet, a rögzítőszemeket
és a rögzítőeszközöket. Ellenkező esetben a
rakományt a következő szállításkor nem lehet
megfelelően rögzíteni.
Rakodás közben
X Tartsa be az egyenletes teherelosztásra
vonatkozó útmutatásokat.

X Rögzítse a rakományt.
X A rakomány, valamint a raktér falai és a
kerékdobok között szabadon maradt terüle-
tet alakzáróan töltse ki. Ehhez használjon
alaktartó szállítási segédeszközöket, pl.
éket, fa rögzítőelemeket vagy térkitöltő pár-
nazsákot.

X A felbillenés ellen biztosított és biztosan álló
rakományt minden irányban rögzítse a rögzí-
tőszemekhez.

X A biztosításhoz a rakományhoz lehető legkö-
zelebb található rögzítőszemeket használja,
és párnázza ki az éles peremeket.

X Ne tartózkodjon a csomagtérajtó alatt.
Rakodás után
X Minden út előtt, valamint hosszabb út alatt
rendszeres időközönként ellenőrizze és
szükség esetén korrigálja a rakománybizto-
sítást.

X Állítsa be a fényszórók vetítési távolságát
(Y oldal: 93).

X A gépkocsi terhelési állapotának megfe-
lelően állítsa be a gumiabroncsnyomást
(Y oldal: 249).

X Vezetési stílusát igazítsa a rakományhoz.
X Gondoskodjon arról, hogy a csomagtérajtó
csukva és biztosítva legyen.

Tárolók a belsőtérben

Első tárolórekeszek áttekintése
Tartsa be a gépkocsi terhelésére vonatkozó
útmutatásokat (Y oldal: 84).

: Tárolók az ajtókban
; Szemüvegtároló rekesz
= Kesztyűtartó
? Középkonzol pohártartóval és kisméretű

tárgyak tárolójával/hamutartóval
A Multimédia-csatlakozóegységgel ellátott

tárolórekesz a kartámaszban, 12 V-os csat-
lakozóaljzat, és tároló pl. MP3-lejátszóhoz

Kesztyűtartó reteszelése és kiretesze-
lése
Tartsa be a gépkocsi terhelésére vonatkozó
útmutatásokat (Y oldal: 84).
Ha intelligens kulccsal rendelkezik, használja a
szükségkulcsot (Y oldal: 69) a reteszeléshez
és kireteszeléshez.
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1 Reteszelés
2 Kireteszelés
X Fordítsa el negyed fordulattal jobbra1
(reteszelés) vagy balra2 (kireteszelés) a
kulcsot.

Szemüvegtároló rekesz kinyitása
Tartsa be a gépkocsi terhelésére vonatkozó
útmutatásokat (Y oldal: 84).

X Nyomja meg röviden a szemüvegtároló
rekeszt:.
A szemüvegtároló rekesz lehajlik.

Kartámasz alatti tárolórekesz kinyi-
tása
Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére
vonatkozó megjegyzéseket (Y oldal: 84).

X Húzza meg a kioldógombot:, és billentse
felfelé a kartámasz burkolatát.

Pohártartó a középkonzolban

G FIGYELEM
A pohártartó nem képes menet közben rög-
zíteni a poharat. Ha menet közben használja
a pohártartót, a pohár felborulhat és a folya-
dék kiömölhet. A folyadék a jármű utasaira
is ráömölhet, és ha forró, le is forrázhatja
őket. Ez elvonhatja figyelmét a közlekedés
eseményeiről, így Ön elveszítheti uralmát a
jármű felett. Baleset- és sérülésveszély áll
fenn!
A pohártartót csak a jármű álló helyzetében
használja. A pohártartóba csak abba illesz-
kedő poharat helyezzen. Zárja le a poharat,
különösen, ha forró folyadék van benne.

Tartsa be a gépkocsi terhelésére vonatkozó
útmutatásokat (Y oldal: 84).
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Pohártartó behelyezése
X A pohártartót: formazáró módon illessze a
középkonzol tárolórekeszébe, és nyomja be
a rekeszbe.
i A pohártartó: és a hozzá tartozó gumi-
alátét pl. tiszta, langyos vízzel való tisztítás
céljából kivehető.

Pohártartó kiszerelése
X A pohártartót: felfelé irányuló mozdulattal
vegye ki a tárolórekeszből.

Tárolóháló
Tartsa be a gépkocsi terhelésére vonatkozó
útmutatásokat (Y oldal: 84).
Az utasülés lábterében lévő tárolóháló könnyű,
kisméretű tárgyak tárolására használható.

Tárolórekesz a hátsó üléssor alatt
Tartsa be a gépkocsi terhelésére vonatkozó
útmutatásokat (Y oldal: 84).
A hátsó üléspad ülésfelülete alatt egy tárolóre-
kesz található.
Hajtsa fel az ülésfelületet (Y oldal: 82).

Rögzítőszemek a rakfelületen

Előszerelt rögzítőszemek
Tartsa be a gépkocsi terhelésére vonatkozó
útmutatásokat (Y oldal: 84).
A megfelelő szállítási segédeszközökkel, rögzí-
tőeszközökkel és tartozékokkal kapcsolatos
információért forduljon bizalommal bármelyik
minősített szakműhelyhez.
A rakomány rögzítőszemekhez való rögzítése
esetén a névleges vonóerő nem haladhatja
meg a 150 daN értéket.

: Előszerelt rögzítőszemek

Eltolható rögzítőszemek

G FIGYELEM
Ha a rögzítőszemek nem megfelelően van-
nak felszerelve, hirtelen irányváltásoknál,
fékezési manővereknél vagy baleset esetén
elcsúszhatnak vagy kiszakadhatnak. Emiatt
a tárgyak, a csomagok vagy a rakomány
elcsúszhat, felborulhat vagy elmozdulhat, és
eltalálhatja a gépkocsiutasokat vagy a közle-
kedés más résztvevőjét. Sérülésveszély áll
fenn!
Használat előtt mindig gondoskodjon arról,
hogy a rögzítőszemek megfelelően legyenek
beszerelve, és ne lehessen eltolni azokat.

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére
vonatkozó megjegyzéseket (Y oldal: 84).
Ezenfelül vegye figyelembe a következő meg-
jegyzéseket:
RA rakomány rögzítőszemekhez való rögzí-
tése esetén a rakomány és a rögzítőszemek
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által bezárt szög nem haladhatja meg a 45°-
ot.
RA rakomány rögzítőszemekhez való rögzí-
tése esetén a névleges vonóerő nem halad-
hatja meg a 150 daN értéket.

A megfelelő szállítási segédeszközökkel, rögzí-
tőeszközökkel és tartozékokkal kapcsolatos
információért forduljon bizalommal bármelyik
minősített szakműhelyhez.

Rögzítőszemek beszerelése
X Forgassa balra a menetes rögzítést:, majd
teljesen oldja ki.

X Helyezze a rögzítőszemet 90°-kal elfordítva
a vezetősínbe.

X Fordítsa a rögzítőszemet 90°-kal jobbra.
X Tolja a rögzítőszemet a rakomány közelébe.
A rögzítőszem alján lévő csúszásgátlóknak
pontosan illeszkedniük kell a vezetősínek
bevágásaiba.

X Forgassa jobbra a menetes rögzítést:,
majd húzza meg.

Rögzítőszemek eltolása
X Forgassa balra a menetes rögzítést:, majd
teljesen oldja ki.

X Tolja el a rögzítőszemet a rakomány
közelébe.
A rögzítőszem alján lévő csúszásgátlóknak
pontosan illeszkedniük kell a vezetősínek
bevágásaiba.

X Forgassa jobbra a menetes rögzítést:,
majd húzza meg.

Rögzítőszemek kiszerelése
X Forgassa balra a menetes rögzítést:, majd
teljesen oldja ki.

X Fordítsa a rögzítőszemet 90°-kal balra.
X Vegye ki a rögzítőszemet a vezetősínből.

Hamutartó és szivargyújtó

Hamutartó használata

X Hamutartó behyelezése: Vegye ki a gumi-
burkolatot a tárolórekeszből.

X Enyhe nyomással nyomja a hamutartót; a
középkonzolban lévő lapos mélyedésbe,
amíg stabilan a helyére nem kerül.

X Hamutartó kinyitása: Nyomja felfelé a
hamutartó fedelét:.

X Hamutartó kivétele: Nyomja kissé előre a
hamutartót;, és emelje ki felfelé.

Szivargyújtó használata

G FIGYELEM
Ha megérinti a szivargyújtó forró fűtőelemét
vagy forró foglalatát, égési sérüléseket szen-
vedhet.
Ezen kívül az éghető anyagok meggyullad-
hatnak, ha
Ra forró szivargyújtó leesik,
Ra szivargyújtót például gyermekek tartják
különböző tárgyakhoz.

Tűz- és sérülésveszély áll fenn!
A szivargyújtót mindig a fogantyújánál fogja
meg. Mindig győződjön meg arról, hogy
gyermekek nem férnek hozzá a szivargyújtó-
hoz. Soha ne hagyjon gyermekeket felügye-
let nélkül a járműben.
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X Nyomja be a szivargyújtót:. Amikor a spi-
rál felizzik, a szivargyújtó visszaugrik.
i A szivargyújtóhoz csak az arra a célra szol-
gáló hüvelyt használja.

Csatlakozóaljzatok

Középkonzolon lévő 12 V-os csatla-
kozóaljzat használata

Feltételek
RCsak max. 180 Watt (15 A) teljesítményű
készülékeket csatlakoztasson.

X Hajtsa fel a 12 V-os csatlakozóaljzat fede-
lét:, és illessze be a készülék csatlakozó-
ját.

Kartámasz alatti 12 V-os csatlako-
zóaljzat használata
! Ha egyszerre használja a kartámasz alatti
és a hátsó utastérben lévő 12 V-os csatlako-
zóaljzatot, ügyeljen arra, hogy a teljesít-
ményfelvétel ne lépje túl a max. 180 W érté-
ket. Ellenkező esetben túlterheli a biztosíté-
kot.

Feltételek
RCsak max. 180 Watt (15 A) teljesítményű
készülékeket csatlakoztasson.

X Húzza meg a kioldógombot:, és billentse
felfelé a kartámasz burkolatát.

X Hajtsa fel a 12 V-os csatlakozóaljzat fede-
lét;, és illessze be a készülék csatlakozó-
ját.

Hátsó utastérben lévő 12 V-os csat-
lakozóaljzat használata
! Ha egyszerre használja a kartámasz alatti
és a hátsó utastérben lévő 12 V-os csatlako-
zóaljzatot, ügyeljen arra, hogy a teljesít-
ményfelvétel ne lépje túl a max. 180 W érté-
ket. Ellenkező esetben túlterheli a biztosíté-
kot.

Feltételek
RCsak max. 180 Watt (15 A) teljesítményű
készülékeket csatlakoztasson.

X Hajtsa fel a 12 V-os csatlakozóaljzat fede-
lét:, és illessze be a készülék csatlakozó-
ját.
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Rakfelületen lévő 12 V-os csatlako-
zóaljzat használata
! A tartozék a csatlakozóaljzatból kikapcsolt
gyújtás esetén is kap áramellátást. Ha a tar-
tozékot hosszabb időre kívánja csatlakoz-
tatni, indítsa be gyakrabban a motort. Így az
akkumulátor töltöttségi állapota megfelelő
szinten marad. Ha a gépkocsit hosszabb
időre leállítja, húzza ki a tartozékot a csatla-
kozóaljzatból.
Különben lemerülhet az akkumulátor. A
motor emiatt esetleg nem indítható be.

Feltételek
RCsak max. 240 Watt (20 A) teljesítményű
készülékeket csatlakoztasson.
RAz indítóakkumulátor lemerülésének mega-
kadályozása érdekében ezt a csatlakozóalj-
zatot csak járó motornál használja.

X Hajtsa fel a 12 V-os csatlakozóaljzat fede-
lét:, és illessze be a készülék csatlakozó-
ját.

Lábszőnyeg be- és kiszerelése

G FIGYELEM
A vezető lábterében lévő tárgyak korlátoz-
hatják a pedálutat, vagy megakaszthatják a
teljesen lenyomott pedált, ami veszélyezteti
a jármű üzem- és közlekedésbiztonságát.
Balesetveszély áll fenn!
A járműben minden tárgyat biztonságosan
helyezzen el, hogy azok ne kerülhessenek a
vezető lábterébe. A pedálok működtetésé-
hez szükséges elegendő szabad tér fenntar-
tása érdekében a lábszőnyegeket mindig

stabilan és az előírásoknak megfelelően
helyezze el. Ne használjon rögzítetlen, vagy
egyszerre több, egymásra terített lábszőnye-
get.

X Beszerelés: Nyomja rá a patenteket: a
tartókra;.

X Kiszerelés: Húzza le a lábszőnyeget a tar-
tókról;.
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Külső világítás

Világítás átállítása külföldi utazások
esetén
Statikus LED-fényszórókkal felszerelt gép-
kocsik: A fényszórók átállítása nem szüksé-
ges. A törvényi előírások azon országokban is
teljesülnek, ahol az út ellenkező oldalán kell
haladni.
Halogén fényszórókkal felszerelt gépko-
csik: Kérjük, forduljon minősített szakszerviz-
hez.

Világítási rendszerek és az Ön fele-
lőssége
A gépkocsi különböző világítási rendszerei
csak segédeszközök. Az adott fény- és látási
viszonyoknak, a törvényi előírásoknak, vala-
mint a közlekedési helyzetnek megfelelő gép-
kocsi-világítás mindig a gépkocsivezető fele-
lőssége.

Világításkapcsoló

Világításkapcsoló kezelése

1 T Helyzetjelző világítás, rendszám- és
műszervilágítás

2 Ã Automatikus menet közbeni vilá-
gítás, fényszenzoros vezérléssel

3 L Tompított fényszóró vagy távolsági
fényszóró

?
Hátsó ködlámpa és ködfényszóró

be- vagy kikapcsolása
A gépkocsit mindig a törvényi szabályozások
szerint, biztonságosan és megfelelően kivilá-
gítva állítsa le.

A helyzetjelző világítás több órán át történő
használata terheli az akkumulátort.

Automatikus menet közbeni világítás
A helyzetjelző világítást, a tompított fényszórót
és a nappali menetfényt a rendszer automati-
kusan kapcsolja a gyújtás helyzetének, a járó
motornak és a külső fényviszonyoknak megfe-
lelően.

G FIGYELEM
Ha a világításkapcsoló azÃ állásban van,
akkor ködben, hóban és egyéb látáskorlá-
tozó tényező, pl. erős pára esetén nem kap-
csol be automatikusan a tompított fény-
szóró. Balesetveszély áll fenn!
Ilyen helyzetekben fordítsa a világításkap-
csolót az L állásba.

Az automatikus menet közbeni világítás csu-
pán segédeszköz. A gépkocsi kivilágítása az
Ön felelőssége.

Ködfényszóró és hátsó ködlámpa be-
és kikapcsolása
Feltételek
RA világításkapcsoló a L, T vagy az
Ã állásban van,

X Ködfényszóró bekapcsolása: Nyomja meg

egyszer a gombot.
X Ködfényszóró és hátsó ködlámpa bekap-

csolása: Nyomja meg kétszer a
gombot.

X Hátsó ködlámpa kikapcsolása: Nyomja

meg háromszor a gombot.
X Ködfényszóró kikapcsolása: Nyomja meg

négyszer a gombot.
vagy
X Tartsa lenyomva kb. három másodpercig a

gombot.
Tartsa be az adott országban a ködfényszóró
és a hátsó ködlámpa használatára vonatkozó
szabályozásokat.
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Fényszóró vetítési távolság szabályo-
zása (csak halogén fényszóróval fel-
szerelt gépkocsik)
A fényszóró-magasságállítóval a gépkocsi ter-
helési állapotához igazíthatja a fényszóró fény-
kúpját.

u Vezetőülés és az utasülés foglalt
1 Vezetőülés, utasülés és a hátsó ülések fog-

laltak
2 Vezetőülés, utasülés és a hátsó ülések fog-

laltak, a rakfelület meg van rakodva
3 Vezetőülés és az utasülés foglalt, a max.

megengedett hátsótengely-terhelés ki van
használva

X Forgassa a fényszóró-magasságállítót a gép-
kocsi terhelési állapotának megfelelő
állásba.

Világítás kombinált kapcsolójának
kezelése

: Távolsági fényszóró
; Jobb oldali irányjelző
= Fénykürt
? Bal oldali irányjelző

Feltételek
RA tompított fényszóró be van kapcsolva.
X Távolsági fényszóró bekapcsolása: Kap-
csolja be a tompított fényszórót
(Y oldal: 92).

X A kombinált kapcsolót nyomja a kapcsolási
ponton túl az: nyíl irányába.
Világít a távolsági fényszóró ellenőrző
lámpája.

X Távolsági fényszóró kikapcsolása: Húzza
vissza a kombinált kapcsolót a kiindulási
helyzetbe.

X Rövid irányjelzés: Nyomja a kombinált kap-
csolót röviden a kapcsolási pontig a; vagy
a? nyíl irányába.
A megfelelő irányjelző háromszor felvillan.

X Folyamatos irányjelzés: Nyomja a kombi-
nált kapcsolót a kapcsolási ponton túl a;
vagy a? nyíl irányába.

Vészvillogó be- és kikapcsolása

X Nyomja meg a gombot:.
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Rakfelület-megvilágítás be- és kikap-
csolása

X Nyomja meg az: gombot.
Ha világít az ellenőrző lámpa;, a rakfel-
ület-megvilágítás be van kapcsolva.
i A rakfelület-megvilágítást csak akkor lehet
bekapcsolni, ha a gyújtás ki van kapcsolva,
mivel a bekapcsolt rakfelület-megvilágítás-
sal való közlekedés nem megengedett.

i Az indítóakkumulátor védelme érdekében
a rakfelület-megvilágítás és az ellenőrző
lámpa; kb. 30 perc után automatikusan
kikapcsol.

Belső világítás beállítása

Elülső tető-kezelőegység

: Bal oldali olvasólámpa be-/kikapcsolása
; Első belső világítás be-/kikapcsolása
= Konzolmegvilágítás
? Automatikus belsővilágítás-vezérlés be-/

kikapcsolása
A Jobb oldali olvasólámpa be-/kikapcsolása

Hátsó belső világítás

1 hátsó belső világítás bekapcsolása (ON)
2 hátsó belső világítás kikapcsolása (OFF)
3 hátsó automatikus belsővilágítás-vezérlés

be-/kikapcsolása (DOOR)

Fényforrások cseréje

Megjegyzések a fényforráscseréhez

G FIGYELEM
Az izzók, a lámpák és a csatlakozók üzem
közben felforrósodhatnak. Az izzó cseréje
közben ezek a alkatrészek megégethetik
Önt. Ez sérülésveszélyt idézhet elő!
Mielőtt kicseréli az izzót, hagyja lehűlni az
érintett alkatrészeket.

! Mindig ügyeljen az izzók megfelelő illesz-
kedésére.

Tartsa be a következő útmutatásokat:
RNa használjon olyan fényforrást, amelyik
leesett, vagy amelynek üvegburáján karcolá-
sok találhatók. A fényforrás szétdurranhat.
RAz izzókat csak zárt, kifejezetten azokhoz
tervezett lámpákban használja. Csak ugyan-
olyan típusú és megfelelő névleges feszült-
ségű csereizzókat használjon.
RAz izzó üvegén lévő foltok csökkenthetik a
fényforrás élettartamát. Ne fogja meg az
üvegburát puszta kézzel. Szükség esetén
tisztítsa meg az izzó üvegét annak hideg
állapotában, alkohollal vagy spiritusszal áti-
tatott szöszmentes kendővel.
RÓvja a fényforrásokat a nedvességtől és a
folyadékkal való érintkezéstől.
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Fényforrástípusok áttekintése
Az alábbi fényforrások cserélhetők:

Halogén fényszóróval felszerelt gépkocsik
: Távolsági fényszóró/tompított fényszóró:

H7 55 W
Irányjelző: WY21W 21 W
Helyzetjelző világítás: WY21/5W 21 W

; Belsőtér-világítás: 12V8WAL 8 W
= Beszállást segítő világítás: HT D6 3,4 W

Halogén fényszóróval felszerelt gépkocsik
: Hátsó lámpa: P21/5W 5 W

Tolatólámpa: W21W 21 W
Féklámpa: P21/5W 21 W
Irányjelző (hátul): WY21W 21 W
Hátsó ködlámpa: H21W 21 W

; Rendszámtábla-világítás: W5W 5 W

LED-fényszórókkal felszerelt gépkocsik
: Tolatólámpa: W21W 21 W

Irányjelző: WY21W 21 W
; Rendszámtábla-világítás: W5W 5 W

Első fényforrások cseréje

Halogén fényszóró fényforrásainak
cseréje

: Távolsági fényszóró
; Tompított fényszóró
= Helyzetjelző világítás
? Irányjelző
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: Tompított fényszóró/helyzetjelző világítás
házfedele

; Távolsági fényszóró/irányjelző házfedele
Feltételek
RTávolsági fényszóró/tompított fényszóró:
fényforrás típusa H7 55 W
RHelyzetjelző világítás: fényforrás típusa
WY21/5W 21 W
RIrányjelző: fényforrás típusa WY21W 21 W
RA világításrendszer ki van kapcsolva.
RA motorháztető fel van nyitva
(Y oldal: 225).

X Fordítsa balra, és vegye le az: vagy a;
házfedelet.

X Távolsági fényszóró/tompított fény-
szóró: Fordítsa el balra a foglalatot, majd
húzza ki.

X Irányjelző/helyzetjelző világítás: Nyomja
össze a foglalat kapcsait, és húzza ki a fogla-
latot.

X Húzza ki a fényforrást a foglalatból.
X Helyezze be az új fényforrást a foglalatba,
úgy, hogy annak aljzata teljesen felfeküdjön
a foglalat aljára.

X Távolsági fényszóró/tompított fény-
szóró: Helyezze vissza a foglalatot, majd for-
dítsa jobbra.

X Irányjelző/helyzetjelző világítás: Helyezze
be a foglalatot.

X Helyezze fel a házfedelet, majd fordítsa
jobbra.

Irányjelző fényforrásának cseréje
(LED-fényszóró)
Feltételek
RIrányjelző: fényforrás típusa WY21W 21 W
RA világításrendszer ki van kapcsolva.

X A bal oldali fényszóró fényforráscseréjéhez
forgassa a kormánykereket ütközésig
jobbra. A jobb oldali fényszóró fényforrás-
cseréjéhez forgassa a kormánykereket ütkö-
zésig balra.
Ekkor nagyobb a rendelkezésre álló szabad
tér a kerékjárati dobban lévő burkolat előtt.

X Távolítsa el az: csavarokat.
X Távolítsa el a; csavarokat.
X Megfelelő szerszám segítségével emelje ki
óvatosan a kerékjárati dobban lévő burkola-
tot.

X Nyúljon a kerékjárati dobban lévő burkolat
alá.

X Fordítsa a burkolatot= balra, és vegye le.
X Húzza ki a foglalatot a tartónál? fogva.
X Húzza ki a fényforrást a foglalatból.
X Helyezze be az új fényforrást a foglalatba,
úgy, hogy annak aljzata teljesen felfeküdjön
a foglalat aljára.

X Eközben ne érintse meg ujjaival az üvegbu-
rát.

X Helyezze be a foglalatot a tartónál? fogva.
X Helyezze vissza a burkolatot=, majd for-
dítsa jobbra.

X Óvatosan nyomja be a burkolatot a kerékjá-
rati dobba.

96 Fényforrások cseréje
Vi
lá
gí
tá
s
és

lá
tá
si
vi
sz
on
yo
k



X Rögzítse az: csavarokat.
X Rögzítse a; csavarokat.

Kiszállást segítő világítás fényforrásai-
nak cseréje

Feltételek
RFényforrás típusa HT D6 3,4 W
RA világításrendszer ki van kapcsolva.

i A kiszállást segítő világítás a vezető- és
utasoldali ajtó belső oldalán található.

X Nyissa ki a megfelelő ajtót.
X Vegye le a burkolatot:.
X Húzza ki a fényforrást a foglalatból.
X Helyezze be az új fényforrást a foglalatba,
úgy, hogy annak aljzata teljesen felfeküdjön
a foglalat aljára.

X Helyezze vissza, és nyomja határozottan a
helyére a burkolatot.

Belsőtér-világítás fényforrásainak
cseréje

Feltételek
RFényforrás típusa 12V8WAL 8 W
RA világításrendszer ki van kapcsolva.
X Helyezzen egy megfelelő szerszámot a bur-
kolat: és a kapcsoló; közötti résbe=.
A sérülések megakadályozása érdekében a
művelet közben takarja le egy kendővel a
szerszám hegyét.

X Óvatosan emelje le burkolatot:.
X Az első tartót? nyomja enyhén a nyíl irá-
nyába

X Húzza ki a fényforrástA ferdén felfelé a
foglalatból.

X Az új fényforrást először a hátsó tartóbaB
helyezze be.

X Engedje el az első tartót?.
X Helyezze vissza, és nyomja határozottan a
helyére a burkolatot:.
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Hátsó fényforrások cseréje

Hátsó világítás fényforrásainak cse-
réje

: Hátsó helyzetjelző világítás/féklámpa
(halogén fényszóróval felszerelt gépkocsik)

; Irányjelző
= Tolatólámpa
? Hátsó ködlámpa (halogén fényszóróval fel-

szerelt gépkocsik)

Feltételek
RIrányjelző: fényforrás típusa WY21 21 W
RTolatólámpa: fényforrás típusa W21W 21 W
RFéklámpa/hátsó helyzetjelző világítás: fény-
forrás típusa P21/5W 21 W/5 W
RHátsó ködlámpa: fényforrás típusa H21W
21 W
RA világításrendszer ki van kapcsolva.
X Csavarja ki a csavarokat:.
X Óvatosan húzza ki a hátsó lámpát.
X Húzza le a csatlakozót a hátsó lámpa izzó-
tartójáról.

X Fordítsa el balra a megfelelő foglalatot, majd
húzza ki az izzótartóból.

X A megfelelő fényforrást enyhe nyomással
fordítsa balra, majd húzza ki a foglalatból.

X Helyezze be az új izzót a foglalatba, majd
fordítsa jobbra.

X Helyezze be s foglalatot az izzótartóba, és
fordítsa jobbra.

X Nyomja rá a csatlakozót a hátsó lámpa izzó-
tartójára.

X Nyomja rá a hátsó lámpát a gépkocsira.
X Húzza meg a csavarokat:.

Rendszámtábla-világítás fényforrásai-
nak cseréje

Feltételek
RFényforrás típusa W5W 5 W
RA világításrendszer ki van kapcsolva.
X Nyúljon be alulról a rendszámtábla-vilá-
gítás: mellett lévő nyílásba.

X Fordítsa el balra a foglalatot, majd húzza ki.
X Húzza ki a fényforrást a foglalatból.
X Helyezze be az új fényforrást a foglalatba,
úgy, hogy annak aljzata teljesen felfeküdjön
a foglalat aljára.

X Helyezze vissza, majd fordítsa jobbra a fog-
lalatot.

Ablaktörlő és ablakmosó berendezés

Első ablaktörlők be- és kikapcsolása
! Ne működtesse az ablaktörlőket, ha száraz
az első szélvédő, mert az ablaktörlőlapátok
megsérülhetnek. Ezenkívül az első szélvé-
dőn összegyűlt por száraz törléskor megkar-
colhatja a szélvédőt.
Ha száraz időben be kell kapcsolnia az
ablaktörlőt, akkor mindig mosófolyadékkal
működtesse.
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! Esőérzékelős szakaszos törlés üzemmód
esetén: Optikai behatásoknál, illetve ha az
első szélvédő száraz időjárásnál elszennye-
ződik, az ablaktörlő véletlenül bekapcsolhat.
Ezáltal megsérülhetnek a törlőgumik vagy az
első szélvédő.
Ezért száraz időjárás esetén kapcsolja ki az
ablaktörlőt.

1 $ Ablaktörlő kikapcsolva
2 Ä Normál szakaszos törlés
3 Å Gyakori szakaszos törlés
4 ° Lassú folyamatos törlés
5 ¯ Gyors folyamatos törlés
: î röviden megnyomva: Egyszeri törlés

(az ablaktörlő az1 állásban)/hosszan
megnyomva: Törlés mosófolyadékkal

Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cse-
réje

G FIGYELEM
Ha az ablaktörlőlapátok cseréjekor elindul
az ablaktörlő, becsípődhetnek a testrészei
az ablaktörlőkarnál. Sérülésveszély áll fenn!
Az ablaktörlőlapátok cseréje előtt kapcsolja
ki az ablaktörlőt és a gyújtást.

! Soha ne nyissa ki a motorháztetőt, miköz-
ben az ablaktörlőkarok fel vannak hajtva az
első szélvédőről.
Ne engedje vissza az ablaktörlőkart az első
szélvédőre, amíg nincs felszerelve az ablak-
törlőlapát.
Az ablaktörlőlapát cseréjekor tartsa erősen
az ablaktörlőkart. Ha az ablaktörlőkart
ablaktörlőlapát nélkül elengedi és az a szél-
védőre esik, a szélvédő megsérülhet az
ütközés következtében.

A Mercedes-Benz azt javasolja, hogy az
ablaktörlőlapátokat minősített szakműhely-
ben cseréltesse ki.

! Az ablaktörlőlapátot csak az ablaktörlőkar-
nál fogja meg. Ellenkező esetben megsért-
heti a törlőgumit.

Ablaktörlőkar felhajtása
X Hajtsa fel az ablaktörlőkart a szélvédőről.

Ablaktörlőlapátok leszerelése
X Tartsa lenyomva a biztosítócsapot:, és
húzza le az ablaktörlőlapátot a; nyíl irá-
nyába.

Ablaktörlőlapátok felszerelése
X Helyezze az új ablaktörlőlapátot: a; nyíl
irányában az ablaktörlőkarba=, amíg nem
reteszelődik.
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Tükrök

Külső visszapillantó tükrök kezelése

G FIGYELEM
Elveszítheti uralmát a jármű felett, ha menet
közben
Rállítja be a vezetőülést, a kormánykereket
vagy a tükröket,
Rkapcsolja be a biztonsági övet.
Balesetveszély áll fenn!
A motor beindítása előtt állítsa be a vezetőü-
lést, a kormánykereket vagy a tükröket, és
ekkor kapcsolja be a biztonsági övet is.

G FIGYELEM
A külső tükrök kicsinyítenek. A tárgyak köz-
elebb vannak, mint ahogyan a tükörben lát-
szanak. Emiatt előfordulhat, hogy rosszul
méri fel a közlekedés Ön mögött haladó
részvevőinek távolságát például sávváltás-
kor. Ez balesetveszélyt idézhet elő!
Ezért a válla felett hátrapillantva minden
esetben győződjön meg az Ön mögött közle-
kedők tényleges távolságáról.

! Az elektromos külső tükröket csak elektro-
mosan hajtsa be és ki. Ha a külső tükröket
kézzel hajtja be vagy ki, akkor előfordulhat,
hogy azok károsodnak vagy nem reteszelőd-
nek megfelelően.
Különösen ügyeljen arra, hogy a jármű gépi
mosása előtt hajtsa be a külső tükröket.
Ellenkező esetben a mosókefék erőszakkal
behajthatják és károsíthatják a külső tükrö-
ket.

Külső visszapillantó tükrök be- vagy kihaj-
tása
X Behajtás: Nyomja meg a? gombot.
X Kihajtás: Nyomja meg a= gombot.
X Elektromosan behajtható külső visszapil-
lantó tükrök nélküli gépkocsik: Nyomja a
külső visszapillantó tükröt kézzel a kívánt
helyzetbe.

Külső visszapillantó tükrök beállítása
X Válassza ki az: kapcsolóval a jobb oldali
külső visszapillantó tükröt R vagy a bal oldali
külső visszapillantó tükröt L.

X A; gombbal állítsa be a kiválasztott külső
visszapillantó tükör helyzetét.

Kiugrasztott külső visszapillantó tükör
ismételt reteszelése
X Elektromosan behajtható külső visszapil-
lantó tükrök nélküli gépkocsik: Nyomja a
külső visszapillantó tükröt kézzel a kívánt
helyzetbe.

X Elektromosan behajtható külső visszapil-
lantó tükrökkel felszerelt gépkocsik:
Tartsa lenyomva a= gombot.
Egy kattanás hallható, amelyet egy ütési zaj
követ. A külső visszapillantó tükör a megfe-
lelő helyzetbe áll.

Automatikus elsötétítésű belső
visszapillantó tükör

G FIGYELEM
Ha egy automatikusan elsötétítésű tükör
üvege eltörik, elektrolit folyadék folyhat ki.
Az elektrolit folyadék káros az egészségre és
irritációt okoz. Nem szabad érintkezzen a
bőrrel, szemmel, légzőszervekkel vagy
ruhákkal, vagy nem szabad lenyelni. Sérülés-
veszély áll fenn!
Ha érintkezésbe lépett az elektrolit folyadék-
kal, vegye figyelembe a következőket:
Razonnal mossa le vízzel az elektrolit folya-
dékot a bőrről,
Razonnal öblítse ki alaposan tiszta vízzel az
elektrolit folyadékot a szemből,
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Rha az elektrolit folyadék le volt nyelve,
azonnal öblítse ki alaposan a szájat; ne
okozzon hányást,
Rha az elektrolit folyadék érintkezett a bőr-
rel vagy a szemekkel vagy le volt nyelve,
azonnal kérjen orvosi segítséget,
Razonnal cserélje le az elektrolit folyadék
által beszennyezett ruhát,
Rallergiás reakciók esetében azonnal kér-
jen orvosi segítséget.

Ha a funkció be van kapcsolva, a belső vissza-
pillantó tükör automatikusan elsötétül, ha a
belső visszapillantó tükörre fényszórófény
érkezik.
A következő helyzetekben a belső visszapil-
lantó tükör nem sötétül el:
Ra motor áll.
Ra hátrameneti sebességfokozat van bekap-
csolva,
Rbe van kapcsolva a belső világítás.
A funkció a gyújtással együtt automatikusan
bekapcsol. A funkciót kézzel is be- vagy kikap-
csolhatja.

Automatikus elsötétítés be- vagy kikapcso-
lása
X Bekapcsolás: Nyomja meg hosszan a gom-
bot;.
Az ellenőrző lámpa: világít.

X Kikapcsolás: Nyomja meg hosszan a gom-
bot;.
Az ellenőrző lámpa: kialszik.

Belső visszapillantó tükör manuális
elsötétítése

X Billentse a tükörbillentő kart: előre vagy
hátra.

Iránytű megjelenítése a belső vissza-
pillantó tükörben

A belső visszapillantó tükörben megjelenik az
aktuális menetirány:.
X Iránytű kijelzésének be- vagy kikapcso-
lása: Nyomja meg röviden a gombot;.
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Belső visszapillantó tükörben lévő iránytű kalibrálása

Ha az iránytű nincs kalibrálva, vagy külső hatások zavarják, akkor az aktuális menetirány nem
jelenik meg a belső visszapillantó tükörben. A kijelzőn: ekkor a CC kijelzés látható.
i A nagy épületek, hidak, elektromos vezetékek vagy erős adóantennák, valamint a gépkocsin
vagy a gépkocsiban lévő, fémből készült tárgyak zavarhatják az iránytű kijelzését.

Az iránytű helyes kalibrálásához tartsa be a következő pontokban leírtakat:
RKeressen egy megfelelő helyet, ahol teljes kört tehet a gépkocsival.
RAz iránytűt szabad terepen kalibrálja, ne acélszerkezetek vagy nagyfeszültségű vezetékek
közelében.
RKapcsolja ki az elektromos fogyasztókat, pl. a klimatizálást, az ablaktörlőt vagy a hátsóablak-
fűtést.

X Iránytű kalibrálásának kézi indítása: Tartsa lenyomva a; gombot tizenegy másodpercig.
A kijelzőn: a CC kijelzés látható.

X Tegyen meg a gépkocsival három teljes kört 8 km/h sebességnél lassabban.
Ha a kalibrálás sikeresen befejeződött, a tükörben megjelenik az iránytű kijelzése.
i Az iránytű kalibrálása automatikusan megtörténik, amikor az normál vezetés közben három
teljes kör megtételét észlelte.
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A mágneses és a földrajzi északi pólus közötti különbség az iránytű hibás kijelzéséhez vezethet.
Ennek megakadályozása érdekében az iránytűhöz beállítható egy övezet.
X Övezet beállítása: Tartsa lenyomva a; gombot hat másodperig.
Az: kijelzés a pillanatnyilag beállított övezet számát mutatja.

X Nyomja meg többször a; gombot, amíg be nem állította a kívánt övezetet.
Néhány másodperc elteltével megjelenik az iránytű kijelzése.

Napellenzők kezelése

X Elülső árnyékolás: Hajtsa le a napellen-
zőt:.

X Oldalsó árnyékolás: Billentse oldalra a
napellenzőt:.

X Piperetükör a Piperetükör a napellenzőn:
Hajtsa fel a tükörburkolatot;.
A tükörvilágítás világít.

Napellenzők kezelése 103

Vi
lá
gí
tá
s
és

lá
tá
si
vi
sz
on
yo
k

Z



Klimatizálási rendszerek

Manuális klímaberendezés áttekintése

: Forgatás: Klimatizálás be-/kikapcsolása
Megnyomás: A/C funkció be-/kikapcsolása

; Levegőmennyiség beállítása
= Levegőelosztás beállítása
? Hőmérséklet beállítása
A Belsőlevegő keringtetés üzemmód be- vagy kikapcsolása
B Hátsóablak-fűtés és tükörfűtés be-/kikapcsolása
C Szélvédő szellőztetése és jégtelenítése

Automatikus klímaberendezés áttekintése

: Szélvédő szellőztetése és jégtelenítése
; Klimatizálás automatikus szabályozásának be-/kikapcsolása
= Hőmérséklet beállítása
? Bal oldali beállított hőmérséklet
A Beállított levegőmennyiség
B Beállított levegőelosztás
C Jobb oldali beállított hőmérséklet
D Hőmérséklet beállítása (nem működik, ha az összehangolás funkció be van kapcsolva)
E Összehangolási funkció be-/kikapcsolása
F Frisslevegő-befúvási üzemmód bekapcsolása
G Belsőlevegő keringtetés üzemmód bekapcsolása
H A/C funkció be-/kikapcsolása
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I Levegőelosztás beállítása
J Levegőmennyiség beállítása
K Klimatizálás be-/kikapcsolása
L Hátsóablak-fűtés és tükörfűtés be-/kikapcsolása

Klimatizálási rendszerek kezelése

Klimatizálás be- és kikapcsolása
Manuális klímaberendezés
X Bekapcsolás: Állítsa a levegőmennyiséget a
J szabályozóval az első vagy magasabb
fokozatra.

X Kikapcsolás: Állítsa a levegőmennyiséget a
J szabályozóval az OFF fokozatra.

Automatikus klímaberendezés
X Be- vagy kikapcsolás: Nyomja meg az

^ gombot.

i Kikapcsolt klimatizálás esetén az ablakok
gyorsabban párásodhatnak. Csak rövid időre
kapcsolja ki a klimatizálást.

Levegőelosztás beállítása
A szimbólumok jelzik, hogy a levegő mely fúvó-
kákon keresztül van vezetve:
P Középső és oldalsó levegőfúvókák
S Középső, oldalsó és lábtér-levegőfúvó-

kák
O Lábtér-levegőfúvókák
a Páramentesítő és lábtér-levegőfúvókák

A/C funkció be- és kikapcsolása
Az A/C funkció klimatizálja és szárítja a gép-
kocsi belsőtér-levegőjét.
X Bekapcsolás: Nyomja meg az A/C gombot.
Az ellenőrző lámpa világít.

X Kikapcsolás: Nyomja meg ismét az A/C
gombot.
Az ellenőrző lámpa kialszik.

Az A/C funkciót csak rövid ideig kapcsolja ki.
Ellenkező esetben az ablakok gyorsabban
párásodhatnak.
Hűtő üzemmódban a gépkocsi aljánál kon-
denzvíz távozhat. Ez nem utal hibára.

Ablakok páramentesítése
X Nyomja meg azC gombot.
X Ha az ablakok továbbra is párásodnak:
Nyomja meg az gombot.

Belsőlevegő keringtetés üzemmód
be- és kikapcsolása
Manuális klímaberendezés
X Be- vagy kikapcsolás: Nyomja meg ag
gombot.
Ha világít az ellenőrző lámpa, a rendszer a
belsőtér-levegőt keringteti.

Automatikus klímaberendezés
X Bekapcsolás: Nyomja meg ag gombot.
Az ellenőrző lámpa világít. A rendszer
keringteti a belsőtér-levegőt.

X Kikapcsolás: Nyomja meg azC gombot.

i Bekapcsolt belsőlevegő keringtetés üzem-
mód esetén az ablakok gyorsabban párásod-
hatnak. A belsőlevegő keringtetés üzemmó-
dot csak rövid időre kapcsolja be.

Klimatizálás automatikus szabályo-
zása (automatikus klímaberendezés)
Automatikus üzemmódban a rendszer a leve-
gőbevezetés segítségével automatikusan sza-
bályozza és tartja a beállított hőmérsékletet.
X Nyomja meg azC gombot.
X Váltás kézi üzemmódra: Nyomja meg a
J vagyÄ gombot.
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Összehangolás funkció be- és kikap-
csolása (automatikus klímaberende-
zés)
X Bekapcsolás: Nyomja meg a DUAL gom-
bot.
Az ellenőrző lámpa kialszik. A jobb oldal
automatikusan átveszi a bal oldali hőmér-
séklet-szabályozó hőmérséklet-beállítását.
A jobb oldali hőmérséklet-szabályozó így
nem fog működni.

X Kikapcsolás: Nyomja meg ismét a DUAL
gombot.
Az ellenőrző lámpa világít. A bal és a jobb
oldal hőmérséklete külön beállítható a bal
és a jobb oldal hőmérséklet-szabályozó
segítségével.

Hátsóablak- és tükörfűtés be- és
kikapcsolása
Ha a külső visszapillantó tükrök fűthetők, a
tükörfűtés a hátsóablak-fűtéssel együtt kap-
csolható be és ki.
Fűtés bekapcsolása:
X Fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban a
2 állásba .

X Nyomja meg a¤ gombot.
A gomb ellenőrző lámpája világít.
i A fűtés kb. 15 perc után automatikusan
kikapcsol. A gomb ellenőrző lámpája kial-
szik.

Fűtés manuális kikapcsolása:
X Ismét nyomja meg a¤ gombot.
A gomb ellenőrző lámpája kialszik.

Szellőztetőfúvókák

Első szellőztetőfúvókák beállítása

G FIGYELEM
A szellőzőbefúvókon esetenként nagyon
forró vagy nagyon hideg levegő áramolhat ki.
Emiatt a szellőzőbefúvók közvetlen
közelében könnyen égési vagy fagyási sérü-
lést szenvedhet. Sérülésveszély áll fenn!
Mindig győződjön meg arról, hogy a jármű
minden utasa elegendő távolságot tart-e a

szellőzőbefúvóktól. Szükség esetén irányítsa
a levegőáramlatot a jármű utasterének
másik részébe.

Példák a szellőztetőfúvókákhoz
X Kinyitás: Forgassa a forgókeresztet:
ütközésig balra.

X Elzárás: Forgassa a forgókeresztet: ütkö-
zésig jobbra.

X Levegő irányának beállítása: Fogja meg
középen a szellőztetőfúvókát:, és fordítsa
felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

Hátsó szellőztetőfúvókák beállítása

G FIGYELEM
A szellőzőbefúvókon esetenként nagyon
forró vagy nagyon hideg levegő áramolhat ki.
Emiatt a szellőzőbefúvók közvetlen
közelében könnyen égési vagy fagyási sérü-
lést szenvedhet. Sérülésveszély áll fenn!
Mindig győződjön meg arról, hogy a jármű
minden utasa elegendő távolságot tart-e a
szellőzőbefúvóktól. Szükség esetén irányítsa
a levegőáramlatot a jármű utasterének
másik részébe.
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X Kinyitás vagy elzárás: Forgassa a; sza-
bályozót felfelé vagy lefelé.

X Levegő irányának beállítása: Fogja meg
középen az: szabályozót, és fordítsa fel-
felé, lefelé, balra vagy jobbra.
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Vezetés

Start-stop nyomógomb és kulcsállá-
sok

G FIGYELEM
A gépkocsiban felügyelet nélkül hagyott
gyermekek
Rkinyithatják az ajtókat, és ezáltal veszé-
lyeztethetnek másokat vagy a közlekedés
egyéb résztvevőit,
Rkiszállhatnak, és a közlekedő járművek
elgázolhatják őket,
Rműködésbe hozhatják a gépkocsi beren-
dezéseit, és pl. beszorulhatnak.

Továbbá a gyermekek mozgásba hozhatják a
gépkocsit, ha pl.
Rkioldják a rögzítőféket,
Rmódosítják a sebességváltó állását,
Rbeindítják a gépkocsit.
Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet
nélkül a gépkocsiban.
Mindig reteszelje a gépkocsit, és vigye
magával a kulcsot, amikor elhagyja a gépko-
csit.
Tartsa a kulcsot gyermekek számára nem
hozzáférhető helyen.

G VESZÉLY
A belső égésű motorok mérgező kipufogógá-
zokat, pl. szén-monoxidot bocsátanak ki.
Ezeknek a kipufogógázoknak a belélegzése
káros az egészségre és mérgezést okoz.
Életveszély áll fenn! Ezért soha ne járassa a
motort zárt, nem megfelelő szellőzésű tér-
ben.

G FIGYELEM
Környezeti hatások vagy az állatok tevékeny-
sége következtében éghető anyagok kerül-
hetnek a motor vagy a kipufogórendszer
forró részeire, és meggyulladhatnak. Ez tűz-
veszélyt idézhet elő!

Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e
éghető idegen anyagok a motortérben vagy
a kipufogórendszer körül.

Start-stop nyomógomb
Feltételek
RA kulcs a gépkocsiban van, és a kulcsban
lévő elem nincs lemerülve.

X Feszültségellátás bekapcsolása: Nyomja
meg egyszer az: gombot.

X Gyújtás bekapcsolása: Nyomja meg két-
szer az: gombot.
A kombinált műszeren világítanak az ellen-
őrző lámpák.
Ha tíz percen belül nem indítja be a gépko-
csit, akkor a gyújtás ismét kikapcsol.

X Feszültségellátás és gyújtás kikapcso-
lása: Nyomja meg háromszor az: gombot.

Kulcsállások

g Kulcs behelyezése/kihúzása, kormányke-
rék reteszelése

1 Néhány fogyasztó feszültségellátása
2 Gyújtás bekapcsolása, minden fogyasztó

feszültségellátása és menethelyzet
3 Indítás
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Gépkocsi beindítása

Gépkocsi beindítása a start-stop nyo-
mógombbal

Feltételek
RA kulcs a gépkocsiban van, és a kulcsban
lévő elem nincs lemerülve.

X Mechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Lépjen a tengelykapcsoló-
pedálra.

X Automatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsolja a sebességváltót a
j vagy azi állásba.

X Lépjen a fékpedálra, és nyomja meg egyszer
az: gombot.

Gépkocsi beindítása kulccsal
! Ne adjon gázt az indításkor.
X Mechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Lépjen a tengelykapcsoló-
pedálra.

X Automatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsolja a sebességváltót a
j vagy azi állásba.

X Fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban a
2 állásba.
A kombinált műszeren rövid ideig világít az
előizzítás% ellenőrző lámpája.

X Amikor az előizzítás% ellenőrző lámpája
kialszik, fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcso-
lóban a3 állásba, majd engedje vissza,
miután beindult a motor.

Hegymenet elindulás segédre vonat-
kozó információ
A hegymenet elindulás segéd emelkedőn való
elinduláskor a következő feltételek mellett
helyben tartja a gépkocsit:
RMechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: A sebességváltó fokozatba van
kapcsolva.
RAutomatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: A sebességváltó ah vagy az
k állásban van.
RA rögzítőfék ki van oldva.

G FIGYELEM
Rövid idő elteltével a hegymeneti indulásse-
gítés kikapcsol, és a jármű elgurulhat. Bale-
set- és sérülésveszély áll fenn!
Ezért a lábát gyorsan helyezze át a fékpedál-
ról a gázpedálra. Soha ne próbálja meg
elhagyni a járművet, ha azt csak a hegyme-
neti indulássegítés tartja álló helyzetben.

Tanácsok a bejáratáshoz
Az első 1600 km megtétele során kímélje a
motort:
RVáltakozó sebességgel és fordulatszámmal
haladjon.
RLegkésőbb akkor kapcsoljon fel a következő
fokozatba, amikor a fordulatszámmérő
mutatója eléri a piros tartomány előtti sza-
kaszÔ részét.
RKerülje a nagy terhelést, pl. a teljes gáz-
adást.
RCsak 1600 km megtétele után növelje folya-
matosan a fordulatszámot és gyorsítsa a
gépkocsit teljes sebességre.
RAutomatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik:
- OM642 motorral felszerelt gépkocsik:
AC vagy E menetprogramban vezessen.

- Ne kapcsoljon vissza kézzel a motorféke-
zés érdekében.

- Ne alkalmazza a Kickdown-t.
Ez akkor is érvényes, ha a motort vagy a haj-
táslánc részeit kicserélték.
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Vegye figyelembe a bejáratásra vonatkozó
következő tanácsokat is:
RBizonyos menetrendszerek és menetbizton-
sági rendszerek szenzorai a gyári kibocsá-
tást vagy a gépkocsi javítását követően egy
bizonyos útszakasz megtétele alatt önmagu-
kat állítják be. A rendszer működése csak
ennek a betanítási folyamatnak a befejezté-
vel éri el teljes hatékonyságát.
RAz új vagy cserélt fékbetétek, féktárcsák és
gumiabroncsok csak néhány száz kilométer
megtétele után érik el az optimális fékhatást
és tapadást. A csökkent fékhatást a fékpe-
dál erősebb lenyomásával egyenlítse ki.
RAz első 800 km megtétele során ne közle-
kedjen utánfutóval.

Vezetési tanácsok

G FIGYELEM
A vezető lábterében lévő tárgyak korlátoz-
hatják a pedálutat, vagy megakaszthatják a
teljesen lenyomott pedált, ami veszélyezteti
a jármű üzem- és közlekedésbiztonságát.
Balesetveszély áll fenn!
A járműben minden tárgyat biztonságosan
tegyen el, hogy azok ne kerülhessenek a
vezető lábterébe. Lábszőnyegek és szőnye-
gek használatakor ügyeljen azok csúszás-
mentes rögzítésére, valamint arra, hogy a
pedálok mozgásához elegendő szabad tér
álljon rendelkezésre. Ne terítsen egymásra
egyszerre több lábszőnyeget vagy szőnye-
get.

G FIGYELEM
A nem megfelelő lábbeli használata hátrá-
nyosan befolyásolhatja a pedálok kezelését,
ilyenek például
Ra nagyon vastag talpú lábbelik,
Ra magas sarkú lábbelik,
Ra papucsok.
Ez balesetveszélyt idézhet elő!
A pedálok biztonságos működtetése érdeké-
ben vezetés közben viseljen megfelelő láb-
belit.

G FIGYELEM
Ha menet közben kikapcsolja a gyújtást, a
biztonságtechnikai vonatkozású funkciók
csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érhetők el. Ez vonatkozhat például a kor-
mányzás szervorásegítésére és a fékerő-
rásegítésre. Emiatt jelentősen nagyobb erőt
kell kifejtenie fékezéskor és kormányzáskor.
Ez balesetveszélyt idézhet elő!
Menet közben ne kapcsolja ki a gyújtást.

G VESZÉLY
A belső égésű motorok mérgező kipufogógá-
zokat, pl. szén-monoxidot bocsátanak ki.
Ezeknek a kipufogógázoknak a belélegzése
káros az egészségre és mérgezést okoz.
Életveszély áll fenn! Ezért soha ne járassa a
motort zárt, nem megfelelő szellőzésű tér-
ben.

G VESZÉLY
Ha a kipufogócsővég eltömődött vagy nincs
elegendő szellőzés, mérgező kipufogógázok
(különösen szén-monoxid) juthatnak be a
járműbe. Ez pl. akkor fordulhat elő, ha a
jármű elakad a hóban. Életveszély áll fenn!
Ha működtetnie kell a motort, gondoskodjon
arról, hogy a kipufogócsővég és a jármű kör-
üli terület hómentes legyen. Nyissa ki vala-
melyik ablakot a jármű széllel szembeni
oldalán, hogy elegendő friss levegő jusson
az utastérbe.

G FIGYELEM
Ha menet közben lábát a fékpedálon tartja,
túlhevülhet a fékberendezés. Ezáltal meg-
hosszabbodik a fékút, a fékberendezés
pedig akár működésképtelenné is válhat. Ez
balesetveszélyt idézhet elő!
Soha ne használja a fékpedált lábtámasz-
ként. Menet közben ne lépjen egyszerre a
fék‑ és a gázpedálra.

! A fékpedál tartós működtetése a fékbeté-
tek túlzott mértékű és idő előtti elhasználó-
dását okozza.
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! Hagyjon időt a motor felmelegedésére. A
teljes motorteljesítményt csak az üzemi
hőmérséklet elérése után használja ki.
Ha csúszós talajon indul el, lehetőleg ne
hagyja kipörögni a hajtott kerekeket, ellen-
kező esetben károsíthatja a hajtásláncot.

! Ha a járművel túlnyomórészt rövid útsza-
kaszokat tesz meg, zavarok léphetnek fel a
dízelrészecske-szűrő automatikus tisztításá-
ban. Emiatt tüzelőanyag gyűlhet fel a motor-
olajban, ami a motor károsodását okozhatja.

! Az automatikus regeneráció során igen
forró kipufogógázok távoznak a kipufogó-
csővégnél. Az anyagi károk elkerülése érde-
kében tartson legalább 1 méter távolságot a
kipufogócsővég és más tárgyak (pl. parkoló
járművek) között.

A rövid útszakaszos üzemeltetésnél minden
megtett 500 km után iktasson be egy-egy 20
perces, autópályán vagy országúton megtett
utat. Ezzel elősegíti a dízelrészecske-szűrő
regenerálását.
Korlátozott fékhatás a sóval leszórt útburkola-
ton:
RA féktárcsákon és a fékbetéteken képződő
sóréteg miatt a fékút jelentősen meg-
hosszabbodhat.
RTartson különösen nagy biztonsági távolsá-
got az Ön előtt haladó gépkocsitól.

Sóréteg eltávolítása:
RA közlekedés eseményeit szem előtt tartva
időnként fékezzen.
RAz utazás befejeztével és a következő elin-
dulás előtt lépjen óvatosan a fékpedálra.

ECO start-stop funkció

ECO start-stop funkció működési
módja
Csak OM 642:

G FIGYELEM
Ha az automatikus leállítást követően kiszáll
a járműből, a motor automatikusan újrain-
dul. A jármű elindulhat, ez baleset és sérü-
lésveszélyt idézhet elő!

Mielőtt elhagyja a járművet, mindig kap-
csolja ki a gyújtást, és biztosítsa a járművet
elgurulás ellen.

OM 642 és OM 699:

i Mielőtt elhagyja a gépkocsit, mindig kap-
csolja ki a gyújtást, és biztosítsa a gépkocsit
elgurulás ellen.

A motor az alábbi esetekben automatikusan
leáll:
Rmechanikus sebességváltóval rendel-
kező gépkocsik: a gépkocsi álló helyzeté-
ben Ön az üres fokozatba kapcsoli majd
felengedi a tengelykapcsoló-pedált,
Rautomatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: a gépkocsit a sebességváltóh
vagyi állásában állítja meg, és a fékpe-
dálra lép.
Rteljesül az automatikus motorleállítás gép-
kocsi által megkövetelt összes feltétele.

A multifunkciós kijelzőn a gépkocsi álló helyze-
tében megjelenik azè szimbólum, zöld
színben.
A motor ismét automatikusan beindul a követ-
kező esetekben:
Rmechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Ön a tengelykapcsoló-pedálra
lép,
Rmechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Ön hátrameneti sebességfoko-
zatba kapcsolk,
Rautomatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Ön másik állásba kapcsol aj
sebességváltó állásból,
Rautomatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Ön ah vagy azk sebesség-
váltó állásba kapcsol,
Ra gázpedálra lép,
Ra gépkocsi automatikus motorindítást igé-
nyel.

i OM699 és mechanikus sebességváltó:
Aktív start stop funkció mellett a következő
esetekben nincs automatikus motorindítás
és a start stop funkció működése leáll:
RKicsatolja a biztonsági övet.
RKinyitja a vezetőoldali ajtót.
A kijelzőn a Motor manuell startenMotor manuell starten
(Motor manuell starten (Motor manuális
indítása)) látható.
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A motort manuálisan kell beindítani.

ECO start-stop funkció ki- és bekap-
csolása

X Nyomja meg azè gombot.
Ha világít az ellenőrző lámpa:, az ECO
start-stop funkció be van kapcsolva.

DYNAMIC SELECT kapcsoló

DYNAMIC SELECT kapcsoló műkö-
dése
A DYNAMIC SELECT kapcsolóval az automati-
kus sebességváltóra vonatkozóan az alábbi
menetprogramok között válthat:
RE (Eco): különösen a fogyasztáshoz optima-
lizált vezetési stílus
RC (Comfort): Vezetés laza talajon - például
versenypályán vagy hóban - a gázpedál opti-
mális működtetésével
RS (Sport): sportos vezetés
RM (Manual): kézi kapcsolás
RO (Offroad): Vezetés terepen
(Y oldal: 118)A menetprogramtól függően
állítható be a hajtásmód. További információ
az összkerékhajtással (Y oldal: 116) és a
differenciálzárral kapcsolatban (Y oldal: 119).

Menetprogram Beállítható hajtás-
mód (állandó össz-
kerékhajtású gép-
kocsik)

E (Eco) 4MAT

C (Comfort) 4MAT
4H

Menetprogram Beállítható hajtás-
mód (állandó össz-
kerékhajtású gép-
kocsik)

S (Sport) 4MAT

M (Manual) 4MAT
4H
4L
Differenciálzár

O (Offroad) 4H
4L
Differenciálzár

A gyújtás ki- és újra bekapcsolásakor, a rend-
szer egy standard menetprogramot állít be.
RA 4MAT és 4H menetmódban: Comfort
RA 4H és 4L menetmódban: Offroad
A kiválasztott menetprogram függvényében a
gépkocsi következő tulajdonságai módosul-
nak:
RMeghajtás: Motor- és hajtáskezelés
RECO start-stop funkció rendelkezésre állása

DYNAMIC SELECT kapcsoló kezelése

X A DYNAMIC SELECT kapcsolót: tolja előre
vagy hátra.
A multifunkciós kijelzőn megjelenik a kivá-
lasztott menetprogram(Y oldal: 148).
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Mechanikus sebességváltó

Váltókar kezelése
! Csak akkor kapcsoljonk hátrameneti
fokozatba, ha a gépkocsi áll. Ellenkező eset-
ben károsodhat a sebességváltó.

i A Mercedes-Benz azt ajánlja, hogy sík felü-
leten és terhelés nélküli állapotban a 2.
fokozatban induljon el.

Euro 6d-Temp kipufogógáz szabvány szerinti
OM699 (4-hengeres dízel) motor kapcsolási logi-
kája

Valamennyi szokásos motor kapcsolási logikája
k Hátrameneti sebességfokozat
1 –6 Előremeneti sebességfokozatok
i Alapjárat
C Hátrameneti sebességfokozat húzó-

gyűrűje
X Nyomja le a tengelykapcsoló-pedált, és
állítsa a váltókart a kívánt állásba.

Ajánlott fokozatváltás
Az ajánlott fokozatváltás a tüzelőanyag-takaré-
kos vezetési stílushoz nyújt útmutatást.

X Ha a multifunkciós kijelzőn megjelenik az
ajánlott fokozatváltás:, annak megfe-
lelően kapcsoljon magasabb vagy alacso-
nyabb fokozatba.

Automatikus sebességváltó

Kézi váltás a kormányon elhelyezett
váltókapcsolókkal

G FIGYELEM
Ha a motor fékhatásának növelése céljából
síkos útburkolaton visszakapcsol, a hajtott
kerekek elveszíthetik tapadásukat. Ez foko-
zott csúszás‑ és balesetveszélyt idézhet elő!
Síkos útburkolaton ne kapcsoljon vissza a
motor fékhatásának növelése céljából.

! Ha a motor leállt, akkor az üresjáratban
történő gurulási károkat okozhat az
erőátvitelben és a hajtásban.

A kézi váltás előfeltételei:
RAz M menetprogram aktiválva
van(Y oldal: 112).

X Felkapcsolás: A kormányon elhelyezett vál-
tókapcsoló; röviden húzza meg.
Ha a motorfordulatszám megfelelő, az auto-
matikus sebességváltó eggyel magasabb
fokozatba kapcsol. Ha elérte a pillanatnyilag
kapcsolt fokozat legnagyobb motorfordulat-
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számát, és továbbra is gázt ad, az automati-
kus sebességváltó nem kapcsol automatiku-
san magasabb fokozatba. Feltétlenül ügyel-
jen arra, hogy a motorfordulatszám ne érje
el a fordulatszámmérő piros tartományát.
Figyeljen a multifunkcionális kijel-
zőn(Y oldal: 116)megjelenő felkapcsolás
jelzésre.. Amikor a motor eléri legnagyobb
motorfordulatszámot, a tüzelőanyag-ellátás
megszakad, így elkerülhető a motor túlpör-
gése.

X Kisebb sebességfokozatba kapcsolás: A
kormányon elhelyezett váltókapcsolót:
röviden húzza meg.
Ha a motor a visszakapcsolásnál nem lépi
túl a legnagyobb motorfordulatszámot, az
automatikus sebességváltó a következő ala-
csonyabb fokozatba kapcsol.

i Ha az E, C, S vagy O menetprogramban a
kormányon elhelyezett valamelyik váltókap-
csolót meghúzza, akkor a kapcsolási tarto-
mány korlátozott vagy bővített
lesz(Y oldal: 115).

Választókar kezelése

G FIGYELEM
Ha a7 vagy azC sebességváltó
állásba kapcsol, amikor a motor fordulat-
száma meghaladja az alapjárati fordulatszá-
mot, a gépkocsi hirtelen felgyorsulhat. Bale-
setveszély áll fenn!
Amikor a7 vagy azC sebességváltó
állásba kapcsol, mindig erősen lépjen a fék-
pedálra, és egyidejűleg ne adjon gázt.

! Ne kapcsolja az automatikus sebességvál-
tóth fokozatból közvetlenülk fokozatba,
k fokozatbólh fokozatba vagy közvetle-
nülj fokozatba túl magas fordulatszám
esetén, vagy ha a gépkocsi gurul. Sérülhet
az automatikus sebességváltó.

! Ha a motor leállt, akkor az üresjáratban
történő gurulási károkat okozhat az
erőátvitelben és a hajtásban.

j Parkolási állás parkolózárral
k Hátrameneti sebességfokozat
i Alapjárat
h Menethelyzet
: Kapcsológomb
W/X Kézi kapcsolás
OM699 motorral felszerelt gépkocsik:
X Átkapcsolás ajj állásból azkk vagy a
hh állásba: Indítsa be a motort.

X Nyomja meg az: gombot, és egyidejűleg
lépjen a fékpedálra.

X Tolja a választókart azk vagy ah állásba.
X Átkapcsolás azkk állásból ajj állásba:
Nyomja meg az: gombot.

X Tolja a választókart aj állásba.
X Átkapcsolás azii állásból azkk állásba:
Nyomja meg az: gombot.

X Tolja a választókart azk állásba.
X ii vagyhh állásba kapcsolás: Tolja a
választókart azi vagy ah állásba.

Kézi kapcsolás
X Kézi felkapcsolás: Tolja a választókart
oldalra, majd aW állásba.

X Kézi lekapcsolás: Tolja a választókart
oldalra, majd aX állásba.

X Kézi kapcsolási üzemmód befejezése:
Tolja a választókart ah állásba.

114 Automatikus sebességváltó
Ve
ze
té
s
és

pa
rk
ol
ás



j Parkolási állás parkolózárral
k Hátrameneti sebességfokozat
i Alapjárat
h Menethelyzet
: Kapcsológomb
OM642 motorral felszerelt gépkocsik:
X Átkapcsolás ajj állásból azkk vagy a
hh állásba: Indítsa be a motort.

X Nyomja meg az: gombot, és egyidejűleg
lépjen a fékpedálra.

X Tolja a választókart azk vagy ah állásba.
X Átkapcsolás azkk állásból ajj állásba:
Nyomja meg az: gombot.

X Tolja a választókart aj állásba.
X Átkapcsolás azii állásból azkk állásba:
Nyomja meg az: gombot.

X Tolja a választókart azk állásba.
X ii vagyhh állásba kapcsolás: Tolja a
választókart azi vagy ah állásba.
i OM642 motorral felszerelt gépkocsik:
Vegye figyelembe a kormányon elhelyezett
váltókapcsolók kézi működtetésére vonat-
kozó információkat(Y oldal: 113).

Kapcsolási tartomány korlátozása

Előfeltétel:
RAh sebességváltó állás van beállítva.
RAz E, C, S vagy O menetprogramok egyike
aktiválva van (Y oldal: 112).

X Kapcsolási tartomány korlátozása: A kor-
mányon elhelyezett váltókapcsoló: rövi-
den húzza meg.
Az aktuális fokozattól függően az automati-
kus sebességváltó eggyel alacsonyabb foko-
zatba kapcsol. Ezzel egyidejűleg a kapcso-
lási tartomány korlátozódik.
A multifunkciós kijelző a beállított kapcso-
lási tartományt mutatja. Az automatikus
sebességváltó csak az adott fokozatig kap-
csol.

vagy
X A kormányon elhelyezett váltókapcsoló:
tartsa meghúzva.
Az automatikus sebességváltó abba a kap-
csolási tartományba vált át, amelyben a gép-
kocsi kedvezően gyorsítható vagy lassítható.
Ehhez az automatikus sebességváltó egy
vagy több fokozatot visszakapcsol, és korlá-
tozza a kapcsolási tartományt.
A multifunkciós kijelző a beállított kapcso-
lási tartományt mutatja. Az automatikus
sebességváltó csak az adott fokozatig kap-
csol.
Ha túl nagy sebességnél húzza meg a kor-
mányon elhelyezett bal oldali váltókapcso-
lót, az automatikus sebességváltó nem kap-
csol vissza. Ha elérte a korlátozott kapcso-
lási tartomány max. motorfordulatszámát,
és továbbra is gázt ad, az automatikus
sebességváltó automatikusan magasabb
fokozatba kapcsol. Ezáltal megóvja a motort
a túl nagy fordulatszám következményeitől.

X Kapcsolási tartomány bővítése: A kormá-
nyon elhelyezett váltókapcsoló; röviden
húzza meg.
A multifunkciós kijelző a beállított kapcso-
lási tartományt mutatja. Az automatikus
sebességváltó csak az adott fokozatig kap-
csol.
Az aktuális fokozattól függően az automati-
kus sebességváltó eggyel magasabb foko-
zatba kapcsol. Ezzel egyidejűleg a kapcso-
lási tartomány kibővül.

X Kapcsolási tartomány engedélyezése: A
kormányon elhelyezett váltókapcsoló;
tartsa meghúzva.
Az aktuális fokozattól függően az automati-
kus sebességváltó egy vagy több fokozattal
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magasabb fokozatba kapcsol. A rendszer a
kapcsolási tartomány korlátozását ezzel egy-
idejűleg feloldja, és a kijelzőn ah sebes-
ségváltó állás látható.

vagy
X Ismét állítsa be ah sebességváltó állást.

Ajánlott fokozatváltás
Az ajánlott fokozatváltás a tüzelőanyag-takaré-
kos vezetési stílushoz nyújt útmutatást.

X Ha a multifunkciós kijelzőn megjelenik az
ajánlott fokozatváltás:, annak megfe-
lelően kapcsoljon magasabb fokozatba.

Kickdown használata
OM642 motorral felszerelt gépkocsik:
X Max. gyorsítás: Nyomja le a gázpedált.
Ha a kapcsolási tartomány korlátozott, és
elérte a korlátozott kapcsolási tartomány leg-
nagyobb motorfordulatszámát, az automatikus
sebességváltó nem kapcsol magasabb foko-
zatba (Y oldal: 115).
OM699 motorral felszerelt gépkocsik:
X Max. gyorsítás: Nyomja a gázpedált az
ellenállási ponton túl.

Annak érdekében, hogy megóvja a motort a túl
nagy fordulatszám következményeitől, az auto-
matikus sebességváltó legnagyobb motorfor-
dulatszám esetén a következő magasabb foko-
zatba kapcsol.
OM642 vagy OM699 motorral felszerelt gép-
kocsik
X Amikor eléri a kívánt sebességet, adjon
kevesebb gázt.

Összkerékhajtás

Összkerékhajtásra vonatkozó meg-
jegyzések
Az összkerékhajtás nem minden országban
elérhető.
Az összkerékhajtás állandóan meghajtja mind
a négy kereket, és az ESP®-vel együtt javítja a
gépkocsi vonóerejét.
Ha valamelyik meghajtókerék a túl gyenge tap-
adás miatt kipörög:
RElinduláskor vegye igénybe az ESP® integrált
vonóerő-szabályozásának segítségét.
Nyomja le a gázpedált, amennyire szüksé-
ges.
RMenet közben lassan vegye le a lábát a gáz-
pedálról.

Téli útviszonyok esetén téli gumiabroncsokat
(négyévszakos gumiabroncsokat) és szükség
esetén hóláncot használjon (Y oldal: 247).
Csak így éri el az összkerékhajtás maximális
hatását.
Terepi lejtmenet esetén használja a DSR-t (lejt-
meneti sebességszabályzó rendszert)
(Y oldal: 128).
Az összkerékhajtás nem csökkenti a nem meg-
felelő vagy figyelmetlen vezetési stílusból
adódó balesetveszélyt, valamint a fizika törvé-
nyeit sem helyezi hatályon kívül. Az összkerék-
hajtás nem képes figyelembe venni az időjá-
rási és útviszonyokat, valamint a közlekedési
helyzetet. Az összkerékhajtás csupán segéd-
eszköz. A biztonságos követési távolság és
sebesség megválasztása, a megfelelő időben
történő fékezés és a sávtartás mindig az Ön
felelőssége.
A következő megjegyzések csak az OM642-vel
felszerelt gépkocsikra érvényesek.

! Működési vagy teljesítményvizsgálat csak
2 tengelyes próbapadon végezhető. Mielőtt
a járművet ilyen próbapadon üzemeltetné,
érdeklődjön egy minősített szakműhelyben.
Ellenkező esetben sérülhet a hajtáslánc
vagy a fékberendezés.

! Soha ne vontassa a járművet megemelt
tengellyel. Ez károsíthatja az osztóművet. Az
ilyen károkra nem terjed ki a Mercedes-Benz
jótállása. Az összes keréknek vagy a talajon,
vagy megemelve kell lennie. Tartsa be a
vonatkozó utasításokat, ha a járművet az
összes kerékkel a talajon vontatja.
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A vontatással kapcsolatban további informá-
ciót a „Behúzatás és vontatás” címszó alatt
talál (Y oldal: 242).

Hajtásmódok áttekintése
Állandó összkerékhajtással felszerelt gépkocsik

Hajtásmód Funkció/használat

4MAT Szilárd burkolatú utakon történő normál veze-
téshez való hajtásmód

4H (High Range) Köves, homokos és havas utakon történő
vezetéshez való hajtásmód

4L (Low Range) Olyan vezetéshez való üzemmód, ahol ala-
csony sebesség mellett maximális erejű haj-
tásra van szükség, pl. meredek vagy köves
emelkedőkön, sáros úton
A 4L hajtásmódban az ESP® kikapcsol. Ha
ezenkívül a differenciálzár is be van kap-
csolva, akkor az ABS is kikapcsol.
OM642-vel ellátott és Euro 6c kipufogó-
gáz szabvány szerinti gépkocsik esetében:
Max.50 km/h menetsebesség érhető el
(elektronikus reteszelés).

Hajtásmód DYNAMIC SELECT kapcsolóval beállítható
menetprogram (YY oldal: 112)

4MAT E (Eco)
C (Comfort)
S (Sport)
M (Manual)

4H (High Range) M (Manual)
O (Offroad)

4L (Low Range) M (Manual)
O (Offroad)

Összkerékhajtás 117

Ve
ze
té
s
és

pa
rk
ol
ás

Z



Kapcsolható összkerékhajtással felszerelt gépkocsik

Hajtásmód Funkció

2WD A rendszer csak a hátsó kerekeket hajtja
meg. Szilárd burkolatú utakon történő normál
vezetéshez való hajtásmód

4H (High Range) Az összkerékhajtás be van kapcsolva. Köves,
homokos és havas utakon történő vezetéshez
való hajtásmód

4L (Low Range) Az összkerékhajtás be van kapcsolva. Olyan
vezetéshez való üzemmód, ahol alacsony
sebesség mellett maximális erejű hajtásra van
szükség, pl. meredek vagy köves emelkedő-
kön, sáros úton
A 4L hajtásmódban az ESP® kikapcsol. Ha
ezenkívül a differenciálzár is be van kap-
csolva, akkor az ABS is kikapcsol.
OM699-cel ellátott és Euro 6d-Temp kipu-
fogógáz szabvány szerinti gépkocsik ese-
tében: Max.50 km/h menetsebesség érhető
el (elektronikus reteszelés).

Hajtásmód beállítása

Stellung1 4MAT vagy 2WD
Stellung2 4H
Stellung3 4L
Állandó összkerékhajtás: Átkapcsolás a
4MAT és a 4H között
Feltételek
RA gépkocsi egyenesen előre halad.
X Fordítsa a kapcsolót az1 állásból a2
állásba vagy a2 állásból az1 állásba.
Átkapcsoláskor a multifunkciós kijelzőn vil-
log a kiválasztott 4MAT vagy 4H hajtásmód
kijelzése.

Ha a 4MAT vagy a 4H kijelzése folyamato-
san világít, a megfelelő hajtásmód van beál-
lítva.

Állandó összkerékhajtás: Átkapcsolás a
4H és a 4L között
Feltételek
RA2 állásból a3 állásba való átkapcsolás-
kor a maximális menetsebesség előremenet
esetén: 40 km/h.
RA2 állásból a3 állásba való átkapcsolás-
kor a maximális menetsebesség hátramenet
esetén: 2 km/h.
RA3 állásból a2 állásba való átkapcsolás-
kor a maximális menetsebesség előremenet
esetén: 70 km/h.
RA3 állásból a2 állásba való átkapcsolás-
kor a maximális menetsebesség hátramenet
esetén: 20 km/h.

X Kapcsoljon azi üres fokozatba.
X Nyomja le a kapcsolót, majd fordítsa el a2
állásból a3 állásba vagy a3 állásból a
2 állásba.
Átkapcsoláskor a multifunkciós kijelzőn vil-
log a kiválasztott 4H vagy 4L hajtásmód
kijelzése.
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Ha a 4H vagy a 4L kijelzése folyamatosan
világít, a megfelelő hajtásmód van beállítva.

X Ha a 4H vagy a 4L kijelzése folyamatosan
világít, kapcsoljon ah sebességváltó
állásba.

Állandó összkerékhajtás: kijelzés a multi-
funkciós kijelzőn

4MAT

4H

4L

G FIGYELEM
Ha szilárd és jó tapadást biztosító útfelüle-
ten bekapcsolja a kapcsolható összkerék-
hajtást, jelentősen csökken a gépkocsi kor-
mányozhatósága. Ha kanyarban kapcsolja
be a differenciálzárat, különösen nagy a koc-
kázata annak, hogy elveszíti uralmát a gép-
kocsi felett. Balesetveszély áll fenn!
Ha szilárd és jó tapadást biztosító útfelüle-
ten halad, haladéktalanul kapcsolja ki a kap-
csolható összkerékhajtást.

! Ne kapcsolja be a kapcsolható összkerék-
hajtást, amikor a hajtott kerekek kipörög-
nek. Ellenkező esetben sérülhet a kapcsol-
ható összkerékhajtás.

Kapcsolható összkerékhajtás: Átkapcsolás
a 2WD és a 4H között
Feltételek
RA gépkocsi egyenesen előre halad.
RÁtkapcsolás 2WD-ről 4H-ra: A gépkocsi
100 km/h sebességnél lassabban halad.

X Fordítsa a kapcsolót az1 állásból a2
állásba vagy a2 állásból az1 állásba.
Átkapcsoláskor a multifunkciós kijelzőn vil-
log a kiválasztott 2WD vagy 4H hajtásmód
kijelzése.
Ha a 2WD vagy a 4H kijelzése folyamatosan
világít, a megfelelő hajtásmód van beállítva.

Kapcsolható összkerékhajtás: Átkapcsolás
a 4H és a 4L között
Feltételek
RA gépkocsi áll.
RA sebességváltó azi üres fokozatban van.

X Nyomja le a kapcsolót, majd fordítsa el a2
állásból a3 állásba vagy a3 állásból a
2 állásba.
Átkapcsoláskor a multifunkciós kijelzőn vil-
log a kiválasztott 4H vagy 4L hajtásmód
kijelzése.
Ha a 4H vagy a 4L kijelzése folyamatosan
világít, a megfelelő hajtásmód van beállítva.

Kapcsolható összkerékhajtás kijelzései a
multifunkciós kijelzőn

2WD

4H

4L

Differenciálzár be- és kikapcsolása
A differenciálzár javítja a gépkocsi tapadási
tulajdonságait.
A gépkocsi a hátsó tengelyhez tartozó differen-
ciálzárral van felszerelve. A differenciálzár
lezárja a hátsótengely differenciálművét. A hát-
sótengely differenciálműve lehetővé teszi a két
kerék közötti differenciálkiegyenlítést kanyaro-
dás közben.

G FIGYELEM
Ha szilárd és jó tapadást lehetővé tevő útfe-
lületen bekapcsolja a differenciálzárakat,
jelentősen csökken a jármű kormányozható-
sága. Ha kanyarban kapcsolja be a differen-
ciálzárat, különösen nagy a kockázata
annak, hogy elveszíti uralmát a jármű felett.
Balesetveszély áll fenn!
Ha szilárd és jó tapadást lehetővé tevő útfe-
lületen halad, haladéktalanul kapcsolja ki a
differenciálzárakat.

G FIGYELEM
Bekapcsolt differenciálzár esetén az ABS és
az ESP® ki van kapcsolva. Ezáltal a kerekek
fékezés közben blokkolhatnak, és meg-
hosszabbodik a fékút. Balesetveszély áll
fenn!
Ha szilárd és jó tapadást biztosító útfelüle-
ten halad, haladéktalanul kapcsolja ki a
differenciálzárat.
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G FIGYELEM
Ha megnyomja a differenciálzár gombját,
anélkül, hogy teljesülnének a differenciálzár
bekapcsolásának feltételei, kikapcsol az
ESP®. Ezáltal kikapcsol a gépkocsi-stabilizá-
lás támogatása is. Fokozott csúszás- és
balesetveszély áll fenn!
Kapcsolja vissza az ESP®-t a differenciálzár
gombjának ismételt megnyomásával.

! Vegye figyelembe a következő pontokat.
Máskülönben a differenciálzárak károsod-
hatnak.
RNe kapcsolja be a differenciálzárakat,
amikor a hajtott kerekek kipörögnek.
RCsak álló jármű vagy lépésben való hala-
dás esetén kapcsolja be a differenciál-
zárakat.
RNe kapcsolja be a differenciálzárakat,
miközben a gáz- vagy a fékpedálra lép.
RA differenciálzárak bekapcsolása után las-
san induljon el. Lehet, hogy a differenciál-
zárak kapcsai még nem reteszelődtek tel-
jesen.
RNe hajtson bekapcsolt differenciálzárak-
kal jó tapadású úttesten.
RBekapcsolt differenciálzárakkal ne hajtson
gyorsabban 50 km/órás sebességnél.

OM642 motorral felszerelt gépkocsik:

! A teljesítményteszteket kizárólag kétten-
gelyes görgős próbapadon szabad elvégezni.
Ellenkező esetben a fékrendszer vagy az
osztómű károsodhat. Lépjen kapcsolatba a
teljesítményteszt elvégzéséhez egy minősí-
tett szakműhellyel.

Differenciálzár bekapcsolása
Feltételek
Ra gépkocsi áll,.
Ra 4L hajtásmód van beállítva.
X Nyomja meg az: gombot.

A multifunkciós kijelzőn villog a

kijelzés. Ha a kijelzés folyamatosan
világít, akkor a differenciálzár be van kap-
csolva.
Ha a kijelzés nem világít, hagyja kissé
gurulni a gépkocsit.
i Ha a: gombot megnyomja, anélkül, hogy
teljesülnének a differenciálzár bekapcsolá-
sának feltételei, kikapcsol az ESP®. A kom-
binált műszeren világít az ESP® å figyel-
meztető lámpa.

Differenciálzár kikapcsolása
X Nyomja meg az: gombot.
A multifunkciós kijelzőn kialszik a

kijelzés.
i Ha a 4L hajtásmódból átkapcsol 4H haj-
tásmódba, a differenciálzár automatikusan
kikapcsol. A multifunkciós kijelzőn mindad-

dig villog a kijelzés, amíg ki nem
kapcsolja a differenciálzárat. A differenciál-
zár ismét bekapcsol, amint teljesülnek a
differenciálzár bekapcsolásának feltételei.

i Az ESP® kikapcsolva marad, míg a:
gombot ismét megnyomják. A kombinált
műszeren világít az ESP® å figyelmez-
tető lámpa.

Tankolás

Gépkocsi tankolása

G FIGYELEM
A tüzelőanyagok könnyen gyúlékonyak. A
tüzelőanyag szakszerűtlen kezelése tűz- és
robbanásveszélyt idézhet elő!
Feltétlenül kerülje el a tüzet, a nyílt lángot, a
dohányzást és a szikraképződést. Tankolás
előtt kapcsolja ki a motort és a kiegészítő
fűtést, amennyiben van.
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G FIGYELEM
A tüzelőanyagok mérgezőek és egészségká-
rosító hatásúak. Sérülésveszély áll fenn!
Feltétlenül kerülje a tüzelőanyag bőrrel,
szemmel vagy ruházattal történő érintkezé-
sét vagy lenyelését.
Ne lélegezze be a tüzelőanyag gőzeit. Tartsa
távol a tüzelőanyagtól a gyermekeket.
A tankolási folyamat közben tartsa csukva
az ajtókat és az ablakokat.
Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe
kerültek a tüzelőanyaggal, tartsa be a követ-
kező pontokat:
RA bőrre került tüzelőanyagot azonnal
öblítse le vízzel és szappannal.
RHa a tüzelőanyag a szemébe jutott, azon-
nal alaposan öblítse ki a szemét tiszta víz-
zel. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
RHa lenyelte a tüzelőanyagot, haladéktala-
nul forduljon orvoshoz. Ne hánytassa
magát!
RHaladéktalanul cserélje le a tüzelőanyag-
gal szennyeződött ruházatot.

G FIGYELEM
Az elektrosztatikus feltöltődés szikraképző-
déshez vezethet, és a tüzelőanyag gőzei
meggyulladhatnak. Tűz- és robbanásveszély
áll fenn!
Mielőtt kinyitná a tüzelőanyagtartály-fedelet
vagy megfogná a töltőpisztolyt, érintse meg
a gépkocsi fém karosszériáját. Ezzel meg-
szűnik az esetleg fennálló elektrosztatikus
feltöltődés.
A tankolás folyamán ne szálljon be újra a
gépkocsiba. Ekkor ismét elektrosztatikusan
feltöltődhet.

A tankolás folyamán ne szálljon be vissza a
gépkocsiba. Ekkor ismét elektrosztatikusan
feltöltődhet.

G FIGYELEM
Dízelmotoros járműveknél:
Ha a dízel tüzelőanyagot benzinnel keveri, a
tüzelőanyag-keverék lobbanáspontja alacso-

nyabb, mint a tiszta gázolajé. Járó motornál
a kipufogórendszer részegységei észrevétle-
nül túlhevülhetnek. Tűzveszély áll fenn!
Soha ne tankoljon benzint. Soha ne keverjen
benzint a dízel tüzelőanyagba.

H Környezetvédelmi utasítás
A tüzelőanyagok helytelen kezelése veszé-
lyezteti az embert és a környezetet. A tüz-
előanyagokat tilos a csatornába, a felszíni
vizekbe vagy a talajvízbe juttatni, illetve a
földre önteni.

! A nem az előírt minőségű tüzelőanyag
használata nagyobb kopáshoz, valamint, a
motor és a kipufogóberendezés károsodásá-
hoz vezethet. Csak javasolt tüzelőanyagot
tankoljon. Egyéb tüzelőanyagok károsíthat-
ják motort.

! Ne tankoljon benzint a dízelmotoros jár-
műbe. Ne tankoljon gázolajat a benzinmoto-
ros járműbe. Már kis mennyiségű nem meg-
felelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-rendszer
és a motor károsodásához vezet.

! Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt,
ne kapcsolja be a gyújtást. Ellenkező eset-
ben a tüzelőanyag a tüzelőanyag-rendszer
csöveibe kerülhet. Értesítsen egy minősített
szakműhelyt, és üríttesse ki teljesen a tüze-
lőanyag-tartályt és a tüzelőanyag-rendszer
csöveit.

! Ha túltölti a tüzelőanyag-tartályt, károsod-
hat a tüzelőanyag-rendszer.

! Ügyeljen arra, hogy ne löttyenjen tüzelőa-
nyag a fényezett felületekre, ellenkező eset-
ben megsérülhet a fényezés.

! Ha kannából tankol, használjon szűrőt.
Ellenkező esetben a kannából bekerülő
részecskék eltömíthetik a tüzelőanyag-veze-
tékeket és/vagy a tüzelőanyag-befecsken-
dező rendszert.

A tanksapka fedél a gépkocsi bal oldalán talál-
ható.
Vegye figyelembe az üzemanyagokra vonat-
kozó megjegyzéseket (Y oldal: 262).
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X Reteszelje ki a gépkocsit (Y oldal: 68).
X Nyomja meg a tanksapka fedelet:.
X Fordítsa balra a tüzelőanyagtartály-fede-
let;, majd vegye le.

X Helyezze a töltőpisztoly betöltőcsonkját tel-
jesen a betöltőnyílásba, akassza be, majd
tankoljon.

X A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön
tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem
kapcsol.
i Dízelmotoros gépkocsik: A betöltőnyílás
dízel kútoszlopról való tankoláshoz van kia-
lakítva.

i Dízelmotoros gépkocsik: Teljesen kiürült
tüzelőanyag-tartály esetén legalább 5 liter
dízel tüzelőanyagot tankoljon. Ha a gépkocsi
ferdén áll, akkor a szükséges minimális
mennyiség sokkal nagyobb lehet.

AdBlue® (csak BlueTec® gépkocsik
esetén)

AdBlue® adalékra vonatkozó megjegy-
zések
Az AdBlue® egy folyékony karbamidoldat,
amely a dízelmotorok kipufogógáz-utókezelé-
sére szolgál.
Az AdBlue®

Rnem mérgező,
Rszíntelen, szagtalan,
Rnem éghető.
Az AdBlue® utántöltésének gyakorisága az
üzemeltetési körülmények és a vezetési stílus
függvényében igen eltérő lehet. Az AdBlue®
tárolótartály utántöltésére tehát a tervezett
szervizidőpontok között is szükség lehet.

i Az AdBlue® kb. -11 † hőmérsékleten
megfagy. A gépkocsit gyárilag AdBlue®-elő-
melegítő berendezéssel szerelték fel. Ez
lehetővé teszi a téli üzemmódot -11 † alatti
hőmérsékleten is.
Ha az AdBlue®-t -11 † hőmérséklet alatt
tölti utána, előfordulhat, hogy az AdBlue®
folyadékszintje nem megfelelően jelenik
meg a kombinált műszeren. Közlekedjen a
megfagyott AdBlue®-val min. 20 percet, és
ezt követően parkoljon le a gépkocsival min.
30 másodpercig, hogy a folyadékszint meg-
felelően jelenjen meg.

! Kizárólag az ISO 22241 szabványnak meg-
felelő AdBlue® adalékot használjon.
Ne keverje az AdBlue®-t más adalékkal, és
ne hígítsa vízzel. Ellenkező esetben üzemza-
var léphet fel a kipufogógáz-utókezelés
működésében, és károsodhatnak annak
részegységei.

! Az AdBlue® tartály feltöltéséhez a járművet
vízszintes helyen kell leállítani. Csak a víz-
szintes helyen leállított jármű AdBlue® tartá-
lya tölthető fel az előírt módon. Így elkerül-
hető a töltési mennyiség ingadozása.
Ferdén álló járművet nem szabad feltölteni.
Fennáll a túltöltés veszélye. Ezáltal károsod-
hatnak a kipufogógáz-utókezelés részegysé-
gei.

! A feltöltéskor az AdBlue® adalékkal érint-
kező felületeket mossa le azonnal vízzel,
vagy távolítsa el az AdBlue® adalékot egy
nedves kendővel és hideg vízzel. Ha az
AdBlue® már kikristályosodott, szivaccsal és
hideg vízzel tisztítsa le. Az AdBlue® marad-
ványai bizonyos idő elteltével kikristályosod-
nak, és szennyezik az érintett felületeket.
Ezenkívül az AdBlue® ráfagyhat a közeli
elektromos alkatrészekre.

! Az AdBlue® nem tüzelőanyag-adalék, ezért
nem tölthető be a tüzelőanyag-tartályba. Ha
az AdBlue® adalék a tüzelőanyag-tartályba
kerül, az a motor károsodásához vezethet.

Amikor kinyitja az AdBlue® tartályt, csekély
mennyiségű ammóniagőz távozhat.
Az ammóniagőz szúrós szagú, és irritálja min-
denek előtt a bőrt, a nyálkahártyát és a sze-
met. Ez égető érzést okozhat az orr, a garat és
a szem környékén. Köhögési ingert és könnye-
zést válthat ki.
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Ne lélegezze be a kiáramló ammóniagőzt. Az
AdBlue® tartályt mindig jól szellőző helyen
töltse fel.
Kerülje az AdBlue® bőrrel, szemmel vagy ruhá-
zattal történő érintkezését vagy lenyelését.
Tartsa távol a gyermekeket az AdBlue® adalék-
tól.
Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe
kerültek az AdBlue® folyadékkal, tartsa be a
következőket:
RA bőrre került AdBlue® folyadékot haladék-
talanul öblítse le vízzel és szappannal.
RHa az AdBlue® a szemébe jutott, haladékta-
lanul alaposan öblítse ki a szemét tiszta víz-
zel. Forduljon haladéktalanul orvoshoz.
RHa lenyelte az AdBlue® folyadékot, haladék-
talanul öblítse ki alaposan a száját. Igyon rá
sok vizet. Forduljon haladéktalanul orvos-
hoz.
RHaladéktalanul cserélje le az AdBlue® folya-
dékkal szennyeződött ruházatot.

Az AdBlue® tartály megtöltésekor lehetőség
szerint teljesen ürítse ki az utántöltő flakont
vagy az utántöltő kannát. Így nem kell megkez-
dett utántöltő tartályt szállítania a gépkocsi-
ban.
Tartsa be az „Üzemanyagok és feltöltési meny-
nyiségek” címszónál szereplő AdBlue® utasítá-
sokat is (Y oldal: 266).

AdBlue® mennyiségkijelzés lehívása

Színkijelzős műszerkijelzés
1 AdBlue® mennyiség
Az adott AdBlue® mennyiséggel megtehető
hatótávolság jelentős mértékben függ a veze-
tési stílustól és az üzemeltetési körülmények-
től. A hatótávolság korábbi hatótávolságok

alapján történő előzetes kiszámítása ezért
nem megbízható.
Fedélzeti számítógép:
X+ ServiceService (Szerviz)
X AdBlueAdBlue kiválasztása és nyugtázása.
Megjelenik az AdBlue® mennyiség.

AdBlue® utántöltése
Az AdBlue® beszerezhető számos üzemanyag-
töltő állomáson vagy egy minősített szakmű-
helyben, AdBlue® utántöltő kanna vagy
AdBlue® utántöltő flakon kiszerelésben. Az
AdBlue®-tartály az AdBlue® töltőpisztoly segít-
ségével is feltölthető.
Feltételek
RA multifunkciós kijelzőn az alábbi üzenetek
figyelmeztethetik Önt arra, hogy töltse fel az
AdBlue® adalékot:
- AdBlue nachfüllen s. Betriebsan‐AdBlue nachfüllen s. Betriebsan‐leitungleitung (Töltsön utána AdBlue adalékot,
lásd a kezelési útmutatót) A tartályban
lévő AdBlue® mennyisége a tartalék-
szintre csökkent.

- OM699 motorral felszerelt gépkocsik:
AdBlue nachfüllen Kein StartAdBlue nachfüllen Kein Startin: ... kmin: ... km (AdBlue nachfüllen Kein
Start in: .. km (Töltsön utána AdBlue ada-
lékot, ... km után a gépkocsi nem indít-
ható el)) A gépkocsival már csak a kijel-
zőn látható távolságot teheti meg. A
lehető leghamarabb töltse fel az AdBlue®
adalékot.

- OM699 motorral felszerelt gépkocsik:
AdBlue nachfüllen Kein Start mög‐AdBlue nachfüllen Kein Start mög‐lichlich (Töltsön utána AdBlue adalékot, a
gépkocsi nem indítható be) Az AdBlue®
készlet elfogyott. Többször nem lehet
beindítani a motort.

- OM642 motorral felszerelt gépkocsik:
AdBlue nachfüllen Notlauf in ...AdBlue nachfüllen Notlauf in ...km s. Betriebsanleitungkm s. Betriebsanleitung (Töltsön be
AdBlue adalékot ... km után szükségüzem)
A gépkocsival már csak a kijelzőn látható
távolságot teheti meg. A lehető leghama-
rabb töltse fel az AdBlue® adalékot.

- OM642 motorral felszerelt gépkocsik:
Notlauf: 20km/h Kein StartNotlauf: 20km/h Kein Startin: ... km s. Betriebsanleitungin: ... km s. Betriebsanleitung
(Szükségüzem: 20 km/h, a jármű ... km
után a jármű nem indítható el) Az AdBlue®
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készlet elfogyott. Még 50 km-t tehet meg
max. 20 km/h sebességgel.

Az AdBlue® betöltőnyílás-fedél a gépkocsi jobb
oldalán található.

AdBlue® tartályfedél kinyitása
X Reteszelje ki a gépkocsit (Y oldal: 68).
X Nyomja meg az AdBlue® betöltőnyílás-fede-
let;.

X Hajtsa fel az AdBlue® betöltőnyílás-fede-
let;.

X Fordítsa balra az AdBlue® tartályfedelet:,
majd vegye le.

Tankolás AdBlue® utántöltő kannából
X Csavarja fel az AdBlue® utántöltő kanna
zárósapkáját.

X Csavarja rá kézzel az eldobható tömlőt az
AdBlue® utántöltő kanna nyílására.

X Helyezze az eldobható tömlőt a gépkocsi
betöltőcsonkjába, és töltsön után AdBlue®-t.
Ne töltse túl az AdBlue® tartályt. Ha az
AdBlue® túlfolyik, ne folytassa a tankolás
folyamatát.

X Csavarja le az AdBlue® utántöltő kanna
utántöltő tömlőjét.

X Zárja le az AdBlue® utántöltő kannát a záró-
fedéllel.

X A részben kiürített AdBlue® utántöltő kannát
és az utántöltő tömlőt tegye vissza a
helyére, vagy a kiürített AdBlue® utántöltő
kannát és az utántöltő tömlőt környezettu-
datos módon ártalmatlaníttassa.

Tankolás AdBlue® kútoszlop töltőpisztolyá-
val
X Helyezze a töltőpisztolyt a gépkocsi betöltő-
csonkjába, és töltsön után AdBlue®-t.

X Ha utántöltés közben a töltőpisztoly auto-
matikusan kikapcsol, ne folytassa a tanko-
lást.
Az AdBlue® tartály teljesen fel van töltve.

Tankolás AdBlue® utántöltő flakonnal
X Csavarja le az AdBlue® utántöltő flakon
kupakját.

X Illessze az AdBlue® utántöltő flakont a betöl-
tőcsonkra, csavarja rá jobbra, majd kézzel
húzza meg.

X Nyomja erősen az AdBlue® utántöltő flakont
a betöltőcsonk irányába.
Az AdBlue®-tartály feltöltése beindul. Ez leg-
feljebb egy percet vesz igénybe.
Ha elengedi az AdBlue® utántöltő flakont, a
töltés abbamarad. Az AdBlue® utántöltő fla-
kon részben kiürített állapotban ismét leve-
hető.

X Engedje el az AdBlue® utántöltő flakont.
X Fordítsa el az AdBlue® utántöltő flakont
balra, majd vegye le.

X Zárja le az AdBlue® utántöltő flakont.
i Kerülje az AdBlue® utántöltő flakon gépko-
csiban való folyamatos szállítását.

AdBlue® tartályfedél zárása
X Az AdBlue® tartály feltöltését követően
illessze az AdBlue® tartályfedelet: a betöl-
tőcsonkra, és jobbra fordítva húzza meg.

X Forgassa addig az AdBlue® tartályfede-
let:, amíg az AdBlue® tartályfedél szoro-
san nem reteszelődik, és vízszintes helyzet-
ben láthatóvá nem válik az „AdBlue®” felirat.
A betöltőcsonk csak ekkor van megfelelően
elzárva.

X Zárja le az AdBlue® betöltőnyílás-fedelet;.

Parkolás

Gépkocsi leállítása

G FIGYELEM
A gyúlékony anyagok (például avar, fű vagy
ágak) meggyulladhatnak, ha a kipufogórend-
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szer forró részeivel vagy a kiáramló kipufo-
gógázzal érintkeznek. Tűzveszély áll fenn!
Úgy állítsa le a járművet, hogy annak forró
alkatrészei ne érintkezzenek gyúlékony
anyagokkal. Különösen száraz mezőkön vagy
learatott gabonaföldeken ne állítsa le a jár-
művet.

G FIGYELEM
A gépkocsiban felügyelet nélkül hagyott
gyermekek
Rkinyithatják az ajtókat, és ezáltal veszé-
lyeztethetnek másokat vagy a közlekedés
egyéb résztvevőit,
Rkiszállhatnak, és a közlekedő járművek
elgázolhatják őket,
Rműködésbe hozhatják a gépkocsi beren-
dezéseit, és pl. beszorulhatnak.

Továbbá a gyermekek mozgásba hozhatják a
gépkocsit, ha pl.
Rkioldják a rögzítőféket,
Rmódosítják a sebességváltó állását,
Rbeindítják a gépkocsit.
Baleset- és sérülésveszély áll fenn!
Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet
nélkül a gépkocsiban.
Mindig reteszelje a gépkocsit, és vigye
magával a kulcsot, amikor elhagyja a gépko-
csit.
Tartsa a kulcsot gyermekek számára nem
hozzáférhető helyen.

G FIGYELEM
A motor leállításakor az automatikus sebes-
ségváltó az N üres fokozatba kapcsol, és a
jármű elgurulhat. Ez balesetveszélyt idézhet
elő!
A motor leállítása után mindig kapcsoljon a
P parkolóállásba. A leállított járművet rögzí-
tőfékkel biztosítsa elgurulás ellen.

! Ha a hűtőfolyadék-hőmérséklet erősen
megnövekedett, pl. hegymenet után, leállí-
tás előtt járassa a motort kb. két percig
alapjárati fordulatszámon.

Így ismét normalizálódhat a hűtőfolyadék-
hőmérséklet.

! Mindig biztosítsa megfelelően a járművet a
rögzítőfékkel elgurulás ellen. Ellenkező eset-
ben károsodhat a jármű vagy a jármű hajtás-
lánca.

! Amikor leállítja a járművet, mindig húzza ki
a kulcsot, hogy ne merüljön le az akkumulá-
tor.

X Emelkedőkön vagy lejtőkön fordítsa az első
kerekeket a szegélykő irányába.

X Mechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsoljon az1 fokozatba
vagy azk hátrameneti sebességfokozatba.

X Automatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsoljon aj sebességváltó
állásba.

X Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
X Start-stop nyomógombbal felszerelt gép-
kocsik: Nyomja meg egyszer a start-stop
nyomógombot.

X Gyújtáskapcsolóval felszerelt gépkocsik:
Fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban a
g állásba, majd húzza ki.

Vészfékezés végrehajtása
Kivételes esetben, az üzemi fék meghibásodá-
sakor a rögzítőfékkel végrehajtható a vészfé-
kezés. A fékút ilyenkor jóval hosszabb.
X Menet közben húzza meg a rögzítőfék fogan-
tyúját.

Gépkocsi leállítása
Ha a gépkocsit négy hétnél hosszabb időre
leállítja, az akkumulátor a mélykisülés miatt a
károsodást megelőző állapotba kerülhet, vagy
károsodhat.
X Kösse le az akkumulátort.
vagy
X Csatlakoztassa az akkumulátort egy töltés-
fenntartó készülékhez.
Feltétlenül tartsa be az akkumulátor tölté-
sére vonatkozó útmutatásokat
(Y oldal: 240).
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A töltésfenntartó készülékekről bármelyik
minősített szakműhelyben kaphat tájékozta-
tást.
Ha a gépkocsit hat hétnél hosszabb időre leál-
lítja, állási károk léphetnek fel.
A gépkocsi leállításával kapcsolatos informá-
cióért forduljon bármelyik minősített szakmű-
helyhez.

Menetrendszerek és menetbizton-
sági rendszerek

Menetrendszerek és az Ön felelős-
sége
Gépkocsija olyan menetrendszerekkel van fel-
szerelve, amelyek Önt vezetés, parkolás és
manőverezés közben támogatják. A menet-
rendszerek segédeszközök, és nem mentesítik
Önt a felelősség alól. Figyeljen a közlekedés
eseményeire, és szükség esetén avatkozzon
be. Tartsa be a biztonságos használattal kap-
csolatos korlátozásokat.
A menetrendszerek működését a gépkocsi ter-
helése és az autánfutó-vontató üzemmód befo-
lyásolhatja. Ehhez kapcsolódóan vegye figye-
lembe a műszaki adatokban található elő-
írásokat (Y oldal: 260).

Radarszenzorok működése
Egyes menet- és menetbiztonsági rendszerek
radarszenzorok segítségével felügyelik a gép-
kocsi mögötti vagy melletti területet (a gépko-
csi kivitelétől függően).
A radarszenzorok a gépkocsi kivitelétől
függően a lökhárítók mögé és/vagy a hűtőbur-
kolat mögé vannak beépítve. Ezek a részek ne
legyenek szennyezettek, jegesek vagy hókásá-
sak. A szenzorokat nem szabad elfedni pl.
kerékpártartóval, túlnyúló rakománnyal vagy a
radarhullámokat visszaverő matricákkal. Ütkö-
zés és a lökhárító vagy a hűtőburkolat azzal
együtt járó, adott esetben nem is látható sérü-
lése után vizsgáltassa meg a radarszenzorok
működését egy minősített szakműhelyben.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mene-
tasszisztens rendszer nem fog megfelelően
működni.

Menetrendszerek és menetbizton-
sági rendszerek áttekintése
Ebben a szakaszban a következő menetrend-
szerekről és menetbiztonsági rendszerekről
tájékozódhat:
RABS (Antiblockiersystem, blokkolásgátló
rendszer)
RAktív fékezésasszisztens
RBAS (Brems-Assistent-System, fékasszisz-
tens rendszer)
RDSR (Downhill Speed Regulation, lejtmeneti
sebességszabályzó rendszer)
REBD (Electronic Brake-force Distribution,
elektronikus fékerőelosztás)
RESP® (Elektronisches Stabilitäts-Programm,
elektronikus menetstabilizáló program)
RTEMPOMAT
RÁllítható sebességkorlátozó
RPARKTRONIC
RTolatókamera
R360°-os kamera
RSávtartásasszisztens
RJelzőtábla-asszisztens

ABS (blokkolásgátló rendszer) műkö-
dése

G FIGYELEM
Az ABS üzemzavara esetén a kerekek féke-
zés közben blokkolhatnak, ami nagyon hát-
rányosan befolyásolja a kormányozhatósá-
got és a fékezési tulajdonságokat. Ezenfelül
további menetbiztonsági rendszerek is
kikapcsolódnak. Ez fokozott csúszás‑ és
balesetveszélyt idézhet elő!
Vezessen óvatosan tovább. Haladéktalanul
ellenőriztesse az ABS-t egy minősített szak-
műhelyben.
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Az ABS kritikus helyzetekben szabályozza a
fékezőnyomást:
Rfékezésnél megakadályozza a kerekek blok-
kolását, pl. teljes fékezésnél vagy a gumiab-
roncsok nem megfelelő tapadása esetén,
Rfékezésnél biztosítja a gépkocsi kormányoz-
hatóságát.
RAz ABS kb. 4–5 km/h sebesség felett műkö-
dik.

Amikor az ABS fékezés közben működésbe
lép, azt a fékpedál lüktetése jelzi. A fékpedál
lüktetése veszélyes útviszonyokra, és emiatt a
különösen gondos vezetési stílus szükségessé-
gére utalhat.
Rendszerkorlátok
Az ABS korlátozottan vagy egyáltalán nem
működik abban az esetben, ha üzemzavar áll
fenn, és a motorindítás után a kombinált
műszeren folyamatosan világít az ABS sárga
# figyelmeztető lámpája.

Aktív fékasszisztens működése
i Az aktív fékasszisztens mindig aktív és
nem lehet kikapcsolni.

Az aktív fékasszisztens a következő kompo-
nensekből áll:
Rradaralapú követésitávolság-figyelmeztetés,
Rkameraalapú követésitávolság-figyelmezte-
tés.6
Raz adaptív fékasszisztens helyzetnek megfe-
lelő fékrásegítése,
Rönálló fékezési funkció.
Az aktív fékasszisztens segít minimalizálni az
Ön előtt haladó járművekkel, illetve a gyalogo-
sokkal6 történő ütközés veszélyét, vagy csök-
kenteni a baleset következményeit.
Ha az aktív fékezésasszisztens ütközés veszé-
lyét észleli, hallható jelzéssel figyelmeztet.
Ha kritikus helyzetben Ön saját maga fékez,
vagy az autonóm fékezési folyamat közben
lenyomja a fékpedált, a helyzetnek megfelelő
fékrásegítés történik. Utóbbi szükség esetén
akár teljes fékezésig növeli a fékezőnyomást.

Az aktív fékasszisztens ütközésveszély esetén
az alábbi sebességtartományokban segíti Önt:
Rmozgó akadályok esetén a 5 km/h –
200 km/h sebességtartományban
Rálló akadályok esetén a 5 km/h – 80 km/h
sebességtartományban
Rgyalogos esetében a 10 km/h – 60 km/h
sebességtartományban6

Amennyiben Ön nem reagál a figyelmeztető
hangjelzésre, kritikus helyzetekben autonóm
fékezés következhet be.
Ha az aktív fékasszisztens felismeri az ütkö-
zésveszélyt, és a gépkocsivezető nem aktív, a
gépkocsi magától fékezni kezd érezhető
sebességcsökkenéssel:
R40 km/h sebességig önálló fékezés történik
maximális késleltetéssel.
R40 km/h feletti sebességnél önálló részle-
ges fékezés történik 0,6 g intenzitással.

Különösen kritikus helyzetekben az aktív féke-
zésasszisztens közvetlenül megkezdheti az
autonóm fékezést. Ebben az esetben a rend-
szer a fékezéssel egy időben adja ki a figyel-
meztető hangjelzést. Ezenfelül a műszerkijel-
zőn világít a· figyelmeztető lámpa.
Az aktív fékasszisztens üzemzavara estén a
multifunkciós kijelzőn erre utaló üzenet jelenik
meg. Az aktív fékasszisztens az üzenetben
„Pre-Safe”-ként jelenik meg (Y oldal: 277).

G FIGYELEM
Az aktív fékasszisztens nem mindig ismeri
fel egyértelműen a tárgyakat és az összetett
forgalmi helyzeteket.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az aktív
fékasszisztens
Rindokolatlanul figyelmeztet vagy fékez,
Regyáltalán nem figyelmeztet,
Rnem fékez.
Balesetveszély áll fenn!
Mindig figyeljen a forgalmi helyzetre, és ne
hagyatkozzon kizárólag az aktív fékasszisz-
tensre. Álljon készen a fékezésre, és adott
esetben térjen ki.

6 Chilében kizárólag a radaralapú követésitávolság-figyelmeztetés érhető el. Az aktív fékasszisztens a chilei
piacon értékesített gépkocsikban nem tartalmaz gyalogosfelismerést.
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G FIGYELEM
A követési távolságra figyelmeztető funkció
nem reagál:
Rszemélyekre vagy állatokra,
Rszembejövő gépkocsikra,
Rkeresztirányú forgalomra,
Rkanyarokban.
Ezáltal a követési távolságra figyelmeztető
funkció nem tudja Önt mindegyik kritikus
helyzetben figyelmeztetni . Balesetveszély áll
fenn!
Mindig figyeljen a forgalmi helyzetre, és áll-
jon készen a fékezésre.
Mindig az aktuális forgalmi helyzethez iga-
zítsa a sebességet.

G FIGYELEM
Erős, pl. ütközés következtében fellépő ráz-
kódások miatt a radarszenzorok megfelelő
tájolása elállítódhat. Ilyenkor az aktív fék-
asszisztens működése korlátozott.
Balesetveszély áll fenn!
Mindig figyeljen a forgalmi helyzetre, és áll-
jon készen a fékezésre.
Vizsgáltassa át az aktív fékasszisztenst egy
minősített szakműhelyben.

BAS (fékezésasszisztens rendszer)
működése

G FIGYELEM
A BAS (fékasszisztens rendszer) üzemzavara
esetén vészfékezéskor meghosszabbodhat a
fékút, ami balesetveszélyt idézhet elő!
Vészfékezéskor teljes erővel lépjen a fékpe-
dálra. Az ABS eközben megakadályozza a
kerekek blokkolását.

A BAS üzemzavara esetén járó motornál világít
a ÷ figyelmeztető lámpa (Y oldal: 292),
valamint a multifunkciós kijelzőn megjelenik
egy üzenet (Y oldal: 274).
Vészfékezéskor a BAS kiegészítő fékerővel
segíti Önt.

Ha gyorsan lép a fékpedálra, a BAS bekapcsol:
Ra BAS automatikusan megnöveli a fék féke-
zőnyomását,
Ra BAS által lerövidülhet a fékút,
Raz ABS eközben megakadályozza a kerekek
blokkolását.

A fékpedál felengedése után a fék ismét a
megszokott módon működik. A BAS kikapcsol.

DSR (lejtmeneti sebességszabályzó
rendszer) működése

G FIGYELEM
Ha a menetsebesség és a célsebesség eltér,
amikor síkos úttesten bekapcsolja a DSR-t,
a kerekek elveszíthetik tapadásukat. Foko-
zott csúszás- és balesetveszély áll fenn!
Mielőtt bekapcsolja a DSR-t, vegye figye-
lembe a talajviszonyokat, valamint a menet-
sebesség és a célsebesség közötti különbsé-
get.

Az összkerékhajtással és OM642 OM699 vagy
M200 motorral felszerelt gépkocsiknál terepi
lejtmenetnél segítségként bekapcsolhatja a
DSR-t. A DSRDSR sebessége nem beállítható. A
célsebesség a 4L hajtásmódban 5 km/h,
4MAT/4H hajtásmódban pedig 8 km/h. A
talajviszonyoktól és a felszerelt gumiabron-
csoktól függően a DSR nem mindig képes a
célsebesség tartására.
A DSR nem csökkenti a nem megfelelő vagy
figyelmetlen vezetési stílusból adódó baleset-
veszélyt, valamint a fizika törvényeit sem
helyezi hatályon kívül. Nem képes figyelembe
venni az időjárási és útviszonyokat, valamint a
közlekedési helyzetet. A DSR csupán segéd-
eszköz. A biztonságos követési távolság és
sebesség megválasztása, a megfelelő időben
történő fékezés és a sávtartás az Ön felelős-
sége. A lejtős útszakaszokon történő közleke-
dés és a gépkocsi feletti uralom megőrzése
mindig az Ön felelőssége.
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DSR aktív/passzív állapota
A DSR-t hajtásmódban 2WD ki kell kapcsolni,
különben folyamatosan látható a kombinált
műszer multifunkciós kijelzőjén aÃ ohneohneFunktionFunktion (nem működik) kijelzőüzenet, és
figyelmeztető hangjelzés hallható.
Ha a DSR passzív üzemmódban van, akkor a
kombinált műszer multifunkciós kijelzőjén
folyamatosan látható aÃ ohne Funktionohne Funktion
(nem működik) kijelzőüzenet, amíg az aktív
üzemmód ismét elérésre vagy a DSR kikapcso-
lásra nem kerül.
Ha teljesülnek a DSR aktív üzemmódjának fel-
tételei, és a kombinált műszer multifunkciós
kijelzőjén továbbra is aÃ ohne Funktionohne Funktion
(nem működik) kijelzőüzenet látható, akkor
előfordulhat, hogy a DSR meghibásodott
(Y oldal: 277).
OM642 motorral felszeret gépkocsik: A
DSR a; gombbal kapcsolható be. A DSR
mindaddig aktív állapotban marad, amíg Ön a
4L hajtásmódban 25 km/h sebességnél,
illetve a 4MAT/4H hajtásmódban 35 km/h
sebességnél gyorsabban halad, vagy aktívan
fékez. Ezt követően a DSR passzív állapotba
kapcsol. Ha ismét25 km/h vagy 35 km/h vagy
annál kisebb sebességgel halad, a DSR újra
aktiválódik.
OM699 vagy M200 motorral felszerelt gép-
kocsik: A DSR a; gombbal kapcsolható be. A
DSR mindaddig aktív állapotban marad, amíg
Ön a 4L hajtásmódban 25 km/h sebességnél,
illetve a 4H hajtásmódban 35 km/h sebesség-
nél gyorsabban halad, vagy aktívan fékez. Ezt
követően a DSR passzív állapotba kapcsol. Ha
ismét25 km/h vagy 35 km/h vagy annál
kisebb sebességgel halad, a DSR újra aktiváló-
dik.

DSR be- és kikapcsolása
X Nyomja meg a; gombot.
Ha az ellenőrző lámpa: világít, a DSR be
van kapcsolva.

EBD (elektronikus fékerőelosztás)
működése

G FIGYELEM
Az EBD üzemzavara esetén a hátsó kerekek
pl. erőteljes fékezésnél blokkolhatnak. Ez
fokozott csúszás‑ vagy balesetveszélyt idéz-
het elő!
Igazítsa vezetési stílusát a megváltozott
menettulajdonságokhoz. Haladéktalanul
vizsgáltassa át a fékberendezést minősített
szakműhelyben.

Az EBD működése:
Rfelügyeli és szabályozza az első és a hátsó
kerekek közötti fékezőnyomás elosztását,
Rfékezésnél, különösen kanyarokban javítja a
menetstabilitást.

PRE-SAFE (megelőző utasvédelmi
rendszer)

Bevezetés
Az aktív fékasszisztens és az aktív sávtartó
asszisztens menetasszisztens rendszerek bizo-
nyos veszélyhelyzetekben megelőző intézkedé-
seket alkalmaznak a balesetek elkerülése
érdekében.
A Pre-Safe® kijelzőüzenet az aktív fékasszisz-
tens és az aktív sávtartó asszisztens mene-
tasszisztens rendszereket foglalja magában.
Önálló Pre-Safe® rendszer nem került beépí-
tésre gépkocsijába.

Fontos biztonsági utasítások
Bár gépkocsija fel van szerelve menetasszisz-
tens rendszerekkel, nem zárható ki, hogy bale-
set történik. Vezetési stílusát mindig az aktuá-
lis időjárási és útviszonyokhoz igazítsa, tartson
kellően biztonságos követési távolságot.
Vezessen figyelmesen.
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Funkció
A rendelkezésre álló menetasszisztens rend-
szerek képesek bizonyos kritikus menethelyze-
tek felismerésére, és ilyen esetben megelőző
intézkedéseket alkalmaznak a balesetek elke-
rülése érdekében. A következő intézkedések
alkalmazhatók egymástól függetlenül:
RÖn előtt haladó akadály esetén a rendszer
akusztikus és optikai figyelmeztető üzenetet
bocsát ki.
RÜtközésveszély esetén a menetasszisztens
rendszerek fékezést támogató intézkedése-
ket alkalmaznak, akár az önálló fékezésig
terjedően (Y oldal: 127).
RA forgalmi sáv elhagyására a kormánykerék
rezgései figyelmeztetik Önt. Emellett korri-
gáló fékbeavatkozásokkal irányíthatja vissza
a gépkocsit a forgalmi sávba (Y oldal: 141).

ESP® (elektronikus menetstabilizáló
program)

ESP® (elektronikus menetstabilizáló
program) működése

G FIGYELEM
Az ESP® üzemzavara esetén az ESP® nem
stabilizálja a járművet. Fokozott csúszás-
vagy balesetveszély áll fenn!
Vezessen óvatosan tovább. Ellenőriztesse az
ESP® rendszert minősített szakműhelyben.

! Ne működtesse a járművet görgős próba-
padon (pl. a teljesítmény vizsgálatához). Ha
a járművet görgős próbapadon kell üzemel-
tetni, előzőleg érdeklődjön egy minősített
szakműhelynél. Ellenkező esetben sérülhet a
hajtáslánc vagy a fékrendszer.

Az ESP® elsősorban az alábbi helyzetekben fel-
ügyeli és javítja a menetstabilitást, valamint a
vonóerőt:
Rha nedves vagy síkos úttesten indul el a
gépkocsival,
Rfékezésnél,
Rvonóhoroggal felszerelt gépkocsik: után-
futó-vontató üzemmódban 60 km/h sebes-
ségtől, ha a járműszerelvény kileng.

Az ESP® az alábbi beavatkozásokkal stabilizál-
hatja a gépkocsit:
Regy vagy több kerék célzott lefékezésével,
Ra motorteljesítmény helyzetnek megfelelő
szabályozásával.

Az ESP® ki van kapcsolva, ha a kombinált
műszeren folyamatosan világít az ESP® figyel-
meztető lámpa å:
Ra rendszer többé már nem javítja a menets-
tabilitást,
Ra hajtott kerekek kipöröghetnek,
Raz ETS vonóerő-szabályozás többé már nem
aktív,
Rvonóhoroggal felszerelt gépkocsik: a jár-
műszerelvény-stabilizálás többé már nem
aktív,

i Az ABS továbbra is támogatást nyújt a
fékezéshez, abban az esetben is, ha az ESP®
ki van kapcsolva.

Az ESP® beavatkozik, ha a kombinált műsze-
ren villog az ESP® ÷ figyelmeztető lámpája:
Rsemmiképpen ne kapcsolja ki az ESP®-t,
Relinduláskor csak annyira nyomja le a gázpe-
dált, amennyire az feltétlenül szükséges,
Rvezetési stílusát az aktuális időjárási és útvi-
szonyokhoz igazítsa.

A vonóerő javítása érdekében a következő
esetekben kikapcsolhatja az ESP®-t:
Rhólánc használatakor,
Rmély hóban,
Rhomokban és kavicsos úton.

i A kerekek kipörgése a bemaró hatáson
keresztül növeli a vonóerőt.

Ha a 4L vezetési üzemmód van beállítva és a
differenciálzár be van kapcsolva, akkor az
ESP® ki van kapcsolva.
A kombinált műszeren világít az ESP® OFF
å és az ABS ! figyelmeztető lámpája.
Ha az ESP® ÷ figyelmeztető lámpája folya-
matosan világít, az ESP® üzemzavar miatt nem
használható.
Vegye figyelembe a kombinált műszeren eset-
leg megjelenő információt:
RFigyelmeztető és ellenőrző lámpák
(Y oldal: 290)
RKijelzőüzenet (Y oldal: 273)
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ETS (elektronikus vonóerő-szabályozó
rendszer)
Az ETS vonóerő-szabályozás az ESP® része. Ha
az ESP® ki van kapcsolva, akkor az ETS vonó-
erő-szabályozás is ki van kapcsolva.
Az ETS az alábbi beavatkozásokkal javítja a
gépkocsi vonóerejét:
RHa kipörögnek a hajtott kerekek, egyenként
lefékezi azokat.
RA vonóerőt átvivő kerék vagy kerekek több
hajtónyomatékot kap(nak).

ESP® (elektronikus menetstabilizáló
program) be- és kikapcsolása

G FIGYELEM
Ha kikapcsolja az ESP® rendszert, akkor az
ESP® nem stabilizálja a járművet. Ez foko-
zott csúszás- és balesetveszélyt idézhet elő!
Az ESP® rendszert csak a következőkben
leírt helyzetek fennállása esetén kapcsolja
ki.

A vonóerő javítása érdekében a következő
esetekben kikapcsolhatja az ESP®-t:
Rhólánc használatakor,
Rmély hóban,
Rhomokban vagy kavicsos úton.

X Nyomja meg az: gombot.
Ha az ESP® OFF å figyelmeztető lámpa
folyamatosan világít a kombinált műszeren,
akkor az ESP® ki van kapcsolva.

Vegye figyelembe a figyelmeztető lámpákkal,
valamint a kombinált műszeren esetleg megje-
lenő kijelzőüzenetekkel kapcsolatos informá-
ciót.

ESP® vontatmánystabilizálás funkciói

G FIGYELEM
Kedvezőtlen út- és időjárási viszonyok ese-
tén az ESP‑ vontatmánystabilizálás nem
képes megakadályozni a járműszerelvény
kilengését. A magasan levő súlypontú von-
tatmányok felborulhatnak, még mielőtt az
ESP® felismerné a veszélyt. Ez balesetve-
szélyt idézhet elő!
Vezetési stílusát igazítsa mindig az aktuális
időjárási és útviszonyokhoz.

Az ESP® vontatmánystabilizálás utánfutóval
való közlekedés esetén stabilizálhatja a gépko-
csiját, amikor az kileng, és Ön erősen lenyomja
a fékpedált:
Raz ESP® vontatmánystabilizálás 60 km/h
sebesség felett működik,
Raz enyhe kilengést célzott és egyoldali fék-
beavatkozással csökkenti,
Rerős kilengés esetén a motorteljesítményt is
csökkenti, és az összes kereket lefékezi.

Az ESP® vontatmánystabilizálás az alábbi
körülmények között korlátozottan vagy egyál-
talán nem működik:
Rha az utánfutó nem megfelelően van csatla-
koztatva.

TEMPOMAT és állítható sebességkor-
látozó

TEMPOMAT működése
A TEMPOMAT az előzőleg tárol sebesség meg-
tartásához önmagától gyorsítja a gépkocsit.
A TEMPOMAT nem csökkenti a nem megfelelő
vagy figyelmetlen vezetési stílusból adódó
balesetveszélyt, valamint a fizika törvényeit
sem helyezi hatályon kívül. Nem képes figye-
lembe venni az időjárási és útviszonyokat,
valamint a közlekedési helyzetet. A TEMPO-
MAT csupán segédeszköz. A biztonságos köve-
tési távolság és sebesség megválasztása, a
megfelelő időben történő fékezés és a sávtar-
tás az Ön felelőssége.
A TEMPOMAT-ot a TEMPOMAT-karral kezel-
heti. Bármilyen 40 km/h feletti sebességet
beállíthat.
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Ha pl. előzésnél felgyorsít, a rendszer nem törli
a tárolt sebességet. Ha az előzési folyamatot
követően leveszi a lábát a gázpedálról, a TEM-
POMAT a tárolt sebességre szabályoz vissza.
Rendszerkorlátok
Előfordulhat, hogy emelkedőn a TEMPOMAT
nem képes tartani a beállított sebességet.
Amint csökken az emelkedő meredeksége, a
rendszer újra a tárolt sebességre szabályoz.
A TEMPOMAT lejtőn nem fékez. Lejtőn haladva
előfordulhat, hogy a TEMPOMAT nem képes
tartani a beállított sebességet.
A következő helyzetekben ne használja a TEM-
POMAT-ot:
Rolyan forgalmi helyzetekben, amelyek gya-
kori tempóváltást követelnek meg, pl. sűrű
forgalomban vagy kanyargós utakon,
Rsíkos vagy csúszós utakon,
A hajtott kerekek gyorsításkor elveszíthetik
tapadásukat, és a gépkocsi megcsúszhat.
Rrossz látási viszonyok esetén.

Állítható sebességkorlátozó működése
Az állítható sebességkorlátozó a gépkocsi
sebességét korlátozza.
Az állítható sebességkorlátozó nem csökkenti
a nem megfelelő vagy figyelmetlen vezetési
stílusból adódó balesetveszélyt, valamint a
fizika törvényeit sem helyezi hatályon kívül.
Nem képes figyelembe venni az időjárási és
útviszonyokat, valamint a közlekedési helyze-
tet. Az állítható sebességkorlátozó csupán
segédeszköz. A biztonságos követési távolság
és sebesség megválasztása, a megfelelő idő-
ben történő fékezés és a sávtartás az Ön fele-
lőssége.
Az állítható sebességkorlátozót a TEMPOMAT-
karral kezelheti. Bármilyen 30 km/h feletti
sebességet beállíthat.
Kickdown
Ha teljesen lenyomja a gázpedált (Kickdown),
a változtatható sebességkorlátozó passzív álla-
potba kapcsol. A multifunkciós kijelzőn megje-
lenik a következő üzenet: Limiter passivLimiter passiv
(Állítható sebességkorlátozó passzív).

Ha a Kickdown befejeződött, a változtatható
sebességkorlátozó a következő helyzetekben
ismét bekapcsol:
Ra menetsebesség a tárolt sebesség alá
csökken,
RÖn lehívja a tárolt sebességet,
RÖn új sebességet tárol.
Rendszerkorlátok
Az állítható sebességkorlátozó lejtőn nem
fékez. Lejtőn haladva előfordulhat, hogy az
állítható sebességkorlátozó túllépi a beállított
sebességet. Ha a gépkocsi sebessége több
mint tíz másodpercen keresztül több mint
10 km/h értékkel túllépi a beállított sebessé-
get, a rendszer hangjelzéssel figyelmezteti
Önt, és a multifunkciós kijelzőn megjelenik egy
üzenet (Y oldal: 148).

TEMPOMAT és az állítható sebesség-
korlátozó kezelése

G FIGYELEM
Ha lehívja a tárolt sebességértéket és az
eltér a pillanatnyi sebességtől, a jármű gyor-
sít. Ha nem ismeri a tárolt sebességet, akkor
a jármű váratlanul gyorsíthat. Balesetveszély
áll fenn!
Mérje fel a közlekedési helyzetet, mielőtt
lehívja a tárolt sebességet. Ha nem ismeri a
tárolt sebességet, akkor tárolja újra a kívánt
sebességet.

Feltételek
TEMPOMAT
REzzel kiválasztotta a TEMPOMAT funkciót.
RAz ESP® be van kapcsolva, de nem szabad
szabályoznia.
RGépkocsik M200, OM642 és OM699
motorral (Euro 5 vagy Euro 6b égéster-
mékszabvány): A menetsebesség legalább
40 km/h.
OM699 motorral felszerelt gépkocsik
(Euro 6d-Temp égéstermékszabvány): A
menetsebesség legalább 30 km/h.

Állítható sebességkorlátozó
RA gépkocsi be van indítva.
RAz állítható sebességkorlátozó ki van
választva.
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X Váltás a TEMPOMAT és az állítható sebes-
ségkorlátozó közöttB.
RHa az ellenőrző lámpa= nem világít: A
TEMPOMAT van kiválasztva.
RHa az ellenőrző lámpa= világít: Az állít-
ható sebességkorlátozó van kiválasztva.

X Először a gépkocsi (benzinmotoros jármű)
beindítása után: pillanatnyi sebesség táro-
lásaA.

X Először a gépkocsi (dízelmotoros jármű)
beindítása után: pillanatnyi sebesség táro-
lása;,? vagyA.

X A legutóbb tárolt sebesség lehívása;
vagy?.

X TEMPOMAT vagy az állítható sebességkorlá-
tozó kikapcsolása:.

TEMPOMAT
X Nyomja a kart röviden felfeléC vagy lefelé
D.
A tárolt sebesség 1 km/h értékkel nőC
vagy csökkenD.

X Nyomja a kart a kapcsolási pontig vagy azon
túl felfeléC vagy lefeléD.
A tárolt sebesség 1 km/h lépésekben nőC
vagy csökkenD.

X Nyomja a kart a kapcsolási pontig felfeléC
vagy lefeléD, és tartsa ebben a helyzetben.
A tárolt sebesség 1 km/h lépésekben nőC
vagy csökkenD, amíg a kart ebben a hely-
zetben tartja.

Állítható sebességkorlátozó
X Nyomja a kart röviden felfeléC vagy lefelé
D.
A tárolt sebesség 1 km/h értékkel nőC
vagy csökkenD.

X Nyomja a kart a kapcsolási pontig vagy azon
túl felfeléC vagy lefeléD.
A tárolt sebesség 5 km/h lépésekben nőC
vagy csökkenD.

X Nyomja a kart a kapcsolási pontig felfeléC
vagy lefeléD, és tartsa ebben a helyzetben.
A tárolt sebesség 5 km/h lépésekben nőC
vagy csökkenD, amíg a kart ebben a hely-
zetben tartja.

Ha a TEMPOMAT vagy az állítható sebesség-
korlátozó ki van kapcsolva, a? vagy aC
segítségével lehívható a tárolt sebesség. AD
segítségével a rendszer tárolja az aktuális
menetsebességet.
A rendszer törli a legutóbb beállított sebessé-
get, amikor Ön kikapcsolja a gyújtást.
A következő esetekben a TEMPOMAT automa-
tikusan kikapcsol:
RÖn fékez,
Rrögzíti a gépkocsit a rögzítőfékkel, és a
műszerkijelzőn világít a! ellenőrző
lámpa,
RÖn 40 km/h-nál lassabban vezet (OM642,
M200 vagy OM699 motorral, Euro 5 vagy
Euro 6b égéstermékszabvánnyal).
RÖn 30 km/h-nál lassabban vezet (OM699
motorral, Euro 6d égéstermékszabvánnyal).
Raz ESP® éppen beavatkozik,
RAz ESP® vagy az ABS meghibásodott.
RMechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: menet közben hat másodperc-
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nél hosszabb ideig lenyomva tartja a ten-
gelykapcsoló-pedált,
RMechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: menet közben alapjáratra vált,
és felengedi a tengelykapcsoló-pedált,
RMechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: túl magas fokozatba kapcsol, és
a motorfordulatszám ezért jelentősen
lecsökken,
RAutomatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: menet közben alapjáratba kap-
csoli.

A következő esetekben az állítható sebesség-
korlátozó automatikusan kikapcsol:
RAz ESP® vagy az ABS meghibásodott.

i Kickdown esetén az állítható sebességkor-
látozó passzív állapotba kapcsol. Ha a tárolt
sebesség alá lassít, az állítható sebesség-
korlátozó ismét bekapcsol.

PARKTRONIC parkolásasszisztens

PARKTRONIC parkolásasszisztens
működése
A PARKTRONIC parkolásasszisztens egy ultra-
hanggal működő elektronikus parkolássegítő
rendszer. Az első lökhárítóban négy szenzorral,
és a hátsó lökhárítóban is négy szenzorral
figyeli gépkocsija környezetét. A PARKTRONIC
parkolásasszisztens látható és hallható módon
jelzi a távolságot az Ön gépkocsija és az aka-
dály között.
A PARKTRONIC parkolásasszisztens csupán
segédeszköz. Nem helyettesítheti az Ön köz-
vetlen környezete iránt tanúsítandó figyelmét.
A biztonságos manőverezés, beparkolás és
kiparkolás felelőssége mindig Önt terheli.
Ügyeljen arra, hogy manőverezés, parkolás és
a parkolóhelyről történő kiállás közben ne
legyenek személyek, állatok vagy tárgyak a
manőverezési tartományban.
Alapbeállításként az akadálytól számított
0,5 m távolságban szakaszos hangjelzés szólal
meg. Ha a távolság már csak 0,4 m, folyama-
tos figyelmeztető hangjelzés hallható.
Rendszerkorlátok
A PARKTRONIC parkolásasszisztens a követ-
kező akadályokat nem veszi figyelembe:

Raz érzékelési tartomány alatt található aka-
dályok (pl. állatok vagy tárgyak),
Raz érzékelési tartomány felett található aka-
dályok (pl. a tehergépkocsik felül elhelyez-
kedő rakománya, túlnyúló részei vagy rako-
dórámpái).

A szenzorok ne legyenek szennyezettek, jege-
sek és hókásásak. Ellenkező esetben nem
működnek megfelelően. Rendszeresen tisz-
títsa meg a szenzorokat anélkül, hogy megkar-
colná vagy megsértené azokat.
Vonóhoroggal felszerelt gépkocsik: Miután
létrejött az elektromos összeköttetés a gépko-
csi és a vontatmány között, a hátsó szenzoro-
kat ki kell kapcsolni.
A szenzorok kikapcsolása és a gyújtás bekap-
csolása után a multifunkciós kijelzőn megjele-
nik a Parktronic hinten - EinschaltenParktronic hinten - Einschaltenmit OK (Parktronic hátul – bekapcso‐mit OK (Parktronic hátul – bekapcso‐lás az OK gombbal)lás az OK gombbal) üzenet.
PARKTRONIC be- és kikapcsolása
! A parkolásnál különösen ügyeljen azokra
az akadályokra, amelyek az érzékelők alatt
vagy felett vannak, pl. a virágtartókra vagy
vonórudakra. A PARKTRONIC ugyanis nem
ismeri fel ezeket a közvetlen közelben lévő
tárgyakat. Ha nem figyel fel rájuk, megron-
gálhatja a járművet vagy ezeket a tárgyakat.
A PARKTRONIC működését megzavarhatják
a következők:
Rolyan ultrahangforrások, mint pl. a teher-
gépkocsik sűrítettlevegős fékrendszere, a
gépi mosó, vagy a légkalapács,
Rjárműre szerelt elemek, pl. a hátsó cso-
magtartó,
Rnem a lökhárítóval egy síkban levő rend-
számok (gépjárművek hatósági jelzései),
Rszennyezett vagy jeges érzékelők.

Ügyeljen arra, hogy manőverezés, parkolás és
a parkolóhelyről történő kiállás közben ne
legyenek személyek, állatok vagy tárgyak a
manőverezési tartományban.
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X Nyomja meg a gombot:.
Ha az ellenőrző lámpa; nem világít, a
PARKTRONIC parkolásasszisztens be van

kapcsolva. Ha az ellenőrző lámpa; világít
és a multifunkciós kijelzőn megjelenik a
f szimbólum, akkor a PARKTRONIC par-
kolásasszisztens ki van kapcsolva.
i Motorindításkor a PARKTRONIC parkolá-
sasszisztens automatikusan bekapcsol.

Hátsó szenzorok be- és kikapcsolása
Fedélzeti számítógép:
X+ EinstellungenEinstellungen (Beállítá-
sok)*Parktronic hinten (Park‐Parktronic hinten (Park‐tronic hátul)tronic hátul)

X Nyomja meg aza gombot.

Problémák a PARKTRONIC-kal

Hibajelenség Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Csak a piros szegmen-
sek világítanak a PARK-
TRONIC figyelmeztető
jelzéseiben.
Ezenkívül kb. két
másodpercig figyelmez-
tető hangjelzés hall-
ható.
A PARKTRONIC ezután
kikapcsol.

A PARKTRONIC üzemzavar miatt kikapcsolt.
X Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, ellenőriztesse a
PARKTRONIC rendszert minősített szakműhelyben.

A PARKTRONIC figyel-
meztető jelzései valószí-
nűtlen távolságokat
jeleznek.
Előfordulhat például,
hogy mindegyik szeg-
mens világít, noha nincs
akadály a gépkocsi
közelében.

A PARKTRONIC szenzorai szennyezettek vagy eljegesedtek.
X Tisztítsa meg a PARKTRONIC szenzorait (Y oldal: 233).
X Kapcsolja be újra a gyújtást.

Előfordulhat, hogy a rendszámtábla vagy egy másik, a szenzorok
közelében lévő karosszéria alkatrész nincs megfelelően rögzítve.
X Ellenőrizze, hogy a rendszámtábla vagy más, a szenzorok
közelében lévő karosszéria alkatrészek megfelelően vannak-e rög-
zítve.

Előfordulhat, hogy a rendszert más rádiófrekvenciás vagy ultrahang-
források zavarják.
X Próbálja ki máshol a PARKTRONIC működését.
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Tolatókamera

Tolatókamera működése
! A talajszint fölötti tárgyak távolsága
nagyobbnak látszhat, mint a valóságban.
Ilyen lehet pl.
Raz Ön járműve mögött parkoló jármű lök-
hárítója,
Ra vontatmány vonórúdja,
Ra vonószerkezet vonóhorogja,
Regy teherautó hátulja,
Regy ferde oszlop.
A kamera képén látható segédvonalakat
csak tájékozódásra használja. Legfeljebb a
legalsó vízszintes segédvonalig közelítse
meg az akadályokat. Ellenkező esetben
károsodhat a jármű és/vagy az adott tárgy.

Ha a funkciót aktiválta a multimédia-rendsze-
ren, hátrameneti sebességfokozatba kapcso-
láskor a tolatókamera képe megjelenik a multi-
média-rendszerben. Dinamikus segédvonalak
jelzik a bekormányzás által meghatározott
haladási útvonalat. Hátramenetben ezek segít-
ségével tájékozódhat és kikerülheti az akadá-
lyokat.
A tolatókamera csupán segédeszköz. Nem
helyettesítheti az Ön közvetlen környezete
iránt tanúsítandó figyelmét. A biztonságos
manőverezés és parkolás felelőssége mindig
Önt terheli. Gondoskodjon arról, hogy manőve-
rezés és parkolás közben ne legyenek szemé-
lyek, állatok vagy tárgyak a manőverezési tar-
tományban.
Az alábbi nézetek közül választhat:
Rnormál nézet,
Rnagylátószögű nézet,
Rvontatmánynézet.
A kamera a gépkocsi mögötti területet a belső
visszapillantó tükörhöz hasonlóan fordítva
mutatja.
Rendszerkorlátok
A tolatókamera többek között a következő
helyzetekben csak korlátozottan vagy egyálta-
lán nem működik:
Rerősen esik, havazik vagy köd van,
Rrosszak a fényviszonyok, pl. éjjel,

Ra kamera lencséjét eltakarja valami,
szennyezett vagy párás,
Ra gépkocsi hátoldala sérült. Ebben az eset-
ben ellenőriztesse a kamera helyzetét és
beállítását egy minősített szakműhelyben.

A gépkocsi hátuljára felszerelt kiegészítők (pl.
kerékpártartó) korlátozhatják a tolatókamera
látóterét és további funkcióit.

Tolatókamera automatikus üzemmód-
jának be- és kikapcsolása
A tolatókamera csupán segédeszköz. Nem
helyettesítheti az Ön közvetlen környezete
iránt tanúsítandó figyelmét. A biztonságos
manőverezés, beparkolás és kiparkolás fele-
lőssége mindig Önt terheli. Gondoskodjon
arról, hogy ne legyenek személyek, állatok
vagy tárgyak az Ön útjában. Ügyeljen a környe-
zetre, és mindig álljon készen a fékezésre.
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*RückfahrkameraRückfahrkamera (Tolatókamera)* ImImRückwärtsgang autom. einRückwärtsgang autom. ein (Automatikus
bekapcsolás hátrameneti sebességfokozat-
ban)

X A funkciót bekapcsolhatja O vagy kikap-
csolhatja ª.

Tolatókamera nézetei
Tartsa be a tolatókamerára vonatkozó útmuta-
tásokat (Y oldal: 136).
A következő nézetek állnak rendelkezésre a
multimédia-rendszerben:

Normál nézet
: Sárga segédvonal a gépkocsi végétől kb.

4,0 m távolságban
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; Külső visszapillantó tükröket is tartalmazó
gépkocsiszélességet jelző fehér segédvo-
nal bekormányzás nélkül (statikus)

= Külső visszapillantó tükröket is tartalmazó
gépkocsiszélességet jelző sárga segédvo-
nal az aktuális bekormányzásnál (dinami-
kus)

? Gumiabroncsokat jelző sárga haladási sáv
a pillanatnyi bekormányzásnál (dinamikus)

A Gépkocsi középtengelye (tájolási segítség)
B Sárga segédvonal a gépkocsi végétől kb.

1,0 m távolságban
C Piros segédvonal a gépkocsi végétől kb.

0,3 m távolságban
D Lökhárító
A segédvonalakat csak akkor látja, ha hátra-
meneti sebességfokozatba kapcsol vagy a
sebességváltó azk állásban van.
A távolsági adatok csak a talajszinten lévő tár-
gyakra érvényesek.

E Első figyelmeztető jelzések
F Gépkocsiszimbólum a PARKTRONIC

mérésre kész állapotának jelzésére
G Hátsó figyelmeztető jelzések

Vontatmánynézet
: Vonóháromszög
; Gépkocsi középpontja a sárga segédvonal

mentén a gépkocsi végétől kb. 1,0 m távol-
ságban

= Piros segédvonal a gömbfejtől kb. 0,3 m
távolságban

: Vonóháromszög
= Piros segédvonal a gömbfejtől kb. 0,3 m

távolságban
? Vonóháromszög tájolási segítsége
A „Vontatmány felkapcsolása” funkció szim-

bóluma

Nagylátószögű nézet
: „Nagylátószög” funkció szimbóluma
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360°-os kamera

360°-os kamera működése
! A talajszint fölötti tárgyak távolsága
nagyobbnak látszhat, mint a valóságban.
Ilyen lehet pl.
Raz Ön járműve mögött parkoló jármű lök-
hárítója,
Ra vontatmány vonórúdja,
Ra vonószerkezet vonóhorogja,
Regy teherautó hátulja,
Regy ferde oszlop.
A kamera képén látható segédvonalakat
csak tájékozódásra használja. Legfeljebb a
legalsó vízszintes segédvonalig közelítse
meg az akadályokat. Ellenkező esetben
károsodhat a jármű és/vagy az adott tárgy.

A 360°-os kamera nem minden országban
érhető el.
A 360°-os kamera négy kamerából álló kame-
rarendszer. A kamerák a gépkocsi közvetlen
környezetét figyelik. Ha a funkciót aktiválta a
multimédia-rendszeren, hátrameneti sebesség-
fokozatba kapcsoláskor a 360°-os kamera
képe megjelenik a multimédia-rendszerben.
Dinamikus segédvonalak jelzik a bekormány-
zás által meghatározott haladási útvonalat.
Hátramenetben ezek segítségével tájékozód-
hat és kikerülheti az akadályokat.
A 360°-os kamera csupán segédeszköz. Nem
helyettesítheti az Ön közvetlen környezete
iránt tanúsítandó figyelmét. A biztonságos
manőverezés és parkolás felelőssége mindig
Önt terheli. Gondoskodjon arról, hogy manőve-
rezés és parkolás közben ne legyenek szemé-
lyek, állatok vagy tárgyak a manőverezési tar-
tományban.
A rendszer a következő kamerák képeit érté-
keli ki:
RTolatókamera
Relső kamera,
Rkét oldalkamera a külső visszapillantó tük-
rökben.

Az alábbi nézetek közül választhat:
Rfelülnézetek,
Rnagylátószögű nézet,
Rvontatmánynézet.
Rendszerkorlátok

A 360°-os kamera többek között a következő
helyzetekben csak korlátozottan vagy egyálta-
lán nem működik:
Rnyitva vannak az ajtók,
Rerősen esik, havazik vagy köd van,
Rrosszak a fényviszonyok, pl. éjjel,
Ra kamera lencséjét eltakarja valami,
szennyezett vagy párás,
Ra gépkocsi kamerával felszerelt alkatrészei
megsérültek. Ebben az esetben ellenőriz-
tesse a kamerák helyzetét és beállítását egy
minősített szakműhelyben.

Ilyen helyzetekben ne használja a 360°-os
kamerát. Ellenkező esetben a parkolás során
más személyek megsérülhetnek, vagy Ön tár-
gyaknak ütközhet.
Állítható magasságú futóművekkel felszerelt
vagy erősen rakott gépkocsiknál az alapma-
gasságtól eltérő magasság esetén műszaki
okokból kifolyólag a segédvonalaknál és a
kiszámított képek ábrázolásánál pontatlansá-
gok adódhatnak.
A gépkocsi hátuljára felszerelt kiegészítők (pl.
rendszámtáblatartó vagy kerékpártartó) korlá-
tozhatják a kamerarendszer látóterét és
további funkcióit.

360°-os kamera be- vagy kikapcsolása
A 360°-os kamera csupán segédeszköz. Nem
helyettesítheti az Ön közvetlen környezete
iránt tanúsítandó figyelmét. A biztonságos
manőverezés, beparkolás és kiparkolás fele-
lőssége mindig Önt terheli. Gondoskodjon
arról, hogy ne legyenek személyek, állatok
vagy tárgyak az Ön útjában. Ügyeljen a környe-
zetre, és mindig álljon készen a fékezésre.
Hátrameneti sebességfokozattal
X Multimédia-rendszer+ FahrzeugFahrzeug
(Gépkocsi)* SystemeinstellungenSystemeinstellungen
(Rendszerbeállítások)* 360°-Kamera360°-Kamera
(360°-os kamera)* Im RückwärtsgangIm Rückwärtsgangautom. einautom. ein (Automatikus bekapcsolás hát-
rameneti sebességfokozatban)

X A funkciót bekapcsolhatja O vagy kikap-
csolhatja ª.
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A 360°-os kamera gombján keresztül
X Nyomja meg az: gombot.

360°-os kamera nézetei
Tartsa be a 360°-os kamerára vonatkozó
útmutatásokat (Y oldal: 138).
A következő nézetek állnak rendelkezésre a
multimédia-rendszerben:

: PARKTRONIC figyelmeztető jelzése
; Gépkocsiszimbólum

Felülnézet a tolatókamera képével
: Megosztott képernyő felülnézettel és a

tolatókamera képével beállítás szimbóluma
; Max. bekormányzás sárga segédvonala
= Gumiabroncsokat jelző sárga haladási sáv

a pillanatnyi bekormányzásnál (dinamikus)
? Külső visszapillantó tükröket is tartalmazó

gépkocsiszélességet jelző sárga segédvo-
nal az aktuális bekormányzásnál (dinami-
kus)

A Sárga segédvonal a gépkocsi végétől kb.
4,0 m távolságban

B Gépkocsi középtengelye (tájolási segítség)
C Sárga segédvonal a gépkocsi végétől kb.

1,0 m távolságban
D Piros segédvonal a gépkocsi végétől kb.

0,3 m távolságban
E Lökhárító
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Felülnézet az első kamera képével
: Megosztott képernyő felülnézettel és az

első kamera képével beállítás szimbóluma
; Sárga segédvonal a gépkocsi elejétől kb.

4,0 m távolságban
= Külső visszapillantó tükröket is tartalmazó

gépkocsiszélességet jelző sárga segédvo-
nal az aktuális bekormányzásnál (dinami-
kus)

? Sárga segédvonal a gépkocsi elejétől kb.
1,0 m távolságban

A Gumiabroncsokat jelző sárga haladási sáv
a pillanatnyi bekormányzásnál (dinamikus)

B Piros segédvonal a gépkocsi elejétől kb.
0,3 m távolságban

Felülnézet és nagyított hátulnézet
: Megosztott képernyő felülnézettel és a

tolatókamera nagyított képével beállítás
szimbóluma

; Piros segédvonal a gépkocsi végétől kb.
0,3 m távolságban

Felülnézet az oldalkamerák képével
: Felülnézet az előre irányított oldalkamerák

képével beállítás szimbóluma
; Külső visszapillantó tükröket is tartalmazó

gépkocsiszélességet jelző sárga segédvo-
nal (a gépkocsi jobb oldala)

= Külső visszapillantó tükröket is tartalmazó
gépkocsiszélességet jelző sárga segédvo-
nal (a gépkocsi bal oldala)

Vontatmánynézet
: Vonóháromszög
; Tájolási segítség – A gépkocsi középpontja

a sárga segédvonal mentén a gépkocsi
végétől kb. 1,0 m távolságban

= Piros segédvonal a gépkocsi végétől kb.
0,3 m távolságban

: Vonóháromszög
= Piros segédvonal a gömbfejtől kb. 0,3 m

távolságban
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? „Vontatmány felkapcsolása” funkció szim-
bóluma

A Vonóháromszög tájolási segítsége

Nagylátószögű nézet
: A teljes képernyő a tolatókamera képével

beállítás szimbóluma (hátulnézet)
; Saját gépkocsi

Sávtartásasszisztens

Sávtartó asszisztens működése

A sávtartásasszisztens a gépkocsija előtti terü-
letet pásztázza egy multifunkciós kamera:
segítségével. A funkció célja, hogy óvja Önt a
véletlenszerű sávelhagyástól.
OM699 vagy M200 motorral felszerelt gép-
kocsik: A kormánykerék rezgése figyelmeztet
a problémára.
OM642 motorral felszerelt gépkocsik: A
vezetést a kormánykerék rezgése, a kombinált
műszeren megjelenő figyelmeztetés, valamint
szükség esetén aktív fékbeavatkozás támo-
gatja.

A rendszer a kormánykerék rezgésével figyel-
mezteti Önt, ha adottak az alábbi feltételek:
Ra sávtartásasszisztens forgalmisáv-jelölése-
ket ismer fel,
Rvalamelyik első kerékkel ráhajt a forgalmi-
sáv-jelölésre.

Ha Ön nem reagál a kormánykerék tapintással
érzékelhető figyelmeztetésére, akkor a sáv-
tartó asszisztens aktív fékbeavatkozással elő-
segítheti , hogy a gépkocsit visszavezesse a
sávba. Körülbelül . 60 km/sebességtől7aktív.
A sávtartó asszisztens kizárólag a forgalmisáv-
jelölésen történő véletlen áthajtáskor avatko-
zik be. Ha Ön a forgalmisáv-jelölésen aktívan
vagy beállított irányjelző használata mellett
halad át, akkor a rendszer nem avatkozik be.
A sávtartásasszisztens nem csökkenti a nem
megfelelő vezetési stílusból adódó balesetve-
szélyt, valamint a fizika törvényeit sem helyezi
hatályon kívül. Nem képes figyelembe venni az
időjárási és útviszonyokat, valamint a közleke-
dési helyzetet. A sávtartásasszisztens csupán
segédeszköz. A biztonságos követési távolság
és sebesség megválasztása, a megfelelő idő-
ben történő fékezés és a sávtartás az Ön fele-
lőssége.
Rendszerkorlátok
Előfordulhat, hogy a rendszer korlátozottan
vagy egyáltalán nem működik a következő ese-
tekben:
Rrossz látási viszonyok között (pl. az úttest
nem megfelelő megvilágítása, gyakran vál-
tozó árnyék, illetve eső, hó, köd vagy erős
pára esetén),
Rvakító fénynél (amelyet pl. a szembejövő for-
galom, a közvetlen napsugárzás vagy fény-
visszaverődés okozhat),
Rha a szélvédő a multifunkciós kamera kör-
nyékén szennyezett, vagy a kamera párás,
sérült vagy valami eltakarja,
Rha nincs az úttesten forgalmisáv-jelölés,
vagy több is van, amelyek azonban nem
egyértelműek (pl. útépítések környezeté-
ben),
Rha a forgalmisáv-jelölések lekoptak, sötétek
vagy valami eltakarja őket,
Rha az Ön előtt haladó járműhöz képest a
követési távolság túlzottan lecsökken, és
ezért a forgalmisáv-jelölések felismerése
nem lehetséges,

7 . Márkától függően a rendszer csak kb. 70 km/h sebességtől
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Rha a forgalmisáv-jelölések gyorsan változnak
(pl. a forgalmi sávok elágaznak, kereszteződ-
nek vagy összefutnak),
Rnagyon szűk és kanyargós úttesteken.
A sávtartó asszisztens üzemzavara estén a
multifunkciós kijelzőn erre utaló üzenet jelenik
meg. A sávtartó asszisztens az üzenetben
„Pre-Safe”-ként jelenik meg (Y oldal: 277).

Sávtartásasszisztens be- és kikapcso-
lása

G FIGYELEM
A sávtartó asszisztens nem ismeri fel mindig
egyértelműen a forgalmisáv jelöléseket.
Ezekben a helyzetekben a sávtartó asszisz-
tens:
Rindokolatlanul figyelmezteti Önt,
Rnem figyelmezteti Önt.
Balesetveszély áll fenn!
Mindig figyelmesen figyelje a forgalmi hely-
zetet, és tartsa meg az útsávot, főleg amikor
a sávtartó asszisztens figyelmezteti Önt.

G FIGYELEM
A sávtartó asszisztens figyelmeztetése nem
vezeti vissza a járművet az eredeti sávba.
Balesetveszély áll fenn!
Kormányozzon, fékezzen vagy gyorsítson
aktívan, különösen a sávtartó asszisztens
jelzése után.

Feltételek
RA haladási sebesség meghaladja kb. a.
60 km/h-t Márkától8.

X Nyomja meg a gombot:.
Ha az ellenőrző lámpa; világít, a sávtartó
asszisztens be van kapcsolva.

Táblafelismerő asszisztens

Jelzőtábla-asszisztens működése

A jelzőtábla-asszisztens nem minden ország-
ban áll rendelkezésre.
A táblafelismerő asszisztens egy multifunkciós
kamera: segítségével észleli a közlekedési
jelzőtáblákat, és a felismert sebességkorláto-
zások és előzési tilalmak kombinált műszeren
való megjelenítésével támogatja Önt. A
kamera a kiegészítő jelzéssel korlátozó közle-
kedési jelzőtáblákat (pl. nedves útburkolat
esetén) is felismeri.
Rendszerkorlátok
A jelzőtábla-asszisztens csupán segédeszköz,
és nem mindig képes megjeleníteni a sebes-
ségkorlátozásokat vagy az előzési tilalmakat. A
ténylegesen kihelyezett közlekedési jelzőtáb-
lák mindig elsőbbséget élveznek a jelzőtábla-
asszisztens kijelzéseivel szemben.
Előfordulhat, hogy a rendszer korlátozottan
vagy egyáltalán nem működik a következő ese-
tekben:
Rrossz látási viszonyok között (pl. az úttest
nem megfelelő megvilágítása, gyakran vál-
tozó árnyék, illetve eső, hó, köd vagy erős
pára esetén),
Rvakító fénynél, amelyet pl. a szembejövő for-
galom, a közvetlen napfény vagy fényvissza-
verődés okozhat,
Rha a szélvédő a multifunkciós kamera kör-
nyékén szennyezett, vagy a kamera párás,
sérült vagy valami eltakarja,

8 függően a rendszer csak 70 km/h sebességtől aktív.
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Rha a közlekedési jelzőtáblák nehezen ismer-
hetők fel, pl. szennyeződés, takarás, hó vagy
elégtelen megvilágítás miatt,
Rha téves vagy nem aktuális információ van a
navigációs rendszer digitális térképén,
Rtöbbértelmű közlekedési táblák esetén, pl.
építési területeken vagy szomszédos for-
galmi sávokban lévő jelzőtábláknál.

Jelzőtábla-asszisztens be- és kikapcso-
lása
A jelzőtábla-asszisztens tanácsadási funkcióját
a fedélzeti számítógépen kapcsolhatja be. Ami-
kor elhalad egy közlekedési jelzőtábla mellett,
a közlekedési előírások (sebességkorlátozás
és előzési tilalom) öt másodpercen keresztül
láthatók a kijelzőn. Ezután automatikusan az
előző menü jelenik meg.
Fedélzeti számítógép:
X+ EinstellungenEinstellungen (Beállítások)*AssistenzAssistenz (Asszisztensek)* Verkehr‐Verkehr‐szeichen-Asst.szeichen-Asst. (Táblafelismerő asszisz-
tens)

X Nyomja meg aza gombot.
A funkció be- vagy ki van kapcsolva.

Kijelzés a multifunkciós kijelzőn

: Megengedett sebesség
; Megengedett sebesség korlátozás esetén
= Kiegészítő jel korlátozással
COMAND Online-nal rendelkező gépkocsik:
A táblafelismerő asszisztens a navigációs rend-
szerben tárolt adatokat is alkalmazza.

Ezért a kijelzés az alábbi esetekben felismert
közlekedési jelzőtábla nélkül is aktualizálható:
Rha utat változtat, pl. autópályára hajt fel
vagy autópályáról hajt le,
Rolyan helységhatáron halad át, amely szere-
pel a digitális térképen.

Ha nem áll rendelkezésre közlekedési informá-
ció, akkor az: kijelzés jelenik meg.

Vonóhorog

Megjegyzések az utánfutó-vontató
üzemmóddal kapcsolatban

G FIGYELEM
Ha túllépi a megengedett függőleges terhe-
lést a tartó használatakor, a tartórendszer
leválhat a járműről, és veszélyeztetheti a
közlekedés többi résztvevőjét. Ez baleset- és
sérülésveszélyt idézhet elő!
A tartó használatakor mindig tartsa be a
megengedett függőleges terhelést.

G FIGYELEM
Ha a járműszerelvény kileng, elveszítheti az
uralmat felette. A járműszerelvény ilyenkor
akár fel is borulhat, ez balesetveszélyt idéz-
het elő!
Semmiképpen ne próbálja a sebesség növe-
lésével egyenes vonalba állítani a járműsze-
relvényt. Csökkentse a sebességet, és ne
végezzen ellenkormányozást. Vészhelyzet-
ben fékezzen le.

A vonófejszárra rögzíthet különböző tartórend-
szereket, pl. kerékpártartót vagy más tehertar-
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tót. Ha tartórendszert használ a vonófejszáron,
a max. teherbírás 75 kg.
Leszerelhető vonóhorog esetén feltétlenül
tartsa be a vonóhorog gyártója által megadott
adatokat (lásd a gyártó kezelési útmutatóját).
Óvatosan csatlakoztassa és válassza le az
utánfutót. Amikor tolat a vontató gépkocsival,
ügyeljen arra, hogy senki ne legyen a gépkocsi
és az utánfutó között.
Ha nem megfelelően csatlakoztatja az utánfu-
tót a vontató gépkocsira, az utánfutó leszakad-
hat. A menetkészen csatlakoztatott utánfutó-
nak vízszintesen kell a vontató gépkocsi
mögött állnia.
Ne lépje túl a következő értékeket:
Rmegengedett függőleges támasztóterhelés,
Rmegengedett vontatmánytömeg,
Rvontató gépkocsi megengedett hátsóten-
gely-terhelése,
Rvontató gépkocsi megengedett összes
tömege,
Rutánfutó megengedett összes tömege,
Rjárműszerelvény megengedett összes
tömege,
Rutánfutó megengedett legnagyobb sebes-
sége.

Az irányadó megengedett értékek, amelyeket
nem szabad túllépni, megtalálhatók
Ra gépkocsi dokumentációjában,
Ra vonószerkezet típustábláján,
Raz utánfutó típustábláján,
Ra gépkocsi-típustáblán (Y oldal: 260).
Eltérő adatok esetén a legalacsonyabb érték
érvényes.
A gyártó által jóváhagyott értékek általában a
típustáblákon, a vontató gépkocsira vonatko-
zóan pedig a „Műszaki adatok” című fejezet-
ben (Y oldal: 270) találhatók.
Elindulás előtt ellenőrizze a következőket:
RA vontató gépkocsi hátsó tengelyén a gumi-
abroncsnyomás a max. terheléshez van iga-
zítva.
RA fényszórók helyesen vannak beállítva.
Utánfutóval a gépkocsi másképp viselkedik,
mint utánfutó nélkül.
Vegye figyelembe a következőket:
RA járműszerelvény nehezebb.
RA járműszerelvény gyorsulása vagy hegymá-
szó képessége korlátozott.

RA járműszerelvény fékútja hosszabb.
RA járműszerelvény erőteljesebben reagál az
erős oldalszélre.
RA járműszerelvény finomabb kormányzást
igényel.
RA járműszerelvénynek nagyobb a forduló-
köre.

Ezek miatt a menettulajdonságok romolhat-
nak.
Járműszerelvény vezetése közben sebességét
mindig az aktuális út- és időjárási viszonyok-
hoz igazítsa. Vezessen figyelmesen. Tartson
elegendő biztonsági távolságot.

! A lehető leginkább használja ki a megen-
gedett max. függőleges terhelést. A függőle-
ges terhelés ne legyen kisebb 50 kg-nál,
ellenkező esetben leválhat a vontatmány.

Tartsa be a következő útmutatásokat:
RTartsa be az adott országban a járműszerel-
vényekre vonatkozóan törvényben meghatá-
rozott legnagyobb megengedett sebességet.
Elindulás előtt nézzen utána az utánfutó
dokumentációjában az utánfutó megenge-
dett legnagyobb sebességének. Németor-
szágban a megengedett legnagyobb sebes-
ség 80 km/h, kivételes esetekben pedig
100 km/h.
RA vonóhorog közlekedésbiztonsági szem-
pontból a gépkocsi különösen fontos része.
Tartsa be a vonóhorog kezelésére, ápolására
és karbantartására vonatkozó megjegyzése-
ket (lásd a gyártó kezelési útmutatóját).
RLevehető vonóhoroggal felszerelt gépkocsik:
Csökkentse a vonófejszár sérülésének koc-
kázatát. Ha nem használja a vonófejszárat,
távolítsa el a vonóhorog tartóról.

Az utánfutó elektromos rendszerének telepíté-
séről a minősített szakszervizekben kaphat
tájékoztatást.
A gömbfej magassága a gépkocsi terhelésétől
függően változik. Ebben az esetben használjon
állítható magasságú vonóháromszöggel felsze-
relt utánfutót.

Vonóhorog fel- és leszerelése

G FIGYELEM
Ha a vonóhorog nem reteszelődött, akkor
menet közben leválhat, és veszélyeztetheti a
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közlekedés többi résztvevőjét. Baleset- és
sérülésveszély áll fenn!
A vonóhorgot a leírtak szerint reteszelje, és
gondoskodjon róla, hogy az megfelelően
legyen felszerelve.

G FIGYELEM
Ha a vonóhorog nem reteszelődött, leválhat
a vontatmány. Balesetveszély áll fenn!
A vonóhorgot mindig a leírtak szerint rete-
szelje, és gondoskodjon róla, hogy az megfe-
lelően legyen felszerelve.

X Tolja be a vonóhorgot: ütközésig a tar-
tóba;.

X Tolja be a csapszeget= a furatba úgy, hogy
mindkét oldalon látni lehessen a csapszeg-
ben lévő nyílásokat.

X Mindkét oldalon illessze be a sasszeget?
ütközésig a nyílásokba.

Utánfutó fel- és lekapcsolása
! A vonóhorgon található gyűrű kizárólag a
vontatmány biztosító kötelének rögzítésére
használható. A gyűrűhöz ne rögzítsen vonta-
tókötelet, vonórudat vagy hasonló tárgyakat.
A gyűrűt nem ilyen terhelésre tervezték, és
leszakadhat.

Hétpólusú csatlakozóval felszerelt utánfutót a
következőkkel lehet a gépkocsihoz csatlakoz-
tatni:
Radaptercsatlakozón,
Rvagy adapterkábelen keresztül.

Utánfutó felkapcsolása
X Vegye le a záróburkolatot a gömbfejről, és
tárolja biztos helyen.

X Állítsa az utánfutót vízszintesen a gépkocsi
mögé, és kapcsolja fel.

X Nyissa fel a csatlakozóaljzat fedelét.
X Illessze be a csatlakozót úgy, hogy a vezető-
csapja: illeszkedjen a csatlakozóaljzat
hornyába=.

X Forgassa jobbra a bajonettzárat; ütközé-
sig.

X Reteszelje a fedelet.
X Kábelrögzítő bilinccsel rögzítse a kábelt az
utánfutóhoz (csak adapterkábel használata
esetén).

X Gondoskodjon arról, hogy legyen elegendő
szabad kábelhossz a kanyarodáshoz.

X Ellenőrizze az utánfutó világításrendszerét.
Nyomja a kombinált kapcsolót felfelé, majd
lefelé, és ellenőrizze, hogy az utánfutó meg-
felelő irányjelzője villog-e.

Utánfutó lekapcsolása

G FIGYELEM
Ha a ráfutófékes vontatmányt ráfutott álla-
potban kapcsolja le, a keze becsípődhet a
jármű és a vonórúd közé. Ez sérülésveszélyt
idézhet elő!
A ráfutófékes vontatmányt ne kapcsolja le
ráfutott állapotban.

! A ráfutófékes vontatmányt ne kapcsolja le
ráfutott állapotban, ellenkező esetben a
ráfutófék kirugózása következtében megron-
gálódhat a jármű.

X Biztosítsa az utánfutót elgurulás ellen.
X Szüntesse meg az elektromos összekötte-
tést a gépkocsi és az utánfutó között.
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X Kapcsolja le az utánfutót.
X Tegye fel a záróburkolatot a gömbfejre.
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Műszerkijelző áttekintése

G FIGYELEM
Ha a kombinált műszer meghibásodik vagy
üzemzavar jelentkezik, a biztonságtechnikai
vonatkozású rendszerek működésében
jelentkező korlátozások nem lesznek felis-
merhetők. Előfordulhat, hogy a jármű üzem-
biztonsága kedvezőtlenül változik. Baleset-
veszély áll fenn!
Vezessen óvatosan tovább. Haladéktalanul
ellenőriztesse a járművet egy minősített
szakműhelyben.

Ha a gépkocsi üzembiztonsága nem megfelelő,
haladéktalanul állítsa le azt közlekedési szem-
pontból biztonságos módon. Értesítsen egy
minősített szakszervizt.

! Ne vezessen a túl magas fordulatszám-tar-
tományban. Ellenkező esetben károsíthatja
a motort.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Kerülje a magas fordulatszámokat. Ellenkező
esetben szükségtelenül megnöveli a jármű
fogyasztását, és a megnövekedett károsa-
nyag-kibocsátással terheli a környezetet.

: Sebességmérő (sebességkijelzés)
; Multifunkciós kijelző
= Fordulatszámmérő
? Hűtőfolyadékhőmérséklet-kijelzés
A Tüzelőanyagszint és a tüzelőanyagtartály-

fedél helyzetének kijelzése
A multifunkciós kijelző szimbólumai; a TEM-
POMAT (Y oldal: 131) és a állítható sebesség-
korlátozó (Y oldal: 132) állapotát jelzik ki.

A fordulatszámmérőben= lévő piros jelölés
elérésekor (túl nagy fordulatszám-tartomány) a
motor védelme érdekében megszűnik a tüzelő-
anyag-ellátás.
A hűtőfolyadékhőmérséklet-kijelzés? normál
közlekedési üzemmódban 120 °C értékig
emelkedhet.

G FIGYELEM
Ha túlforrósodott motornál vagy a motortér-
ben keletkezett tűz esetén felnyitja a motor-
háztetőt, érintkezésbe kerülhet a forró gáz-
okkal vagy egyéb kiáramló üzemanyagokkal.
Sérülésveszély áll fenn!
Mielőtt felnyitná a motorháztetőt, hagyja
lehűlni a túlforrósodott motort. A motortér-
ben keletkezett tűz esetén hagyja lecsukva a
motorháztetőt, és értesítse a tűzoltóságot.

Kormánykerék gombjainak áttekin-
tése

: Nyomógombcsoport:
ò Főmenü megnyitása
9: Menü vagy almenü kiválasztása
vagy lapozás a listákban
a Kiválasztás megerősítése
% Vissza gomb
ñ LINGUATRONIC vagy beszédvezérlés
kikapcsolása

; Nyomógombcsoport:
~ Hívás elutasítása vagy befejezése
6 Hívásindítás vagy hívásfogadás
W Hangerő növelése
X Hangerő csökkentése

Kormánykerék gombjainak áttekintése 147

M
űs
ze
rk
ije
lző

és
fe
dé
lze

ti
sz
ám

ító
gé
p

Z



8 Hang ki- vagy bekapcsolása
ó LINGUATRONIC vagy beszédvezérlés
bekapcsolása

Fedélzeti számítógép kezelése

G FIGYELEM
Ha vezetés közben a gépkocsiba beépített
információs rendszereket és kommunikációs
eszközöket kezeli, az elvonhatja figyelmét a
közlekedés eseményeiről. Emiatt elveszítheti
uralmát a gépkocsi felett. Balesetveszély áll
fenn!
Ezeket a készülékeket csak akkor kezelje,
ha azt a forgalmi helyzet lehetővé teszi. Ha
ezt nem tudja megvalósítani, álljon meg a
forgalmi viszonyoknak megfelelően, és a
beviteli műveleteket a gépkocsi álló helyze-
tében végezze el.

Tartsa be annak az országnak a törvényi előírá-
sait, amelyben éppen tartózkodik.

i A fedélzeti számítógép kijelzései megjelen-
nek a multifunkciós kijelzőn (Y oldal: 148).

A fedélzeti számítógépet a kormánykeréken
lévő9 és: nyílgombok, a% Vissza
gomb, aò gomb és aza gomb segítsé-
gével kezelheti.
A műszerkijelzőn a következő menük állnak
rendelkezésre:
RReiseReise (Utazás)
RRadioRadio (Rádió)
RMedienMedien (Adathordozók)
RTelefonTelefon (Telefon)
RAssistenzgrafikAssistenzgrafik (Asszisztensek grafikus
kijelzése)
RServiceService (Szerviz)
REinstellungenEinstellungen (Beállítások)
X Főmenü megnyitása: Nyomja meg aò
gombot.

X Menü megnyitása vagy a kiválasztás
megerősítése: Nyomja meg aza gom-
bot.

X Lapozás a menü kijelzéseiben vagy listái-
ban: Nyomja meg a9 vagy: gom-
bot.

X Kilépés az almenüből: Nyomja meg a%
gombot.

Kijelzések a multifunkciós kijelzőn

: Menetprogram
; Sebességváltó állás
= Állapotjelző
? Kijelzőmező
A Pontos idő
B Külső hőmérséklet
C Kiegészítő sebességmérő (sebesség kiegé-

szítő kijelzése)
További kijelzések a multifunkciós kijelzőn:
Z Ajánlott fokozatváltás mechani-

kus sebességváltó vagy automati-
kus sebességváltó esetén
Az egyik ajtó nincs teljesen
becsukva

= PARKTRONIC
V TEMPOMAT
È Állítható sebességkorlátozó
DSRDSR Lejtmeneti sebességszabályzó

rendszer
è ECO start-stop funkció
120 km/h!120 km/h! Megengedett max. sebesség túl-

lépése (csak bizonyos országok)
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Differenciálzár

Aktuális vezetési üzemmód

K Digitális tachográf
Ha a multifunkciós kijelző állapot-
jelző mezőjében= világít aK
kijelzés, akkor pl. a vezető túl-
lépte a vezetési időt vagy hiányzik
a vezetőkártya. Ha a kijelzőmező-
ben? ezenkívül megjelenik egy
üzenet, bizonyos körülmények
között a tachográf üzemzavara áll
fenn (Y oldal: 287).
A kijelzés vagy az üzenet lehetsé-
ges okait a digitális tachográf
kijelzőjén és a gyártó kezelési
útmutatójában találja.

Műszervilágítás beállítása

X Forgassa a fényerősség-szabályozót: fel-
felé vagy lefelé.

Ezzel beállítja a műszerkijelző megvilágítását.

Menük és almenük

Funkciók megnyitása a Szerviz
menüben
Az alábbi funkciókat lehet megnyitni a fedél-
zeti számítógépen:
X+ ServiceService (Szerviz)
X Funkció kiválasztása: Nyomja meg a:
vagy9 gombot.

X Nyomja meg aza gombot.

Az alábbi funkciókat lehet megnyitni a menü-
ben:
RÜzenetmemória (Y oldal: 273)
RAdBlueAdBlue:

- AdBlue® folyadékszint kijelzése
(Y oldal: 123)

RReifendruckReifendruck (Gumiabroncs-levegőnyomás):
- Abroncsnyomás elektronikus ellenőrzése
- Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés újraindí-
tása (Y oldal: 250)

RASSYST PLUSASSYST PLUS (ASSYST PLUS):
- Szervizidőpont lehívása (Y oldal: 225)

Asszisztensek grafikus kijelzésének
megnyitása
Fedélzeti számítógép:
X+ AssistenzgrafikAssistenzgrafik (Asszisztensek
grafikus kijelzése)

A menüben a következő kijelzések állnak ren-
delkezésre:
RVerkehrszeichen-Asst.Verkehrszeichen-Asst. (Táblafelismerő
asszisztens) (Y oldal: 142)
RSpurhalte-AssistentSpurhalte-Assistent (Sávtartó asszisz-
tens) (Y oldal: 141)

Kijelzések megnyitása az Utazás
menüben
Fedélzeti számítógép:
X+ ReiseReise (Utazás)
X Kijelzés kiválasztása: Nyomja meg a:
vagy9 gombot.

X Nyomja meg aza gombot.
A menüben a következő kijelzések állnak ren-
delkezésre:
RAlapkijelzés
Rmegtehető távolság és pillanatnyi tüzelőa-
nyag-fogyasztás,
Bizonyos motorok esetén kiegészítésül meg-
jelenik a rekuperációkijelzés is. Ha már csak
kevés tüzelőanyag van a tüzelőanyag-tartály-
ban, akkor a még megtehető távolság
helyett egy tankoló gépkocsit mutat a
kijelző.
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RAb StartAb Start (Elindulás óta) és Ab ResetAb Reset
(Visszaállítás óta) utazási adatszámláló,
Rdigitális sebességmérő.

Alapkijelzés (példa)
: Napi megtett útszakasz
; Teljes megtett út

Utazási adatszámláló (példa)
: Teljes megtett út
; Menetidő
= átlagsebesség,
? Átlagos tüzelőanyag-fogyasztás

Értékek alaphelyzetbe állítása az
Utazás menüben
Fedélzeti számítógép:
X+ ReiseReise (Utazás)
X Kijelzés kiválasztása: Nyomja meg a:
vagy9 gombot.

X Nyomja meg aza gombot.

A következő funkciók értékeit lehet alaphely-
zetbe állítani:
Rnapi megtett útszakasz,
RAb StartAb Start (Elindulás óta) és Ab ResetAb Reset
(Visszaállítás óta) utazási adatszámláló,
Rdigitális sebességmérő.
X Az alaphelyzetbe állítani kívánt funkció
kiválasztása: Nyomja meg a: vagy
9 gombot.

X Nyomja meg aza gombot.
X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.
X Nyomja meg aza gombot.

Navigációs javaslatok megnyitása
Fedélzeti számítógép:
X+NaviNavi (Navi)

Nincs ajánlott vezetési manőver (példa)
: Távolság a következő úti célig
; Várható érkezési idő
= Távolság a következő vezetési manőverig
? Út, amelyen pillanatnyilag halad
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Ajánlott vezetési manőver (példa)
: Út, ahová a vezetési manőver vezet
; Távolság a vezetési manőver megkezdé-

séig
= Vezetési manőver szimbóluma
? Ajánlott forgalmi sáv és a vezetési manő-

ver során elérhető új forgalmi sáv (fehér)
A Lehetséges forgalmi sáv
B Nem ajánlott forgalmi sáv (sötétszürke)
További lehetséges kijelzések a menüben:
Rmenetirány: a menetirány és az út kijelzése,
amelyen pillanatnyilag halad,
RNeue Route...Neue Route... (Új útvonal...) vagy Rou‐Rou‐tenberechnungtenberechnung (Útvonaltervezés): a rend-
szer új útvonalat tervez,
RStraße nicht erfasstStraße nicht erfasst (A közút nincs a
térképen): az út nem ismert a rendszer szá-
mára, pl. újonnan épített utak esetén,
RKeine RouteKeine Route (Nincs útvonal): a kiválasztott
úti célhoz vezető útvonal tervezése nem
lehetséges,
RO: célba ért, vagy elért egy közbenső úti
célt.

Rádióadó kiválasztása
Fedélzeti számítógép:
X+RadioRadio (Rádió)

: Frekvenciasáv
; Adó
= Előadó neve
? Műsorszám címe
Ha kiválaszt egy adót az adótárban, az adó
neve mellett megjelenik a memóriahely.
X Rádióadó kiválasztása: Nyomja meg rövi-
den a: vagy9 gombot.

X Frekvenciasáv vagy adótár kiválasztása:
Nyomja meg röviden aza gombot.

X Nyomja meg a: vagy9 gombot.
X Nyomja meg aza gombot.

Médialejátszás kezelése
Fedélzeti számítógép:
X+MedienMedien (Adathordozók)

: Médiaforrás
; Aktuális médiafájl és a médiafájl száma
= Előadó neve
? Album neve
A Mappa neve
X Médiafájl váltása az aktív médiaforráson:
Nyomja meg röviden a: vagy9
gombot.
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Váltás a médiaforrások között
X Nyomja meg röviden aza gombot.
X Nyomja meg a: vagy9 gombot.
X Nyomja meg aza gombot.

Telefonszám tárcsázása
Feltételek
RA multimédia-rendszerhez csatlakoztatva
van egy mobiltelefon.

G FIGYELEM
Ha vezetés közben a gépkocsiba beépített
információs rendszereket és kommunikációs
eszközöket kezeli, az elvonhatja figyelmét a
közlekedés eseményeiről. Emiatt elveszítheti
uralmát a gépkocsi felett. Balesetveszély áll
fenn!
Ezeket a készülékeket csak akkor kezelje,
ha azt a forgalmi helyzet lehetővé teszi. Ha
ezt nem tudja megvalósítani, álljon meg a
forgalmi viszonyoknak megfelelően, és a
beviteli műveleteket a gépkocsi álló helyze-
tében végezze el.

Tartsa be annak az országnak a törvényi előírá-
sait, amelyben éppen tartózkodik.
Fedélzeti számítógép:
X+TelefonTelefon (Telefon)
A TelefonTelefon (Telefon) menüben megjelennek a
legutóbbi telefonálási előzmények (tárcsázott,
fogadott és nem fogadott hívások).
X Telefonszám kiválasztása: Nyomja meg
a: vagy9 gombot.

X Nyomja meg a6 vagy aza gombot.
A rendszer tárcsázza a telefonszámot.
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Áttekintés és kezelés

Multimédia-rendszer áttekintése

: Médiakijelző
; COMAND Online: egylemezes DVD leját-

szó, Audio 20: a felszereltségnek megfe-
lelően egylemezes CD-meghajtóval vagy
anélkül

= Egylemezes DVD-lejátszóval és egylemezes
CD-meghajtóval való felszereltség esetén:
ß, $, Õ, %,Ø gombok,
főfunkciók megnyitása

? Hangerősség-szabályozó: hangerő beállí-
tása és hang be- vagy kikapcsolása

A Ü Gomb: multimédia-rendszer be- vagy
kikapcsolása

B Érintőpad
C Kontroller

Médiakijelzővel kapcsolatos meg-
jegyzések
! Semmilyen módon ne érintse meg közvet-
lenül a kijelző felületét. Ezen túlmenően a
kijelző felületének megnyomódása a kijelző
részben visszafordíthatatlan károsodásához
vezethet.

Vegye figyelembe a belső ápolással kapcsola-
tos megjegyzéseket (Y oldal: 234).
Automatikus hőmérsékletfüggő kikapcso-
lás: Ha a hőmérséklet túl magas, először a
fényerő csökken automatikusan. Ezután a
médiakijelző időnként teljesen kikapcsolhat.

i Ha polarizált napszemüveget visel, ez meg-
nehezítheti vagy korlátozhatja a médiaki-
jelző olvashatóságát.

Kontroller kezelése

: % gomb: Vissza a legutóbbi kijelzéshez
(röviden megnyomva), menü megnyitása
(hosszan megnyomva)

; ß gomb: Kedvencek megnyitása
= Kontroller
Kontroller kezelési lehetőségei:
X elforgathatja balra vagy jobbra3,
X eltolhatja balra vagy jobbra1,
X eltolhatja előre vagy hátra4,
X eltolhatja átlós irányban2,
X megnyomhatja röviden vagy hosszan7.

Érintőpad

Érintőpad be- és kikapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*TouchpadTouchpad (Érintőpad)
X Kapcsolja be O vagy ki ª a TouchpadTouchpadaktivierenaktivieren (Érintőpad aktiválása) lehetősé-
get.
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Érintőpad kezelése

: Érintőpad
; ß Gomb: kedvencek megnyitása
= D Gomb: audio menü megnyitása
? % Gomb: vissza a legutóbbi kijelzéshez
X Menüpont kiválasztása: Mozgassa az ujját
felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

X Nyomja meg az érintőpadot:.
X Lista megnyitása vagy bezárása: Moz-
gassa az ujját balra vagy jobbra.

X Digitális térkép mozgatása: Mozgassa az
ujját bármelyik irányba.

Kézírás-felismerés: Felolvasási funkció
be- és kikapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*TouchpadTouchpad (Érintőpad)
X A Handschrifterkennung vorlesenHandschrifterkennung vorlesen (Kéz-
írás-felismerés felolvasása) lehetőséget
bekapcsolhatja O vagy kikapcsolhatja ª.

Kézírás-felismerés: Bevitel nyelvének
kiválasztása
X A karakterbevitel közben nyomja meg az
érintőpadot.

X Válassza ki aB lehetőséget.
X Válassza ki a bevitel nyelvét.

Főfunkciók megnyitása

X : ß gomb, navigáció megnyitása
X ; $ gomb, rádió megnyitása
X = Õ gomb, médiaforrás megnyitása
X ? % gomb, telefon üzemmód megnyi-
tása

X AØ gomb, gépkocsi- és rendszerbeállí-
tások megnyitása

Hang be- és kikapcsolása
X Nyomja meg a kontroller mellett levő hang-
erősség-szabályozót.

vagy
X Nyomja meg a kormánykeréken található
8 gombot.
Ha a hang ki van kapcsolva, az állapotjelző
sorban a8 szimbólum látható.
i Ha átkapcsolja a médiaforrást vagy meg-
változtatja a hangerőt, a hang automatiku-
san újra bekapcsol.

i A közlekedési hírek és a navigációs rend-
szer hangutasításai akkor is hallhatók, ha
kikapcsolta a hangot.

Közlekedési rádióadás és navigációs
közlemények ki- és bekapcsolása
X Közlekedési rádióadás kikapcsolása:
Tartsa lenyomva a kontroller mellett talál-
ható hangerősség-szabályozót, amíg a .
kijelzés el nem tűnik a médiakijelző állapot-
jelző sorából.
Megerősítő hangjelzés hallható.

X Közlekedési rádióadás ismételt bekap-
csolása: Tartsa lenyomva a hangerősség-
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szabályozót, amíg a . kijelzés meg nem
jelenik a médiakijelző állapotjelző sorában.
Megerősítő hangjelzés hallható.

Hangerő beállítása
X Forgassa el a kontroller mellett levő hang-
erősség-szabályozót.
A rendszer beállítja az aktuális rádió- vagy
médiaforrás hangerejét. A további hangfor-
rások hangerejét külön állíthatja be.
Ezeket az alábbi helyzetekben állítsa be:
Rközlekedési hír közben,
Rnavigációs közlemény közben,
A navigációs közlemények hangereje az
aktuális médiaforrás hangerejéhez igazo-
dik.
Rtelefonbeszélgetés közben.

Karakterbevitel

Karakterbevitel használata
A következő funkciók állnak rendelkezésre:
Rkarakter kiválasztása a karaktersorból,
Rkarakter írása az érintőpadon.
A karakterbevitel elkezdhető az egyik kezelőe-
lemmel, és folytatható a másikkal.
X Az érintőpadon és a kontrolleren:
Válassza ki a karaktert a karaktersorból.
A bevitel céljától függően az alábbiak állnak
rendelkezésre:
Ra teljes karakterkészlet,
Ra bevitel szempontjából ésszerű karakte-
rek.

A többi karakter szürke színnel jelenik meg.
X Az érintőpadon: Válassza ki a karaktert a
karaktersorból.

vagy
X Írja a karaktert az érintőpad érintőfelületére.
A kézírás felismerése karakterjavaslatokkal
és a felolvasási funkcióval segíti Önt.

Példák a karakterbevitelre:
Rmédiafájl vagy előadó keresése kulcsszavas
kereséssel,
Rmobiltelefon csatlakoztatása a multimédia-
rendszerhez jelszó megadásával,

Rtelefonszám megadása,
Rwebcím megadása.

Karakterek bevitele a karaktersor
segítségével
X Karakterek bevitele: Forgassa el a kontrol-
lert, tolja el1 és lefelé6 vagy felfelé
5 irányba, majd nyomja meg.
A kiválasztott karakter megjelenik a megfe-
lelő beviteli mezőben.

X Karakterek törlése: Váltson a karaktersor
alsó sorára úgy, hogy tolja el a kontrollert
6 irányba.

X% kiválasztása: Forgassa el a kontrollert,
majd nyomja meg.
A legutóbb bevitt karaktert törli a rendszer.

X Beviteli sor kiválasztása: Váltson a karak-
tersor alsó sorára úgy, hogy tolja el a kont-
rollert6 irányba.

X 4 vagy5 kiválasztása: Forgassa el a kont-
rollert, majd nyomja meg.

vagy
X Tolja el többször a kontrollert5 irányba
addig, amíg el nem tűnik a karaktersor.

X Forgassa el a kontrollert, majd nyomja meg.
X Kurzor eltolása: Válassza ki a beviteli sort.
X Tolja el a kontrollert6 irányba, forgassa
el, majd a2 vagy3 kiválasztását köve-
tően nyomja meg.

X Karaktersor nyelvének átváltása: Tolja el
a kontrollert6 irányba, majd forgassa el,
és aB kiválasztását követően nyomja
meg.
Megjelennek a választható nyelvek.

X Válasszon ki egy nyelvet.
A rendszer beállítja a karakterkészletet a
kiválasztott nyelvhez.

X Váltás a kulcsszavas keresésre (navigá-
ció): Tolja el a kontrollert6 irányba, for-
gassa el, majd aè kiválasztását köve-
tően nyomja meg.

X Bevitel megerősítése (navigáció): Tolja el
a kontrollert6 irányba, forgassa el, majd
az ¬ kiválasztását követően nyomja
meg.

vagy
X Tolja el többször a kontrollert5 irányba
addig, amíg el nem tűnik a karaktersor.
Megjelenik a helységek kiválasztólistája. A
kiválasztott bejegyzés ki van jelölve.
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A karaktersorban látható szimbólumok jelen-
tése a következő:
Ä Átváltás egymás után számokra és

szimbólumokra
* Karaktersor átváltása a nagybetűs

vagy kisbetűs írásmód között
B Karaktersor nyelvének átváltása
% Karakter vagy bevitel törlése
è Váltás a kulcsszó szerinti keresésre
4,
5

Beviteli sor kiválasztása

2,
3

Kurzor mozgatása a beviteli sorban

¬ Bevitel megerősítése
& Beviteli folyamat megszakítása
S Bekezdés beszúrása

Karakterek bevitele az érintőpadon

: Aktív beviteli sor
; Szóköz bevitele
= Érintőfelület ábrázolása
? Karakter törlése

X Karakterek bevitele: Egyik ujjával írja a
karaktert az érintőfelületre=.
A karakter megjelenik a beviteli sorban:.
Többféle értelmezési lehetőség esetén a
kijelzőn megjelennek a karakterjavaslatok.

X Javasolt karakter kiválasztása: Mozgassa
az ujját az érintőpadon felfelé vagy lefelé.

X Nyomja meg az érintőpadot.
X Folytassa a karakterbevitelt.
X Karakterek törlése: Ha kiválasztott egy
beviteli sort, húzza az ujját balra.

X Bevitel megerősítése: Nyomja meg az érin-
tőpadot.

További választási lehetőségek a karakterbevitel-
nél
: Kilépés a menüből
; Visszalépés a kézírás-felismerésre
= Telefonkönyv vagy szövegsablonok haszná-

lata (csak a COMAND Online rendszerrel)
? Beviteli sor vagy a kurzor helyének

megváltoztatása
A Bevitel nyelvének módosítása
B Karakterbevitel befejezése

Rendszerbeállítások

Kijelző beállításainak konfigurálása
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*DisplayDisplay (Display (Kijelző))
Kijelző fényereje
X Válassza ki a HelligkeitHelligkeit (Fényerő) lehető-
séget.

X Válassza ki a fényerősségértéket.
Kijelzőmegjelenés
X Válassza ki a TagdesignTagdesign (Nappali megjele-
nés), a NachtdesignNachtdesign (Éjszakai megjelenés)
vagy az AutomatischAutomatisch (Automatikus) lehető-
séget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

Kijelző ki- vagy bekapcsolása
X Kijelző kikapcsolása: Válassza ki a Disp‐Disp‐
lay auslay aus (Kijelző kikapcsolása) lehetőséget.

X Kijelző bekapcsolása: Nyomja meg a kont-
rollert.
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Kijelző kiegészítő mezője – COMAND
Online
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*Display ZusatzbereichDisplay Zusatzbereich (Kijelző kiegészítő
mezője)

A következő beállítások állnak rendelkezésre:
RZeit und Datum (Pontos idő ésZeit und Datum (Pontos idő ésdátum)dátum)
REntertainment Information (Szóra‐Entertainment Information (Szóra‐koztató rendszerre vonatkozó infor‐koztató rendszerre vonatkozó infor‐máció)máció)
RNavigation Information (Navigáci‐Navigation Information (Navigáci‐óra vonatkozó információ)óra vonatkozó információ)
RDatenverbindung Information (Adat‐Datenverbindung Information (Adat‐kapcsolattal kapcsolatos informá‐kapcsolattal kapcsolatos informá‐ció)ció)
ROffroad-Informationen (Offroad-Offroad-Informationen (Offroad-információ)információ)
RKeine Informationen (Nincs informá‐Keine Informationen (Nincs informá‐ció)ció)

Pontos idő és dátum

Pontos idő és dátum automatikus
beállítása
Multimédia-rendszer:
X+FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* ZeitZeit (Idő)
X Kapcsolja be O vagy ki ª az Automati‐Automati‐sche Zeitsche Zeit (Automatikus időbeállítás) lehe-
tőséget.

Időzóna beállítása
Feltételek
RAz Automatische ZeitAutomatische Zeit (Automatikus idő-
beállítás) funkció be van kapcsolva.

Multimédia-rendszer:
X+FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* ZeitZeit (Idő)
* Zeitzone:Zeitzone: (Időzóna:)
A kijelzőn megjelenik az országok listája.

X Válassza ki az országot.
Az országtól függően megjelennek az időzó-
nák.

X Válassza ki az időzónát.

Nyári időszámítás beállítása
Multimédia-rendszer:
X+FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* ZeitZeit (Idő)
* SommerzeitSommerzeit (Nyári időszámítás)
Megjelenik egy lista a nyári időszámítás
beállításához rendelkezésre álló lehetősé-
gekkel.

X Válassza ki az AutomatischAutomatisch (Automatikus),
az AnAn (Be) vagy az AusAus (Ki) lehetőséget.

Idő- és dátumformátum beállítása
Multimédia-rendszer:
X+FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* ZeitZeit (Idő)
* FormatFormat (Formátum)

X Állítsa be a dátum- és időformátumot.

Idő kézi beállítása
Multimédia-rendszer:
X+FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* ZeitZeit (Idő)
* Manuelle ZeiteinstellungManuelle Zeiteinstellung (Kézi idő-
beállítás)

X Állítsa be az órát.
X Válassza ki a percet.
X Állítsa be a percet.
X Az Automatische ZeitAutomatische Zeit (Automatikus idő-
beállítás) funkció kikapcsol ª.
Ha a nyári időzónára való átállásra vonat-
kozó beállítás az AutomatischAutomatisch (Automati-
kus), akkor megjelenik egy arra vonatkozó
kérdés, hogy megtartsa-e a rendszer a beál-
lítást.

Felolvasási beállítás
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*VorlesegeschwindigkeitVorlesegeschwindigkeit (Felolvasás
sebessége)

X Megjelenik egy lista.
X Válassza ki a SchnellSchnell (Gyors), a MittelMittel
(Közepes) vagy a LangsamLangsam (Lassú) lehetősé-
get.
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Bluetooth®

Bluetooth®-beállítások
A Bluetooth® rövid hatótávolságú (max. kb.
10 m) vezeték nélküli adatátvitelt lehetővé
tévő technológia. A Bluetooth® segítségével
csatlakoztathatja pl. a mobiltelefonját a multi-
média-rendszerhez, így használhatja a követ-
kező funkciókat:
Elérhető Bluetooth® funkciók:
Rkihangosítóberendezés,
Rinternetkapcsolat,
Rzenehallgatás Bluetooth® Audio üzemmód-
ban,
Rnévjegyek (vCards) átvitele a gépkocsiba.
A Bluetooth® a Bluetooth Special Interest
Group (SIG) Inc. bejegyzett védjegye.

i Nem minden országban lehet létrehozni
internetkapcsolatot Bluetooth®-on keresz-
tül.

Bluetooth® be- és kikapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*Bluetooth aktivierenBluetooth aktivieren (Bluetooth bekap-
csolása)

X A Bluetooth® funkciót bekapcsolhatja O
vagy kikapcsolhatja ª.

WLAN

WLAN-kapcsolat áttekintése
A következő WLAN-beállítások csak COMAND
Online rendszerrel felszerelt gépkocsik esetén
állnak rendelkezésre:
A WLAN használatával kapcsolatot hozhat
létre valamely WLAN-hálózattal, és hozzáférhet
az internethez vagy más hálózati eszközökhöz.
A következő csatlakozási lehetőségek állnak
rendelkezésre:
RWLAN-kapcsolat

WLAN-kapcsolat létesül egy WLAN-képes
készülékkel, pl. az ügyfél saját mobiltelefon-
jával vagy egy táblagéppel.
RWLAN-hotspotként működő multimédia-
rendszer
Ehhez csatlakoztatható pl. egy táblagép
vagy egy notebook.

A kapcsolat létrehozásához használja a követ-
kező eljárásokat:
RWPS PIN-kód
A biztonságos WLAN-hálózattal való kapcso-
lat PIN-kód segítségével valósul meg.
RWPS PBC
A biztonságos WLAN-hálózattal való kapcso-
lat gombnyomással (Pushbutton) valósul
meg.
RBiztonsági kulcs
A biztonságos WLAN-hálózattal való kapcso-
lat biztonsági kulcs segítségével valósul
meg.

WLAN beállítása
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*WLANWLAN (WLAN)
X Válassza ki O vagy vesse el ª az Akti‐Akti‐vierenvieren (Bekapcsolás) lehetőséget.
Ha a WLANWLAN (WLAN) ki van kapcsolva ª, a
WLAN-on keresztüli kommunikáció minden
készülék felé megszakad. Ekkor nem állnak
rendelkezésre az olyan funkciók, mint pl. a
dinamikus célhoz vezetés a Valós idejű köz-
lekedési információ segítségével.

Készülék párosítása WPS PIN-kóddal
Feltételek
RAz ilyen jellegű kapcsolat esetében a csatla-
koztatni kívánt készüléknek támogatnia kell
a „Csatlakoztatás WPS PIN-kóddal” funkciót.

Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*WLANWLAN (WLAN)
X Válassza ki az Über WPS PIN verbindenÜber WPS PIN verbinden
(Csatlakoztatás WPS PIN-kóddal) lehetősé-
get.
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X Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készülé-
ken a gépkocsi WLAN-hálózatát és a „Csat-
lakoztatás WPS PIN-kóddal” lehetőséget. A
gépkocsi WLAN-hálózata az MB WLAN XXXXXMB WLAN XXXXX
SSID azonosítónévvel jelenik meg.
A csatlakoztatni kívánt készülék létrehoz
egy PIN-kódot.

X Adja meg ezt a PIN-kódot a multimédia-
rendszeren.

Készülék párosítása gombnyomással
(Pushbutton)
Feltételek
RAz ilyen jellegű kapcsolat esetében a csatla-
koztatni kívánt készüléknek támogatnia kell
a „Pushbutton (Gombnyomás) módban való
csatlakoztatás” funkciót.

Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*WLANWLAN (WLAN)
X Válassza ki az Über WPS PBC verbindenÜber WPS PBC verbinden
(Kapcsolódás WPS PBC funkcióval) lehető-
séget.

X Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készülé-
ken a gépkocsi WLAN-hálózatát és az ÜberÜberWPS PBC verbindenWPS PBC verbinden (Kapcsolódás WPS
PBC funkcióval) lehetőséget. A gépkocsi
WLAN-hálózata az MB WLAN XXXXXMB WLAN XXXXX SSID
azonosítónévvel jelenik meg.

X A multimédia-rendszeren válassza ki a Wei‐Wei‐terter (Tovább) lehetőséget.
Készülék párosítása biztonsági
kulccsal
Feltételek
RAz ilyen jellegű kapcsolat esetében a csatla-
koztatni kívánt készüléknek támogatnia kell
a „Pushbutton (Gombnyomás) módban való
csatlakoztatás” funkciót.

Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*WLANWLAN (WLAN)
X Válassza ki az Über Sicherheitsschlüs‐Über Sicherheitsschlüs‐sel verbindensel verbinden (Csatlakoztatás biztonsági
kulccsal) lehetőséget.

X Válassza ki a csatlakoztatni kívánt készülé-
ken a gépkocsi WLAN-hálózatát. A gépkocsi

WLAN-hálózata az MB WLAN XXXXXMB WLAN XXXXX SSID
azonosítónévvel jelenik meg.

X Adja meg a csatlakoztatni kívánt készüléken
a multimédia-rendszer kijelzőjén megjelenő
biztonsági kulcsot.

X Erősítse meg a bevitelt.

Új biztonsági kulcs generálása
Feltételek
RAz ilyen jellegű kapcsolat esetében a csatla-
koztatni kívánt készüléknek támogatnia kell
a „Pushbutton (Gombnyomás) módban való
csatlakoztatás” funkciót.

Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*WLANWLAN (WLAN)
X Válassza ki a SicherheitsschlüsselSicherheitsschlüsselgenerierengenerieren (Biztonsági kulcs generálása)
lehetőséget.

X Válassza ki a Neu generierenNeu generieren (Új generá-
lása) lehetőséget.
Létrejön egy új biztonsági kulcs.

X Biztonsági kulcs tárolása: Válassza ki a
SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetőséget.
Megjelenik a WLAN menü. Ettől kezdve a
biztonsági kulccsal való csatlakoztatáskor az
új biztonsági kulcs jelenik meg, és azt ellen-
őrzi a rendszer. Az újonnan létrehozott biz-
tonsági kulccsal újra létre kell hozni a kap-
csolatot.
i Azokon a készülékeken létrehozott kap-
csolatok, amelyeket a korábbi biztonsági
kulccsal kezdeményezett, a biztonsági kulcs
módosítását követően többé már nem
működnek. Ezeket a készülékeket újra kell
csatlakoztatnia (Y oldal: 158).

SSID azonosítónév módosítása
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*WLANWLAN (WLAN)
X Válassza ki az SSID ändernSSID ändern (SSID módosí-
tása) lehetőséget.
Megjelenik egy párbeszédpanel az SSID
beviteléhez.
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X Adja meg az új SSID azonosítónevet.
X Válassza ki azb lehetőséget.
A gépkocsi az új SSID azonosítónévvel jele-
nik meg a csatlakoztatni kívánt készüléken,
és megjelenik az Über Sicherheitssch‐Über Sicherheitssch‐lüssel verbindenlüssel verbinden (Csatlakoztatás bizton-
sági kulccsal) menüben.
i A készülékeknek a korábbi SSID azonosí-
tónévvel kezdeményezett párosításai az
SSID módosítását követően már nem
működnek. Ezeket a készülékeket újra kell
csatlakoztatnia (Y oldal: 158).

Rendszernyelv

Megjegyzések a rendszernyelvvel kap-
csolatban
Ezzel a funkcióval állíthatja be a menü kijelzé-
sei és a navigációs közlemények nyelvét. A
kiválasztott nyelvtől függ, hogy milyen karakte-
reket lehet megadni. A navigációs közlemé-
nyeknél nem minden nyelvet támogat a rend-
szer. Ha a kiválasztott nyelvet nem támogatja
a rendszer, angolul hallja a navigációs közle-
ményt.

Rendszernyelv beállítása
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*Sprache (Language)Sprache (Language) (Nyelv)
X Állítsa be a nyelvet.
i Ha arab térképanyagot használ, arab írás-
sal is megjelenítheti a szöveges információt
a navigációs térképen. Ehhez válassza ki az
arab nyelvet a nyelvlistából. A navigációs
közlemények ekkor arab nyelven is elhang-
zanak.

Adatok importálása és adatok
exportálása

Adatimport és -export funkció
A következő funkciók használhatók:
Radatok átvitele egyik rendszerről vagy gép-
kocsiról egy másik rendszerre vagy gépko-
csira,
Rbiztonsági másolat létrehozása a személyes
adatairól, majd azok ismételt betöltése,
Rszemélyes adatainak a nem kívánt export-
álástól való PIN-kódos védelme.

Köztes tárolóeszközként SD-kártyát vagy USB-
memóriát használhat.

Adatok importálása és exportálása
! Az adatok USB memóriára vagy memória-
kártyára írása közben ne vegye ki az USB
memóriát vagy a memóriakártyát! Különben
adatvesztés fenyeget.

Feltételek
RA gépkocsi áll.
RA gyújtás be van kapcsolva, vagy a gépkocsi
be van indítva.
RA memóriakártya be van helyezve
(Y oldal: 205) vagy az USB-memória csatla-
koztatva van (Y oldal: 206).

Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*Datenimport/-exportDatenimport/-export (Adatimport/-
export)

X Válassza ki a Daten importierenDaten importieren (Adatok
importálása) vagy a Daten exportierenDaten exportieren
(Adatok exportálása) lehetőséget.

X Importálás: Válassza ki az adathordozót.
Kérdés jelenik meg arra vonatkozóan, hogy
valóban felül kívánja-e írni az aktuális adato-
kat. Ha az adatok egy másik gépkocsiról
származnak, azt beolvasáskor felismeri a
rendszer. Az adatok importálását követően a
multimédia-rendszer újraindul.
i Az aktuális gépkocsi-beállítások az impor-
tálást követően módosulhatnak.
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X Exportálás: Ha be van kapcsolva a PIN-
kódos védelem, a rendszer bekéri a PIN-
kódot.

X Adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot.
X Válassza ki az adathordozót.
A rendszer exportálja az adatokat. Az adatok
exportja eltarthat néhány percig.

Adatexport PIN-kódos védelmének be-
és kikapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+ FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*Datenimport/-exportDatenimport/-export (Adatimport/-
export)

X Bekapcsolás: Kapcsolja be O a PIN-PIN-
Schutz aktivierenSchutz aktivieren (PIN-kódos védelem
bekapcsolása) lehetőséget.

X Adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot.
X Adja meg ismét a négyjegyű PIN-kódot.
Ha a két PIN-kód megegyezik, akkor a PIN-
kódos védelem bekapcsolva.

X Kikapcsolás: Kapcsolja ki ª a PIN-PIN-
Schutz aktivierenSchutz aktivieren (PIN-kódos védelem
bekapcsolása) lehetőséget.

X Adja meg a négyjegyű PIN-kódot.
i Amennyiben elfelejtette a PIN-kódot, a
PIN-kódos védelmet egy Mercedes-Benz
szerződéses szervizben tudja kikapcsoltatni.
Alternatív lehetőségként személyes adatai-
nak alaphelyzetbe állításával is kikapcsol-
hatja a PIN-kódos védelmet.

Szoftverfrissítés

Szoftverfrissítésre vonatkozó informá-
ció
A navigációs térképek frissítéséhez a követ-
kező források állnak rendelkezésre:

Frissítés forrása Frissítés típusa

Internet Navigációs térképek

Külső adathordozó,
pl. USB-memória

Navigációs térképek

Szoftverfrissítés elvégzése
X Adathordozók behelyezése:
RHelyezze be az SD-kártyát.
RCsatlakoztassa az USB-memóriát.
A multimédia-rendszer ellenőrzi az adathor-
dozót, és a kijelzőn megjelenik egy erre
vonatkozó üzenet.
Ha a térképszoftver illeszkedik a navigációs
rendszerhez és az aktuális rendszerszoftver-
hez, akkor a multimédia-rendszer ellenőrzi,
hogy az adathordozón szereplő térképada-
tok nincsenek-e már telepítve.

Ha a térképadatok még nincsenek tele-
pítve
A kijelzőn összehasonlításképpen megjelenik
az adathordozón található térképszoftver és a
multimédia-rendszerben telepített térképszoft-
ver szoftverállapota. Ezt követően frissítheti a
térképszoftvert.
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)
X Válassza ki az AktualisierenAktualisieren (Frissítés)
vagy az AbbrechenAbbrechen (Megszakítás) lehetősé-
get.
Az AktualisierenAktualisieren (Frissítés) lehetőség
kiválasztása után a rendszer feltölti a térké-
padatokat.
Az AbbrechenAbbrechen (Megszakítás) lehetőség kivá-
lasztása után a rendszer nem folytatja a tér-
képszoftver feltöltését.

X Vegye ki az adathordozót.
Amennyiben a térképszoftverhez szükség
van aktiváló kódra, megjelenik egy ennek
megadására vonatkozó felszólítás.

X Adja meg a hatjegyű aktiváló kódot.
X Válassza ki az ¬ lehetőséget.
A rendszer feltölti a térképszoftvert. Megje-
lenik az ennek megfelelő üzenet.
Amennyiben hibás aktiváló kódot ad meg,
megjelenik az aktiváló kód ismételt megadá-
sára vonatkozó felszólítás. Amennyiben az
aktiváló kódot háromszor hibásan adta meg,
az aktiváló kód ismételt megadására vonat-
kozó felszólítás késleltetve jelenik meg. A
késleltetés öt percről indulva minden hibás
bevitellel, max. ötórás időtartamig, meg-
hosszabbodik.
A térképadatokat a háttérben tölti a rend-
szer. A feltöltési folyamat során használ-
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hatja a navigációt, valamint bármikor lekér-
dezheti a szoftverfrissítés állapotát.

X A frissítés folytatásához erősítse meg a
megjelenített üzenetet.
Megjelenik a legutóbb megjelenített navigá-
ciós kijelzés.

Szoftverfrissítés állapotának lekérdezése
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* KarteninhaltKarteninhalt (Térkép-
tartalom)

X Válassza ki a KartenversionKartenversion (Térkép ver-
ziója) lehetőséget.
Amennyiben a feltöltési folyamat sikeresen
befejeződött, megjelenik a következő üze-
net: Kartenupdate erfolgreich. DieKartenupdate erfolgreich. DieNavigation wird neu gestartet.Navigation wird neu gestartet. (Tér-
képfrissítés sikeres. A navigáció újraindul.).
A navigáció újraindul. A folyamatban levő
célhoz vezetést a rendszer az új térképada-
tok felhasználásával újratervezi, majd foly-
tatja.

X Nyugtázza az üzenetet.
X Vegye ki az adathordozót.
A feltöltési folyamat lezárult.

X Feltöltési folyamat több DVD-n lévő tér-
képadatok esetén: Miután az első DVD fel-
töltődött, a kijelzőn megjelenik a második
DVD behelyezésére felszólító üzenet.
Kövesse a multimédia-rendszer kijelzőjén
megjelenő utasításokat.

X Feltöltési folyamat megszakítása: Vegye
ki az adathordozót.
i A megszakított feltöltési folyamatot egy
későbbi időpontban folytathatja.

Reset funkció (alaphelyzetbe állítás)
Multimédia-rendszer:
X+FahrzeugFahrzeug (Gépkocsi)* Syste‐Syste‐meinstellungenmeinstellungen (Rendszerbeállítások)*ZurücksetzenZurücksetzen (Alaphelyzetbe állítás)
X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.
Megjelenik egy kérdés, hogy valóban alap-
helyzetbe kívánja-e állítani a beállításokat.

Megszakítás: Válassza ki a NeinNein (Nem)
lehetőséget.

X Alaphelyzetbe állítás: Válassza ki a JaJa
(Igen) lehetőséget.
A multimédia-rendszer visszaáll a gyári beál-
lításokra, majd újraindul.
A személyes adatokat törli a rendszer pl. az
alábbi helyekről:
Radótár,
Rcsatlakoztatott mobiltelefonok.

Navigáció – COMAND Online

Navigáció bekapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)
Ha célhoz vezetés van folyamatban, megje-
lenik a térkép, és a gépkocsi aktuális helyze-
tét mutatja.
Ha nincs folyamatban célhoz vezetés, a
menü is megjelenik. A ZielZiel (Cél) lehetőség
van kijelölve.

Navigáció menü megjelenítése és
elrejtése
Feltételek
RA térkép a gépkocsi aktuális helyzetét
mutatja.

X Megjelenítés: Tolja el a kontrollert6
irányba.

vagy
X Mozgassa az ujját az érintőpadon lefelé.
X Menü elrejtése: Nyomja meg a% gom-
bot.

Cél megadása

Külön cél vagy cím bevitele
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*AdresseingabeAdresseingabe (Címbevitel)
Beviteli lehetőségek pl.:
Rhelység vagy irányítószám, utca, házszám,
Rhelység vagy irányítószám, utca,
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Rhelység vagy irányítószám, központ,
Rhelység vagy irányítószám, utca, keresztező-
dés,
Rutca, helység vagy irányítószám, házszám,
Rutca, helység vagy irányítószám, keresztező-
dés.

A példában az látható, hogy hogyan adhat meg
egy címhez helységet, utcát és házszámot.
X Válassza ki az OrtOrt (Helység) lehetőséget.
X Írja be a BERLINBERLIN szót.
X Válassza ki az OKOK (OK) lehetőséget.
A BERLINBERLIN egy olyan bejegyzés, amelyik a
kiválasztott országban (Németország) több-
ször előfordul. Ezt aG szimbólumról ismeri
fel.

X Válassza ki a BERLINBERLING lehetőséget.
Azt a bejegyzést, amelyhez el kívánja indí-
tani a célhoz vezetést, a kiválasztólistából
választhatja ki. A bejegyzések azt az egy
szinttel magasabb közigazgatási egységet
mutatják, amelyben a bejegyzés fekszik. Ha
rendelkezésre áll, akkor megjelenik az irá-
nyítószám is. Amennyiben a bejegyzéshez
több különböző irányítószám áll rendelke-
zésre, a megfelelő számjegyeket egy XX
helyettesíti.

X Válassza ki a bejegyzést.
X Válassza ki a StraßeStraße (Közút) lehetőséget.
X Adja meg az utcát, pl. UNTER DEN LUNTER DEN L.
X Válassza ki a bejegyzést.
X Válassza ki a Haus-Nr.Haus-Nr. (Házszám) lehetősé-
get.

X Adja meg a házszámot.
X Válassza ki a bejegyzést.
A címbeviteli menü ekkor a címet mutatja. A
mellette levő térképrészlet a célt mutatja.

Megadhatja a cím további részeit:
RLandLand (Ország)
RPLZPLZ (Irányítószám)
RZentrumZentrum (Központ)
RKreuzungKreuzung (Kereszteződés)

Kulcsszavas keresés
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*Freie ZielsucheFreie Zielsuche (Szabad úticél-keresés)
X Adjon meg egy külön célt (POI) vagy egy
címet.
A bevitel során a rendszer javaslatokat tesz,
amelyeket Ön átvehet.
Beviteli lehetőségek pl.:
Rutca, város,
Rirányítószám,
RPOI neve,
Rváros, POI neve.
Példák:
RHa pl. a Stuttgartban lévő Königsstraße
nevű utcát keresi, megadhatja a STUT és
a KÖN lehetőségeket.
RHa pl. Nagy-Britanniában egy külön célt
keres, megadhatja a THE SHARD lehető-
séget.

Bevitel közben a kijelzőn megjelenik a pon-
tos találatok és az összes találat száma.
A ---/------/--- kijelzés háromnál kevesebb
bevitt karakter esetén jelenik meg.
A 999+999+ kijelzés a túl sok találat esetén jele-
nik meg.

X Válassza ki az OKOK (OK) lehetőséget.
Megjelennek a keresési eredmények.

X Válassza ki az Adressen (XX/XX)Adressen (XX/XX) (Címek
(XX/XX)) lehetőséget.
Megjelennek a találatok.

X Válassza ki a kívánt bejegyzést.
A címbeviteli menü ekkor a címet mutatja. A
mellette levő térképrészlet a célt mutatja.

Külön cél kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*SonderzieleSonderziele (Külön célok)
X Válasszon ki egy kategóriát.
vagy
X Válasszon ki egy alkategóriát.
Ekkor a külön célok a listában növekvő
távolság szerint vannak rendezve.
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A külön célok a következő információt jele-
nítik meg:
Ra külön cél neve,
Ra külön cél légvonalban mért távolsága,
Ra gépkocsi aktuális helyzete körüli kere-
sés során a rendszer kijelzi a külön cél irá-
nyát (nyíl) légvonalban.

X Válasszon ki egy külön célt.

Online keresés megnyitása
Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*Freie ZielsucheFreie Zielsuche (Szabad úticél-keresés)
* Online-SucheOnline-Suche (Online keresés)
Az internetkapcsolat létrehozását követően
megjelenik egy lista. Ez az eddigi bevitelnek
megfelelő online célokat tartalmazza.
Az online célokat egy internetszolgáltató
bocsátja rendelkezésre.

X Válasszon ki egy célt.

Keresési lehetőségek kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*Freie ZielsucheFreie Zielsuche (Szabad úticél-keresés)
* SuchoptionenSuchoptionen (Keresési lehetőségek)

X A Fehlertolerante SucheFehlertolerante Suche (Hibatűrő kere-
sés) vagy a Sonderziel-SucheSonderziel-Suche (Külön cél
keresése) funkciót bekapcsolhatja O vagy
kikapcsolhatja ª.
A hibatűrő keresésnek akkor van értelme,
ha a cím részei hiányosak, vagy az írásmód
nem világos.

Legutóbbi cél kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*Letzte ZieleLetzte Ziele (Legutóbbi célok)
X Válasszon ki egy célt.
Megjelenik a cél címe.

Kapcsolat kiválasztása a címjegyzék-
ből
Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*KontakteKontakte (Kapcsolatok)
X Válasszon ki egy kapcsolatot.
Megjelennek a kapcsolat adatai.

X Válasszon ki egy címet.

Cél kiválasztása a memóriakártyáról
Feltételek
RAz SD-kártya be van helyezve
(Y oldal: 205).

Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* Von der Speicher‐Von der Speicher‐kartekarte (Memóriakártyáról)

X Válassza ki az egyik kategóriát vagy a Per‐Per‐sönliche Routensönliche Routen (Egyéni útvonalak) lehe-
tőséget.
Megjelennek a rendelkezésre álló személyes
külön célok vagy útvonalbejegyzések.

X Válasszon ki egy személyes külön célt vagy
egy személyes útvonalat.
A személyes külön cél címe vagy a szemé-
lyes útvonal megjelenik a térképen.

Sok tárolt bejegyzés esetén megjelenik egy
lista a gyorsabb kiválasztáshoz. A személyes
külön célok és útvonalak eltérő karakterkész-
letekkel tárolhatók és rendezhetők (pl. latin,
cirill, arab).
X Regiszter kiválasztása: Tolja el a kontrol-
lert9 irányba.

X Válasszon ki egy karaktert.
X Karakterkészlet kiválasztása a rendezés-
hez: Válassza ki aB lehetőséget.
Megjelennek az elérhető karakterkészletek.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.
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Földrajzi koordináták bevitele
Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*GeokoordinatenGeokoordinaten (Földrajzi koordináták)
X A földrajzi koordinátákat hosszúsági és szé-
lességi fokként mindig fokban, percben és
másodpercben adja meg.
A térkép megjeleníti a helyzetét.

X Erősítse meg a bevitelt.

Cél kiválasztása a térképen
Multimédia-rendszer:

X+ NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*KarteKarte (Térkép)
X Mozgassa a térképet.
X Módosítsa a léptéket (Y oldal: 172).
A léptékskála alul látható. A kontroller
jobbra forgatása kicsinyíti, a kontroller balra
forgatása nagyítja a térképet.

X Válasszon ki egy célt.

Cél kiválasztása a Mercedes-Benz
alkalmazásokból
Feltételek
RA multimédia-rendszerhez csatlakozik egy
adatátvitelre előfizetett mobiltelefon
(Y oldal: 178).

Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)
X Válassza ki a Mercedes-Benz AppsMercedes-Benz Apps
(Mercedes-Benz alkalmazások) lehetőséget.

Közbenső cél megadása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*ZwischenzieleZwischenziele (Közbenső célok)
X Válassza ki az egyik kategóriát vagy a Wei‐Wei‐teretere (Továbbiak) lehetőséget.
X A kategória kiválasztását követően
válasszon ki az útvonal mentén vagy annak
környékén egy külön célt (ha rendelkezésre
áll).

X A WeitereWeitere (Továbbiak) lehetőség kiválasz-
tása után használja a cél megadásához ren-
delkezésre álló lehetőségeket.

Útvonal tervezése közbenső célokkal
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*ZwischenzieleZwischenziele (Közbenső célok)
X Válassza ki a Zielführung startenZielführung starten (Cél-
hoz vezetés indítása) lehetőséget.
A rendszer a megadott közbenső célok
beszámításával tervezi meg az útvonalat.

Közbenső úti célok szerkesztése
Multimédia-rendszer:
X+NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*ZwischenzieleZwischenziele (Közbenső célok)
Közbenső célok sorrendjének módosítása
X Válassza ki a VerschiebenVerschieben (Áthelyezés)
lehetőséget.

X A kontroller elforgatásával helyezze át a köz-
benső célt a kívánt helyre.

Közbenső cél törlése
X Válassza ki a LöschenLöschen (Törlés) lehetőséget.

Útvonal

Útvonal tervezése
Feltételek
RA cél meg van adva. Megjelenik a cél címe.
X Válassza ki a StartStart (Indítás) vagy a WeiterWeiter
(Tovább) lehetőséget.StartStart (Indítás) kiválasztása: A rendszer
megtervezi az útvonalat.
WeiterWeiter (Tovább) kiválasztása: Ha az Alter‐Alter‐native Routen berechnennative Routen berechnen (Alternatív
útvonalak tervezése) funkció be van kap-
csolva, a rendszer alternatív útvonalakat
számít ki. Ezeket az alternatív útvonalakat
megjelenítheti és kiválaszthatja a célhoz
vezetéshez (Y oldal: 167).
Ha már folyamatban van egy célhoz vezetés,
akkor a rendszer megkérdezi, hogy be
kívánja-e fejezni a jelenlegi célhoz vezetést.

X Válassza ki a JaJa (Igen) vagy az Als Zwi‐Als Zwi‐schenziel setzenschenziel setzen (Hozzáadás közbenső
célként) lehetőséget.
A JaJa (Igen) lehetőség kiválasztása megsza-
kítja a folyamatban lévő célhoz vezetést, és
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elindítja az útvonaltervezést az újonnan
megadott célhoz.
Az Als Zwischenziel setzenAls Zwischenziel setzen (Hozzáadás
közbenső célként) lehetőség kiválasztása
hozzárendeli az újonnan megadott célt a
már meglévő célhoz, és megnyitja a köztes
célokat tartalmazó listát.

Útvonaltípus kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* Routen-EinstellungenRouten-Einstellungen
(Útvonalbeállítások)

X Válasszon ki egy útvonaltípust.
Van útvonal: A rendszer az új útvonaltípus-
sal tervezi meg az útvonalat.
Nincs útvonal: A rendszer az új útvonaltípus-
sal tervezi meg a következő útvonalat.
A következő útvonaltípusok közül választ-
hat:
REco RouteEco Route (Gazdaságos útvonal): A rend-
szer a lehető leggazdaságosabb útvonalat
tervezi meg. A menetidő valamivel
hosszabb lehet, mint a gyors útvonalnál.
RSchnelle RouteSchnelle Route (Gyors útvonal): A rend-
szer a lehető legrövidebb menetidővel ter-
vezi meg az útvonalat.
RKurze RouteKurze Route (Rövid útvonal): A rendszer
a lehető legrövidebb távolsággal tervezi
meg az útvonalat.
RDynamische RouteDynamische Route (Dinamikus útvonal):
Az útvonal figyelembe veszi a közlekedési
jelentéseket. A rendszer figyelembe veszi
a Valós idejű közlekedési információ szol-
gáltatás vagy az FM RDS-TMC közlekedési
jelentéseit.

Útvonal-lehetőség kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* Routen-EinstellungenRouten-Einstellungen
(Útvonalbeállítások)* Meide-OptionenMeide-Optionen
(Elkerülési lehetőségek)

Területek elkerülése
X Válassza ki a Gebiet meidenGebiet meiden (Terület elke-
rülése) lehetőséget.

Autópályák, kompok, autószállító vonatok,
alagutak, szilárd burkolat nélküli utak elke-
rülése
X Válassza ki O vagy vesse el ª az elkerü-
lési lehetőséget.

Matricaköteles útszakaszok használata
X Válassza ki a Vignettenstraßen nutzenVignettenstraßen nutzen
(Matricaköteles útszakaszok használata)
lehetőséget.
Az útvonaltervezés az időtartamtól függően
díjköteles (matricaköteles) utak figyelembe-
vételével történik.

Fizetős útszakaszok használata
X Válassza ki a Mautstraßen nutzenMautstraßen nutzen (Fizetős
útszakaszok használata) lehetőséget.
Az útvonaltervezés a használattól függően
díjköteles utak (úthasználati díj fizetendő)
figyelembevételével történik.

Az útvonal-lehetőségek nem minden ország-
ban állnak rendelkezésre.
A kiválasztott útvonal-lehetőségek nem mindig
vehetők figyelembe. Az útvonal pl. kompot is
tartalmazhat, noha a Fähre meidenFähre meiden (Kompok
elkerülése) lehetőség be van kapcsolva. Ilyen-
kor megjelenik egy üzenet, és egy erre vonat-
kozó jelentés hallható.

Üzenetek kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* EinstellungenEinstellungen (Beállítá-
sok)

X Kapcsolja be O vagy ki ª az üzeneteket.
RStraßennamen ansagenStraßennamen ansagen (Közútnevek
bemondása)
A multimédia-rendszer bemondja annak
az útnak a nevét, amelyre a következő
vezetési manőverrel jut.
A funkció nem minden országban és nem
minden nyelven áll rendelkezésre.
RAudioabsenkungAudioabsenkung (Hang lehalkítása)
Az aktív médiaforrás hangereje automati-
kusan lecsökken egy navigációs közle-
mény közben.
RTankreserveTankreserve (Tüzelőanyag-tartalék)
Bekapcsolt funkció esetén: Ha elérte a
tüzelőanyagtartalék szintjét, megjelenik
egy arra vonatkozó kérdés, hogy el akarja-
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e indítani az üzemanyagtöltő állomás
keresését.

Célinformáció megjelenítése
Feltételek
RMeg van adva egy cél. Az útvonal legfeljebb
négy közbenső célt tartalmazhat.

Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* RouteRoute (Útvo-
nal)* ZielinformationenZielinformationen (Célinformá-
ció)
A cél és a már megadott közbenső célok az
útszakasszal, a menetidővel és az érkezési
időponttal jelennek meg.

Alternatív útvonal kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* RouteRoute (Útvo-
nal)* Alternative RouteAlternative Route (Alternatív
útvonal)
Az útvonalakat a rendszer a beállításoknak
megfelelően jelzi ki az útvonalbeállításoknál.
Az Eco útvonalat (gazdaságos útvonal) zöld
vonal jelzi.

X További útvonalak megjelenítése:
Válassza ki a NächsteNächste (Következő) vagy aVorigeVorige (Előző) lehetőséget.

X Új célhoz vezetés elindítása: Válassza ki a
StartStart (Indítás) lehetőséget.

Célhoz vezetés

Célhoz vezetéssel kapcsolatos meg-
jegyzések
Az útvonaltervezés után megkezdődik a célhoz
vezetés.
A forgalom szabályozása mindig elsőbbséget
élvez a multimédia-rendszer útvonaljavaslatai-
val szemben.
Az útvonaljavaslatok lehetnek:
RNavigációs közlemények
Rcélhoz vezetési kijelzések,
RForgalmisáv-ajánlások
Ha nem követi az útvonaljavaslatokat, vagy
elhagyja a megtervezett útvonalat, a rendszer
automatikusan új útvonalat tervez a célhoz.

Az útvonaljavaslatok eltérhetnek a tényleges
forgalmi helyzettől:
Rútelterelés esetén
Regy egyirányú utca irányának megfordítása
esetén

Ezért menet közben ügyeljen a forgalom min-
denkori szabályozására.
A következő helyzetekben az útvonal eltérhet
az ideális útvonaltól:
Rútépítés,
Rhiányos digitális térképadatok.

Vezetési manőver
A vezetési manőverek három fázisból állnak:
Relőkészítő fázis,
A multimédia-rendszer felkészíti a hamaro-
san várható vezetési manőverre, pl. a „Dem-
nächst rechts abbiegen” (A következő lehe-
tőségnél forduljon jobbra) hangutasítással.
A térkép teljes képernyős nézetben jelenik
meg.
Rértesítési fázis,
A hamarosan következő vezetési manővert a
multimédia-rendszer pl. az „In 200 m rechts
abbiegen” (200 méter után forduljon jobbra)
hangutasítással jelzi.
A kijelző két részre van osztva. A bal oldalon
a térkép, a jobb oldalon a kereszteződés
részletes ábrázolása vagy a közeledő veze-
tési manőver 3D képe jelenik meg.
Rvégrehajtási fázis.
Az azonnal következő vezetési manővert a
multimédia-rendszer pl. a „Jetzt rechts
abbiegen” (Most forduljon jobbra) hanguta-
sítással jelzi.
A kijelző két részre van osztva.
A vezetési manőverre akkor kerül sor, ami-
kor a jobb oldali világos sáv eléri a 0 méter
értéket, és a gépkocsi aktuális helyzetét
mutató szimbólum elérte a fehér manővere-
zési pontot.
Miután befejezte a vezetési manővert, meg-
jelenik a térkép teljes képernyős nézetben.

i A vezetési manőverek megjelennek a
műszerkijelzőn is.
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Forgalmisáv-ajánlások
A kijelzés többsávos utak esetén jelenik meg.
Ha a digitális térkép tartalmazza a megfelelő
adatokat, akkor a multimédia-rendszer a
következő kettő vezetési manőverre vonatkozó
forgalmisáv-ajánlásokat jeleníthet meg.

A következő forgalmi sávok közül választhat:
RNem ajánlott forgalmi sáv:
Ebből a sávból a következő vezetési manő-
ver végrehajtása sávváltás nélkül nem lehet-
séges.
RLehetséges forgalmi sáv (világosszürke);
Csak ebből a sávból lehetséges a következő
vezetési manőver végrehajtása.
RAjánlott forgalmi sávok (fehér)=
Ebből a sávból lehetséges a következő és a
következő utáni vezetési manőver végrehaj-
tása.

Cél elérve
Ha elérte a célt, akkor megjelenik a célzászló.
A célhoz vezetés befejeződött.

Navigációs közlemények be- és kikap-
csolása
Feltételek
RAdott egy útvonal.
RA célhoz vezetés aktív.
X Kikapcsolás: A navigációs közlemény köz-
ben nyomja meg a multifunkciós kormány-
keréken található8 gombot.
Megjelenik a Die gesprochenen Fahremp‐Die gesprochenen Fahremp‐fehlungen sind ausgeschaltet.fehlungen sind ausgeschaltet. (Az

útvonaljavaslatok bemondása kikapcsolva.)
üzenet.

X Bekapcsolás: Tolja el a kontrollert6
irányba.

X Válassza ki a+ lehetőséget.
Ezekben a helyzetekben a navigációs közlemé-
nyek automatikusan bekapcsolnak:
Ra rendszer újratervezi az útvonalat,
Rki- majd ismét bekapcsolja a multimédia-
rendszert,
Rújraindítja a gépkocsit.

Navigációs közlemények hangerejének
beállítása
Feltételek
RAdott egy útvonal.
RA célhoz vezetés aktív.
X Navigációs közlemény közben nyomja meg a
multifunkciós kormánykeréken lévőW
vagyX gombot.

vagy
X Forgassa el az érintőpad mellett jobbra talál-
ható szabályozót.
i Amikor beindítja a gépkocsit, a hangerő a
minimális értékre van beállítva.

Navigációs közlemények megismét-
lése
Feltételek
RAdott egy útvonal.
RA célhoz vezetés aktív.
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)
X Válassza ki a+ lehetőséget.
A rendszer megismétli a navigációs közle-
ményt.

Célhoz vezetés megszakítása
Feltételek
RAdott egy útvonal.
RA célhoz vezetés aktív.
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Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)
X Válassza ki a Laufende Zielführung abb‐Laufende Zielführung abb‐rechenrechen (Folyamatban levő célhoz vezetés
megszakítása) lehetőséget.

Célhoz vezetés folytatása
Feltételek
RAdott egy útvonal.
RAz úti célra vezetés megszakadt vagy meg-
szakították.

Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)
X Válassza ki a Zielführung fortsetzenZielführung fortsetzen
(Célhoz vezetés folytatása) lehetőséget.

Célhoz vezetés egy offroad célhoz
Offroad cél: A cél a digitális térképen belül
van. A térkép azonban nem tartalmaz a célhoz
vezető közutat.
A térképen megadhat offroad-célokat. A cél-
hoz vezetés ekkor a lehető legtovább a multi-
média-rendszer által ismert navigációs közle-
ményekkel és a célhoz vezető grafikus útmuta-
tásokkal történik.
Röviddel az utolsó ismert térképhelyzet elé-
rése előtt a „Bitte folgen Sie dem Richtungsp-
feil” (Kérem, kövesse az irányjelző nyilat!)
hangutasítás hallható. A kijelzőn megjelenik
egy irányjelző nyíl és a célig légvonalban mért
távolság.

Célhoz vezetés offroad helyzetből a
célhoz
Offroad helyzet: A gépkocsi aktuális helyzete a
digitális térképen belül van, de az elérhető
közutakon kívül.
A következő kijelzések jelennek meg a célhoz
vezetés megkezdésekor:
Ra Straße nicht erfasstStraße nicht erfasst (A közút nincs a
térképen) üzenet,
Ra cél légvonalbeli irányát mutató nyíl.
Ha a gépkocsi a multimédia-rendszer által
ismert útra ér, a célhoz vezetés a megszokott
módon folytatódik.

Offroad célhoz vezetés közben
Az út tényleges vonalvezetése pl. útépítés
miatt eltérhet a digitális térkép adataitól. Ilyen
esetekben a multimédia-rendszer átmenetileg
nem képes hozzárendelni a gépkocsi aktuális
helyzetét a digitális térképhez. A gépkocsi off-
road helyzetben van.
Offroad helyzet esetén a következő kijelzések
jelennek meg:
Ra Straße nicht erfasstStraße nicht erfasst (A közút nincs a
térképen) üzenet,
Ra cél légvonalbeli irányát mutató nyíl.
Ha a gépkocsi a multimédia-rendszer által
ismert útra ér, a célhoz vezetés a megszokott
módon folytatódik.

Cél

Gépkocsi aktuális helyzetének táro-
lása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* PositionPosition
(Helyzet)

X Válassza ki a SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetősé-
get.
A rendszer tárolja a gépkocsi aktuális hely-
zetét a legutóbbi célok memóriában.

Térképhelyzet tárolása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)
X Szálkereszt megjelenítése: Nyomja meg7
a kontrollert.

X Tolja el a térképet a kívánt helyzetbe
(Y oldal: 172).

X Menü megjelenítése: Tolja el a kontrollert
6 irányba.

X Válassza ki a PositionPosition (Helyzet) lehetősé-
get.

X Válassza ki a SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetősé-
get.
A rendszer tárolja a térkép helyzetét a leg-
utóbbi célok memóriájában.
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Legutóbbi célok szerkesztése
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* ZielZiel (Cél)*Letzte ZieleLetzte Ziele (Legutóbbi célok)
X Válasszon ki egy célt.
Megjelenik a cél címe.

Cél tárolása a címjegyzékben
X Válassza ki a SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetősé-
get.

X Tárolás új kapcsolatként: Válassza az
Als neuen KontaktAls neuen Kontakt (Új kapcsolatként)
lehetőséget.

X Válassza ki a Nicht klassifiziertNicht klassifiziert (Nincs
besorolva), a PrivatPrivat (Személyes) vagy aGeschäftlichGeschäftlich (Üzleti) lehetőséget.
Egy beviteli menüben megjelenik a cél címe.

X Adja meg a vezetéknevet és az utónevet.
X Válassza ki az OKOK (OK (Rendben)) lehetősé-
get.
Megjelenik a Speichern erfolgreichSpeichern erfolgreich
(Tárolás sikeres) üzenet. Ekkor a rendszer a
cél címét navigálható kapcsolatként tárolja
a címjegyzékben.

X Hozzáadás kapcsolathoz: Válassza ki a
Zu Kontakt hinzufügenZu Kontakt hinzufügen (Hozzáadás kap-
csolathoz) lehetőséget.
Megjelenik a címjegyzék.

X Keresse meg a címjegyzék-bejegyzést (kap-
csolatot) (Y oldal: 185).

X Nyomja meg a kontrollert.
Megjelenik a Speichern erfolgreichSpeichern erfolgreich
(Tárolás sikeres) üzenet. A cél címét a rend-
szer a címjegyzékben hozzárendelte egy
kapcsolathoz.
A rendszer nem veszi át a telefonszámokat a
címjegyzék telefonszám-mezőibe. Miután a
címjegyzékben kiválasztotta a cél címét a
navigációhoz, megjelenik a kapcsolódó tele-
fonszám.
Ha a kapcsolat már két célcímet tartalmaz,
akkor a rendszer megkérdezi, hogy felülírja-
e az egyik célcímet.

X Válassza ki a JaJa (Igen) vagy a NeinNein (Nem)
lehetőséget.
A JaJa (Igen) lehetőség kiválasztása után meg-
jelenik egy lista, amelyben mindkét célcím
látható.

X Válasszon ki egy célcímet.
A rendszer ekkor felülírja a cél címét.

Cél tárolása SD-kártyán
X Helyezzen be egy SD-kártyát (Y oldal: 205).
X Jelenítsen meg pl. egy külön célt.
X Válassza ki a SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetősé-
get.

X Válassza ki az Auf die SpeicherkarteAuf die Speicherkarte
(Memóriakártyára) lehetőséget.

X Válassza ki a Nicht klassifiziertNicht klassifiziert (Nincs
besorolva) lehetőséget, vagy egy Ön által
létrehozott kategóriát, ha van ilyen.
Megjelenik egy beviteli menü.

X Adja meg a vezetéknevet és az utónevet.
X Válassza ki az OKOK (OK (Rendben)) lehetősé-
get.
Megjelenik a Speichern erfolgreichSpeichern erfolgreich
(Tárolás sikeres) üzenet. Megtörtént a cél
tárolása az SD-kártyán.

Célhoz vezetés az aktuális közleke-
dési jelentések segítségével

Közlekedési információ áttekintése
A közlekedési jelentéseket a következő szol-
gáltatások segítségével foghatja:
RLive Traffic Information (nem minden ország-
ban áll rendelkezésre)
RFM RDS-TMC (nem minden országban áll
rendelkezésre)
A két szolgáltatás egyidejű használata nem
lehetséges.
A Valós idejű közlekedési információt vagy
az FM RDS-TMC csatornát szimbólum jelöli.

i Veszélyjelzéseket a Car to X szolgáltatá-
son keresztül lehet fogadni.

i A kapott közlekedési jelentések és a tény-
leges forgalmi helyzet eltérhetnek egymás-
tól.

Valós idejű közlekedési információ szolgálta-
tásra vonatkozó tudnivalók:
RAz aktuális közlekedési jelentések vétele
internetkapcsolaton keresztül vagy adatroa-
ming (a kiválasztott európai országokban)
segítségével lehetséges.
RA rendszer rövid, rendszeres időközönként
frissíti a forgalmi helyzetet.
RAz előfizetéses szolgáltatás a kiválasztott
európai országokban a gyártási dátumtól
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számított három éven keresztül térítésmen-
tes.
Az előfizetés státuszát megjelenítheti
(Y oldal: 171).

A gépkocsi helyzetét rendszeresen továbbítja
a rendszer a Mercedes‑Benz AG számára. Az
adatokat a Mercedes‑Benz AG azonnal ano-
nimmá teszi, és továbbítja a közlekedési ada-
tok szolgáltatójának. Ezen adatok alapján a
gépkocsi helyzetére vonatkozó közlekedési
jelentéseket továbbítanak a gépkocsiba. A
gépkocsi így egyszerre a forgalom folytonossá-
gának szenzoraként működik, valamint segíti a
közlekedési jelentések minőségének javítását.
Amennyiben nem akarja a gépkocsi helyzetét
továbbítani, a szolgáltatást egy Mercedes-Benz
szerződéses szervizben tudja kikapcsoltatni.
FM RDS-TMC csatornára vonatkozó tudniva-
lók:
REgy FM RDS-TMC rádióadó a rádióműsor
mellett közlekedési jelentéseket is sugároz.
RAz FM RDS-TMC nem minden országban áll
rendelkezésre.

Előfizetési információ megjelenítése
Feltételek
RA gépkocsiban elérhető a Valós idejű közle-
kedési információ szolgáltatás.

Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* VerkehrVerkehr (For-
galom)

X Válassza ki az AbonnementinformationAbonnementinformation
(Előfizetési információ) lehetőséget.
Az előfizetés státusza üzeneteken keresztül
jelenik meg. Az előfizetés vagy érvényes, és
megjelenik a lejárat dátuma, vagy a szolgál-
tatás nincs előfizetve.

X Válassza ki az OKOK (OK) lehetőséget.
Előfizetés meghosszabbítása
X Nyissa meg az online áruház (App Store)
oldalát.

X Adja meg az adatait.

Közlekedési térkép megjelenítése
A multimédia-rendszer képes meghatározott
forgalmi események megjelenítésére a térké-
pen. A kijelzések a 20 m és 20 km közötti lép-
tékeknél láthatók.

A kijelzőn megjelenik a teljes érintett útsza-
kasz a megfelelő szimbólumokkal, függetlenül
attól, hogy ténylegesen mekkora szakaszt érint
az esemény. A közlekedési szimbólumok az
úttestnek az esemény által érintett oldalán
jelennek meg.

: Forgalmi dugó az útvonalon
; Akadozó forgalom az útvonalon
= Útlezárás
? Útlezárás
A Akadozó forgalom (sárga négyzetek az

érintett szakaszon)
B Forgalmi dugó (piros négyzetek az érintett

szakaszon)

Közlekedési események kijelzése
Feltételek
RA Valós idejű közlekedési információ szol-
gáltatáshoz (nem minden országban áll ren-
delkezésre): A gépkocsi aktivált, beépített
SIM kártyás kommunikációs modullal van
felszerelve.
RHa beindítja a gépkocsit, a kommunikációs
modul automatikusan internetkapcsolatot
létesít. A forgalmi adatok már röviddel ezu-
tán rendelkezésre állnak.

Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)
X Válassza ki a VerkehrVerkehr (Forgalom) lehetősé-
get.
Ha a Valós idejű közlekedési információ
vagy az FM RDS-TMC szolgáltatójának nincs
hálózati lefedettsége vagy nincs elérhető
közlekedési jelentés, megjelenik egy ennek
megfelelő üzenet.
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Közlekedési jelentések felolvasása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* VerkehrVerkehr (For-
galom)

X Válassza ki a Meldungen auf RouteMeldungen auf Route (Útvo-
nalra vonatkozó üzenetek) lehetőséget.
A multimédia-rendszer sorrendben felol-
vassa a jelentéseket.
Ha nincs jelentés az adott útvonalra vonat-
kozóan, a Meldungen auf RouteMeldungen auf Route (Útvo-
nalra vonatkozó üzenetek) lehetőség nem
működik.

X Felolvasás megszakítása: Válassza ki a
Vorlesen abbrechenVorlesen abbrechen (Felolvasás megsza-
kítása) lehetőséget.
A rendszer végig felolvassa az aktuális köz-
lekedési jelentést, majd utána a funkció
leáll.
i A multimédia-rendszer automatikusan
megszakítja a felolvasási funkciót, ha egy új
közlekedési jelentés alapján újratervezi az
útvonalat.

Üzenetek automatikus felolvasása
X Válassza ki a Verkehrsmeldungen automa‐Verkehrsmeldungen automa‐tisch vorlesentisch vorlesen (Közlekedési jelentések
automatikus felolvasása) lehetőséget.
A funkció be- O vagy kikapcsol ª.

Térkép és iránytű

Lépték beállítása
Feltételek
RA térkép teljes képernyős nézetben van, a
menü el van rejtve.
A térképen balra lent a pillanatnyilag beállí-
tott lépték és az iránytű látható.
Jobbkormányos gépkocsik: A pillanatnyilag
beállított lépték és az iránytű a térképen
jobbra lent látható.

X Forgassa el a kontrollert.
A léptékskála a kijelző alsó szélén jelenik
meg.

X Forgassa addig a kontrollert, amíg a mutató
a kívánt léptékre nem mutat.
A léptékskálán lévő négyszög: léptékvá-
lasztás közben a legutóbb beállított léptéket
mutatja. Amikor a léptékválasztás befejező-
dött, megjelenik az új lépték.

Térkép mozgatása
Feltételek
RA térkép teljes képernyős nézetben van, a
menü el van rejtve.

X Nyomja meg a kontrollert. Megjelenik a szál-
kereszt.

X Tolja el a kontrollert1,4 vagy2
irányba.
A térkép a szálkereszt alatt a megfelelő
irányba mozog.

Térképtájolás kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)

X Válassza ki a KartenausrichtungKartenausrichtung (Térkép-
tájolás) lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

X Válasszon ki egy beállítást.

Külön célok szimbólumainak kiválasz-
tása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* KarteninhaltKarteninhalt (Térkép-
tartalom)
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Külön célok pl. az üzemanyagtöltő állomá-
sok és szállodák. Ezek megjelenhetnek
szimbólumként is a térképen. Nem minden
külön cél áll mindenhol rendelkezésre.

X Válassza ki a Sonderzielsymbole aufSonderzielsymbole aufKarteKarte (Külön célok szimbólumai a térképen)
lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.
A Standard SymboleStandard Symbole (Alapértelmezett
szimbólumok) lehetőség az előre meghatá-
rozott kategóriák szimbólumait jeleníti meg
a térképen.
A Persönliche SymbolePersönliche Symbole (Egyéni szimbólu-
mok) lehetőséggel a rendelkezésre álló kate-
góriákból választhat ki szimbólumokat.

X Válasszon ki egy beállítást.
X Válassza ki a kategóriákat.
A kiválasztott kategóriák különcél-szimbólu-
mait megjelenítheti O vagy elrejtheti ª.

Szöveges információ kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* KarteninhaltKarteninhalt (Térkép-
tartalom)

X Válassza ki a Textinformationen aufTextinformationen aufKarteKarte (Szöveges információ a térképen)
lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

X Válasszon ki egy beállítást.
Az Aktuelle StraßeAktuelle Straße (Aktuális közút) az
aktuális közutat jeleníti meg a kijelző alsó
szélén.
A GeokoordinatenGeokoordinaten (Földrajzi koordináták)
lehetőség a következő információt jeleníti
meg:
Rszélességi és hosszúsági fok,
Rmagassági adatok,
A megadott magasság eltérhet a valóság-
tól.
Razon műholdak száma, amelyeknek a jelét
veszi a rendszer.
A térkép mozgatásakor ez az információ
nem jelenik meg.

Következő keresztező közút kijelzése
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* KarteninhaltKarteninhalt (Térkép-
tartalom)

X Kapcsolja be O vagy ki ª a NächsteNächsteQuerstraßeQuerstraße (Következő keresztező közút)
lehetőséget.
A funkció be van kapcsolva O: Ha nincs
aktív célhoz vezetés, a képernyő felső szélén
megjelenik a következő keresztező közút
neve.

Autópálya-információ megjelenítése a
térképen
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* KarteninhaltKarteninhalt (Térkép-
tartalom)

X Az Autobahn-InformationenAutobahn-Informationen (Autópálya-
információ) lehetőséget bekapcsolhatja O
vagy kikapcsolhatja ª.
Ha a funkció be van kapcsolva O, autópá-
lyán közlekedve információ jeleníthető meg.
Autópályán közlekedve a kijelzőn megjelen-
hetnek:
Ra következő üzemanyagtöltő állomások és
pihenőhelyek,
Rpihenőhelyek és autópálya-kijáratok,
valamint ezeknek a gépkocsi helyzetétől
mért pillanatnyi távolsága.

Közlekedési jelzőtáblák megjelenítése
a térképen
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* KarteninhaltKarteninhalt (Térkép-
tartalom)

X A Verkehrszeichen-AssistentVerkehrszeichen-Assistent (Táblafel-
ismerő asszisztens) lehetőséget bekapcsol-
hatja O vagy kikapcsolhatja ª.
Ha a funkció be van kapcsolva O, akkor
megjelennek a táblafelismerő asszisztens
által felismert közlekedési jelzőtáblák.
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A következő közlekedési jelzőtáblákat jele-
níti meg a rendszer:
Rsebességkorlátozások,
Relőzési tilalmak,
Rkorlátozó kiegészítő jelzéssel (pl. nedves
körülmények) ellátott közlekedési jelzőt-
áblák.

Térkép verziójának megjelenítése
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* KarteninhaltKarteninhalt (Térkép-
tartalom)

X Válassza ki a KartenversionKartenversion (Térkép ver-
ziója) lehetőséget.
Megjelenik a térképadatok verziószáma.
i A digitális térkép új verzióiról bármelyik
Mercedes-Benz szerződéses szervizben kap-
hat információt.

Terület elkerülése
Egy útvonalon elkerülheti azokat a területeket,
amelyeken nem szeretne áthaladni.

Új terület elkerülése
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* Routen-EinstellungenRouten-Einstellungen
(Útvonalbeállítások)* Meide-OptionenMeide-Optionen
(Elkerülési lehetőségek)* Gebiet mei‐Gebiet mei‐denden (Terület elkerülése)

X Válassza ki a Neues Gebiet meidenNeues Gebiet meiden (Új
terület elkerülése) lehetőséget.

X Válassza ki a KarteKarte (Térkép) vagy Adres‐Adres‐seingabeseingabe (Címbevitel) lehetőséget:
Megjelenik a térkép a szálkereszttel.

X AdresseingabeAdresseingabe (Címbevitel): Megadhatja a
címet.
Ha megadta a címet, szintén a térkép jelenik
meg a szálkereszttel.

X Terület kiválasztása: Ha megjelenik a tér-
kép a szálkereszttel, nyomja meg a kontrol-
lert.
Ekkor a lezárandó területet szimbolizáló
piros négyszög jelenik meg a térképen.

X Módosítsa a terület nagyságát a kontroller
elforgatásával.
A léptékskála a kijelző alsó szélén jelenik
meg. A mutató a pillanatnyilag kiválasztott
léptéken áll.

X A kívánt méret beállítását követően nyomja
meg a kontrollert.
A lezárt terület megjelenik a listában.

Terület módosítása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* Routen-EinstellungenRouten-Einstellungen
(Útvonalbeállítások)* Meide-OptionenMeide-Optionen
(Elkerülési lehetőségek)* Gebiet mei‐Gebiet mei‐denden (Terület elkerülése)

X Válassza ki a Neues Gebiet meidenNeues Gebiet meiden (Új
terület elkerülése) lehetőséget.

X Válassza ki az elkerülendő területet, és kap-
csolja be O vagy ki ª a zárolást.

Terület kijelzése vagy módosítása
X Tolja el a kontrollert9 irányba.
X Válassza ki az Anzeigen/ÄndernAnzeigen/Ändern (Kijelzés/
módosítás) lehetőséget.
Megjelenik a térkép a szálkereszttel.
A pillanatnyilag lezárt terület piros négy-
szögként jelenik meg a térképen.

X Zárolás áthelyezése: Tolja el a kontrollert
1,4,2 irányba.

X Módosítsa a zárolás méretét a kontroller
megnyomásával.

X Forgassa el a kontrollert.
A zárolás nagysága megváltozik.

X A módosítás elfogadásához nyomja meg a
kontrollert.
Megjelenik egy arra vonatkozó üzenet, hogy
a területet beállította.

Terület vagy összes terület törlése
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)* Routen-EinstellungenRouten-Einstellungen
(Útvonalbeállítások)* Meide-OptionenMeide-Optionen
(Elkerülési lehetőségek)* Gebiet mei‐Gebiet mei‐denden (Terület elkerülése)
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Terület törlése
X Válassza ki a kívánt területet a listából.
X Tolja el a kontrollert9 irányba.
X Válassza ki a LöschenLöschen (Törlés) lehetőséget.
Megjelenik egy kérdés, hogy valóban törölni
kívánja-e a területet.

X Válassza ki a JaJa (Igen) vagy a NeinNein (Nem)
lehetőséget.

X A JaJa (Igen) kiválasztásával erősítse meg a
kérdést.
Ezzel törölte a területet.

Összes terület törlése
X Válasszon ki egy területet a listából.
X Tolja el a kontrollert9 irányba.
X Válassza ki az Alle löschenAlle löschen (Összes tör-
lése) lehetőséget.
Megjelenik egy kérdés, hogy valóban törölni
kívánja-e az összes területet.

X A JaJa (Igen) kiválasztásával erősítse meg a
kérdést.
A rendszer törölte az összes területet.

Térképadatok díjmentes frissítése

Díjmentes frissítés rendelkezésre állása
Bizonyos országokban három évig díjmentesen
frissíthetők a multimédia-rendszer térképada-
tai. A gépkocsijához igénybe vehető ilyen szol-
gáltatással kapcsolatban további információt a
Mercedes-Benz szerződéses szervizekben kap-
hat.

Díjmentes frissítés igénylése
A gépkocsi első forgalomba helyezését követő
első három évben Ön jogosult a multimédia-
rendszer térképadatainak összes elérhető fris-
sítésére. A határidő lejáratát követően további
frissítéseket igényelhet a Mercedes-Benz szer-
ződéses szervizekben. Ez a lehetőség nem
minden országban áll rendelkezésre.
A díjmentes frissítések az Ön gépkocsijához
kapcsolódnak, nincsenek személyhez kötve.
Ha az első három év során megváltozik a gép-
kocsi tulajdonosa, továbbra is igényelhető a
térképadatok frissítése.

Frissítés Mercedes-Benz szerződéses
szervizben
Ha elérhető a térképadatok frissítése, az éves
szervizidőpont alkalmával gépkocsijára díjmen-

tesen feltöltik a frissítést a Mercedes-Benz
szerződéses szervizekben.
A frissítés kizárólag valamelyik Mercedes-Benz
szerződéses szervizben végezhető el. A térké-
padatokat adathordozókon nem bocsátjuk ren-
delkezésére.

Térképadatok
Gépkocsiját gyárilag térképadatokkal ellátva
szállítjuk. Az adott országtól függően vagy már
fel vannak töltve a régió térképadatai a gépko-
csijába, vagy adathordozó formájában állnak
az Ön rendelkezésére. A gépkocsijához gyári-
lag mellékelt térképadatokhoz nincs szüksége
aktiváló kódra.
Ha gépkocsijára korábban már fel voltak töltve
térképadatok, és azokat most újra fel kell töl-
teni, ehhez nem kell aktiváló kódot megadnia.
A megvásárolt térképadatokhoz aktiváló kódra
van szüksége.
Az aktiváló kód
Regy gépkocsihoz használható,
Rnem átruházható,
Rhatjegyű.
A következő problémák egyikénél forduljon
egy Mercedes-Benz szerződéses szervizhez:
Ra multimédia-rendszer nem fogadja el az
aktiváló kódot,
Relvesztette az aktiváló kódot.

Iránytű megjelenítése
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)* KompassKompass
(Iránytű)

X Nyomja meg a kontrollert.
Megjelenik az iránytű kijelzése.
A következő információ látható:
Raktuális menetirány irányszöggel (360
fokos formátum) és égtájjal,
Rhosszúsági és szélességi koordináták fok-
ban, percben és másodpercben megadva,
Rtengerszint feletti aktuális magasság
(kerekített érték),
Razon GPS-műholdaknak a száma, amely-
eknek a jelét veszi a rendszer.
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Qibla megjelenítése
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)
X Válassza ki a QiblaQibla (Qibla) lehetőséget.
Az iránytűn a nyíl a gépkocsi pillanatnyi
menetirányához viszonyítva mutatja az imai-
rányt Mekka felé. A funkció nem minden
országban áll rendelkezésre.
A rendszer kijelzi azoknak a műholdaknak a
számát, amelyeknek a jelét veszi.

Digitális kezelési útmutató (navigá-
ció) megnyitása
Multimédia-rendszer:
X+ NaviNavi (Navigáció)
X Válassza ki az Info zu NaviInfo zu Navi (Navigációval
kapcsolatos információ) lehetőséget.
A rendszer megnyitja a navigáció témakör-
höz tartozó digitális kezelési útmutatót.

X Nyomja meg a kontrollert.

Navigáció – Audio 20

Garmin® MAP PILOT navigációs
modul

Fontos biztonsági utasítások

G FIGYELEM
Ha vezetés közben a gépkocsiba beépített
információs rendszereket és kommunikációs
eszközöket kezeli, az elvonhatja figyelmét a
közlekedés eseményeiről. Emiatt elveszítheti
uralmát a gépkocsi felett. Balesetveszély áll
fenn!
Ezeket a készülékeket csak akkor kezelje,
ha azt a forgalmi helyzet lehetővé teszi. Ha
ezt nem tudja megvalósítani, álljon meg a
forgalmi viszonyoknak megfelelően, és a
beviteli műveleteket a gépkocsi álló helyze-
tében végezze el.

A rendszer üzemeltetése során vegye figye-
lembe annak az országnak a törvényi előírá-
sait, amelyben éppen tartózkodik.

Menet közben ügyeljen a mindenkori közleke-
dési szabályokra. A közlekedési szabályok min-
dig elsőbbséget élveznek a Garmin® MAP
PILOT navigációs közleményeivel szemben.

G FIGYELEM
Az SD-kártyák apró alkatrészek. Ezek
könnyen lenyelhetők és fulladást okozhat-
nak. Sérülésveszély vagy akár életveszély áll
fenn!
Az SD-kártyát őrizze olyan helyen, ahová a
gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha egy
SD-kártyát lenyeltek, azonnal kérjen orvosi
segítséget.

Általános megjegyzések
A következő beállítások csak Audio 20 rend-
szerrel felszerelt gépkocsik esetén állnak ren-
delkezésre.
Az SD-kártya doboza egy gyors bevezető útmu-
tatót tartalmaz a Garmin® MAP PILOT rend-
szerhez. A Garmin® MAP PILOT kezelési útmu-
tatója PDF-fájl formájában megtalálható az SD-
kártyán.
A Garmin® MAP PILOT rendszert a kontroller-
rel vagy az érintőpaddal kezelheti.

SD-kártya és frissítések
X SD-kártya behelyezése: Nyomja be az SD-
kártyát a multimédia-csatlakozóegységbe,
amíg nem reteszelődik. Eközben a kártya
érintkezőkkel ellátott oldalának menet-
irányba kell néznie.
i Ügyeljen arra, hogy az SD-kártyán az írás-
védelem ki legyen kapcsolva. Ehhez tolja az
erre szolgáló kapcsolót a kártya oldalán az
érintkezők felé, hogy ne legyen LOCK
(lezárt) állásban.

X Kövesse a kezelési utasításokat (lásd a
gyártó kezelési útmutatóját).

A digitális térkép és a szoftver frissítéseivel
kapcsolatban forduljon bizalommal bármelyik
Mercedes-Benz szerződéses szervizhez.
Egyes országok esetében a digitális térkép és
a szoftver frissítései letöltés vagy SD-kártya
formájában állnak rendelkezésre. Látogassa
meg a https://shop.mercedes-benz.com
weboldalt, és kövesse a „Garmin® MAP PILOT”
című pontban található útmutatót.
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További információt a gyártó kezelési útmuta-
tójában talál.

Navigációs üzemmód bekapcsolása
X Nyomja meg a ß gombot.
Megjelenik a Navigáció főmenü. További
információt a gyártó kezelési útmutatójában
talál.

Telefon

Telefonálás

Telefon menü áttekintése

: Mobiltelefonhálózat-szolgáltató
; Mobiltelefon-hálózat térerőssége
= ¢ vagy¡ telefonkagyló szimbólum
? Telefon menü karaktersora
A Éppen csatlakoztatott mobiltelefon Blue-

tooth®-készülékneve
B Karakterek bevitele érintőpadon keresztül

(csak a COMAND Online esetében)
C Telefonkönyv megjelenítése
Az: –= ésA kijelzés csak akkor jelenik
meg, ha már csatlakoztatott egy mobiltelefont
a multimédia-rendszerhez.
A kijelzések a mobiltelefontól és a mobiltele-
fonhálózat-szolgáltatótól függenek. További
információ a mobiltelefon csatlakoztatásáról:
(Y oldal: 178).
A; kijelzés a mobiltelefon-hálózat pillanatnyi
vételi térerősségét jelzi. Ha mindegyik sáv ki
van töltve, akkor a vétel optimális.
Ha a sávok üresek, a vétel rossz minőségű,
vagy nincs vételi lehetőség.

i A telefonkagyló szimbólum azt jelzi, hogy
tárcsázás vagy telefonbeszélgetés éppen
folyamatban van-e¡ vagy sem¢.

A 1 menüpont akkor érhető el, ha a csatla-
koztatott mobiltelefon támogatja a Bluetooth®
MAP profilt (Message Access Profile, üzenet-
hozzáférési profil). További információ az SMS
és e-mail üzenetekről: (Y oldal: 190).
A telefonáláshoz a Bluetooth® csatlakozó áll
rendelkezésre. A mobiltelefon közvetlenül a
multimédia-rendszeren keresztül kapcsolódik.
A telefonáláshoz az opcionálisan beszerezhető,
Bluetooth® funkcióval (SAP-profil) ellátott tele-
fonmodult is használhatja.

Telefonálásra vonatkozó megjegyzé-
sek

G FIGYELEM
Ha vezetés közben a gépkocsiba beépített
kommunikációs eszközöket kezeli, az elvon-
hatja figyelmét a közlekedés eseményeiről.
Emiatt elveszítheti uralmát a gépkocsi felett.
Balesetveszély áll fenn!
Ezeket a készülékeket csak akkor kezelje,
ha azt a forgalmi helyzet lehetővé teszi. Ha
ezt nem tudja megvalósítani, álljon meg a
forgalmi viszonyoknak megfelelően, és a
beviteli műveleteket a gépkocsi álló helyze-
tében végezze el.

G FIGYELEM
Ha a gépkocsiban szakszerűtlenül üzemeltet
rádió adó-vevő készüléket, annak elektro-
mágneses sugárzása megzavarhatja a fedél-
zeti elektronikát, pl. ha
Ra rádió adó-vevő készülék nincs külső
antennára csatlakoztatva,
Ra külső antenna rosszul van felszerelve,
vagy nem visszaverődés-mentes.

Ezzel veszélyeztetheti a gépkocsi üzembiz-
tonságát. Balesetveszély áll fenn!
A visszaverődés-mentes külső antennát
minősített szakműhelyben szereltesse fel. A
gépkocsiban történő üzemeltetés során min-
dig csatlakoztassa a rádió adó-vevő készülé-
keket a visszaverődés-mentes külső anten-
nához.

Ha mobil kommunikációs eszközt üzemeltet a
gépkocsiban, tartsa be annak az adott ország-
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nak a törvényi előírásait, amelyben éppen tar-
tózkodik.
A telefonálás a következőkön keresztül lehet-
séges:
RBluetooth®-kapcsolat
RBluetooth® funkcióval (SAP-profil) ellátott
telefonmodul

Bluetooth®-profilok áttekintése

Mobiltelefon Blue-
tooth®-profilja

Funkció

PBAP (Phone Book
Access Profile, tele-
fonkönyv-hozzáférési
profil)

A kapcsolatok auto-
matikusan megjelen-
nek a multimédia-
rendszeren

MAP (Message
Access Profile, üze-
net-hozzáférési pro-
fil)

Az üzenetkezelő
funkciók használha-
tók

További információhoz juthat bármelyik
Mercedes-Benz szerződéses szervizben vagy
itt:
https://www.mercedes-benz.com/connect.
HD Voice®

RA beszédminőség javítása érdekében a mul-
timédia-rendszer támogatja a HD Voice®
minőségben folytatott beszélgetéseket.
REhhez a beszélgetőpartnerek mobiltelefon-
jainak és mobilszolgáltatóinak támogatniuk
kell a HD Voice® használatát.

A beszédminőség a kapcsolat minőségétől
függően változhat.
A következő esetekben menet közben megsza-
kadhat a telefonbeszélgetés:
Rha egy területen nem megfelelő a hálózat
lefedettsége,
RGSM vagy UMTS adó-vevő állomást vált, és
az új állomáson nem áll rendelkezésre sza-
bad beszédátviteli csatorna,
Ra készülék SIM-kártyája nem kompatibilis az
elérhető hálózattal,
Regy Twincard típusú mobiltelefon a második
SIM-kártyával egyszerre jelentkezett be a
hálózatra.

Mobiltelefon párosítása (engedélye-
zés)
Feltételek
RA mobiltelefonon be van kapcsolva a Blue-
tooth® funkció (lásd a gyártó kezelési útmu-
tatóját).
RA multimédia-rendszeren be van kapcsolva a
Bluetooth® funkció (Y oldal: 158).

Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®
Mobiltelefon keresése
X Válassza ki a Gerät verbindenGerät verbinden (Készülék
csatlakoztatása) lehetőséget.

X Válassza ki a Telefone suchenTelefone suchen (Telefonok
keresése) lehetőséget.

X Válassza ki a Suche startenSuche starten (Keresés indí-
tása) lehetőséget.
Megjelennek a választható mobiltelefonok.
Az újonnan talált mobiltelefont aÏ szim-
bólum jelöli.

Mobiltelefon párosítása (engedélyezés a
Secure Simple Pairing segítségével)
X Válassza ki a mobiltelefont. A multimédia-
rendszeren és a mobiltelefonon is megjele-
nik egy-egy kód.

X Ha a kódok egyeznek: Erősítse meg a
kódot a mobiltelefonon.

Mobiltelefon párosítása (engedélyezés jel-
szó megadásával)
X Válassza ki a mobiltelefon Bluetooth®-nevét.
X Jelszóként adjon meg egy egy és tizenhat
közötti számjegyet tartalmazó számsort.

X A multimédia-rendszeren: Adja meg a jel-
szót, és válassza ki azb lehetőséget.

X A mobiltelefonon: Adja meg ismét a jel-
szót, és erősítse meg.
i A multimédia-rendszeren legfeljebb 15
mobiltelefont engedélyezhet.
Minden telefon automatikusan újra csatla-
kozik.
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Mobiltelefon leválasztása (engedélye-
zés megszüntetése)
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®
X Válassza ki a Gerät verbindenGerät verbinden (Készülék
csatlakoztatása) lehetőséget.

X A készüléklistában válassza ki a mobiltele-
font.

X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a DeautorisierenDeautorisieren (Engedélye-
zés visszavonása) lehetőséget.

X Válassza ki az JaJa (Igen) lehetőséget.
Mobiltelefonok közötti váltás
Feltételek
RA mobiltelefonok párosítva (engedélyezve)
vannak (Y oldal: 178).

Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®
X Válassza ki a Gerät verbindenGerät verbinden (Készülék
csatlakoztatása) lehetőséget.

X A készüléklistában válassza ki a mobiltele-
font.
i Egyszerre mindig csak egy mobiltelefon
csatlakoztatható. A csatlakoztatott mobilte-
lefon a lista legelején áll.

Vétel és adás hangerejének beállítása
Feltételek
RA mobiltelefon csatlakoztatva (engedé-
lyezve) van (Y oldal: 178).

Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®
X Válassza ki a Gerät verbindenGerät verbinden (Készülék
csatlakoztatása) lehetőséget.

X A készüléklistában jelölje ki a mobiltelefont.
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki az EmpfangslautstärkeEmpfangslautstärke (Vétel
hangereje) vagy a SendelautstärkeSendelautstärke (Adás
hangereje) lehetőséget.

X Állítsa be a hangerőt.

További információk a vétel és az adás javasolt
hangerejével kapcsolatban: https://
www.mercedes-benz.com/connect

Mobiltelefon beszédfelismerésének
elindítása és leállítása
Feltételek
RA mobiltelefon csatlakoztatva (engedé-
lyezve) van a multimédia-rendszerhez
(Y oldal: 178).

Mobiltelefon beszédfelismerésének elindí-
tása
X Tartsa egy másodpercig lenyomva aó
gombot a multifunkciós kormánykeréken.
Ekkor használhatja a mobiltelefon beszédfel-
ismerését.

Mobiltelefon beszédfelismerésének leállí-
tása
X Nyomja meg a multifunkciós kormánykeré-
ken levőñ gombot.

Hívások

Telefonálás
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®
Hívásindítás
X Telefonszám összes számjegyének egymás
utáni kiválasztása: Forgassa el, majd nyomja
meg a kontrollert.

X Válassza ki aw lehetőséget a Telefon
menüben.
A rendszer elindítja a hívást.

Hívás fogadása
X Válassza ki az AnnehmenAnnehmen (Fogadás) lehetősé-
get.

vagy
X Nyomja meg a kormánykeréken levő6
gombot.
A készülék fogadja a hívást.
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Beszélgetés befejezése
X Válassza ki az AblehnenAblehnen (Elutasítás) lehető-
séget.

vagy
X Nyomja meg a kormánykeréken levő~
gombot.

Funkciók aktiválása hívás közben
Hívás közben a következő funkciók állnak ren-
delkezésre:
RHívás hozzáadása (Y oldal: 180)
RBeszélgetés befejezése
RMikrofon ki- vagy bekapcsolása
RDTMF-hangok küldése (nem minden mobil-
telefon esetén lehetséges) (Y oldal: 180)

Hívás hozzáadása
Ha a mobiltelefonhálózat-szolgáltató és a
mobiltelefon támogatja a funkciót, a beszélge-
tés közben egy újabb hívást kezdeményezhet.
Az eddig aktív beszélgetést a rendszer tartja.

: Hívás hozzáadása
X Válassza ki a°2 lehetőséget.
X Hívásindítás.
Az alábbi hívásindítási lehetőségek közül
választhat:
Ra Telefon menün keresztül (Y oldal: 179)
Ra híváslisták segítségével (Y oldal: 189)
Rtelefonkönyvből (Y oldal: 184)

DTMF-hangok küldése
Ez a funkció nem minden mobiltelefon esetén
használható.
A DTMF-hangok segítségével üzenetrögzítőt
vagy más készülékeket vezérelhet, pl. távve-
zérlés céljából.

X Tárcsázza a megfelelő telefonszámot, pl. az
üzenetrögzítő meghallgatásához.

X Egy-egy karakter küldése: Amint létrejött
a kapcsolat az üzenetrögzítővel, válassza ki
a kívánt karaktereket a Telefon menüben.
A rendszer azonnal elküldi az egyes kiválasz-
tott karaktereket.

Beszélgetés folytatása több résztvevő-
vel
Feltételek
RFolyamatban van egy beszélgetés.
REgy további hívást kezdeményezett.
Kapcsolás oda-vissza két telefonbeszélge-
tés között
X Válassza ki az°1 vagy a°2 lehetőséget.

Tartott telefonbeszélgetés aktiválása vagy
befejezése
X Válassza ki a FortsetzenFortsetzen (Folytatás) vagyAuflegenAuflegen (Hívás befejezése) lehetőséget a
Telefon menüben.

Konferencia-beszélgetés bonyolítása
X Válassza ki a KonferenzKonferenz (Konferencia) lehe-
tőséget a Telefon menüben.
Ekkor az új beszélgetőtársat felveszi a rend-
szer a konferenciabeszélgetésbe.

Folyamatban levő telefonbeszélgetés befe-
jezése
X Válassza ki a= lehetőséget a Telefon
menüben.
i Egyes mobiltelefonok esetében a tartott
telefonbeszélgetés az aktív telefonbeszélge-
tés befejezését követően azonnal aktívvá
válik.

Bejövő hívás beszélgetés közben
(hívásvárakoztatás)
Feltételek
RFolyamatban van egy beszélgetés.
Ha egy telefonbeszélgetés során hívás érkezik,
egy megjegyzés jelenik meg. Eközben hangjel-
zés hallható.
X Válassza ki az AnnehmenAnnehmen (Fogadás) lehetősé-
get.
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A bejövő hívás válik aktívvá. A rendszer
tartja a korábbi beszélgetést.

X Válassza ki az AblehnenAblehnen (Elutasítás) lehető-
séget.
i A funkció és a reagálás az Ön mobiltele-
fonhálózat-szolgáltatójától és mobiltelefon-
jától függ (lásd a gyártó kezelési útmutató-
ját).

Telefonkönyv

Információ a COMAND Online telefon-
könyvről
A telefonkönyvben a címjegyzékben szereplő,
telefonszámot tartalmazó kapcsolatok látha-
tók.
MB NotrufMB Notruf (MB Segélyhívás) és MercedesMercedesme connectme connect (Mercedes me connect) nem min-
den országban áll rendelkezésre.
Ezenkívül az első és a második helyen az MBMBNotrufNotruf (MB Segélyhívás) és a Mercedes meMercedes meconnectconnect (Mercedes me connect) bejegyzés
áll. Az MB NotrufMB Notruf (MB Segélyhívás) lehetősé-
gen keresztül történő segélyhívás az egész
Európában elérhető privát Mercedes-Benz
segélyhívó számra érkezik be (Y oldal: 196). AMercedes me connectMercedes me connect (Mercedes me con-
nect) segítségével a Mercedes-Benz közvetle-
nül hívható szervizszolgáltatását hívhatja fel
(Y oldal: 193).
MB NotrufMB Notruf (MB Segélyhívás) és MercedesMercedesme connectme connect (Mercedes me connect) nem min-
den országban áll rendelkezésre.
A telefonkönyvben:
Rúj kapcsolatokat hozhat létre, (Y oldal: 184)
Rkiegészíthet kapcsolatokat, (Y oldal: 184)
Rkapcsolatokat nyithat meg, (Y oldal: 182)
Rtárolhat kapcsolatokat, (Y oldal: 184)
Rtörölhet kapcsolatokat. (Y oldal: 185)
Ha egy mobiltelefon csatlakoztatva van a mul-
timédia-rendszerhez (Y oldal: 178), és be van
kapcsolva az automatikus lehívás
(Y oldal: 186), akkor a mobiltelefonon tárolt
kapcsolatok automatikusan megjelennek.
További információ a kapcsolatok importálásá-
ról: (Y oldal: 186).
A kapcsolatok importálását, tárolását, szer-
kesztését vagy újonnan történő létrehozását
követően a multimédia-rendszer tartósan
tárolja azokat. Ezek a kapcsolatok akkor is a

rendszerben maradnak, ha másik mobiltele-
font csatlakoztat a multimédia-rendszerhez.
Ezeket a kapcsolatokat mobiltelefon nélkül is
megtekintheti.

Információ a telefonkönyvről – Audio
20
A telefonkönyvben minden kapcsolat látható.
Legfeljebb 2000 kapcsolat tárolására van lehe-
tőség.
A telefonkönyvben:
Rkapcsolatokat nyithat meg, (Y oldal: 182)
Rtárolhat kapcsolatokat (Y oldal: 184)
Rtörölhet kapcsolatokat (Y oldal: 185)
Ha egy mobiltelefon csatlakoztatva van a mul-
timédia-rendszerhez (Y oldal: 178), és be van
kapcsolva az automatikus lehívás
(Y oldal: 182), akkor a mobiltelefonon tárolt
kapcsolatok automatikusan megjelennek.
További információ a kapcsolatok importálásá-
ról: (Y oldal: 182).
A kapcsolatok importálását vagy tárolását
követően a multimédia-rendszer tartósan
tárolja azokat. Ezek a kapcsolatok akkor is a
rendszerben maradnak, ha másik mobiltele-
font csatlakoztat a multimédia-rendszerhez.
Ezeket a kapcsolatokat mobiltelefon nélkül is
megtekintheti.

Szimbólumok áttekintése
A telefonkönyvben látható szimbólumok jelen-
tése a következő:
Æ Multimédia-rendszerben bevitt, módosí-

tott vagy tárolt kapcsolat.
Multimédia-rendszerben tárolt kapcso-
lat.

\ Hangutasítással ellátott kapcsolat
A rendszer ezekhez a kapcsolatokhoz
hangutasítást is tárol. További informá-
ciót a külön kezelési útmutatóban talál.

Ã Mobiltelefonról lehívott kapcsolat.
¯ Memóriakártyáról vagy USB-eszközről

importált kapcsolat.
USB-eszközről importált kapcsolat.

® Bluetooth® csatlakozón keresztül
importált kapcsolat.
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Mobiltelefon kapcsolatainak letöltése
– Audio 20
Az alkalmazott mobiltelefontól függően beállít-
hatja, hogy a mobiltelefon és a multimédia-
rendszer csatlakoztatása után a rendszer auto-
matikusan lehívja-e a kapcsolatokat.
Multimédia-rendszer:
X+ Tel/Tel/ (Tel/)®* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)

X Válassza ki a Kontakte automatisch vomKontakte automatisch vomTelefon abrufenTelefon abrufen (Kapcsolatok automati-
kus lehívása a telefonról) lehetőséget.
Engedélyezze az automatikus letöltést O
vagy kapcsolja ki a funkciót ª.

Ha a funkció ki van kapcsolva, a kapcsolatok
kézzel lehívhatók:
X Válassza ki a Kontakte abrufenKontakte abrufen (Kapcsola-
tok lehívása) lehetőséget.
A rendszer lehívja a kapcsolatokat.

Kapcsolat megnyitása
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®
X Válassza ki a NameName (Név) lehetőséget.
A kapcsolatok kereséséhez a következő lehe-
tőségek állnak rendelkezésre:
Riniciálé szerinti keresés,
Rnév szerinti keresés,
Rtelefonszám szerinti keresés.
X Adja meg a karaktereket a keresési mező-
ben.

X Válassza ki azb lehetőséget.
Megjelennek a telefonkönyvben található
kapcsolatok.

X Válasszon ki egy kapcsolatot.
COMAND Online: Ha egy kapcsolathoz több
telefonszám tartozik, azt aG szimbólum jelzi.
X Válassza ki aG szimbólummal jelölt kap-
csolatot.
Megjelennek a telefonszámok. AG szimbó-
lum helyett aI szimbólum jelenik meg.

Egy kapcsolat a következő részleteket tartal-
mazhatja:
Rtelefonszámok,
Rnavigációs címek,
Rföldrajzi koordináták.

Kapcsolatok névformátumának módo-
sítása – Audio 20
Multimédia-rendszer:
X+ Tel/Tel/ (Tel/)®* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)

X Válassza ki az Anzeige und SortierungAnzeige und Sortierung
(Megjelenítés és rendezés) lehetőséget.

A következő lehetőségek állnak rendelkezé-
sére:
RNachname, VornameNachname, Vorname (Vezetéknév, utónév)
RNachname VornameNachname Vorname (Vezetéknév utónév)
RVorname NachnameVorname Nachname (Utónév vezetéknév)
X Válasszon ki egy lehetőséget.

Kapcsolatok importálása – Audio 20

Megjegyzések és feltételek
A kapcsolatok (vCard névjegyek) memóriakár-
tyáról, USB-eszközről vagy Bluetooth®-kapcso-
laton keresztül importálhatók a telefon-
könyvbe.

i A telefonkönyvbe 1000 és 2000 közötti
kapcsolatot importálhat. Ha elérte a max.
számot, egy erre vonatkozó üzenet jelenik
meg. Ilyenkor meglévő kapcsolatokat kell
törölni ahhoz, hogy új kapcsolatokat lehes-
sen importálni (Y oldal: 185).

Forrás Feltételek

Memóriakár-
tya

Az SD-kártya be van
helyezve.
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USB-eszköz Az USB-eszköz be van
helyezve az USB-csatlako-
zóba.

Bluetooth®-
kapcsolat

Ha a rendszer támogatja a
vCard névjegyek Blue-
tooth®-kapcsolaton keresz-
tül történő küldését, akkor
lehetőség van vCard névje-
gyek pl. mobiltelefonról tör-
ténő fogadására.
A Bluetooth®-kapcsolat
aktív a multimédia-rendsze-
ren és az adott készüléken
(lásd a gyártó kezelési
útmutatóját).

Importálás memóriakártyáról vagy USB-
eszközről
A memóriakártyáról vagy USB-eszközről impor-
tált kapcsolatokat a¯ szimbólum jelöli.
A névjegyek importálásához a következő felté-
teleknek kell teljesülniük:
RA vCard névjegyek (vcf fájlok) lehetnek akár
a főkönyvtárban, akár mappákban. A multi-
média-rendszer segítségével célzottan
választhatja ki a megfelelő könyvtárakat.
RA vCard névjegyeknek „vcf” kiterjesztésűek-
nek kell lenniük.

i A vcf fájlok több vCard névjegyet is tartal-
mazhatnak.
A multimédia-rendszer a 2.1 és 3.0 verziójú
névjegyeket (vCard) támogatja.

Multimédia-rendszer:
X+ Tel/Tel/ (Tel/)®* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)

X Válassza ki a Kontakte importierenKontakte importieren (Kap-
csolatok importálása) lehetőséget.
Megjelenik egy menü.

X A menüben válassza ki a Von der Spei‐Von der Spei‐cherkartecherkarte (Memóriakártyáról), az USB 1USB 1
(USB 1) vagy az USB 2USB 2 (USB 2) lehetőséget.

Névjegyek fogadása Bluetooth®-kapcso-
laton keresztül
Multimédia-rendszer:
X+ Tel/Tel/ (Tel/)®* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)

X Válassza ki a Kontakte importierenKontakte importieren (Kap-
csolatok importálása) lehetőséget.

X Válassza ki a Von Bluetooth-GerätVon Bluetooth-Gerät (Blue-
tooth-készülékről) lehetőséget.
Ha csatlakoztatva van egy mobiltelefon a
multimédia-rendszerhez, a kapcsolat ekkor
megszakad. Ezután Bluetooth®-kapcsolaton
keresztül névjegyeket fogadhat egy készü-
lékről (PC, mobiltelefon).

Külső készülék:
X Indítsa el az adatátvitelt (lásd a készülék
kezelési útmutatóját).
A multimédia-rendszeren megjelenik a foga-
dott névjegyek száma.

Multimédia-rendszer:
X Fogadás befejezése: Nyomja meg a kontrol-
lert vagy a% gombot.
Ha csatlakoztatva volt egy mobiltelefon,
akkor újra létrejön a kapcsolat ezzel a
mobiltelefonnal.

A Bluetooth®-kapcsolaton keresztül fogadott
névjegyeket a telefonkönyvben a® szimbó-
lum jelöli.

i Ha a névjegyek fogadása közben egy
másik főfunkcióra, pl. a Navigáció üzem-
módra vált, a névjegyek fogadása megsza-
kad.

Importált kapcsolatok törlése – Audio
20
Multimédia-rendszer:
X+ Tel/Tel/ (Tel/)®* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)

X Válassza ki a Kontakte löschenKontakte löschen (Kapcsola-
tok törlése) lehetőséget.

X Válasszon a következő lehetőségek közül:
RInterne KontakteInterne Kontakte (Belső kapcsolatok)
RVon Speichermedien geladenVon Speichermedien geladen (Táro-
lóeszközökről letöltött)
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RVon BT-Geräten empfangenVon BT-Geräten empfangen (BT-készü-
lékről fogadott)
RVom Telefon geladenVom Telefon geladen (Telefonról letöl-
tött)

X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.
Mobiltelefon kapcsolatának tárolása
A tárolt kapcsolatokat a telefonkönyvben
különböző szimbólumokról ismerheti fel
(Y oldal: 181).
X Nyissa meg a kapcsolatot a mobiltelefonon

d (Y oldal: 182).
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetősé-
get.
A multimédia-rendszerben tárolt kapcsolatot
telefonkönyvben a¥ szimbólum jelöli.

i COMAND Online
A tárolt kapcsolatok a címjegyzékben is lát-
hatók.
A kapcsolatok adatainak a multimédia-rend-
szerben történő tárolásakor vagy módosítá-
sakor a mobiltelefonon lévő kapcsolatok
nem módosulnak. Ha be van kapcsolva a
mobiltelefon kapcsolatainak automatikus
lehívása, akkor a multimédia-rendszer meg-
jeleníti a másolatot¥ a módosított adatok-
kal.
Ha további adatokat kíván hozzáadni (pl.
további telefonszámokat vagy e-mail-címe-
ket), ezt a kapcsolatot válassza ki. Ezzel
elkerülheti, hogy további másolatokat hoz-
zon létre a mobiltelefon-bejegyzéshez.

i Audio 20
A kapcsolatok adatainak a multimédia-rend-
szerben történő tárolásakor a mobiltelefo-
non lévő kapcsolatok nem módosulnak. Ha
be van kapcsolva a mobiltelefon kapcsola-
tainak automatikus lehívása, akkor a multi-
média-rendszer megjeleníti a másolatot¥ a
módosított adatokkal.

Kapcsolat felhívása
X Nyissa meg a kapcsolatot (Y oldal: 182).
X Válassza ki a kapcsolatot és hívja fel.

Új kapcsolat létrehozása – COMAND
Online
X A telefonkönyvben tolja el többször a kont-
rollert5 irányba, amíg meg nem jelenik a
kiválasztólista.

X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a NeuNeu (Új) lehetőséget.
X Válasszon ki egy telefonszám-kategóriát, pl.PrivatPrivat (Személyes).
X Válasszon ki egy telefonkategóriát, pl.MobilMobil (Mobil).
Amennyiben egy telefonszámot előnyben
részesítettként jelöl meg, az az első helyen
kiemelve jelenik meg a listában.

X Válassza ki a WeiterWeiter (Tovább) lehetőséget.
Megjelenik a beviteli sorokat tartalmazó
beviteli menü.

X Vigye be a karaktereket.
X Bevitel tárolása és befejezés: Válassza ki
azb lehetőséget.
A kapcsolat bekerül a telefonkönyvbe és a
címjegyzékbe.

Kapcsolat kiegészítése – COMAND
Online
Már meglévő kapcsolathoz hozzáadhat egy
telefonszámot.
X Jelölje ki a kapcsolatot a telefonkönyvben.
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a Nr. hinzufügenNr. hinzufügen (Szám hoz-
záadása) lehetőséget.

X Válasszon ki egy telefonszám-kategóriát, pl.PrivatPrivat (Személyes).
X Válasszon ki egy telefonkategóriát, pl.MobilMobil (Mobil).
Amennyiben egy telefonszámot előnyben
részesítettként jelöl meg, az az első helyen
kiemelve jelenik meg a listában.

X Válassza ki a WeiterWeiter (Tovább) lehetőséget.
A rendszer tárolja a telefonszámot.
Egy kategóriához max. öt bejegyzés tárol-
ható.

Amennyiben a keresett bejegyzéshez már öt
tárolt telefonszám tartozik, megjelenik egy
kérdés, hogy kívánja-e felülírni a már létező
telefonszámok egyikét.
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X Bejegyzés felülírása: Válassza ki a JaJa
(Igen) lehetőséget.
Megjelenik egy lista a meglévő öt telefon-
számmal.

X Válassza ki a felülírandó telefonszámot a lis-
tából.
Megjelenik az új telefonszám beviteli
mezője.

X Vigye be a karaktereket.
X Bejegyzés felülírásának elvetése:
Válassza ki a NeinNein (Nem) lehetőséget.
A művelet megszakad.

Kapcsolat törlése
Audio 20: A multimédia-rendszerben tárolt
vagy a rendszerbe importált kapcsolatokat
törölheti.
COMAND Online:
RA multimédia-rendszerben újonnan hozzáa-
dott, kiegészített, tárolt vagy a rendszerbe
importált kapcsolatokat törölheti.
RHa a kapcsolatban csak egy telefonszám
van tárolva, a rendszer törli a kapcsolatot a
telefonkönyvből és a címjegyzékből.
RHa a kapcsolathoz további bejegyzések tar-
toznak, pl. egy navigálható cél, akkor a rend-
szer csak a telefonszámot törli. A címjegy-
zékben megmarad a kapcsolat a többi
bejegyzéssel együtt.

X Válassza ki a kapcsolatot a telefonkönyv-
ben.

X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki az Eintrag löschenEintrag löschen (Bejegyzés
törlése) lehetőséget.
Megjelenik egy kérdés, hogy valóban törölni
kívánja-e a bejegyzést.

X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.

Címjegyzék – COMAND Online

Információ a címjegyzékről
A címjegyzék tartalmazza a rendelkezésre álló
adatforrások (pl. mobiltelefon vagy memória-
kártya) összes kapcsolatát.
A kapcsolatokat használhatja telefonáláshoz,
navigáláshoz és üzenetek írásához.

Legfeljebb 5000 kapcsolat tárolására van lehe-
tőség:
R2000 bejegyzés a tartósan tárolt kapcsola-
tok számára,
R3000 bejegyzés a mobiltelefonról letöltött
kapcsolatok számára.

A Kapcsolatok menüből a következő művelete-
ket lehet elvégezni:
Rtelefonálás (Y oldal: 187)
Rnavigálás
Rüzenetek írása:

- SMS (Y oldal: 188)
- e-mail (Y oldal: 188)

Ha egy mobiltelefon csatlakoztatva van a mul-
timédia-rendszerhez (Y oldal: 178), és be van
kapcsolva az automatikus lehívás
(Y oldal: 185), akkor a mobiltelefonon tárolt
kapcsolatok automatikusan megjelennek. Ha
megszünteti a mobiltelefon és a multimédia-
rendszer közötti kapcsolatot, akkor a kapcso-
latok a továbbiakban nem jelennek meg a cím-
jegyzékben.

Mobiltelefon kapcsolatainak letöltése
Az alkalmazott mobiltelefontól függően beállít-
hatja, hogy a mobiltelefon és a multimédia-
rendszer csatlakoztatása után a rendszer auto-
matikusan lehívja-e a kapcsolatokat.
Multimédia-rendszer:
X Csatlakoztassa a mobiltelefont
(Y oldal: 178).

X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)* OptionenOptionen

X Kapcsolja be O vagy ki ª a KontakteKontakteautomatisch vom Telefon abrufenautomatisch vom Telefon abrufen (Kap-
csolatok automatikus lehívása a telefonról)
lehetőséget.

Kapcsolat megnyitása
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válassza ki a SuchenSuchen (Keresés) lehetőséget.
A kapcsolatok kereséséhez a következő
lehetőségek állnak rendelkezésre:
Riniciálé szerinti keresés,
Rnév szerinti keresés,
Rtelefonszám szerinti keresés.
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X Adja meg a karaktereket a keresési mező-
ben.
Megjelenik a lehetséges kapcsolatok listája.
Minél több karaktert ad meg a keresési
mezőben, annál jobban szűkül a választási
lehetőségek köre.

X Válassza ki azb lehetőséget.
X Válasszon ki egy kapcsolatot.
Egy kapcsolat a következő részleteket tartal-
mazhatja:
Rvállalat,
Rtelefonszámok,
Rkét e-mail-cím,
Rwebcím,
Rkét cím,
Rnavigációs címek,
Rföldrajzi koordináták.

Kapcsolatok névformátumának módo-
sítása
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)* OptionenOptionen

X Válassza ki az Anzeige und SortierungAnzeige und Sortierung
(Megjelenítés és rendezés) lehetőséget.

A következő lehetőségek állnak rendelkezé-
sére:
RNachname, VornameNachname, Vorname (Vezetéknév, utónév)
RNachname VornameNachname Vorname (Vezetéknév utónév)
RVorname NachnameVorname Nachname (Utónév vezetéknév)
X Válasszon ki egy lehetőséget.

Kapcsolat importálása

Megjegyzések és feltételek
A kapcsolatok vCard névjegyek (vcf fájlok) for-
májában importálhatók. A vCard egy elektroni-
kus névjegykártya. Az importáláshoz használ-
ható memóriakártya, USB-eszköz vagy Blue-
tooth®-kapcsolat.

i A címjegyzékbe legfeljebb 2000 bejegy-
zést lehet importálni. Ha elérte a max. szá-
mot, egy erre vonatkozó üzenet jelenik meg.
Ilyenkor meglévő kapcsolatokat kell törölni
ahhoz, hogy új kapcsolatokat lehessen
importálni (Y oldal: 188).

Forrás Feltételek

Memóriakár-
tya

A memóriakártya be van
helyezve.

USB-eszköz Az USB-eszköz be van
helyezve az USB-csatlako-
zóba.

Bluetooth®-
kapcsolat

Ha a rendszer támogatja a
vCard névjegyek Blue-
tooth®-kapcsolaton keresz-
tül történő küldését, akkor
lehetőség van vCard névje-
gyek pl. mobiltelefonról
vagy netbookról történő
fogadására.
A Bluetooth®-kapcsolat
aktív a multimédia-rendsze-
ren és az adott készüléken
(lásd a gyártó kezelési
útmutatóját).

i Ha ki van kapcsolva a kapcsolatok auto-
matikus lehívása (Y oldal: 185), akkor aVom Telefon ladenVom Telefon laden (Letöltés telefonról)
lehetőség áll rendelkezésre.

Importálás memóriakártyáról vagy USB-
eszközről
A memóriakártyáról vagy USB-eszközről impor-
tált kapcsolatokat a¯ szimbólum jelöli.
A névjegyek importálásához a következő
feltételeknek kell teljesülniük:
RA vCard névjegyek (vcf fájlok) lehetnek akár
a főkönyvtárban, akár mappákban. A multi-
média-rendszer segítségével célzottan
választhatja ki a megfelelő könyvtárakat.
RA vCard névjegyeknek „vcf” kiterjesztésűek-
nek kell lenniük.

i A multimédia-rendszer a 2.1 és 3.0 ver-
ziójú névjegyeket (vCard) támogatja.

Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* OptionenOptionen
X Válassza ki a Kontakte importierenKontakte importieren (Kap-
csolatok importálása) lehetőséget.
Megjelenik egy menü.

X A menüben válassza ki a Von der Spei‐Von der Spei‐cherkartecherkarte (Memóriakártyáról) vagy a VomVomUSB GerätUSB Gerät (USB-eszközről) lehetőséget.

186 Telefon
M
ul
tim

éd
ia
-re

nd
sz
er
ek



Névjegyek fogadása Bluetooth®-kapcso-
laton keresztül
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* OptionenOptionen
X Válassza ki a Kontakte importierenKontakte importieren (Kap-
csolatok importálása) lehetőséget.

X Válassza ki a Von Bluetooth-GerätVon Bluetooth-Gerät (Blue-
tooth-készülékről) lehetőséget.
Ha csatlakoztatva van egy mobiltelefon a
multimédia-rendszerhez, a kapcsolat ekkor
megszakad. Ezután Bluetooth®-kapcsolaton
keresztül névjegyeket fogadhat egy készü-
lékről (PC, mobiltelefon).

Külső készülék:
X Indítsa el az adatátvitelt (lásd a készülék
kezelési útmutatóját).
A multimédia-rendszeren megjelenik a foga-
dott névjegyek száma.

Multimédia-rendszer:
X Fogadás befejezése: Nyomja meg a kontrol-
lert.
Ha csatlakoztatva volt egy mobiltelefon,
akkor újra létrejön a kapcsolat a mobiltele-
fonnal.

A fogadott névjegyeket a címjegyzékben a
® szimbólum jelöli.

i Ha a névjegyek fogadása közben egy
másik főfunkcióra, pl. a Navigáció üzem-
módra vált, a névjegyek fogadása megsza-
kad.

Importált kapcsolatok törlése
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* OptionenOptionen
X Válassza ki a Kontakte löschenKontakte löschen (Kapcsola-
tok törlése) lehetőséget.

X Válasszon a következő lehetőségek közül:
RInterne KontakteInterne Kontakte (Belső kapcsolatok)
RVon Speichermedien geladenVon Speichermedien geladen (Táro-
lóeszközökről letöltött)
RVon Bluetooth-Geräten empfangenVon Bluetooth-Geräten empfangen
(Bluetooth-készülékről fogadott)
RVom Telefon geladenVom Telefon geladen (Telefonról letöl-
tött)

X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.

Mobiltelefon kapcsolatainak tárolása
A tárolt kapcsolatokat a telefonkönyvben
különböző szimbólumokról ismerheti fel
(Y oldal: 181).
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válasszon ki egy kapcsolatot.
Megjelennek a kapcsolat részletei.

X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetősé-
get.
A rendszer tárolja a kapcsolatot.

i Ha a tárolt címjegyzék-bejegyzés telefon-
számot tartalmaz, akkor a bejegyzés a tele-
fonkönyvben is megjelenik.
A kapcsolatok adatainak a multimédia-rend-
szerben történő tárolásakor vagy módosítá-
sakor a mobiltelefonon lévő kapcsolatok
nem módosulnak. Ha be van kapcsolva a
mobiltelefon kapcsolatainak automatikus
letöltése, akkor a multimédia-rendszer meg-
jeleníti a másolatot¥ a módosított adatok-
kal. Ha további adatokat, pl. további telefon-
számokat kíván hozzáadni, akkor ezt a kap-
csolatot válassza ki. Ezzel elkerülheti, hogy
további másolatokat hozzon létre a mobilte-
lefon-bejegyzéshez.

Kapcsolat felhívása
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válasszon ki egy kapcsolatot.
Megjelennek a kapcsolat részletei.

X Válasszon ki egy telefonszámot.
A rendszer kezdeményezi a hívást.

Új kapcsolat létrehozása
A címadatokat közvetlenül a címjegyzékbe is
beírhatja. Ha a multimédia-rendszer telefon-
könyvében telefonszámokat tárol, azok beke-
rülnek a címjegyzékbe is. Ha egy navigációs
célt tárol, a multimédia-rendszer olyan cím-
jegyzék-bejegyzést hoz létre, amely a teljes
navigációs címadatot tartalmazza.
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Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válassza ki a NeuNeu (Új) lehetőséget.
Megjelenik a vezetéknév és az utónév bevi-
teli sora.

X Vigye be a karaktereket a kontrollerrel.
X Válassza ki azb lehetőséget.
A rendszer tárolja a vezetéknevet és az utó-
nevet. Megjelennek a kapcsolat részletei.

X Adja hozzá a kívánt bejegyzést (pl. E-Mail-E-Mail-Adresse hinzufügenAdresse hinzufügen (E-mail cím hozzáa-
dása)).
A bejegyzés jellegétől függően megjelenik a
megfelelő beviteli menü.

X Vigye be a karaktereket.
X Válassza ki azb lehetőséget.
A rendszer tárolja a bevitelt.

Kapcsolat kiegészítése
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válasszon ki egy kapcsolatot.
Megjelennek a kapcsolat részletei.

X Adja hozzá a kívánt bejegyzést.
A bejegyzés jellegétől függően megjelenik a
megfelelő beviteli menü.

X Vigye be a karaktereket.
X Válassza ki azb lehetőséget.
A rendszer tárolja a bevitelt.

Egy kapcsolathoz max. öt telefonszám tárol-
ható.

Kapcsolat törlése
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válassza ki a SuchenSuchen (Keresés) lehetőséget.
X Adja meg a karaktereket a keresési mező-
ben.
Megjelenik a lehetséges kapcsolatok listája.
Minél több karaktert ad meg a keresési
mezőben, annál jobban szűkül a választási
lehetőségek köre.

X Válasszon ki egy kapcsolatot.
X Válassza ki aG lehetőséget.

X Válassza ki az Eintrag löschenEintrag löschen (Bejegyzés
törlése) lehetőséget.

X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.
SMS küldése
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válasszon ki egy kapcsolatot.
Megjelennek a kapcsolat részletei.

X Jelölje ki a telefonszámot.
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki az SMS sendenSMS senden (SMS küldése)
lehetőséget.
Megjelennek az SMS beviteli mezői
(Y oldal: 191).

Tartsa be az üzenetkezelő funkcióra vonatkozó
feltételeket (Y oldal: 190).

E-mail küldése
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válasszon ki egy bejegyzést.
Megjelennek a kapcsolat részletei.

X Válassza ki az e-mail címet.
Megjelennek az e-mail beviteli mezői
(Y oldal: 192).

Tartsa be az üzenetkezelő funkcióra vonatkozó
feltételeket (Y oldal: 190).

Kapcsolat módosítása
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válasszon ki egy kapcsolatot.
Megjelennek a kapcsolat részletei.

X Válassza ki a kívánt bejegyzést.
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a BearbeitenBearbeiten (Szerkesztés)
lehetőséget.
Megjelenik a kiválasztott bejegyzés beviteli
mezője.
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Célhoz vezetés indítása egy megadott
címre vagy földrajzi koordinátákra
Ha egy cím irányítószámmal van tárolva, akkor
a cím használható a célhoz vezetéshez. Ha az
irányítószám pontos hozzárendelése nem
lehetséges, akkor a célt utólag korrigálhatja a
kontroller segítségével.
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AdressbuchAdressbuch
(Címjegyzék)

X Válasszon ki egy kapcsolatot.
Megjelennek a kapcsolat részletei.

X Válasszon ki egy címet.
vagy
X Válassza ki a földrajzi koordinátákkal ellátott
bejegyzést.
Megjelenik a Navigáció menü.

X Válassza ki a Zielführung startenZielführung starten (Cél-
hoz vezetés indítása) lehetőséget.
A rendszer meghatározza a címhez vezető
útvonalat, és elindítja a célhoz vezetést.

Híváslista

Híváslista áttekintése
Ha mobiltelefonja támogatja a PBAP Blue-
tooth®-profilt (Phone Book Access Profile,
telefonkönyv-hozzáférési profil), a mobiltelefon
híváslistái automatikusan megjelennek a multi-
média-rendszerben. Adott esetben a mobiltele-
fon csatlakoztatásakor meg kell erősítenie a
PBAP Bluetooth®-profil csatlakoztatását.
Ha mobiltelefonja nem támogatja a PBAP Blue-
tooth®-profilt, a multimédia-rendszer független
híváslistát készít. Ez nincsen szinkronban a
mobiltelefon híváslistáival.
Ha bejövő hívás esetén a kapcsolat még nincs
tárolva a multimédia-rendszerben, a telefon-
számot a híváslistán keresztül tárolhatja.

Hívásindítás a híváslistából
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
* AnruflistenAnruflisten (Híváslisták)

X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®* Anruf‐Anruf‐listenlisten (Híváslisták)

X Válassza ki az EingegangenEingegangen (Bejövő) vagy aGewähltGewählt (Kimenő) lehetőséget.
X Válasszon ki egy bejegyzést.
X Indítsa el a hívást.

Lehetőségek a híváslistában –
COMAND Online
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AnruflistenAnruflisten
(Híváslisták)

X Válassza ki az EingegangenEingegangen (Bejövő) vagy aGewähltGewählt (Kimenő) lehetőséget.
X Jelöljön ki egy bejegyzést.
X Válassza ki aG lehetőséget.

Új bejegyzés tárolása a címjegyzékben
X Válassza ki a SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetősé-
get.

X Válassza ki a NeueintragNeueintrag (Új bejegyzés)
lehetőséget.

X Válasszon ki egy telefonszám-kategóriát, pl.PrivatPrivat (Személyes).
X Válasszon ki egy telefonkategóriát, pl.MobilMobil (Mobil).
A pont# a kiválasztott kategóriát mutatja.
Amennyiben egy hívószámot a BevorzugtBevorzugt
(Előnyben részesített) jellel jelöl meg, az az
első helyen és kiemelve jelenik meg a listá-
ban.

X Válassza ki a WeiterWeiter (Tovább) lehetőséget.
Megjelenik a beviteli mező az új kapcsolat
nevéhez. A rendszer automatikusan kitölti a
telefonszám beviteli mezőjét.

X Vigye be a karaktereket.
X Válassza ki azb lehetőséget.
A rendszer tárolja a bevitelt. A rendszer
tárolta az új kapcsolatot.

Címjegyzék-bejegyzés kiegészítése
X Válassza ki a SpeichernSpeichern (Tárolás) lehetősé-
get.

X Válassza ki a Zu Kontakt hinzufügenZu Kontakt hinzufügen
(Hozzáadás kapcsolathoz) lehetőséget.

X Válasszon ki egy telefonszám-kategóriát, pl.PrivatPrivat (Személyes).
X Válasszon ki egy telefonkategóriát, pl.MobilMobil (Mobil).
X Válassza ki a WeiterWeiter (Tovább) lehetőséget.
Megjelenik a címjegyzék.
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X Keresse ki a kívánt kapcsolatot
(Y oldal: 185).

X Miután befejezte a keresést, nyomja meg a
kontrollert.
A rendszer tárolta a telefonszámot.
Egy kapcsolathoz max. öt telefonszám tárol-
ható.

Amennyiben a keresett bejegyzéshez már öt
tárolt telefonszám tartozik, megjelenik egy
kérdés, hogy kívánja-e felülírni a már létező
telefonszámok egyikét.
X Bejegyzés felülírása: Válassza ki a JaJa
(Igen) lehetőséget.
Megjelenik egy lista a meglévő öt telefon-
számmal.

X Válassza ki a felülírandó telefonszámot a lis-
tából.
A rendszer felülírja a bejegyzést az új tele-
fonszámmal.

X Bejegyzés felülírásának elvetése:
Válassza ki a NeinNein (Nem) lehetőséget.
A művelet megszakad.

Híváslista törlése – COMAND Online
A multimédia-rendszer segítségével létrehozott
és kezelt híváslisták törölhetők a multimédia-
rendszerből.
A PBAP Bluetooth®-profilt támogató mobiltele-
fonról letöltött híváslisták nem törölhetők a
multimédia-rendszerből.
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* AnruflistenAnruflisten
(Híváslisták)* Anruflisten löschenAnruflisten löschen
(Híváslisták törlése)

X Egy kérdés jelenik meg arra vonatkozóan,
hogy valóban törölni kívánja-e az összes
híváslistát.

X Híváslisták törlése: Válassza ki a JaJa (Igen)
lehetőséget.

X Híváslisták törlésének megszakítása:
Válassza ki a NeinNein (Nem) lehetőséget.
A művelet megszakad.

i Ha híváslistákat töröl a mobiltelefonról
(lásd a gyártó kezelési útmutatóját), a multi-
média-rendszer az ismételt kapcsolódás
során frissíti a híváslisták kijelzését.

Üzenetek

Megjegyzések az üzenetfunkciókkal
kapcsolatban
Ha a csatlakoztatott mobiltelefon támogatja a
MAP Bluetooth®-profilt, akkor a multimédia-
rendszeren használhatja az üzenet-funkciókat.
A Bluetooth®-kapcsolatra alkalmas mobiltele-
fonok csatlakoztatásával kapcsolatban részle-
tes információt kaphat bármelyik Mercedes-
Benz szerződéses szervizben: https://
www.mercedes-benz.com/connect.
Bizonyos mobiltelefonok a multimédia-rend-
szerhez történt csatlakozás után további beállí-
tások elvégzését igényelik (lásd a gyártó keze-
lési útmutatóját).
Az újonnan beérkezett üzeneteket hangjelzés
és egy 0 szimbólum jelzi a multimédia-
rendszer kijelzőjén. A szimbólum eltűnik, miu-
tán az összes üzenetet elolvasta.
COMAND Online:
Az e-mailek multimédia-rendszerben való olva-
sásához és írásához először be kell állítani az
e-mail fiókot (Y oldal: 191).
A multimédia-rendszer a 100-100 legutóbbi
SMS-t és e-mailt mutatja.
Ha a mobiltelefon üzenetmemóriája megtelt,
megjelenik aú szimbólum. A szimbólum
eltűnik, miután üzeneteket törölt a mobiltele-
fonról.
Audio 20:
A multimédia-rendszer mindig a 100 legutóbbi
SMS-t mutatja.

Megjelenített SMS-ek beállítása
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
*1* Einstell.Einstell. (Beáll.)* SMSSMS
(SMS)*G

X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®*1*EinstellungenEinstellungen (Beállítások)
Megjelenik egy menü a következő lehetősé-
gekkel:
RAlle NachrichtenAlle Nachrichten (Összes üzenet)
RNeue NachrichtenNeue Nachrichten (Új üzenetek)
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Az Üzenetek menüben a HerunterladenHerunterladen
(Letöltés) lehetőséggel ezenkívül a 100
legutóbbi üzenet jeleníthető meg.
RAusAus (Ki) (A rendszer nem jeleníti meg
automatikusan az SMS-eket.)

X Válasszon ki egy lehetőséget.

Megjelenített e-mail beállítása –
COMAND Online
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)*1*Einstell.Einstell. (Beáll.)
X Jelölje meg az e-mail fiókot.
X Válassza ki aG lehetőséget.
Megjelenik egy menü a következő lehetősé-
gekkel:
RAlle NachrichtenAlle Nachrichten (Összes üzenet)
RNeue NachrichtenNeue Nachrichten (Új üzenetek)
Az Üzenetek menüben a HerunterladenHerunterladen
(Letöltés) lehetőséggel a 100 legutóbbi
üzenet jeleníthető meg.
RAusAus (Ki) (A rendszer nem jeleníti meg
automatikusan az e-maileket.)

X Válasszon ki egy lehetőséget.

E-mail fiók beállítása – COMAND
Online
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)*1*Einstell.Einstell. (Beáll.)
X Válassza ki az e-mail fiókot.
Ezzel beállította az e-mail fiókot. Most már
fogadhat és küldhet e-maileket a multimé-
dia-rendszeren.

Üzenetek elolvasása
COMAND Online: Az Üzenetek menü az összes
olvasatlan SMS-t és e-mailt tartalmazza. Ha
megnyitja a megfelelő mappát, az üzenetek
SMS és e-mail szerint válogatva jelennek meg.

Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
*1
Megjelenik az Üzenetek menü az olvasatlan
üzenetekkel.

X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®*1
Megjelenik az Üzenetek menü az olvasatlan
üzenetekkel.

Üzenet elolvasása
X Válassza ki az üzenetet.
Megjelenik az üzenet szövege.

X Üzenet szövegének bezárása: Nyomja
meg a% gombot.

COMAND Online: Felolvasási funkció hasz-
nálata
X Az üzenet kijelzésekor nyomja meg a kont-
rollert.

X Válassza ki a VorlesenVorlesen (Felolvasás) lehető-
séget.
A multimédia-rendszer felolvassa az üzene-
tet.

X Felolvasás megszakítása: Nyomja meg a
8 gombot.

vagy
X Nyomja meg a kontrollert, válassza ki aVorlesen abbrechenVorlesen abbrechen (Felolvasás megsza-
kítása) lehetőséget, majd nyomja meg ismét
a kontrollert.

COMAND Online: Beállíthatja a felolvasási
funkció nyelvét (Y oldal: 160) és sebességét
(Y oldal: 157).

SMS megírása és küldése
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+ TelefonTelefon (Telefon)
*1* NeuNeu (Új)

X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®*1*NeuNeu (Új)
X Válassza ki az SMSSMS (SMS) lehetőséget.
Az SMS beviteléhez megjelenik egy beviteli
menü. Az An:An: (Címzett:) beviteli mező ki van
választva.

X Címzett megadása: Vigye be a karaktere-
ket.

vagy
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X Telefonszám hozzáadása a telefonkönyvből:
Válassza ki aÆ lehetőséget.
A telefonkönyvben szereplő, telefonszámmal
rendelkező kapcsolatok láthatók.

X Keresse meg és válassza ki a bejegyzést
(Y oldal: 182).
A telefonszámot a rendszer átveszi a Cím-
zett mezőbe.

X Szöveg bevitele: Válassza ki a5 szimbó-
lumot a karaktersorban.

X Vigye be a karaktereket.
Üzenetei megírásához felhasználhatja a mul-
timédia-rendszerben tárolt sablonokat.

X SMS elküldése: Válassza ki az OKOK (OK) lehe-
tőséget.

SMS megválaszolása
X Jelenítse meg az üzeneteket (Y oldal: 191).
X Nyomja meg a kontrollert.
X Válassza ki a BeantwortenBeantworten (Megválaszolás)
lehetőséget.
Az SMS beviteléhez megjelenik egy beviteli
menü. A címzett adatai az eredeti üzenetnek
megfelelően ki vannak töltve.

X SMS elküldése: Válassza ki az OKOK (OK) lehe-
tőséget.

SMS feladójának felhívása
X Jelenítse meg az üzeneteket (Y oldal: 191).
X Menü megnyitása: Nyomja meg a kontrol-
lert.

X Válassza ki az Absender anrufenAbsender anrufen (Feladó
felhívása) lehetőséget.
A rendszer elindítja a hívást.

E-mail megírása és küldése – COMAND
Online
Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)*1* NeuNeu
(Új)

X Válassza ki az E-MailE-Mail (E-mail) lehetőséget.
Az e-mail beviteléhez megjelenik egy beviteli
menü. Az An:An: (Címzett:) beviteli mező ki van
választva.

X Címzett megadása: Vigye be a karaktere-
ket.

vagy

X E-mail-cím hozzáadása a címjegyzékből:
Válassza ki aÆ lehetőséget.
A címjegyzékben szereplő, e-mail címmel
rendelkező kapcsolatok láthatók.

X Keresse meg és válassza ki a bejegyzést
(Y oldal: 185).
Az e-mail-címet a rendszer átveszi a Címzett
mezőbe.

X Tárgy bevitele: Válassza ki a5 szimbólu-
mot a karaktersorban.

X Vigye be a karaktereket.
Üzenetei megírásához felhasználhatja a mul-
timédia-rendszerben tárolt sablonokat
(Y oldal: 192).

X E-mail elküldése: Válassza ki az OKOK (OK)
lehetőséget.

E-mail megválaszolása – COMAND
Online
X Jelenítse meg az üzeneteket (Y oldal: 191).
X Menü megnyitása: Nyomja meg a kontrol-
lert.

X Válassza ki a BeantwortenBeantworten (Megválaszolás)
lehetőséget.
Az e-mail beviteléhez megjelenik egy beviteli
menü. A címzett adatai az eredeti üzenetnek
megfelelően ki vannak töltve.

E-mail megválaszolásakor a BeantwortenBeantworten
(Megválaszolás) helyett az Allen antwortenAllen antworten
(Válasz mindenkinek) lehetőséget is választ-
hatja. Ekkor az e-mailt nem csak a feladónak,
hanem az eredeti üzenet összes címzettjének
is elküldi a rendszer.

Szövegsablonok használata – COMAND
Online

: Szövegsablonok megjelenítése
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X Válassza ki az SMS (Y oldal: 191) vagy e-
mail (Y oldal: 192) szövegének beviteli
sorát.

X Válassza ki a szövegsablonokat: a karak-
tersorból.
Megjelennek a szövegsablonok.

X Válassza ki, és illessze be a szövegsablont.

Mercedes me connect – COMAND
Online

Mercedes me connectre vonatkozó
megjegyzések
i A Mercedes me connect nem minden
országban áll rendelkezésre. Tájékozódjon
bármelyik Mercedes-Benz szerződéses szer-
vizben arról, hogy ez a szolgáltatás az Ön
országában rendelkezésre áll-e.

A Mercedes me connect számos szolgáltatást
foglal magában.
A multimédia-rendszer és a tető-kezelőegység
révén a következő szolgáltatásokat használ-
hatja aktiválástól és gépkocsi-felszereltségtől
függően:
Rbaleset- és meghibásodás-menedzsment,
Rha a szolgáltatás aktiválva van: Concierge-
szolgáltatás,
RMercedes-Benz segélyhívó rendszer.
A Mercedes me connect baleset- és meghibá-
sodás-menedzsment, a Mercedes me connect
Concierge-szolgáltatás (ha aktiválva van) és a
Mercedes-Benz segélyhívóközpont a nap min-
den szakában rendelkezésére áll.
A segélyhívógombot a gépkocsi tető-keze-
lőegységén találja (Y oldal: 237).
A Mercedes-Benz ügyfélszolgálatot a multimé-
dia-rendszeren keresztül is felhívhatja
(Y oldal: 193).
Ne feledje, hogy a Mercedes me connect funk-
ció használatakor a Mercedes-Benz egyik szol-
gáltatását veszi igénybe. Vészhelyzetben elő-
ször feltétlenül az ismert országos segélyhívó
számokat hívja. Szükség esetén a Mercedes-
Benz segélyhívó rendszert is használhatja
(Y oldal: 196).
Vegye figyelembe a Mercedes me connect és
a további szolgáltatások felhasználási feltéte-
leit. Ezeket megtalálja a Mercedes me Portá-
lon: https://me.secure.mercedes-benz.com.

A Mercedes me connecttel, az ajánlott szerviz-
műveletekkel és a rendszer kezelésével kap-
csolatban bármelyik Mercedes-Benz szerződé-
ses szervizben vagy az interneten kaphat infor-
mációt: https://moba.i.daimler.com/
markets/ece-row/baix/cars/connectme/
de_DE/#emotions/Startseite.html.

Mercedes-Benz ügyfélszolgálatának
felhívása a multimédia-rendszeren
keresztül
A Mercedes me connect gépkocsiban való
használatához a következő feltételeknek kell
teljesülniük:
RHozzáféréssel rendelkezik egy GSM-hálózat-
hoz.
RAz adott régióban a szerződéses partner
rendelkezik GSM-hálózati lefedettséggel.
RA gépkocsi adatainak automatikus továbbí-
tásához a gyújtásnak bekapcsolt állapotban
kell lennie.

Multimédia-rendszer:
X+ TelefonTelefon (Telefon)* NameName (Név)
X Hívja fel a Mercedes me connectMercedes me connect
(Mercedes me connect) szolgáltatást.
Az Ön engedélyével a multimédia-rendszer
elküldi a szükséges gépkocsiadatokat.
Az adatátvitelt a kijelző mutatja. Ezután
kiválaszthat egy szolgáltatást, és kapcsolják
a Mercedes-Benz ügyfélszolgálatának kap-
csolattartóját.

Mercedes me connect baleset-
menedzsmentre vonatkozó információ
A baleset- és meghibásodás-menedzsment
többek között az alábbi funkciókat foglalhatja
magában:
RKiegészítések a Mercedes-Benz segélyhívó
rendszerhez (Y oldal: 196)
Szükség esetén a Mercedes-Benz segélyhívó
központ kapcsolattartója továbbítja a hívást
a Mercedes me connect baleset- és meghi-
básodás-menedzsmentnek. A hívástovábbí-
tás azonban nem minden országban lehetsé-
ges.
RKiegészítések a Mercedes-Benz segélyhívó
rendszerhez (Y oldal: 196)
Szükség esetén a segélyhívó központ kap-
csolattartója továbbítja a hívást a Mercedes

Telefon 193

M
ul
tim

éd
ia
-re

nd
sz
er
ek

Z



me connect baleset- és meghibásodás-
menedzsmentnek. A hívástovábbítás azon-
ban nem minden országban lehetséges.
RMűszaki segítségnyújtás helyszíni technikus-
sal és/vagy a gépkocsi elvontatása a legkö-
zelebbi Mercedes-Benz szerződéses szer-
vizbe
Ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban
költségek merülhetnek fel.
RMűszaki segítségnyújtás helyszíni technikus-
sal és/vagy a gépkocsi elvontatása a legkö-
zelebbi Mercedes-Benz szerződéses szer-
vizbe
Ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban
költségek merülhetnek fel.

A Mercedes me connect szolgáltatásokkal
kapcsolatos további információ megtalálható a
Mercedes me portálon: https://
me.secure.mercedes-benz.com.

Szervizre vonatkozó üzenet Mercedes
me connect szolgáltatáson keresztül
Ha aktiválta a karbantartás-menedzsmentet, a
rendszer automatikusan továbbítja a lényeges
gépkocsiadatokat a Mercedes-Benz ügyfélszol-
gálatnak. Ennek következtében egyéni ajánlá-
sokat kap gépkocsija karbantartására vonatko-
zóan.
Függetlenül attól, hogy Ön hozzájárult-e a kar-
bantartás-menedzsmenthez, a multimédia-
rendszer meghatározott idő után figyelmezteti
Önt, ha valamelyik szerviz esedékessé válik.
Egy kérdés jelenik meg arra vonatkozóan, hogy
szeretne-e időpontot egyeztetni.
X Szervizidőpont egyeztetése: Válassza ki az
AnrufenAnrufen (Hívás) lehetőséget.
A gépkocsiadatokat a rendszer az Ön belee-
gyezését követően átküldi, a Mercedes-Benz
ügyfélszolgálatának egyik munkatársa pedig
átveszi az Ön által kívánt időpontot. Az infor-
mációt az Ön által kívánt szervizbe továbbít-
ják.
Az 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsola-
tot.
i Ha a karbantartásra vonatkozó üzenet
megjelenését követően a SpäterSpäter (Később)
lehetőséget választja, az üzenet eltűnik,
majd meghatározott idő elteltével ismét
megjelenik.

Mercedes me connect számára történő
adatátvitel jóváhagyása
Feltételek
RMűszaki meghibásodás esetén kezdeménye-
zett hívás vagy információs hívás van folya-
matban a multimédia-rendszeren
(Y oldal: 193) keresztül.

Ha felhívja a Mercedes-Benz ügyfélszolgálatát
a multimédia-rendszeren keresztül, a követ-
kező üzenet látható: Möchten Sie zur bes‐Möchten Sie zur bes‐seren Bearbeitung Ihrer Anfrage Fahr‐seren Bearbeitung Ihrer Anfrage Fahr‐zeugdaten und Fahrzeugposition anzeugdaten und Fahrzeugposition andas Mercedes-Benz Kundencenter übert‐das Mercedes-Benz Kundencenter übert‐ragen?ragen? (Kérésének hatékonyabb feldolgozása
érdekében továbbítja a gépkocsiadatokat és a
gépkocsi helyzetét a Mercedes-Benz ügyfé-
lszolgálatának?)
X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.
A rendszer automatikusan továbbítja a gép-
kocsi lényeges adatait.

További információ a Mercedes me szolgálta-
tásról: https://www.mercedes.me

Szerviz-hívás közben továbbított ada-
tok
Bizonyos országokban az adatátvitelt meg kell
erősíteni.
A hívás során továbbított adatok az aktivált
szolgáltatástól és a kiválasztott hívástípustól
függenek:
Ra gépkocsival kapcsolatos általános infor-
máció,
RConcierge-szolgáltatás,
Rbaleseti és műszaki segítségnyújtás,
Ridőpont-egyeztetés a szervizzel.
A jelenleg hatályos felhasználási feltételekben
található információ arról, hogy mely adatok
kerülnek továbbításra a szolgáltatások során.
Ezeket megtalálja a Mercedes me portálon:
https://me.secure.mercedes-benz.com.
Az alábbi adatok kerülnek továbbításra,
amennyiben nincs aktivált szolgáltatás, és
nyugtázta az adatvédelmi kérdést:
Rgépkocsi azonosító szám,
RMercedes me ügyfél-azonosító,
Rhívásindítás oka,
Rmultimédia-rendszer beállított nyelve,
Raz adatvédelmi kérdés megerősítése.
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A karbantartási emlékeztetőben található szer-
vizidőpont-egyeztetésnél ezen túlmenően –
amennyiben a szükséges adatátviteli technoló-
giát a mobiltelefonhálózat-szolgáltató támo-
gatja, és megfelelő mobilnetminőség áll ren-
delkezésre – az aktuális futásteljesítmény
és a karbantartási adatok is továbbíthatók.
Kiegészítésként a Mercedes-Benz ügyfélszol-
gálata utólag követelheti a gépkocsi jelen-
legi helyét, ha a párbeszédvezérlésű rendsze-
ren keresztül a baleset- és meghibásodás-
menedzsmentet választotta, és nem aktivált
szolgáltatást, az adatvédelmi kérdést azonban
megerősítette.

i A nyomdába adás időpontjában ez a funk-
ció technikailag még nem áll rendelkezésre,
a jövőben azonban támogathatja a rendszer.

Az alábbi adatok kerülnek továbbításra, ha
szervizhívást kezdeményez a Mercedes me
connecten keresztül:
Rgépkocsi azonosító szám,
RMercedes me ügyfél-azonosító,
Rhívásindítás oka,
Rmultimédia-rendszer beállított nyelve.
Az aktivált szolgáltatástól függően az alábbi
adatok továbbítására is sor kerül:
Ra gépkocsi jelenlegi helye,
Rmenetteljesítmény és karbantartási adatok,
Ra gépkocsi állapotára vonatkozó kiválasztott
adatok.

Vegye figyelembe a Mercedes me connect és
a további szolgáltatások felhasználási feltéte-
leit. Ezeket megtalálja a Mercedes me portá-
lon: https://me.secure.mercedes-benz.com.

Mercedes me connect – Audio 20

Mercedes me connectre vonatkozó
megjegyzések
i A Mercedes me connect nem minden
országban áll rendelkezésre. Tájékozódjon
bármelyik Mercedes-Benz szerződéses szer-
vizben arról, hogy ez a szolgáltatás az Ön
országában rendelkezésre áll-e.

A Mercedes me connect számos szolgáltatást
foglal magában.

A multimédia-rendszer és a tető-kezelőegység
révén a következő szolgáltatásokat használ-
hatja aktiválástól és gépkocsi-felszereltségtől
függően:
Rbaleset- és meghibásodás-menedzsment,
Rha a szolgáltatás aktiválva van: Concierge-
szolgáltatás,
RMercedes-Benz segélyhívó rendszer.
A Mercedes me connect baleset- és meghibá-
sodás-menedzsment, a Mercedes me connect
Concierge-szolgáltatás (ha aktiválva van) és a
Mercedes-Benz segélyhívóközpont a nap min-
den szakában rendelkezésére áll.
A segélyhívógombot a gépkocsi tető-keze-
lőegységén találja (Y oldal: 237).
A Mercedes-Benz ügyfélszolgálatot a multimé-
dia-rendszeren keresztül is felhívhatja
(Y oldal: 193).
Ne feledje, hogy a Mercedes me connect funk-
ció használatakor a Mercedes-Benz egyik szol-
gáltatását veszi igénybe. Vészhelyzetben elő-
ször feltétlenül az ismert országos segélyhívó
számokat hívja. Szükség esetén a Mercedes-
Benz segélyhívó rendszert is használhatja
(Y oldal: 196).
Vegye figyelembe a Mercedes me connect és
a további szolgáltatások felhasználási feltéte-
leit. Ezeket megtalálja a Mercedes me Portá-
lon: https://me.secure.mercedes-benz.com.
A Mercedes me connecttel, az ajánlott szerviz-
műveletekkel és a rendszer kezelésével kap-
csolatban bármelyik Mercedes-Benz szerződé-
ses szervizben vagy az interneten https://
moba.i.daimler.com/markets/ece-row/baix/
cars/connectme/de_DE/#emotions/
Startseite.html.

Mercedes-Benz ügyfélszolgálatának
felhívása a multimédia-rendszeren
keresztül
A Mercedes me connect gépkocsiban való
használatához a következő feltételeknek kell
teljesülniük:
RHozzáféréssel rendelkezik egy GSM-hálózat-
hoz.
RAz adott régióban a szerződéses partner
rendelkezik GSM-hálózati lefedettséggel.
RA gépkocsi adatainak automatikus továbbí-
tásához a gyújtásnak bekapcsolt állapotban
kell lennie.
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Multimédia-rendszer:
X+ Tel/Tel/ (Tel/)®* NameName (Név)
X Hívja fel a Mercedes me connectMercedes me connect
(Mercedes me connect) szolgáltatást.

Mercedes-Benz segélyhívó rendszer.

Megjegyzések a Mercedes-Benz
segélyhívó rendszerrel kapcsolatban
A Mercedes-Benz segélyhívó rendszer csak
olyan területeken működik, amelyeken a szer-
ződéses partner mobilhálózat lefedettséget
nyújt. Ha a szerződéses partner hálózati lefe-
dettsége nem megfelelő, az azt eredményez-
heti, hogy nem lehet segélyhívást indítani. A
segélyhívás automatikus indításához a gyújtás-
nak bekapcsolt állapotban kell lennie.

Mercedes-Benz segélyhívó rendszer
áttekintése
A Mercedes-Benz segélyhívó rendszer nem
minden országban áll rendelkezésre. Ha van a
tető-kezelő egységben SOS-gomb, akkor Ön is
rendelkezik Mercedes-Benz segélyhívó rend-
szerrel.
A Mercedes-Benz segélyhívó rendszer segítsé-
get nyújthat a baleset időpontja és a mentők-
nek a baleset helyszínére való megérkezése
közötti idő jelentős lerövidítésében. Segíti a
tartózkodási hely meghatározását, ha a bale-
set színhelye nehezen megközelíthető.
A segélyhívás automatikusan (Y oldal: 196)
vagy kézzel (Y oldal: 197) is indítható. Csak
saját maga vagy mások mentése érdekében
indítson segélyhívást. Ne indítson segélyhívást
műszaki meghibásodás vagy hasonló esemény
esetében.

Kijelzések a multimédia-rendszer kijel-
zőjén
SOS READYSOS READY: A segélyhívás rendelkezésre áll.
SOS NOT READYSOS NOT READY: A gyújtás nincs bekapcsolva,
vagy üzemzavar lépett fel a segélyhívó rend-
szerben.
Aktív segélyhívás közben a kijelzőn megjelenik
az G szimbólum.
A Mercedes-Benz segélyhívó rendszer nem
minden országban áll rendelkezésre. A
Mercedes-Benz segélyhívó rendszer regionális

rendelkezésre állásáról további információt a
következő oldalon talál: https://
www.mercedes-benz.com/connect_ecall.

i Ha nem áll rendelkezésre a segélyhívás,
akkor a kombinált műszer multifunkciós
kijelzőjén is megjelenik az erre vonatkozó
üzenet.

Automatikus segélyhívás
Az automatikus segélyhívás nem minden
országban áll rendelkezésre.Ha van a tető-
kezelő egységben SOS-gomb, akkor az auto-
matikus segélyhívásról is Ön rendelkezik.
Feltételek
RA gyújtás be van kapcsolva.
RA gépkocsi indítóakkumulátora megfelelően
fel van töltve.

Ha a baleset következtében utasbiztonsági
rendszerek (pl. a légzsák vagy az övfeszítő)
aktiválódtak, a Mercedes-Benz segélyhívó
rendszer automatikusan segélyhívást indít.
Segélyhívás indult:
RTelefonos kapcsolat jön létre a Mercedes-
Benz segélyhívó központtal.
RA Mercedes-Benz segélyhívó központ a bale-
set adatait tartalmazó üzenetet kap.
A Mercedes-Benz segélyhívó központja a
gépkocsi helyzetének megfelelően továbbít-
hatja az adatokat valamelyik nyilvános
segélyhívó központba.
RBizonyos feltételek mellett a rendszer ezen-
kívül hangcsatornán keresztül további ada-
tokat továbbít a Mercedes-Benz segélyhívó
központba.
RRövid idő alatt meg lehet tenni a mentésre
vagy az egyik Mercedes-Benz szerződéses
szervizbe történő vontatásra vonatkozó
intézkedéseket.

Az SOS gomb villog a tető-kezelőegységben,
amíg a segélyhívás véget nem ér.
Az automatikus segélyhívást nem fejezheti be
azonnal.
Ha a Mercedes-Benz segélyhívó rendszer nem
tud segélyhívást kezdeményezni a Mercedes-
Benz segélyhívó központjába, a rendszer auto-
matikusan továbbítja a segélyhívást a nyilvá-
nos segélyhívó központba.
Ha a nyilvános segélyhívó központtal sem
lehet kapcsolatot létesíteni, a kijelzőn megjele-
nik egy erre vonatkozó üzenet.
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X Tárcsázza a 112-es segélyhívószámot mobil-
telefonjáról.

Ha a segélyhívás elindult:
RAmennyire a közlekedési helyzet megen-
gedi, maradjon a gépkocsiban addig, amíg
létre nem jön a telefonos kapcsolat a
segélyhívó központ kezelőjével.
RA kezelő a baleset adatainak felvétele alap-
ján eldönti, hogy szükség van-e mentőkre
és/vagy rendőrségre a baleset színhelyén.
RHa a gépkocsi egyetlen utasa sem szólal
meg, azonnal mentőt küldenek a gépkocsi-
hoz.

Kézi segélyhívás
A manuális segélyhívás SOS-gombja nem min-
den országban létezik.
X Nyomja legalább egy másodpercig az SOS
gombot (Y oldal: 237).

Segélyhívás indult:
RTelefonos kapcsolat jön létre a Mercedes-
Benz segélyhívó központtal.
RAmennyire a közlekedési helyzet megen-
gedi, maradjon a gépkocsiban addig, amíg
létre nem jön a telefonos kapcsolat a
segélyhívó központ kezelőjével.
RA kezelő a baleset adatainak felvétele alap-
ján eldönti, hogy szükség van-e mentőkre
és/vagy rendőrségre a baleset színhelyén.
RA Mercedes-Benz segélyhívó központ a bale-
set adatait tartalmazó üzenetet kap.
A Mercedes-Benz segélyhívó központja a
gépkocsi helyzetének megfelelően továbbít-
hatja az adatokat valamelyik nyilvános
segélyhívó központba.
RBizonyos feltételek mellett a rendszer ezen-
kívül hangcsatornán keresztül további ada-
tokat továbbít a Mercedes-Benz segélyhívó
központba.
Rövid idő alatt meg lehet tenni a mentésre
vagy az egyik Mercedes-Benz szerződéses
szervizbe történő vontatásra vonatkozó
intézkedéseket.

Ha a Mercedes-Benz segélyhívó rendszer nem
tud segélyhívást kezdeményezni a Mercedes-
Benz segélyhívó központjába, a rendszer auto-
matikusan továbbítja a segélyhívást a nyilvá-
nos segélyhívó központba.

Ha a nyilvános segélyhívó központtal sem
lehet kapcsolatot létesíteni, a kijelzőn megjele-
nik egy erre vonatkozó üzenet.
X Tárcsázza a 112-es segélyhívószámot mobil-
telefonjáról.

Tévedésből indított segélyhívás leállítása
X Nyomja meg a multifunkciós kormánykeré-
ken található~ gombot.

Mercedes-Benz segélyhívó rendszer-
hez továbbított adatok
A Mercedes-Benz segélyhívó központ számára
a következő adatokat továbbítja a rendszer:
Rgépkocsi GPS-helyzetadatai,
Rbejárt útvonal GPS-helyzetadatai (a baleset
előtti pár 100 méter),
Rmenetirány,
Rgépkocsi azonosító szám,
Rgépkocsi hajtásmódja,
Rrendelkezésre áll a Mercedes me connect
vagy nem,
Rkézzel vagy automatikusan indított segélyhí-
vás,
Rbaleset időpontja,
Rmultimédia-rendszer beállított nyelve.
A baleseti körülmények felderítésének érdeké-
ben a segélyhívás indítását követő egy órában
a következő intézkedések történhetnek:
RA rendszer lehívhatja a gépkocsi aktuális
helyzetét.
RTelefonos összeköttetés jöhet létre a gépko-
csiutasokkal.

Online és internetfunkciók

Internetkapcsolat

Internetkapcsolatra vonatkozó korláto-
zások

G FIGYELEM
Ha vezetés közben a gépkocsiba beépített
információs rendszereket és kommunikációs
eszközöket kezeli, az elvonhatja figyelmét a
közlekedés eseményeiről. Emiatt elveszítheti
uralmát a gépkocsi felett. Balesetveszély áll
fenn!
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Ezeket a készülékeket csak akkor kezelje,
ha azt a forgalmi helyzet lehetővé teszi. Ha
ezt nem tudja megvalósítani, álljon meg a
forgalmi viszonyoknak megfelelően, és a
beviteli műveleteket a gépkocsi álló helyze-
tében végezze el.

A multimédia-rendszer üzemeltetése során
tartsa be annak az országnak a törvényi előírá-
sait, amelyben éppen tartózkodik.
A gépkocsi kivitelétől függően a következő
lehetőségei vannak az internetkapcsolat létre-
hozásához:
RBluetooth®-kapcsolaton keresztül adatátvi-
telre alkalmas mobiltelefonnal (Y oldal: 178)
RCOMAND Online: USB-n keresztül
(Y oldal: 207)

Menet közben az internetfunkciók korlátozot-
tan használhatók.

Internetkapcsolat létrehozása Blue-
tooth®-on és USB-n keresztül
A Bluetooth®-kapcsolaton keresztül tör-
ténő csatlakozás feltételei
RLegyen csatlakoztatva egy mobiltelefon a
multimédia-rendszerhez Bluetooth®-kapcso-
laton keresztül (Y oldal: 178).
RHa az internetfunkciókhoz a telefonmodult
használja, egy, a telefonmodulba helyezett
SIM-kártyára vagy egy Bluetooth® SAP-
képes mobiltelefonra van szüksége.

COMAND Online: Az USB-kapcsolaton
keresztül történő csatlakozás feltételei
RLegyen csatlakoztatva egy mobiltelefon a
multimédia-rendszerhez USB-n keresztül
(Y oldal: 207).
RHa az internetfunkciókhoz a telefonmodult
használja, egy, a telefonmodulba helyezett
SIM-kártyára vagy egy Bluetooth® SAP-
képes mobiltelefonra van szüksége.

A Bluetooth®-on keresztül történő csatlakozás-
hoz a mobiltelefonnak támogatnia kell a követ-
kező Bluetooth® profilok egyikét:
RDUN (Dial-Up Networking, tárcsázásos háló-
zat),
RPAN (Personal Area Network, személyes
helyi hálózat).

COMAND Online rendszerrel felszerelt gépko-
csik: Az USB-n keresztül történő csatlakozás-
hoz a mobiltelefonnak támogatnia kell a követ-
kező USB eszközosztályok egyikét:
RRNDIS (Remote Network Driver Interface
Specification, távolsági hálózati meghajtó
interfész),
RCDC/NCM (Network Control Model, háló-
zatvezérlési modell),
RCDC/ECM (Ethernet Control Model, Ether-
net vezérlési modell),
RCDC/ACM (Access Control Model, hozzáfé-
rés-vezérlési modell).

Előfordulhat, hogy az internetkapcsolat korlá-
tozottan vagy egyáltalán nem működik a
következő esetekben:
Ra mobiltelefon ki van kapcsolva,
Rnem megfelelő a mobilhálózat lefedettsége,
Ra mobiltelefonon ki van kapcsolva a mobil
adatátvitel használata,
Ra Bluetooth® funkció ki van kapcsolva a
multimédia-rendszeren, és a kívánt telefont
Bluetooth®-kapcsolaton keresztül szeretné
csatlakoztatni,
Ra Bluetooth® funkció ki van kapcsolva a
mobiltelefonon, és a telefont Bluetooth®-
kapcsolaton keresztül szeretné csatlakoz-
tatni,
Ra mobiltelefon nincs USB-n keresztül csatla-
koztatva, Ön pedig USB-n keresztül kívánja
csatlakoztatni a telefont (COMAND Online),
Ra mobiltelefon-hálózat vagy a mobiltelefon
nem teszi lehetővé a telefon- és az internet-
kapcsolat egyidejű használatát,
Ra mobiltelefonon nincs jóváhagyva a Blue-
tooth®-on keresztüli internetkapcsolat.

Ha először használja az internetkapcsolatot,
akkor a csatlakoztatott mobiltelefont engedé-
lyeznie kell ahhoz (Y oldal: 199). Ha a csatla-
koztatott mobiltelefon támogatja a PAN Blue-
tooth® profilt vagy az RNDIS (COMAND
Online), CDC/NCM (COMAND Online) vagy
CDC/ECM (COMAND Online) USB eszközosz-
tályt, nem kell további beállításokat elvégez-
nie. Az internetkapcsolat be van állítva.
Ha a mobiltelefon nem támogatja az említett
Bluetooth®-profilt vagy az említett USB eszkö-
zosztályokat, szükség van az előre meghatáro-
zott (Y oldal: 199) vagy a kézzel megadott
hozzáférési adatok (Y oldal: 200) beállítására.
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A mobiltelefon internetkapcsolathoz való inici-
alizálása során előfordulhat, hogy a mobiltele-
fonon már meglévő hozzáférési adatokat a
rendszer felülírja.
Ezért ellenőrizze a mobiltelefonon a beállításo-
kat (lásd a gyártó kezelési útmutatóját).
További információhoz juthat bármelyik
Mercedes-Benz szerződéses szervizben vagy
itt: https://www.mercedes-benz.com/
connect.

Mobiltelefon engedélyezése az inter-
netkapcsolathoz
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+®* InternetInternet
(Internet)* EinstellungenEinstellungen (Beállítások)

X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®* Inter‐Inter‐netnet (Internet)* EinstellungenEinstellungen (Beállítá-
sok)

X Válassza ki az InterneteinstellungenInterneteinstellungenverwaltenverwalten (Internetbeállítások kezelése)
lehetőséget.
Megjelenik egy megjegyzés, amely szerint az
internetfunkciók beállításai a mobiltelefon-
hálózat-szolgáltatójától és a mobiltelefonjá-
tól függnek.
Ha már engedélyezett egy mobiltelefont,
megjelenik a készüléklista.

X Válassza ki a Suche startenSuche starten (Keresés indí-
tása) lehetőséget.
A rendszer azokat a mobiltelefonokat jelzi
ki, amelyek
Rcsatlakoztatva vannak a rendszerhez,
Rteljesítik az internetfunkciókra használa-
tára vonatkozó feltételeket,
Rmég nincsenek az internetfunkciókhoz
beállítva.

X Válassza ki a kívánt mobiltelefont.

Hozzáférési adatok szerkesztése
Ahhoz, hogy a hozzáférési adatokat módosít-
hassa, a mobiltelefonnak csatlakoztatva kell
lennie a rendszerhez.
Aktív internetkapcsolat esetén az éppen beállí-
tott mobiltelefonhálózat-szolgáltató hozzáfé-
rési adatait nem szerkesztheti és nem is töröl-
heti.

Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+®* Einstel‐Einstel‐lungenlungen (Beállítások)* Interneteins‐Interneteins‐tellungen verwaltentellungen verwalten (Internetbeállítások
kezelése)

X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®* Eins‐Eins‐tellungentellungen (Beállítások)* Interne‐Interne‐teinstellungen verwaltenteinstellungen verwalten (Internetbeál-
lítások kezelése)

X Jelölje ki a kívánt mobiltelefont.
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a Konfiguration ändernKonfiguration ändern (Kon-
figuráció módosítása) lehetőséget.

X Válassza ki a Vordefinierte Einstell.Vordefinierte Einstell.
(Előre beállított hozzáférési adatok) vagy aManuelle Einstell.Manuelle Einstell. (Kézi beállítás) lehe-
tőséget.
A kijelzőn megjelennek a szolgáltató-beállí-
tások.

A mobiltelefonhálózat-szolgáltató hozzáférési
adatainak módosításához két lehetőség áll
rendelkezésére:
R1. lehetőség: Mobiltelefonhálózat-szolgál-
tató előre beállított hozzáférési adatainak
kiválasztása (Y oldal: 199).
R2. lehetőség: Mobiltelefonhálózat-szolgál-
tató hozzáférési adatainak kézi beállítása
(Y oldal: 200).

Mobiltelefonhálózat-szolgáltató előre
beállított hozzáférési adatainak kivá-
lasztása
X Válassza ki a Vordefinierte Einstell.Vordefinierte Einstell.
(Előre beállított hozzáférési adatok) lehető-
séget.
Megjelenik az országok listája.

X Válassza ki mobiltelefonhálózat-szolgáltatója
országát, pl. DeutschlandDeutschland (Németország).
Megjelenik az elérhető szolgáltatók listája.

X Válassza ki a saját szolgáltatóját, pl. O2O2.
Amennyiben a mobiltelefonhálózat-szolgáltató
több hozzáférési adatot kínál fel, válassza ki a
megfelelő hozzáférési adatokat. Ezek pl. az
alkalmazott adatátviteli tarifa függvényében
változhatnak.
Annak ellenőrzésére, hogy az előre beállított
hívási adatok megegyeznek-e a mobiltelefon-
hálózat-szolgáltatója által rendelkezésre
bocsátott hívási adatokkal, járjon el a követke-
zőképpen: (Y oldal: 199), és válassza ki a
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Manuelle Einstell.Manuelle Einstell. (Kézi beállítás) lehető-
séget. Megjelennek a hozzáférési adatok.
A mobiltelefonhálózat-szolgáltató hozzáférési
adatait csak egyszer kell kiválasztani a csatla-
koztatott mobiltelefonhoz, és a rendszer a
mobiltelefon minden egyes csatlakoztatása
esetén betölti ezeket az adatokat. Hozza létre
a kapcsolatot (Y oldal: 201).
Annak a mobiltelefonhálózat-szolgáltatónak a
hozzáférési adatait kell beállítania, amelytől a
csatlakoztatott mobiltelefonban található SIM-
kártyát kapta, és amellyel a hozzá tartozó ada-
tátviteli tarifában megállapodott (a megállapo-
dás tartalmazza a hozzáférési beállításokat is).
A hozzáférési adatok külföldön (roaming) is
ugyanazok maradnak, nem a külföldi hálózat
hozzáférési adatait kell kiválasztani.

Mobiltelefonhálózat-szolgáltató hozzá-
férési adatainak kézi beállítása
X Válassza ki a Manuelle Einstell.Manuelle Einstell. (Kézi
beállítás) lehetőséget.
Megjelenik a szolgáltató-beállítások áttekin-
tése.

X Állítsa be a hozzáférési adatokat
(Y oldal: 200).

X Válassza ki az Einstellung. bestätigenEinstellung. bestätigen
(Beállítások megerősítése) lehetőséget.

A mobiltelefonhálózat-szolgáltató hozzáférési
adatait csak egyszer kell kiválasztani a csatla-
koztatott mobiltelefonhoz, és a rendszer a
mobiltelefon minden egyes csatlakoztatása
esetén betölti ezeket az adatokat. Hozza létre
a kapcsolatot (Y oldal: 201).
Annak a mobiltelefonhálózat-szolgáltatónak a
hozzáférési adatait kell beállítania, amelytől a
csatlakoztatott mobiltelefonban található SIM-
kártyát kapta, és amellyel a hozzá tartozó ada-
tátviteli tarifában megállapodott (a megállapo-
dás tartalmazza a hozzáférési beállításokat is).
A hozzáférési adatok külföldön (roaming) is
ugyanazok maradnak, nem a külföldi hálózat
hozzáférési adatait kell kiválasztani.

Hozzáférési adatok beállítása
A hozzáférési adatokat az adatátviteli tarifája
szerint állítsa be. A pontos hozzáférési adatok-
ról mobiltelefonhálózat-szolgáltatójánál érdek-
lődhet.

Hozzáférési adatok magyarázata

Beviteli mező Jelentés

Telefonnum‐Telefonnum‐mer:mer: (Telefon-
szám:)

Hívószám a kapcsolat lét-
rehozásához.
A hívószám az alkalmazott
mobiltelefontól függ. A
GSM/UMTS rendszerű
mobiltelefonokhoz a szab-
vány szerint a *99***1#*99***1#
felépítésű számot alkal-
mazzák.

Zugangs‐Zugangs‐punkt:punkt: (Hozzá-
férési pont:)

APN (Access Point Name),
hálózati hozzáférési pont
neve.
Ezt az információt mobilte-
lefonhálózat-szolgáltatójá-
tól kaphatja meg.
Ezt az adatot nem minden
mobiltelefonhálózat-szol-
gáltató és nem minden
mobiltelefon esetében kell
megadni.

PDP Type:PDP Type:
(PDP típus:)

Alkalmazott internetproto-
koll.
Ezt az információt mobilte-
lefonhálózat-szolgáltatójá-
tól kaphatja meg.

Nutzer-ID:Nutzer-ID:
(Felhasználói
azonosító:)

A felhasználói azonosítót
mobiltelefonhálózat-szol-
gáltatójától kaphatja meg.
Ezt az adatot nem szüksé-
ges minden mobiltelefon-
hálózat-szolgáltató eseté-
ben megadni.

Passwort:Passwort:
(Jelszó:)

A jelszót mobiltelefonháló-
zat-szolgáltatójától kap-
hatja meg.
Ezt az adatot nem szüksé-
ges minden mobiltelefon-
hálózat-szolgáltató eseté-
ben megadni.
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Beviteli mező Jelentés

Auto DNS:Auto DNS:
(Auto DNS:)

A DNS-kiszolgáló automa-
tikus hozzárendelése akti-
válódik. Ha a funkció ki
van kapcsolva, a DNS-kis-
zolgáló címét kézzel kell
megadni.
DNS (Domain Name Ser-
vice, tartománynév-szol-
gáltatás)

DNS1:DNS1: (DNS1:)
DNS2:DNS2: (DNS2:)

A DNS-kiszolgálók címé-
nek kézi bevitelére szol-
gáló mezők. A címeket
mobiltelefonhálózat-szol-
gáltatójától kaphatja meg.

Mobiltelefon internet-hozzáférési
engedélyének visszavonása
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+®* Einstel‐Einstel‐lungenlungen (Beállítások)* Interneteins‐Interneteins‐tellungen verwaltentellungen verwalten (Internetbeállítások
kezelése)

X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®* Eins‐Eins‐tellungentellungen (Beállítások)* Interne‐Interne‐teinstellungen verwaltenteinstellungen verwalten (Internetbeál-
lítások kezelése)

X Jelölje meg a mobiltelefont.
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a Konfiguration löschenKonfiguration löschen
(Konfiguráció törlése) lehetőséget.

X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.
Internetkapcsolat létrehozása
Tartsa be a kapcsolat létrehozására vonatkozó
feltételeket (Y oldal: 197).
A következő módon hozhat létre kapcsolatot:
Rbeír egy webcímet, (Y oldal: 202)
Rmegnyit egy Mercedes-Benz alkalmazást,
(Y oldal: 201)
Rmegnyit egy kedvencet. (Y oldal: 204)
X Kapcsolat létrehozásának megszakítása:
Válassza ki az AbbrechenAbbrechen (Megszakítás)
lehetőséget a kapcsolat-létrehozási ablak-
ban.

Kapcsolat állapota

Kapcsolat állapotának áttekintése

: Meglévő kapcsolat és a kommunikációs
modul vagy a csatlakoztatott Bluetooth®-
készülék vételi térerősségének kijelzése

Kapcsolat állapotának kijelzése
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+®* InternetInternet
(Internet)* EinstellungenEinstellungen (Beállítások)

X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®* Inter‐Inter‐netnet (Internet)* EinstellungenEinstellungen (Beállítá-
sok)

X Válassza ki a VerbindungsstatusVerbindungsstatus (Kapcso-
lat állapota) lehetőséget.
i WLAN-on vagy Bluetooth®-készüléken
keresztüli kapcsolat esetén megjelenik a
továbbított adatforgalom hozzávetőleges
értéke. A pontos értékeket a mobiltelefon-
hálózat-szolgáltatójától kérheti.

Mercedes-Benz alkalmazások meg-
nyitása
Feltételek
RA Mercedes-Benz alkalmazások használatá-
hoz regisztrálnia kell.
REl kell fogadnia az ÁÜF-et.
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+®* Mercedes-Mercedes-Benz AppsBenz Apps (Mercedes-Benz alkalmazások)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®*Mercedes-Benz AppsMercedes-Benz Apps (Mercedes-Benz
alkalmazások)

X Válasszon ki egy alkalmazást.
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i A kínálat országfüggő. Előfordulhat, hogy
licencdíjat kell fizetni.

Webböngésző

Webböngésző megnyitása
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+®* wwwwww (www)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®* wwwwww
(www)

X Adjon meg egy webcímet.
X Bevitel befejezése és weboldal megnyi-
tása: Válassza ki azb lehetőséget.
i Menet közben nem jeleníthetők meg web-
helyek.

Webböngésző áttekintése

: Böngésző bezárása
; Előre/vissza
= Frissítés/megszakítás
? URL beírása
A Kedvencek
B Ablak bezárása (COMAND Online)
C Kapcsolat megszakítása
D Lehetőségek

Webböngésző lehetőségeinek megnyi-
tása – COMAND Online
Ennek a funkciónak a használatához a kurzor-
nak egy linken kell állnia.
Megnyitás új ablakban
i Ennek a funkciónak a használatához a kur-
zornak egy linken kell állnia.

X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki a3 lehetőséget.
X Válassza ki az In neuem Fenster öffnenIn neuem Fenster öffnen
(Megnyitás új ablakban) lehetőséget.
A webhely egy új ablakban nyílik meg.

Hozzáadás a könyvjelzőkhöz
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki a3 lehetőséget.
X Válassza ki a Zu Lesezeichen hinzufügenZu Lesezeichen hinzufügen
(Hozzáadás a könyvjelzőkhöz) lehetőséget.
A webhely hozzáadódik a könyvjelzőkhöz.

Aktuális URL
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki a3 lehetőséget.
X Válassza ki az Aktuelle URLAktuelle URL (Aktuális URL)
lehetőséget.
Láthatóvá válik a webcím (URL).

Nagyítás
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki a3 lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

X Válassza ki a ZoomZoom (Nagyítás) lehetőséget.
X Navigálás a webhelyen: Tolja el a kontrol-
lert1,4 vagy2 irányba.

X Nagyítás a webhelyen: Forgassa el a kont-
rollert.

Ugrás linkről linkre
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki a3 lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

X Válassza ki a Link-SprüngeLink-Sprünge (Ugrás linkről
linkre) lehetőséget.

X Ugrás egyik linkről a másikra: Forgassa el
a kontrollert.

X Kívánt link kiválasztása: Nyomja meg a
kontrollert.
A link megnyílik.

Irányított görgetés
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki a3 lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

X Válassza ki a Richtungs-ScrollenRichtungs-Scrollen (Irány-
ított görgetés) lehetőséget.
Ha megnyitott egy webhelyet, akkor a kont-
roller elforgatásával az egérmutató forgási-
ránytól függően felfelé vagy lefelé mozog.
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Webböngésző lehetőségeinek megnyi-
tása (Audio 20)
Hozzáadás a könyvjelzőkhöz
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a Zu Lesezeichen hinzufügenZu Lesezeichen hinzufügen
(Hozzáadás a könyvjelzőkhöz) lehetőséget.
A webhely hozzáadódik a könyvjelzőkhöz.

Aktuális URL
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki az Aktuelle URLAktuelle URL (Aktuális URL)
lehetőséget.
Láthatóvá válik a webcím (URL).

Nagyítás
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki aG lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

X Válassza ki a ZoomZoom (Nagyítás) lehetőséget.
X Navigálás a weboldalon: Tolja el a kontrol-
lert1,4 vagy2 irányba.

X Nagyítás a weboldalon: Forgassa el a
kontrollert.

Ugrás linkről linkre
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki aG lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

X Válassza ki a Link-SprüngeLink-Sprünge (Ugrás linkről
linkre) lehetőséget.

X Ugrás egyik linkről a másikra: Forgassa el
a kontrollert.

X Kívánt link kiválasztása: Nyomja meg a
kontrollert.
A link megnyílik.

Irányított görgetés
X Nyomja meg a% gombot.
X Válassza ki aG lehetőséget.
A pont # az aktuális beállítást mutatja.

X Válassza ki a Richtungs-ScrollenRichtungs-Scrollen (Irány-
ított görgetés) lehetőséget.
Ha megnyitott egy webhelyet, akkor a kont-
roller elforgatásával az egérmutató forgási-
ránytól függően felfelé vagy lefelé mozog.

Webböngésző beállításainak megnyi-
tása
X Nyomja meg a% gombot.
X COMAND Online: Válassza ki a3 lehető-
séget.
Megjelenik egy menü.

X Audio 20: Válassza ki aG lehetőséget.
Megjelenik egy menü.

X Válassza ki az EinstellungenEinstellungen (Beállítások)
lehetőséget.

A következő funkciók közül választhat:
RBilder automatisch ladenBilder automatisch laden (Képek auto-
matikus betöltése)
RPopups blockenPopups blocken (Előugró ablakok blokko-
lása)
RJavascript aktivierenJavascript aktivieren (Javascript aktivá-
lása)
RCookies erlaubenCookies erlauben (Sütik engedélyezése)
RInternet Audio aktivierenInternet Audio aktivieren (Internet
audio aktiválása) (COMAND Online)
RScrollbalken ausblendenScrollbalken ausblenden (Görgetősáv
elrejtése) (COMAND Online)
RZiel des Links anzeigenZiel des Links anzeigen (Link céljának
megjelenítése)
RSchriftgradSchriftgrad (Betűméret)
RZeichenkodierungZeichenkodierung (Karakterkódolás)
Böngészési előzmények törlése
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+®* Einstel‐Einstel‐lungenlungen (Beállítások)
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®* Eins‐Eins‐tellungentellungen (Beállítások)
X Válassza ki a Private Daten löschenPrivate Daten löschen
(Személyes adatok törlése) lehetőséget.
Megjelenik egy menü. A pont # az aktuális
beállítást mutatja.

A következő lehetőségek közül választhat:
RAlleAlle (Összes)
RCacheCache (Gyorsítótár)
RCookiesCookies (Sütik)
RBesuchte WebseitenBesuchte Webseiten (Felkeresett webolda-
lak)
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X Válasszon ki egy lehetőséget.
vagy
X Kapcsolja be O vagy ki ª a Beim Been‐Beim Been‐den alles löschenden alles löschen (Összes törlése befeje-
zéskor) lehetőséget.

Internetes kedvencek beállítása
Multimédia-rendszer:
X COMAND Online:+®
X Audio 20:+ Tel/Tel/ (Tel/)®
Könyvjelző létrehozása
X Válassza ki a wwwwww (www) lehetőséget.
X Írja be a webcímet (URL) és a nevet a karak-
tersor segítségével, majd válassza ki az
b lehetőséget.

X Könyvjelző hozzáadása: Nyomja meg a
% gombot.

X COMAND Online: Válassza ki a3 lehető-
séget.

X Audio 20: Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a Zu Lesezeichen hinzufügenZu Lesezeichen hinzufügen
(Hozzáadás a könyvjelzőkhöz) lehetőséget
(Y oldal: 202).

Könyvjelző kiválasztása
X Válassza ki a Meine LesezeichenMeine Lesezeichen (Könyv-
jelzőim) lehetőséget.

X Válassza ki a könyvjelzőt.
Könyvjelző szerkesztése
X Válassza ki a Meine LesezeichenMeine Lesezeichen (Könyv-
jelzőim) lehetőséget.

X Válassza ki a könyvjelzőt.
X COMAND Online: Válassza ki a BearbeitenBearbeiten
(Szerkesztés) lehetőséget.

X Audio 20: Válassza ki aG lehetőséget.
X Audio 20: Válassza ki a BearbeitenBearbeiten (Szer-
kesztés) lehetőséget.
Megjelenik egy beviteli menü.

X Írja be a webcímet (URL) és a nevet a karak-
tersor segítségével.

Könyvjelző törlése
X Válassza ki a Meine LesezeichenMeine Lesezeichen (Könyv-
jelzőim) lehetőséget.

X Válassza ki a könyvjelzőt.
X Válassza ki a LöschenLöschen (Törlés) lehetőséget.
X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.

Webböngésző bezárása
X Válassza ki a böngésző menüjében a%
lehetőséget (Y oldal: 202).

vagy
X Tartsa két másodpercnél hosszabb ideig
lenyomva a% gombot.
Megjelenik egy arra vonatkozó kérdés, hogy
tényleg be akarja-e zárni az internetbön-
gészőt.

X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.

Adathordozók

Információ a médiaüzemmódról

G FIGYELEM
Ha menet közben kezeli az adathordozókat,
az elvonhatja figyelmét a közlekedés esemé-
nyeiről. Ezenfelül elveszítheti uralmát a gép-
kocsi felett. Balesetveszély áll fenn!
Az adathordozókat kizárólag a gépkocsi álló
helyzetében kezelje.

Engedélyezett fájlrendszerek:
RISO9660/Joliet a CD adathordozóknál,
RCOMAND Online: UDF a DVD-video adathor-
dozóknál,
RFAT16, FAT32, exFAT és NTFS az SD-kár-
tyáknál és az USB-tárolóeszközöknél.

Támogatott adathordozók:
RCD-audio, CD-R és CD-RW,
RCOMAND Online: DVD-R, DVD-V és DVD-
RW,
RSD-kártya,
RUSB-tárolóeszközök.

i A multimédia-rendszer összesen max.
50 000 támogatott formátumú fájlt kezel.

Támogatott fájlformátumok:
RMP3,
RWMA,
RCDA,
RAAC formátumok.

i A rendelkezésre álló zenei fájlok kódolásá-
nak, mintavételezési frekvenciájának és ada-
tátviteli sebességének sokfélesége miatt a
lejátszás nem mindig garantálható.
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i A kereskedelmi forgalomban kapható USB-
eszközök sokfélesége miatt nem garantál-
ható az összes USB-eszköz lejátszása.

i Másolásvédett zenei fájlok vagy DRM
segítségével kódolt fájlok nem játszhatók le.

i Az MP3-lejátszónak támogatnia kell a
médiaátviteli protokollt (MTP, Media Trans-
fer Protocol).

Audioüzemmód

CD vagy DVD behelyezése és kivétele –
COMAND Online
X Behelyezés: Nyomja meg a þ gombot.
A már a lejátszóban lévő adathordozót a
készülék kiadja.

X Helyezze az adathordozót a nyomtatott olda-
lával felfelé az adathordozó-rekeszbe.
Ha a CD- vagy DVD-üzemmódot a Média
menüben indítja, megjelenik a megfelelő
menü. Amennyiben a CD-t vagy DVD-t egy
másik alkalmazásból indítja (pl. a navigáció-
ból), a kijelzés nem változik.
i A másolásvédelemmel ellátott adathordo-
zókat a lejátszó nem mindig tudja lejátszani.

X Kivétel: Nyomja meg a þ gombot.

CD behelyezése és kivétele – Audio 20
X Behelyezés: Nyomja meg a þ gombot.
A már a lejátszóban lévő adathordozót a
készülék kiadja.

X Helyezze az adathordozót a nyomtatott olda-
lával felfelé az adathordozó-rekeszbe.
Ha már be van kapcsolva valamelyik média-
lejátszás funkció, akkor az megszakad, és
megjelenik a CD főmenüje. Más funkció (pl.
navigáció) üzemeltetése közben nem vált át
a kijelzés.
i A másolásvédelemmel ellátott adathordo-
zókat a lejátszó nem mindig tudja lejátszani.

X Kivétel: Nyomja meg a þ gombot.

Gracenote média-adatbázis

A Gracenote, a Gracenote logó és felirat az
USA-ban és/vagy más országokban a Grace-
note, Inc. márkái vagy regisztrált márkái.
A multimédia-rendszer merevlemezén a Grace-
note (Emeryville, Kalifornia, USA) zenefelisme-
rési technológia egyik változata található. Ezt
arról a logóról ismeri fel, amely bizonyos kijel-
zők jobb alsó részén látható. Amennyiben az
audio-CD nem tartalmaz CD-szöveget, a multi-
média-rendszer CD-üzemmódban a Gracenote
média-adatbázis segítségével képes felismerni
az ismeretlen zeneszámokat.
Az Internet Update von MetadatenInternet Update von Metadaten
(Metaadatok frissítése az interneten keresztül)
lehetőséggel utólag betöltheti az audio-CD
hiányzó adatait (pl. borító, cím) a belső Grace-
note adatbázisba.
Ehhez internetkapcsolattal kell rendelkeznie
(Y oldal: 201).
Multimédia-rendszer:
X+ MedienMedien (Média)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)

X Válassza ki az Internet Update vonInternet Update vonMetadatenMetadaten (Metaadatok frissítése az inter-
neten keresztül) lehetőséget.
A rendszer kapcsolódik a Gracenote szerver-
hez. A hiányzó adatokat a rendszer letölti,
tárolja és megjeleníti a médiakijelzőn.
Amennyiben a hiányzó adatokat nem sike-
rült letölteni vagy nincs internetkapcsolat,
megjelenik az erre vonatkozó hibaüzenet.

SD-kártya behelyezése és kivétele

G FIGYELEM
Az SD-kártyák apró alkatrészek. Ezek
könnyen lenyelhetők és fulladást okozhat-
nak. Sérülésveszély vagy akár életveszély áll
fenn!
Az SD-kártyát őrizze olyan helyen, ahová a
gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha egy
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SD-kártyát lenyeltek, azonnal kérjen orvosi
segítséget.

! Ha már nem használja az SD-kártyát,
vegye ki a készülékből, és távolítsa el a gép-
kocsiból. A magas hőmérséklet károsíthatja
a kártyát.

Behelyezés
X Csúsztassa be az SD-kártyát az SD-kártya
nyílásba, amíg nem reteszelődik. A kártya
érintkezőkkel ellátott oldalának a gépkocsi-
vezető felé kell néznie. A rendszer lejátssza
a lejátszható zenei fájlokat.

Kivétel
X Nyomja meg az SD-kártyát.
X Vegye ki az SD-kártyát.

Audioüzemmód áttekintése

: Adathordozón található médiafájlok megje-
lenítése

; Médiafájl sorszáma és a médiafájlok
darabszáma a médiafájl-listában

= Előadó neve és album címe
? Idő numerikus megjelenítése
A Idő grafikus megjelenítése
B Borító megjelenítése (amennyiben elér-

hető)

USB-eszköz csatlakoztatása
Két USB-csatlakozó található a kezelőegység
alatti tárolórekeszben.
X Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-csat-
lakozóhoz.

A lejátszható zenei fájlokat a rendszer csak
akkor játssza le, ha a hozzá tartozó Média
menü be van kapcsolva.
i Az MP3-lejátszónak támogatnia kell a
médiaátviteli protokollt (MTP, Media Trans-
fer Protocol).

Médiafájl kiválasztása
Médiafájlok léptetésével
X A Média menüben forgassa el a kontrollert
vagy röviden tolja9 vagy8 irányba.

Aktuális médiafájl-listán keresztül
X Nyomja meg a kontrollert a menüben.
Megjelenik a kategórialista.

X Válassza ki az aktuális médiafájl-listát.
X Válassza ki a kívánt médiafájlt.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása
Multimédia-rendszer:
X+ MedienMedien (Média)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)

COMAND Online: Hasonló médiafájlok
lejátszása
X Válassza ki az Ähnliche Titel abspielenÄhnliche Titel abspielen
(Hasonló médiafájlok lejátszása) lehetősé-
get.
A rendszer létrehoz egy hasonló médiafáj-
lokból álló médiafájl-listát, és lejátssza azt.

Lejátszási mód
X Válassza ki az AbspielmodusAbspielmodus (Lejátszási
mód) lehetőséget.

X Válassza ki a Normale TitelfolgeNormale Titelfolge (Normál
lejátszási sorrend) lehetőséget.
Az aktuális médiafájl-listát a rendszer az
adathordozón szereplő sorrendben játssza
le.

X Válassza ki a Titelliste-MixTitelliste-Mix (Médiafájl-
lista véletlenszerű lejátszása) lehetőséget.
Ekkor az aktuális médiafájl-listát a rendszer
véletlenszerű sorrendben játssza le.

X Válassza ki a Medium-MixMedium-Mix (Véletlenszerű
lejátszás adathordozóról) lehetőséget.
Ekkor a rendszer az adathordozón szereplő
médiafájlokat véletlenszerű sorrendben
játssza le.
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Szüneteltetés és lejátszás funkció
X Lejátszás szüneteltetése: Audio- vagy
videoüzemmódban tolja el a kontrollert6
irányba.

X Válassza ki a Média menüsorban aË
lehetőséget.
A lejátszás ekkor megszakad. A kijelzés
Ì jelzésre vált.

X Lejátszás folytatása: Audio- vagy videoüze-
mmódban tolja el a kontrollert6 irányba.
Megjelenik a Média menüsor.

X Válassza ki a Média menüsorban aÌ
lehetőséget.
A lejátszás a megszakítás helyétől folytató-
dik. A kijelzésË jelzésre vált.

Médiakeresés
Multimédia-rendszer:
X+ MedienMedien (Média)* SucheSuche (Keresés)
A csatlakoztatott médiaforrásoktól és a fájlok-
tól függően a következő kategóriák közül
választhat:
RAktuelle TitellisteAktuelle Titelliste (Aktuális médiafájl-
lista)
ROrdnerOrdner (Mappa)
RAuswahl nach CoverAuswahl nach Cover (Borító szerinti kivá-
lasztás)
RStichwortsucheStichwortsuche (Kulcsszavas keresés)
RWiedergabelistenWiedergabelisten (Lejátszási listák)
RInterpretenInterpreten (Előadók)
RAlbenAlben (Albumok)
RTitelTitel (Cím)
RMusikrichtungenMusikrichtungen (Zenei irányzatok) (Audio
20)
RGenresGenres (Stílusok) (COMAND Online)
RJahrJahr (Év)
RKomponistenKomponisten (Zeneszerzők)
RVideosVideos (Videók) (COMAND Online)
RFotosFotos (Fényképek)
RPodcastsPodcasts (Podcastok)
RHörbücherHörbücher (Hangoskönyvek)

Médiacsatlakozó

Tudnivalók a médiacsatlakozóval kap-
csolatban
A médiacsatlakozó egy univerzális csatlakozási
hely hordozható audiokészülékek és videoké-
szülékek számára. A multimédia-rendszer két
USB-csatlakozóval van felszerelve.
Az USB-csatlakozókat a kartámasz alatti táro-
lórekeszben találja (Y oldal: 87).

Támogatott készülékek
A médiacsatlakozón keresztül a következő
adathordozókat csatlakoztathatja:
RiPod®,
RiPhone®,
RiPad®,
RMP3-lejátszók,
RUSB-eszközök.
A részleteket és a támogatott készülékek listá-
ját a https://www.mercedes-benz.com/
connect weboldalon találja. Kövesse a „Media
Interface” (Médiacsatlakozó) című pontban
található útmutatót.

Médiacsatlakozó bekapcsolása
X Csatlakoztassa az adathordozót az 1. vagy a
2. USB-csatlakozóhoz.

X Válassza ki az 1. médiacsatlakozó vagy a
2. médiacsatlakozó menüjét.
Ha az eszközön lejátszható médiafájlok
találhatók, a multimédia-rendszer lejátssza
azokat.
Amikor eltávolítja a készüléket, megjelenik aKein Gerät verbundenKein Gerät verbunden (Nincs csatlakoz-
tatva készülék) üzenet.
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Médiacsatlakozó áttekintése

: Aktív adathordozó kijelzése
; Adathordozón található médiafájlok megje-

lenítése
= Médiafájl sorszáma és a médiafájlok

darabszáma a médiafájl-listában
? Idő numerikus megjelenítése
A Idő grafikus megjelenítése
B Borító megjelenítése (amennyiben elér-

hető)

Bluetooth® Audio,

Tudnivalók a Bluetooth® Audio rend-
szerrel kapcsolatban
A Bluetooth®-audiokészüléket meg kell keres-
nie és engedélyeznie kell (Y oldal: 208), ami-
kor először használja együtt a multimédia-
rendszerrel.

Bluetooth®-audiokészülék keresése és
engedélyezése
Feltételek
RA multimédia-rendszeren be van kapcsolva a
Bluetooth® funkció (Y oldal: 158).

A Bluetooth®-audiokészüléken ellenőrizze a
következőket (lásd a gyártó kezelési útmutató-
ját):
RA Bluetooth®-audiokészüléknek támogatnia
kell a Bluetooth® A2DP és AVRCP audiopro-
filokat.
RA Bluetooth®-készüléknév előre meg van
adva, de általában meg lehet változtatni. A
Bluetooth®-készülék egyértelmű kiválasztá-
sához azt javasoljuk, hogy módosítsa a

készüléknevet (lásd a Bluetooth®-audioké-
szülék kezelési útmutatóját).
RA Bluetooth®-audiokészüléknek „látható-
nak” kell lennie a többi készülék számára.

Multimédia-rendszer:
X+ MedienMedien (Média)* BluetoothBluetoothAudioAudio (Bluetooth Audio)
X COMAND Online: Válassza ki a Gerät ver‐Gerät ver‐bindenbinden (Készülék csatlakoztatása) lehetősé-
get.

X Audio 20: Válassza ki a OptionenOptionen lehetősé-
get.

X Audio 20: Válassza ki a Bluetooth Audio-Bluetooth Audio-GeräteGeräte (Bluetooth-audiokészülékek) lehető-
séget.

X Válassza ki az Audio-Geräte suchenAudio-Geräte suchen
(Audiokészülékek keresése) lehetőséget.
Megjelenik egy megfelelő üzenet.

X Válassza ki a Suche startenSuche starten (Keresés indí-
tása) lehetőséget.
A multimédia-rendszer hatótávolságon belül
lévő Bluetooth®-audiokészülékeket kezd
keresni, és felveszi azokat a Bluetooth®-
készüléklistába.

X Válassza ki a Bluetooth®-audiokészüléket.
1. lehetőség: Secure Simple Pairing (bizton-
ságos egyszerű párosítás)
A multimédia-rendszeren és a mobiltelefonon
is megjelenik egy-egy kód (Y oldal: 178).
X Ha a kódok azonosak, nyugtázza azokat a
Bluetooth®-audiokészüléken.

2. lehetőség: Jelszó megadása
Megjelenik a jelszó beviteli menüje
(Y oldal: 178).

Bluetooth® Audio bekapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+ MedienMedien (Média)
X Válassza ki a menüben a Bluetooth AudioBluetooth Audio
(Bluetooth Audio) lehetőséget.
A multimédia-rendszer aktiválja a Blue-
tooth®-audiokészüléket, amennyiben azt
korábban már engedélyezte. Ezután megje-
lenik a Főmenü (Y oldal: 209). A lejátszás
elindul.
Ha a Kein Bluetooth Audio-Gerät ver‐Kein Bluetooth Audio-Gerät ver‐bundenbunden (Nincs csatlakoztatva Bluetooth-
audiokészülék) üzenet jelenik meg, először
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meg kell keresnie és engedélyeznie kell a
Bluetooth®-audiokészüléket (Y oldal: 208).

Bluetooth® Audio áttekintése

: Hangátvitel állapota (a Bluetooth®-audio-
készüléktől függően a médiafájl neve és az
előadó is)

; Adathordozó helye az adathordozók listájá-
ban

= Hangzásbeállítások
? Készüléklista
A Lejátszás megállításaË vagy elindítása

Ì
B Csatlakoztatott Bluetooth®-audiokészülék

neve (példa)
C Lehetőségek menü

Bluetooth®-audiokészülék engedélye-
zésének megszüntetése (kijelentke-
zés)
X Válassza ki a Bluetooth®-készüléklistából a
kívánt Bluetooth®-audiokészüléket.

X Válassza ki aG lehetőséget.
X Válassza ki a DeautorisierenDeautorisieren (Engedélye-
zés visszavonása) lehetőséget.

X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.
A rendszer törli a készüléket a Bluetooth®-
készüléklistából.

DVD üzemmód – COMAND Online

DVD-lejátszás feltételei
A multimédia-rendszer a következő feltételek-
nek megfelelő, szabványos DVD-videókat
képes lejátszani:
R2-es regionális kód (Európa és Japán) vagy
0-s regionális kód (nincs regionális kód),
RPAL- vagy NTSC-szabvány.
A megfelelő specifikációkat általában magán a
DVD-n vagy a tokon találhatja meg.
Az olyan DVD-k esetében, amelyek nem felel-
nek meg a szabványnak, lejátszási problémák
adódhatnak.

i Tartsa be a következő útmutatásokat:
RMás regionális kóddal ellátott DVD-videó-
kat is lejátszhat, feltéve, hogy azokat PAL-
vagy NTSC-szabvány szerint gyártották.
Más regionális kóddal ellátott DVD-videók
esetén egy erre vonatkozó üzenet jelenik
meg.
RHa a DVD-ket nem az adott országban
használt színinformáció-átviteli módnak
(PAL- vagy NTSC-szabvány) megfelelően
játssza le, akkor kép-, hang- vagy egyéb
lejátszási problémák léphetnek fel.

DVD-vezérlési lehetőségek
A DVD üzemmódban négy vezérlőmenü áll ren-
delkezésre.
A legtöbb DVD-n található saját vezérlőmenü.
A DVD saját vezérlőmenüjét közvetlenül a
kontrollerrel vagy a DVD-funkciókon keresztül
kezelheti.

Vezérlőmenü és
funkció

Kezelés

RDVD saját vezérlő-
menüje
Cím, jelenet,
nyelv, felirat ...
kiválasztása

Vezérlés a kontroller
segítségével

ROptionenOptionen (Lehe-
tőségek) menü
Fényerő, kont-
raszt, szín, formá-
tum, videobeállítá-
sok kiválasztása

Vezérlés a menüso-
ron keresztül Optio‐Optio‐nennen (Lehetőségek)
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Vezérlőmenü és
funkció

Kezelés

RVideó menü
Jelenet kiválasz-
tása, előre- vagy
hátrapörgetés

Teljes képernyős
üzemmódban tolja el
a kontrollert6
irányba

RDVD-funkciók
Cím, jelenet,
nyelv, felirat ...
kiválasztása

Teljes képernyős
üzemmódban nyomja
meg a kontrollert

DVD üzemmód bekapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+ MedienMedien (Média)
X Helyezzen be egy DVD-t (Y oldal: 205).

Teljes képernyős DVD üzemmód
Multimédia-rendszer:
X+ MedienMedien (Média)
X Tolja el a kontrollert5 irányba.
Ekkor eltűnik a főfunkciósor és a menüsor.
Megjelenik a teljes képernyő szimbóluma.

X Nyomja meg a kontrollert.
Megjelenik a teljes képernyős üzemmód.

Videobeállítások elvégzése
Multimédia-rendszer:
X+ MedienMedien (Média)* OptionenOptionen
(Lehetőségek)

A lejátszott DVD-hez a következő képformátu-
mok állnak rendelkezésre:
RAutomatischAutomatisch (Automatikus)
R16:916:9 (16:9)
R4:34:3 (4:3)
RZoomZoom (Nagyítás)
X Válasszon ki egy képformátumot.
Dinamikus képoptimalizálás
X Kapcsolja be O vagy ki ª a DynamischeDynamischeBildoptimierungBildoptimierung (Dinamikus képoptimali-
zálás) lehetőséget.

Kép kézi optimalizálása
X Válassza ki a HelligkeitHelligkeit (Fényerő), aKontrastKontrast (Kontraszt) vagy a FarbeFarbe (Szín)
lehetőséget.
Ekkor megjelenik egy skála tolókával.

X Állítsa be az értéket.

Videó menü

Videó menü áttekintése

: Adathordozó típusa
; Aktuális médiafájl
= DVD-alapkijelzés menüsorainak megjelení-

tése
? Aktuális jelenet
A Médiafájlból eltelt idő

Videó menü kezelése
X Videó menü megjelenítése: Tolja el a
kontrollert a teljes képernyős videó üzem-
módban6 irányba.

X Videomenü elrejtése: Tolja el a kontrollert
5 irányba.

X Következő vagy előző jelenet kiválasz-
tása: Forgassa el a kontrollert jobbra vagy
balra.

X Gyors előre- vagy hátrapörgetés: Tolja el
a kontrollert9 vagy8 irányba, és
tartsa ebben a helyzetben addig, amíg el
nem éri a kívánt helyet.

X DVD-alapkijelzés menüsorainak megjele-
nítése: Nyomja meg a kontrollert.
A Videó menü eltűnik, és megjelenik a DVD-
alapkijelzés.
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DVD-funkciók

DVD-funkciók áttekintése

: DVD vezérlőmenüjének aktiválása
; DVD-funkciók elrejtése
= DVD-alapkijelzés megjelenítése
? Bevitel nyugtázása a vezérlőmenüben
A Navigálás a DVD-listákban
B Ugrás a jelenet elejére
C Kamera látószögeinek megjelenítése
D Felirat megjelenítése
E Nyelv kiválasztása
F Megállítás funkció
G Szünet funkció

DVD-funkciók megjelenítése és elrejtése
X Megjelenítés: Teljes képernyős üzemmód-
ban nyomja meg a kontrollert.
Megjelenik a DVD-funkciók menüje.

X Elrejtés: A DVD-funkciókban válassza ki a
& lehetőséget.

X DVD-alapkijelzés megjelenítése:
A DVD-funkciókban válassza ki aß lehe-
tőséget.

DVD-funkciók kezelése
X Teljes képernyős üzemmódban nyomja meg
a kontrollert.
Megjelenik a DVD-funkciók menüje.
Ha a nyilak a felső menüsorban aktívak,
akkor navigálhat a DVD vezérlőmenüjében.

X A menüben való navigációhoz válassza ki a
XZ¬Y nyilak egyikét.
A jelölés a kiválasztott nyílra kerül.

X Válassza ki a menüpontot.
A rendszer kijelöli a nyíl irányában lévő
következő menüpontot.

X Forgassa el a kontrollert, amíg ki nem jelölte
azb lehetőséget.

X Nyomja meg a kontrollert.
A rendszer lejátssza a kiválasztott jelenetet
a DVD-ről.

X DVD-funkciók elrejtése: Válassza ki a&
lehetőséget.

Képnézegető

Általános megjegyzések
Ha az adathordozó képeket tartalmaz, megte-
kintheti azokat a multimédia-rendszer kijelző-
jén.
A következő adathordozókat és képformátu-
mokat támogatja a készülék:
Radathordozók: Media Register (COMAND
Online), DVD (COMAND Online), CD, USB-
eszközök, SD-kártyák,
R képformátumok: JPEG, JPG, BMP, PNG.
A max. képfelbontás 20 megapixel.
COMAND Online: Menet közben a vezetőolda-
lon nincs lehetőség képek megjelenítésére.
Audio 20: Menet közben nincs lehetőség
képek megjelenítésére.

Képek megjelenítése
X Médiaüzemmódban tolja el a kontrollert6
irányba.

X Válassza ki a SucheSuche (Keresés) lehetőséget.
Megjelenik a kategórialista.

X Válassza ki a FotosFotos (Fényképek) lehetősé-
get.
Megjelenik egy könyvtárlista. Megjelenítheti
a mappákat és a képfájlokat.

X Válasszon ki egy mappát vagy egy képet.
i COMAND Online: Más adathordozókon is
kereshet képeket (Y oldal: 211).

Képek keresése más adathordozókon
– COMAND Online
X Tolja el a könyvtárlistában a kontrollert8
irányba.
Megjelenik a készüléklista.

X Válassza ki a képfájlokat tartalmazó adat-
hordozót.
Megjelenik egy könyvtárlista. Megjelenítheti
a mappákat és a képfájlokat.

X Válasszon ki egy mappát vagy egy képet.
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Diavetítés elindítása és befejezése
X Diavetítés elindítása: A kép megjelenítése
során nyomja meg a kontrollert.
Megjelenik a Kép menü.

X Válassza ki a Diashow startenDiashow starten (Diavetítés
elindítása) lehetőséget.

X Diavetítés befejezése: Nyomja meg a kont-
rollert.
Megjelenik a Kép menü.

X Válassza ki a Diashow beendenDiashow beenden (Diavetítés
befejezése) lehetőséget.

Képnézet váltása
X Nyomja meg a kontrollert.
Megjelenik a Kép menü.

X Válassza ki az Im Uhrzeigersinn drehenIm Uhrzeigersinn drehen
(Elforgatás az óramutató járásával egyező
irányba) lehetőséget.
A kép 90 fokkal elfordul.

X Válassza ki a Gegen den UhrzeigersinnGegen den Uhrzeigersinndrehendrehen (Elforgatás az óramutató járásával
ellentétes irányba) lehetőséget.
A kép 90 fokkal elfordul.

X Válassza ki a Zoom InZoom In (Nagyítás) lehetősé-
get.
A kép nagyítva látszik.
A kép nagyítását követően eltolható a meg-
jelenő képrészlet.

X Képrészlet eltolása: Tolja el a kontrollert
4 és1 irányba.

X Visszatérés az eredeti mérethez: Nyomja
meg a kontrollert.

vagy
X Nyomja meg a% gombot.

Képnézegető bezárása
X A kép megjelenítése során nyomja meg a
kontrollert.
Megjelenik a menü.

X Válassza ki a Bildbetrachter schließenBildbetrachter schließen
(Képnézegető bezárása) lehetőséget.
A multimédia-rendszer visszatér a legutóbb
megnyitott médialejátszáshoz.

Rádió

Rádió bekapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)
X Alternatív lehetőség: Nyomja meg a $
gombot. Megjelenik a Rádió menü. A leg-
utóbb beállított frekvenciatartományban leg-
utoljára beállított adót hallja.

Rádió áttekintése

: Kiválasztott rádióadó kijelzése
; Fő kijelzőmező a fogható adókkal és az

azokhoz tartozó információval

Frekvenciasáv beállítása
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)
X Nyomja meg a kontrollert.
Ekkor megjelenik egy menü, és a követke-
zők közül választhat: FM RadioFM Radio (FM-rádió)
vagy FM/DAB RadioFM/DAB Radio (FM/DAB rádió), AMAMRadioRadio (AM rádió), Radio SenderspeicherRadio Senderspeicher
(Rádióadótár) és Info zu RadioInfo zu Radio (Rádióin-
formáció).

X Válasszon ki egy frekvenciasávot.

Rádióadó beállítása
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)
X Rádióüzemmódban forgassa el a kontrollert.
X Válasszon ki egy adót.
Ha az adó továbbítja a megfelelő információ-
kat, az adó neve alatt megjelenik az aktuális
adás címe. Az adó neve mellett az idővonal
látható az előrehaladást jelző sávval.

212 Adathordozók
M
ul
tim

éd
ia
-re

nd
sz
er
ek



Rádióadó-lista megnyitása
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)

X Válassza ki az Aktuelle SenderlisteAktuelle Senderlistemit EPGmit EPG (Aktuális adólista Elektronikus
műsorújsággal) lehetőséget.

Rádióadó keresése
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)

X Válassza ki a DirekteingabeDirekteingabe (Közvetlen
bevitel) lehetőséget.
Ekkor megjelenik egy kiegészítő menü.

X URH-rádióüzemmód: Válassza ki az FM/FM/
DAB FrequenzDAB Frequenz (FM/DAB frekvencia) vagy
az FM FrequenzFM Frequenz (FM frekvencia) lehetősé-
get.

X Adja meg a frekvenciát.
X RH-/KH-rádióüzemmód: Válassza ki az AMAM
FrequenzFrequenz (AM frekvencia) lehetőséget.

X Adja meg a frekvenciát.
X Adótár: Válassza ki a Radio Senderspei‐Radio Senderspei‐
chercher (Rádióadótár) lehetőséget.

X Adja meg a kívánt adó adótárát.

Rádióadó tárolása
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)* SpeicherSpeicher (Memó-
ria)

X Válassza ki az Aktuellen Sender spei‐Aktuellen Sender spei‐chernchern (Aktuális adó tárolása) lehetőséget.
X Válassza ki a kívánt memóriabejegyzés
helyét.

X Válassza ki a Senderspeicher bearbeitenSenderspeicher bearbeiten
(Adótár szerkesztése) lehetőséget.

X Válassza ki a memóriabejegyzés helyét.
Ez lehet egy már foglalt memóriahely is,
amelyet a rendszer az aktuális adóval felülír.

X Tolja el a kontrollert9 irányba.
Ekkor megjelenik egy kiegészítő menü.

X Válassza ki az Aktuellen Sender spei‐Aktuellen Sender spei‐chernchern (Aktuális adó tárolása) lehetőséget.
Az éppen beállított adót a rendszer a kivá-
lasztott helyen tárolja. Hangjelzés kíséri a
sikeres memóriabejegyzést.

Rádióadótár szerkesztése
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)* SpeicherSpeicher (Memó-
ria)* Senderspeicher bearbeitenSenderspeicher bearbeiten
(Adótár szerkesztése)

X Válassza ki a kívánt bejegyzést.
X Tolja el a kontrollert9 irányba.
Adó törlése:
X Válassza ki a Markierten Sender löschenMarkierten Sender löschen
(Kijelölt adó törlése) lehetőséget.

X Válassza ki a JaJa (Igen) lehetőséget.
Adó áthelyezése
X Válassza ki a Markierten Sender vers‐Markierten Sender vers‐chiebenchieben (Kijelölt adó áthelyezése) lehetősé-
get.

X Mozgassa át a kijelölt adót az új helyre.

Frekvencia rögzítése funkció
Multimédia-rendszer:
+ RadioRadio (Rádió)* OptionenOptionen (Lehető-
ségek)* SenderverfolgungSenderverfolgung (Adókövetés)
X Válassza ki a Frequenz fixFrequenz fix (Frekvencia
rögzítése) lehetőséget.
A multimédia-rendszer rossz vétel esetén is
megtartja a beállított frekvenciát.

Zeneszám címkézése
Ha az adásszolgáltatók feldolgozzák a megfe-
lelő információt, akkor ezzel a funkcióval a pil-
lanatnyilag lejátszott zeneszámhoz tartozó
információt átviheti egy Apple®-készülékre. Ezt
követően az iTunes Store®-ban beszerezheti a
hangfájlt.
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)

X Válassza ki a Diesen Titel taggenDiesen Titel taggen
(Médiafájl címkézése) lehetőséget.
A rendszer tárolja a médiafájlra vonatkozó
információt.
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Közlekedési hírek bemondásának beál-
lítása
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)* OptionenOptionen (Lehe-
tőségek)*

X Kapcsolja be O vagy ki ª a TATA (Közleke-
dési hírek) lehetőséget.
Ha be van kapcsolva a közlekedési rádió-
adás, a TATA (Közlekedési hírek) szimbólum
látható az állapotjelző sorban.

Rádiószöveg be- és kikapcsolása
Multimédia-rendszer:
X+ RadioRadio (Rádió)
X Válassza ki az InfoInfo (Információ) lehetősé-
get.
Amennyiben az adó támogatja ezt a funk-
ciót, kiegészítő információ jelenik meg.
Ha rendelkezésre áll, megjelenik a követ-
kező információ:
Rrádióadó rövidített elnevezése,
Rpillanatnyilag lejátszott médiafájl,
Réppen lejátszott médiafájl előadója,
Raktuális műsorra vonatkozó információ,
Raz adó forródrótjának telefonszáma vagy
az aktuális rövid hírek.

Hangzás

Hangzásbeállítások

Hangzás menü megnyitása
Az egyes audio- vagy videoforrások lejátszásá-
hoz különböző hangzásbeállításokat adhat
meg. Az egyes üzemmódokhoz tartozó Hang-
zás menüt a kívánt üzemmód menüjében nyit-
hatja meg.
X Médiaüzemmódban tolja el a kontrollert6
irányba.
Megjelenik a menüsor.

X Válassza ki aà szimbólumot a menüsor-
ban.
Ekkor megjelenik egy menü a legutóbb meg-
nyitott beállítással.

Hangzás menü áttekintése

Funkció Lehetőségek

Hangszínszabályozó Magas, közepes és
mély hangok beállí-
tása

Balansz és első-
hátsó balansz

Hangzás középpont-
jának eltolása:
jobbra vagy balra és
előre vagy hátra

Magas, közepes és mély hangok beállí-
tása
X Nyissa meg a Hangzás menüt (Y oldal: 214).
X Válassza ki az EqualizerEqualizer (Hangszínszabá-
lyozó) lehetőséget.

X Tolja el a kontrollert6 irányba.
Aktívvá válnak a magas, közepes és mély
hangok forgó menüi.

X Végezze el a beállítást.

Balansz/első-hátsó balansz beállítása
X Nyissa meg a Hangzás menüt (Y oldal: 214).
X Válassza ki a Balance/FaderBalance/Fader (Balansz/
első-hátsó balansz) lehetőséget.

X Tolja el a kontrollert6 irányba.
X Nyomja meg a kontrollert.
A balansz és az első-hátsó balansz forgó
menüi bekapcsolnak.

X Végezze el a balansz és az első-hátsó
balansz beállítását.
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Áttekintés

COMAND Online rendszerrel felszerelt gép-
kocsik: A LINGUATRONIC beszédvezérlésű
rendszerrel a gépkocsi kivitele szerint a követ-
kező rendszereket kezelheti:
Rtelefon,
Rnavigáció,
Rcímjegyzék,
Raudiorendszer (rádió, CD-/DVD-lejátszó,
memóriakártya, merevlemez, médiacsatla-
kozó, USB, Bluetooth® Audio),
RTV és videó.
Audio 20 és Garmin® MAP PILOT rendszer-
rel felszerelt gépkocsik: Csak a Garmin®
MAP PILOT navigációs rendszert kezelheti.
i További információ a gyártó kiegészítő
kezelési útmutatójában található.

Kezelés a kormánykerék-nyomógom-
bokkal

A LINGUATRONIC a gyújtás bekapcsolását
követően kb. fél perc elteltével kerül üzemkész
állapotba.

ó A LINGUATRONIC rendszer-
rel folytatott párbeszéd indí-
tása

ñ A LINGUATRONIC rendszer-
rel folytatott párbeszéd
befejezése

X Halkabbra állítás szóbeli uta-
sítások kiadása közben

W Hangosabbra állítás szóbeli
utasítások kiadása közben

8 Némításfunkció

Párbeszéd lefolytatása

X Párbeszéd indítása: Nyomja meg a multi-
funkciós kormánykeréken találhatóó
gombot.
A figyelmeztető hangjelzés elhangzása után
kimondható az utasítás.

X Bevitel korrigálása: Mondja ki a Correc‐Correc‐
tiontion (Korrigálás) szóbeli utasítást.
Felszólítás történik az ismételt bevitelre.

X Bejegyzés kiválasztása a kiválasztólistá-
ban: Mondja ki a sor számát vagy a tartal-
mat.

X Lapozás a kiválasztólistában : Mondja ki a
ContinueContinue (Tovább) vagy BackBack (Vissza) szó-
beli utasítást.

A LINGUATRONIC a PausePause (Szünet) szóbeli
utasítással bármikor félbeszakítható. A LIN-
GAUATRONIC az CancelCancel (Megszakítás) szóbeli
utasítással vagy a multifunkciós kormánykeré-
ken lévőñ gomb megnyomásával megsza-
kítható. A párbeszéd folytatásához vagy újbóli
megkezdéséhez nyomja meg a multifunkciós
kormánykeréken találhatóó gombot.
A szóbeli utasításokat úgy adja meg, hogy ne
tartson szünetet az egyes szavak között. Ha
nem létező szóbeli utasítást ad meg, a LIN-
GUATRONIC megkérdezi:
Rplease repeat (Tessék?)please repeat (Tessék?)
vagy
Rplease repeat your entry (Ismé‐please repeat your entry (Ismé‐telje meg a bevitelt!).telje meg a bevitelt!).
A LINGUATRONIC megerősíti a fontos szóbeli
utasításokat, és többértelmű bevitel esetén
útmutatásokat ad.

Utasításfajták

A LINGUATRONIC esetén a következő utasítás-
fajtákat különböztetjük meg:
RA globális utasítások bármikor előhívha-
tók, pl. a Help telephone (TelefonHelp telephone (Telefonsúgója)súgója) vagy a Help navigation (Navi‐Help navigation (Navi‐gáció súgója)gáció súgója) utasítás.
RA helyi utasítások csak az aktív alkalmazás
számára állnak rendelkezésre, pl. NextNextstation (Következő adó)station (Következő adó), ha a rádió be
van kapcsolva, vagy Next track (Követ‐Next track (Követ‐
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kező médiafájl)kező médiafájl), ha a CD/DVD be van
kapcsolva.
ROlyan utasítások, amelyek párbeszéd köz-
ben használhatók, pl. Yes (Igen)Yes (Igen) vagy OKOK.

Egyidejűleg egynél több alkalmazást is kezel-
het. Ha pl. fut egy navigációs és egy rádiós
alkalmazás is, mindkét alkalmazást kezelheti
egyidejűleg.

Számjegyek és betűk bevitele

Számjegyek bevitele:
RA számjegyek a zero (nulla)zero (nulla) értéktől anine (kilenc)nine (kilenc) értékig engedélyezettek.
RA telefonszámokat legalább három–öt szám-
jegyet tartalmazó számjegycsoportokban
mondja ki.

Betűzés:
RAz ábécé betűi, valamint a zero (nulla)zero (nulla) ésnine (kilenc)nine (kilenc) közötti számjegyek hasz-
nálhatók.
RA betűket öt–hét betűt tartalmazó csopor-
tokban adja meg.
RMinden egyes betűt jól érthetően ejtsen ki.

Nyelvbeállítás módosítása

A LINGUATRONIC nyelve a rendszernyelv
módosításával változtatható meg.
A következő nyelvek állíthatók be a LINGUAT-
RONIC rendszerben:
Rcseh,
Rdán,
Rnémet,
Rangol,
Rspanyol,
Rfrancia,
Rolasz,
Rholland,
Rlengyel,
Rportugál,
Rsvéd,
Rtörök.
Ha a fentiektől eltérő rendszernyelvet állít be,
a LINGUATRONIC az angol nyelvet fogja hasz-
nálni.

X Nyomja meg aØ gombot.
Megjelenik a Gépkocsi menü.

X A kontroller6 irányú eltolásával, elforga-
tásával és megnyomásával válassza ki aSystemeinstellungenSystemeinstellungen (Rendszerbeállítá-
sok) lehetőséget.
Megjelenik egy menü.

X A kontroller elforgatásával és megnyomásá-
val válassza ki a Sprache (Language)Sprache (Language)
(Nyelv) lehetőséget.

X Válassza ki a kívánt nyelvet.

Súgófunkciók

Akusztikus súgók
RAz optimális kezelésre vonatkozó infor-
mációért: Mondja ki a Hilfe Sprachbe‐Hilfe Sprachbe‐
dienung (Beszédvezérlés súgója)dienung (Beszédvezérlés súgója) uta-
sítást.
RAz aktuális alkalmazás esetén: Nyomja
meg a multifunkciós kormánykeréken talál-
hatóó gombot és mondja ki a HilfeHilfe(Súgó)(Súgó) utasítást.
RA párbeszéd további folytatásához:
Mondja ki párbeszéd közben a HilfeHilfe(Súgó)(Súgó) utasítást.
REgy bizonyos rendszer esetén: Mondja ki
a kívánt rendszer szóbeli utasítását, pl.Hilfe Telefon (Telefon súgója)Hilfe Telefon (Telefon súgója).

Súgóablak
A súgóablakkal időről időre megjelenítheti a
kijelzőn az elérhető szóbeli utasításokat. Amint
elkezd beszélni, a szóbeli utasítások eltűnnek
a kijelzőről.
X Súgóablak be- vagy kikapcsolása: Nyomja
meg aØ gombot.
Megjelenik a Gépkocsi menü.

X A kontroller6 irányú eltolásával, elforga-
tásával és megnyomásával válassza ki aSystemeinstellungenSystemeinstellungen (Rendszerbeállítá-
sok) lehetőséget.
Megjelenik egy menü.

X A kontroller elforgatásával és megnyomásá-
val válassza ki a LinguatronicLinguatronic (Linguatro-
nic) lehetőséget.
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X Válassza ki a HilfefensterHilfefenster (Súgóablak)
lehetőséget.

X A súgóablakot bekapcsolhatja O vagy
kikapcsolhatja ª.

Beszédfelismerés javítása

A LINGUATRONIC nem érti Önt:
RA LINGUATRONIC csak a vezetőülésből
működtethető.
RA szóbeli utasításokat összefüggően és
világosan adja ki, túlzott artikuláció nélkül.
RA szóbeli utasítások kiadásakor kerülje a
hangos zajokat. pl. a ventilátorét.
RTároláskor mindkét alkalommal azonos
módon hangsúlyozza a hangutasítást.

A rendszer nem ismeri fel valamelyik cím-
jegyzék-bejegyzést.
RÜgyeljen arra, hogy a címjegyzék-bejegyzés
értelmes legyen, pl. a vezetéknév és az utó-
név a megfelelő mezőben legyen.
RKerülje a rövidítések, felesleges szóközök és
speciális karakterek használatát.
RAmennyiben szükséges, tároljon beszéd-
függő hangutasítást.
RMondja ki a Read out contacts (Kapcso‐Read out contacts (Kapcso‐latok felolvasása)latok felolvasása) szóbeli utasítást.
RAmikor a kívánt nevet hallja, nyomja meg a
multifunkciós kormánykeréken található
ó gombot.

A rendszer nem ismeri fel valamelyik adó-
lista-bejegyzést:
RTároljon egy beszédfüggő hangutasítást az
adóhoz.
RMondja ki a Read out station listRead out station list(Adólista felolvasása)(Adólista felolvasása) szóbeli utasí-
tást.
RAmikor a kívánt adót hallja, nyomja meg a
multifunkciós kormánykeréken található
ó gombot.

Utólagos betanítás

Áttekintés
Az utólagos betanítás segítségével a LINGUAT-
RONIC rendszert a saját hangjához igazíthatja,
javítva ezzel a beszédfelismerést.

Az utólagos betanítást csak álló gépkocsinál
indíthatja el. Elindítás után a rendszer akuszti-
kus útmutatásokkal vezeti végig Önt a betaní-
táson.

i Előfordulhat, hogy az utólagos betanítás
használata esetén romlik más felhasználók
felismerése. Ha más felhasználók felisme-
rése az utólagos betanítás miatt jelentősen
leromlott, kapcsolja ki az utólagos betaní-
tást.

A utólagos betanítás két részből áll. Az első
részben a számjegyek, a másodikban pedig
bizonyos utasítások betanítása történik.
A rendszer bármikor visszaállítható a gyári
beállításokra.

i Az utólagos betanítást nem feltétlenül
szükséges teljes egészében elvégezni. Már a
számjegyek betanítása is jelentősen javítja a
felismerési arányt. A betanítás befejezhető
az első rész után.

Új utólagos betanítás indítása
X Nyomja meg aØ gombot.
Megjelenik a Gépkocsi menü.

X A kontroller6 irányú eltolásával, elforga-
tásával és megnyomásával válassza ki aSystemeinstellungenSystemeinstellungen (Rendszerbeállítá-
sok) lehetőséget.
Megjelenik egy menü.

X A kontroller elforgatásával és megnyomásá-
val válassza ki a LinguatronicLinguatronic (Linguatro-
nic) lehetőséget.

X Válassza ki a Neues NachtrainingNeues Nachtraining (Új utó-
lagos betanítás) lehetőséget.
Arra vonatkozó kérdés olvasható és hall-
ható, hogy szeretne-e további információt
kapni.

X Válassza ki a JaJa (Igen) vagy a NeinNein (Nem)
lehetőséget.
RA NeinNein (Nem) lehetőség kiválasztása után
elindul az utólagos betanítás első része.
RA JaJa (Igen) lehetőség kiválasztása után
információs üzenetet lát és hall.

Az első rész befejezése után kérdés jelenik
meg, hogy elinduljon-e a betanítás második
része.
X Válassza ki a JaJa (Igen) vagy a NeinNein (Nem)
lehetőséget.
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RHa a NeinNein (Nem) lehetőséget választja, az
utólagos betanítás megszakad. Az első

rész adatait automatikusan menti a rend-
szer.
RA JaJa (Igen) lehetőség kiválasztása után
elkezdődik a második rész.

A második rész befejezése után az utólagos
betanítás befejeződik.

i Az AbbrechenAbbrechen (Megszakítás) lehetőséggel
megszakíthatja, a Nachtraining löschenNachtraining löschen
(Utólagos betanítás törlése) lehetőséggel
törölheti, a Nachtraining anNachtraining an (Utólagos
betanítás bekapcsolása) lehetőséggel pedig
be- vagy kikapcsolhatja az utólagos betaní-
tást.

Utasítások

Telefonutasítások

Szóbeli utasítás Funkció

Help telephone (Tele‐Help telephone (Tele‐fon súgója)fon súgója) lényeges telefonutasítások felolvasása

Dial number (HívószámDial number (Hívószámtárcsázása)tárcsázása) Telefonszám tárcsázása

Save number (HívószámSave number (Hívószámtárolása)tárolása) Telefonszám tárolása a címjegyzékben beszédfüggő hangutasí-
tással

Call <Name> (<Név>Call <Name> (<Név>tárcsázása)tárcsázása) Telefonkapcsolat létrehozása egy címjegyzékbeli név felhívásával

Read out phone bookRead out phone book(Telefonkönyv felolva‐(Telefonkönyv felolva‐sása)sása)
Az összes olyan címjegyzék-bejegyzés felolvasása, amelyhez
telefonszám tartozik

Redial number (Hívás‐Redial number (Hívás‐ismétlés)ismétlés) A legutóbb tárcsázott telefonszám tárcsázása

Outgoing calls (Tár‐Outgoing calls (Tár‐csázott hívószámok)csázott hívószámok) A legutóbb tárcsázott telefonszámok megjelenítése

Incoming calls (Foga‐Incoming calls (Foga‐dott hívások)dott hívások) Legutóbbi fogadott hívások megjelenítése

Messages (Üzenetek)Messages (Üzenetek) Átkapcsolás az üzenetek-nézetre (SMS/e-mail) a telefonban

Reply (Válasz)Reply (Válasz) Megjelenített üzenetek (SMS/e-mail) megválaszolása

New message (Új üze‐New message (Új üze‐net)net) Új üzenet (SMS/e-mail) írása

Send message (ÜzenetSend message (Üzenetküldése)küldése) Üzenet (SMS/e-mail) küldése

Forward message (Üze‐Forward message (Üze‐net továbbítása)net továbbítása) Üzenet (SMS/e-mail) továbbítása
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Navigációs utasítások

Navigációval kapcsolatos tudnivalók
A navigációs rendszer nem képes figyelembe venni az aktuális közlekedési helyzetet, a felmerülő
veszélyeket vagy akadályokat. Ezért mindig ügyeljen az aktuális közlekedési helyzetre, hogy felis-
merhesse a felmerülő veszélyeket, és azokra reagálhasson.
Menet közben inkább a navigációs közlemények irányítsák Önt, mert ezek nem terelik el a figyel-
mét a közlekedés eseményeiről és a vezetésről. Mindig ezt a funkciót használja a megjelenített
térkép segítségével történő tájékozódás helyett. A szimbólumok vagy a megjelenített térkép
figyelése elterelheti figyelmét a közlekedés eseményeiről és a vezetésről.
Az úti célra vezetéskor a rendszer csak útvonalajánlásokat ad. Mindig ügyeljen a KRESZ szabá-
lyaira, és igazítsa vezetési stílusát a tényleges körülményekhez.

Általános szóbeli utasítások

Szóbeli utasítás Funkció

Help (Súgó)Help (Súgó) lényeges navigációs utasítások felolvasása

Route informationnRoute informationn(Útvonal-információ)(Útvonal-információ) Távolságra és menetidőre vonatkozó információ felolvasása

Switch off guidanceSwitch off guidanceinstructions (Veze‐instructions (Veze‐tési tanács kikapcso‐tési tanács kikapcso‐lása)lása) / Switch on gui‐Switch on gui‐dance instructionsdance instructions(Vezetési tanács(Vezetési tanácsbekapcsolása)bekapcsolása)

Úti célra vezetés szóbeli utasításainak ki- vagy bekapcsolása

Map (Térkép)Map (Térkép) Térkép-megjelenítés be- vagy átkapcsolása

Zoom in (Térkép nagy‐Zoom in (Térkép nagy‐ítása)ítása) / Zoom outZoom out(Térkép kicsinyítése)(Térkép kicsinyítése)
Térkép-megjelenítés nagyítása vagy kicsinyítése

Switch on POI symbolsSwitch on POI symbols(Különleges úti célok(Különleges úti célokszimbólumainak bekap‐szimbólumainak bekap‐csolása)csolása)

Különleges úti célok szimbólumainak megjelenítése a térképen

Read out traffic mes‐Read out traffic mes‐sages (Közlekedésisages (Közlekedésijelentések felolva‐jelentések felolva‐sása)sása)

RDS-TMC közlekedési jelentések felolvasása

Utasítások 219

LI
NG

UA
TR
ON

IC



Cím bevitele

Szóbeli utasítás Funkció

Enter country (OrszágEnter country (Országmegadása)megadása) Országbeállítás módosítása

Enter town inEnter town in<country> (Helység<country> (Helységmegadása ebben azmegadása ebben azországban: <Ország‐országban: <Ország‐név>)név>)

Helység megadása egy országban

Enter destinationEnter destination(Úti cél megadása)(Úti cél megadása) Ország szerint az úti célnak megfelelő helység, utca és házszám
megadása

Enter town (HelységEnter town (Helységmegadása)megadása) Beállított ország helységeinek megadása

Enter district (Hely‐Enter district (Hely‐ségrész megadása)ségrész megadása) Egy előzőleg kiválasztott helység helységrészének megadása

Correction (Helyesbí‐Correction (Helyesbí‐tés)tés) Legutóbbi bevitel megismétlése

Enter postcode (Irá‐Enter postcode (Irá‐nyítószám megadása)nyítószám megadása) Irányítószám megadása

Enter street (UtcaEnter street (Utcamegadása)megadása) Egy előzőleg kiválasztott helység utcanevének megadása

Enter junctionEnter junction(Kereszteződés mega‐(Kereszteződés mega‐dása)dása)
Egymást keresztező utcák nevének megadása

Enter house numberEnter house number(Házszám megadása)(Házszám megadása) Egy előzőleg kiválasztott utca házszámának megadása

Points of interestPoints of interest(Különleges úti célok)(Különleges úti célok) Különleges úti cél kiválasztása

Last destinationsLast destinations(Legutóbbi úti célok)(Legutóbbi úti célok) Úti cél kiválasztása a legutóbbi úti célok listájából

Save destination (ÚtiSave destination (Úticél tárolása)cél tárolása) Aktuális úti cél tárolása a címjegyzékben

Set intermediate des‐Set intermediate des‐tination (Közbensőtination (Közbensőúti cél hozzáadása)úti cél hozzáadása)
Aktív úti célra vezetés esetén max. négy közbenső úti cél hozzáa-
dása

Save intermediate des‐Save intermediate des‐tination (Közbensőtination (Közbensőúti cél tárolása)úti cél tárolása)
Aktív úti célra vezetés esetén egy felvett közbenső úti cél táro-
lása

Delete intermediateDelete intermediatedestination (Közbensődestination (Közbensőúti cél törlése)úti cél törlése)
Aktív úti célra vezetés esetén a tárolt közbenső úti célok törlése
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Szóbeli utasítás Funkció

Delete all interme‐Delete all interme‐diate destinationsdiate destinations(Minden közbenső úti(Minden közbenső úticél törlése)cél törlése)

Aktív úti célra vezetés esetén az összes tárolt közbenső úti cél
törlése

Show intermediate des‐Show intermediate des‐tination list (Köz‐tination list (Köz‐benső úti cél megjele‐benső úti cél megjele‐nítése)nítése)

A hozzáadott közbenső úti célok és a végcél áttekintésének meg-
jelenítése

Search for addressSearch for address(Cím keresése)(Cím keresése) A címjegyzékben tárolt cím előhívása és az úti célra vezetés elin-
dítása

Navigate to <Name>Navigate to <Name>(Navigálás ide: <Név>)(Navigálás ide: <Név>) A címjegyzékben tárolt név közvetlen előhívása és az úti célra
vezetés elindítása

Read out destinationRead out destinationmemory (Úticél memó‐memory (Úticél memó‐ria felolvasása)ria felolvasása)
Címjegyzék bejegyzéseinek felolvasása az úti cél tárolt címével

Start route guidanceStart route guidance(Úti célra vezetés(Úti célra vezetésindítása)indítása)
Úti célra vezetés elindítása egy érvényes úti cél megadása után

Cancel route guidanceCancel route guidance(Úti célra vezetés(Úti célra vezetésmegszakítása)megszakítása)
Úti célra vezetés megszakítása

Alternative routeAlternative route(Alternatív útvonal)(Alternatív útvonal) Úti célra vezetés átkapcsolása egy másik útvonalra

Címjegyzék-utasítások

Szóbeli utasítás Funkció

Help address bookHelp address book(Címjegyzék súgója)(Címjegyzék súgója) Lényeges címjegyzék-utasítások felolvasása

Search for addressSearch for address(Cím keresése)(Cím keresése) Cím keresése a címjegyzékben

Search for contactSearch for contact(Kapcsolat keresése)(Kapcsolat keresése) Nevek keresése a címjegyzékben

Delete contact (Kap‐Delete contact (Kap‐csolat törlése)csolat törlése) Egy címjegyzék-bejegyzéshez tartozó hangutasítás törlése

Read out contactsRead out contacts(Kapcsolatok felolva‐(Kapcsolatok felolva‐sása)sása)
A címjegyzékben lévő összes névbejegyzés és hangutasítás
végighallgatása

Delete address bookDelete address book(Címjegyzék törlése)(Címjegyzék törlése) A címjegyzékben lévő hangutasítások törlése egyenként vagy
egyszerre

Open <name> (<Név>Open <name> (<Név>megnyitása)megnyitása) Tetszés szerinti címjegyzék-bejegyzés megnyitása
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Rádióutasítások

Szóbeli utasítás Funkció

Help radio (RádióHelp radio (Rádiósúgója)súgója) lényeges rádióutasítások felolvasása

FMFM/AMAM Vételi tartomány kiválasztása

Next station (Követ‐Next station (Követ‐kező adó)kező adó)/PreviousPreviousstation (Előző adó)station (Előző adó)
Átkapcsolás a következő fogható adóra

Frequency (Frekven‐Frequency (Frekven‐cia)cia)/Point (Vessző)Point (Vessző)/MegahertzMegahertz
Rádiófrekvenciák közvetlen kiválasztása az FM-tartományban

Save stations (AdóSave stations (Adótárolása)tárolása) Hangutasítás hozzáadása az éppen beállított adóhoz

Preset <1-99> (Memóri‐Preset <1-99> (Memóri‐ahely <1-99>)ahely <1-99>) Egy korábban tárolt adó előhívása a tárhely számán keresztül

Select station (AdóSelect station (Adókiválasztása)kiválasztása) Fogható vagy tárolt adó megnyitása

Station <stationStation <stationname> (<Adónév> adó)name> (<Adónév> adó) Fogható vagy tárolt adó megnyitása

Read out station listRead out station list(Adólista felolvasása)(Adólista felolvasása) Az összes fogható adó nevének meghallgatása

Delete station (AdóDelete station (Adótörlése)törlése) Hangutasítás törlése egyenként az adólistából

Delete station listDelete station list(Adólista törlése)(Adólista törlése) Összes vagy egyes hangutasítások törlése az adólistából

Traffic informationTraffic informationon (Közlekedési rádió‐on (Közlekedési rádió‐adás be)adás be)/TrafficTrafficinformation off (Köz‐information off (Köz‐lekedési rádióadás ki)lekedési rádióadás ki)

Közlekedési rádióadás be- vagy kikapcsolása

Médiaüzemmód utasításai

CD-/DVD- és MP3-üzemmód

Szóbeli utasítás Funkció

Help Audio CD (Audio-Help Audio CD (Audio-CD súgója)CD súgója)/Help DVDHelp DVD(DVD súgója)(DVD súgója)/HelpHelpMP3 (MP3 súgója)MP3 (MP3 súgója)

lényeges médiautasítások felolvasása

CD player (CD-leját‐CD player (CD-leját‐szó)szó) CD indítása
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Szóbeli utasítás Funkció

DVDDVD DVD indítása

MP3MP3 MP3-lejátszó indítása

Track 1- 999 (1-999.Track 1- 999 (1-999.médiafájl)médiafájl) Médiafájl számának kiválasztása az aktív adathordozón

Next track (KövetkezőNext track (Következőmédiafájl)médiafájl) Következő médiafájl kiválasztása

Previous track (ElőzőPrevious track (Előzőmédiafájl)médiafájl) Lejátszott médiafájl megismétlése vagy az előző médiafájl megis-
métlése, ha az aktuális médiafájl lejátszása még csak rövid ideje
zajlik

Next chapter (Követ‐Next chapter (Követ‐kező fejezet)kező fejezet) Következő fejezet kiválasztása a fejezetfelosztásos DVD-k esetén

Previous chapterPrevious chapter(Előző fejezet)(Előző fejezet) A DVD-ről lejátszott fejezet megismétlése vagy az előző fejezet
megismétlése, ha az aktuális fejezet lejátszása még csak rövid
ideje zajlik

Külső készülékek

Szóbeli utasítás Funkció

Help Media InterfaceHelp Media Interface(Médiacsatlakozó(Médiacsatlakozósúgója)súgója)
médiacsatlakozó lényeges utasításainak felolvasása

Help USB (USB súgója)Help USB (USB súgója) USB-vel kapcsolatos utasítások felolvasása

Media InterfaceMedia Interface(Médiacsatlakozó)(Médiacsatlakozó) A médiacsatlakozóhoz csatlakoztatott készülék megnyitása

USBUSB Átváltás USB-memóriára

Bluetooth AudioBluetooth Audio Átkapcsolás külső Bluetooth®-audiokészülékre

iPodiPod Átváltás iPod® készülékre, ha az csatlakoztatva van a médiacsat-
lakozóhoz

Memory card (Memória‐Memory card (Memória‐kártya)kártya) Átkapcsolás SD-kártyára

Zenekeresési utasítások

Szóbeli utasítás Funkció

Help search for musicHelp search for music(Zenekeresés súgója)(Zenekeresés súgója) Lényeges zenekereső utasítások felolvasása

Search for musicSearch for music(Zene keresése)(Zene keresése) Zenekeresés elindítása
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Szóbeli utasítás Funkció

Search for albumSearch for album(Album keresése)(Album keresése) Album keresése

Search for artistSearch for artist(Előadó keresése)(Előadó keresése) Előadó keresése

Search for composerSearch for composer(Zeneszerző keresése)(Zeneszerző keresése) Zeneszerző keresése

Search for year (ÉvSearch for year (Évkeresése)keresése) Egy meghatározott évben megjelent médiafájlok keresése

Search for genreSearch for genre(Zenei irányzat kere‐(Zenei irányzat kere‐sése)sése)
Egy meghatározott zenei irányzathoz tartozó médiafájlok kere-
sése

Search for trackSearch for track(Médiafájl keresése)(Médiafájl keresése) Egy bizonyos médiafájl keresése

Search for playlistSearch for playlist(Lejátszási lista(Lejátszási listakeresése)keresése)
Egy bizonyos lejátszási lista keresése

Free music searchFree music search(Szabad zenekeresés)(Szabad zenekeresés) Az előadó, az album, a médiafájl vagy a zeneszerző kategóriák
kombinálása egymással

Music information onMusic information on(Zenei információ(Zenei információbekapcsolása)bekapcsolása)/MusicMusicinformation offinformation off(Zenei információ(Zenei információkikapcsolása)kikapcsolása)

Egy médiafájlhoz tartozó tárolt információ be- vagy kikapcsolása

Random playback onRandom playback on(Véletlenszerű leját‐(Véletlenszerű leját‐szás bekapcsolása)szás bekapcsolása)/Random playback offRandom playback off(Véletlenszerű leját‐(Véletlenszerű leját‐szás kikapcsolása)szás kikapcsolása)

Véletlenszerű zenelejátszás be- vagy kikapcsolása
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ASSYST PLUS szervizintervallum-
kijelző

Szervizintervallum-kijelző működése
A szervizintervallum-kijelző a műszerkijelzőn
keresztül tájékoztatja Önt a következő szervizi-
dőpontig még megtehető útról.
A szervizre vonatkozó üzenetet a kormányke-
réken található% gombbal tüntetheti el.
Az Ön gépkocsijának szervizelésével kapcsola-
tos információt bármelyik minősített szakmű-
helyben, pl. egy Mercedes-Benz szerződéses
szervizben kaphat.

Szervizidőpont kijelzése
Fedélzeti számítógép:
X+ ServiceService (Szerviz)* ASSYST PLUSASSYST PLUS
(ASSYST PLUS)
Gépkocsik OM642 vagy M200 motorral:
A következő szervizidőpont és a következő
szervizidőpontig hátralévő útszakasz kijel-
zésre kerül.
Gépkocsik OM699 motorral: A következő
szervizidőpontig hátralévő útszakasz kijel-
zésre kerül.

X Kilépés a kijelzésből: Nyomja meg a kor-
mánykeréken található% gombot.

Feltétlenül vegye figyelembe az alábbi vonat-
kozó témakört is:
RFedélzeti számítógép kezelése (Y oldal: 148)

Külön szervizmunkák
Az előírt szervizintervallum a gépkocsi normál
üzemeltetésére van szabva. Nehéz üzemelte-
tési körülmények között vagy a gépkocsi meg-
növekedett igénybevétele esetén a karbantar-
tási munkákat az előírtnál gyakrabban kell
elvégezni.
Az ASSYST PLUS szervizintervallum-kijelzés
csupán segédeszköz. A gépkocsi vezetőjének
felelőssége, hogy a szervizmunkákat a tényle-
ges üzemeltetési feltételek és/vagy az igény-
bevétel alapján az előírtnál gyakrabban kell-e
elvégezni.
Gépkocsik OM699 motorral: Csak a hátra-
lévő útszakasz kerül kijelzésre, a következő
szervizidőpontig hátralévő idő nem.

A következő karbantartási időpontra vonat-
kozó információkat a mellékelt szervizfüzetben
vagy a digitális szervizkönyv nyomtatott válto-
zatában talál.
Különösen a gépkocsi csekély mértékű hasz-
nálata esetén érkezhet el a következő szervizi-
dőpont jóval a hátralévő útszakasz megtétele
előtt. Ügyeljen a szükséges szervizmunkálatok
időpontjára.
Pl. a következő esetekben a szervizmunkákat
az előírtnál gyakrabban kell elvégezni:
Rgyakori megállásokkal megszakított rend-
szeres városi közlekedés esetén,
Rfőként rövid távokon történő közlekedés
esetén,
Rgyakori hegyvidéki vagy gyenge minőségű
utakon történő közlekedés esetén,
Rgyakori, hosszan tartó alapjárati üzemelés
esetén,
Rnagy porképződés és/vagy a belsőlevegő
keringtetés üzemmód gyakori használata
esetén.

Az ilyen és ehhez hasonló üzemeltetési körül-
mények esetén gyakrabban cseréltesse pl. a
belsőtér-szűrőt, a motor levegőszűrőjét, a
motorolajat és az olajszűrőt. Megnövekedett
igénybevétel esetén gyakrabban ellenőriztesse
a gumiabroncsokat. További információért for-
duljon bármelyik minősített szakműhelyhez.

Állásidők lekötött akkumulátorral
Az ASSYST PLUS szervizintervallum-kijelző
kizárólag csatlakoztatott akkumulátor esetén
figyeli a szervizidőpontot.
X Az akkumulátor lekötése előtt kérdezze le a
szervizidőpontot a műszerkijelzőn, és jegy-
ezze fel (Y oldal: 225).

Motortér

Motorháztető felnyitása és lecsu-
kása

G FIGYELEM
A kireteszelt motorháztető menet közben
felnyílhat, és akadályozhatja a kilátást. Bale-
setveszély áll fenn!
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Menet közben soha ne reteszelje ki a motor-
háztetőt. Minden elindulás előtt győződjön
meg arról, hogy a motorháztető reteszelt
állapotban van.

G FIGYELEM
A motorháztető kinyitáskor és becsukáskor
hirtelen visszaeshet a véghelyzetbe. A
motorháztető mozgásterében tartózkodó
személyekre nézve sérülésveszély áll fenn!
A motorháztetőt csak akkor nyissa ki és
csukja le, ha a mozgástérben nem tartózko-
dik senki.

G FIGYELEM
Ha túlforrósodott motornál vagy a motortér-
ben keletkezett tűz esetén felnyitja a motor-
háztetőt, érintkezésbe kerülhet a forró gáz-
okkal vagy egyéb kiáramló üzemanyagokkal.
Sérülésveszély áll fenn!
Mielőtt felnyitná a motorháztetőt, hagyja
lehűlni a túlforrósodott motort. A motortér-
ben keletkezett tűz esetén hagyja lecsukva a
motorháztetőt, és értesítse a tűzoltóságot.

G FIGYELEM
A motortérben mozgó alkatrészek találha-
tók. Egyes alkatrészek kikapcsolt gyújtásnál
is tovább mozoghatnak, vagy beavatkozás
nélkül újra elindulhatnak; ilyen pl. a hűtőven-
tilátor. Sérülésveszély áll fenn!
Ha a motortérben valamilyen műveletet kell
elvégeznie, akkor
Rkapcsolja ki a gyújtást,
Rsoha ne nyúljon a mozgó alkatrészek
veszélyes területére, például a ventilátor
forgástartományába,
Rvegyen le minden ékszert és órát,
Rtartsa távol pl. a ruházatát és a haját a
mozgó alkatrészektől.

G FIGYELEM
A gyújtásrendszer és a tüzelőanyag-befecs-
kendező rendszer nagyfeszültséggel műkö-
dik. Az elektromosságot vezető alkatrésze-

ket megérintve áramütést kaphat. Sérülés-
veszély áll fenn!
Soha ne érintse meg bekapcsolt gyújtás
mellett a gyújtásrendszer vagy a tüzelőa-
nyag-befecskendező rendszer alkatrészeit.

G FIGYELEM
A motortérben bizonyos részegységek, pl. a
motor, a hűtő és a kipufogórendszer részei
nagyon forrók lehetnek. A motortérben vég-
zett műveletek során sérülésveszély áll fenn!
Lehetőség szerint hagyja lehűlni a motort és
csak a következőkben felsorolt részegysége-
ket érintse meg.

Ha a motortérben valamilyen műveletet kell
elvégeznie, csak a következő alkatrészeket
érintse meg:
RMotorháztető
Rolajszintmérő pálca,
Rmotorolaj-betöltőnyílás zárófedele,
Rmosófolyadék-tartály zárófedele,
Rhűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály zárófedele.

G FIGYELEM
Ha felnyitott motorháztetőnél elindul az
ablaktörlő, testrészei becsípődhetnek az
ablaktörlő-rudazatba. Sérülésveszély áll
fenn!
A motorháztető felnyitása előtt mindig kap-
csolja ki az ablaktörlőt és a gyújtást.

G FIGYELEM
A motortérben felejtett kendők vagy más
gyúlékony anyagok a motor vagy a kipufogó-
berendezés forró részeitől meggyulladhat-
nak. Tűzveszély áll fenn! Győződjön meg
arról, hogy a karbantartási munkák elvég-
zése után nincsenek éghető idegen anyagok
a motortérben vagy a kipufogóberendezés
közelében.

! Gondoskodjon arról, hogy az ablaktörlők
ne legyenek felhajtva a szélvédőről. Ellen-
kező esetben megsérülhetnek az ablaktörlők
vagy a motorháztető.

Motorháztető felnyitása
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X A motorháztető kireteszeléséhez húzza meg
a fogantyút:.

X Nyomja balra a motorháztető biztosítózárjá-
nak karját:.

X Húzza ki a tartóból= a kitámasztópál-
cát;, és hajtsa fel.

X Engedje annyival lejjebb a motorháztetőt,
hogy a kitámasztópálca; belecsúszhasson
a mélyedésbe:, és a motorháztető rögzül-
jön.

Motorháztető lecsukása
X Fogja meg a kitámasztópálcát;, és kissé
emelje meg a motorháztetőt.

X Tegye vissza a kitámasztópálcát; a tartó-
jába=, és enyhe nyomással pattintsa be a
helyére.

X Engedje lejjebb a motorháztetőt, majd kb.
30 cm magasságból kis lendülettel engedje
el.

X Ha a motorháztetőt még mindig kissé fel
lehet emelni, nyissa fel újra a motorháztetőt,
és egy kicsit nagyobb lendülettel engedje le,
amíg megfelelően nem reteszelődik.

Motorolaj

Motorolajszint ellenőrzése olajszintm-
érő pálcával

G FIGYELEM
A motortérben bizonyos részegységek, pl. a
motor, a hűtő és a kipufogórendszer részei
nagyon forrók lehetnek. A motortérben vég-
zett műveletek során sérülésveszély áll fenn!
Lehetőség szerint hagyja lehűlni a motort és
csak a következőkben felsorolt részegysége-
ket érintse meg.

! A motorolaj működés közben beszennye-
ződik, veszít minőségéből, és fokozatosan
csökken a mennyisége is. Rendszeresen
ellenőrizze az olajszintet, és töltsön utána,
illetve szükség szerint cseréltesse le.

Az olajszintmérő pálca a motortól függően
különböző helyeken található a motortérben.
Várakozási idő az olajszint ellenőrzése előtt:
Rüzemmeleg motor: öt perc,
Rnem üzemmeleg motor (pl. a motort csak
rövid ideig működtette): 30 perc.
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Olajszintmérő pálca (példa)
X A gépkocsit sík felületen állítsa le.
X Húzza ki, majd törölje le az olajszintmérő
pálcát:.

X Lassan tolja be ütközésig az olajszintmérő
pálcát: a vezetőcsőbe, majd három
másodperc elteltével húzza ki.
A mérési eredmények az alábbi jelentéssel
bírnak:
RAz olajszint a; és= között van: Az olaj-
szint megfelelő.
RAz olajszint= jelölésnél vagy az alatt
van: Az olajszint túl alacsony.

X Ha az olajszint túl alacsony, töltsön utána
kb. 1 l motorolajat (Y oldal: 228).

Motorolaj utántöltése

G FIGYELEM
Ha a motorolaj a motortér forró részegysé-
geire kerül, meggyulladhat. Tűz‑ és sérülés-
veszély áll fenn!
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön motorolaj a
betöltőnyílás mellé. Hagyja lehűlni a motort,
és a motor beindítása előtt alaposan tisz-
títsa meg a motorolajjal szennyezett
részegységeket.

G FIGYELEM
Az üzemanyagok mérgezők és egészségká-
rosító hatásúak lehetnek. Ez sérülésveszélyt
idézhet elő!
Üzemanyagok használata, tárolása és hulla-
dékkezelése során mindig vegye figyelembe
az eredeti tartály feliratait. Az üzemanyago-
kat mindig zárt, eredeti tartályukban tárolja.

Tartsa távol a gyermekeket az üzemanya-
goktól.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy utántöltéskor ne ömöl-
jön ki semmilyen folyadék. A talajba, illetve
a természetes vizekbe kerülő olaj károsítja a
környezetet.

! Ne töltsön be túl sok motorolajat. Ha túl
sok motorolajat tölt be, károsodhat a motor
vagy a katalizátor. Szívassa le a túltöltött
motorolaj-mennyiséget.

! Ne adjon kiegészítő adalékokat a motor-
olajhoz, mert azok károsíthatják a motort.

Motorolaj utántöltése (példa)
X Fordítsa el balra a zárófedelet:, majd
vegye le.
i OM642 motorral felszerelt gépkocsik:
Motorolaj utántöltéséhez a motorburkolatot
le kell venni, és tölcsért kell behelyezni. A
motorburkolat sérüléseinek megelőzése
érdekében azt javasoljuk, hogy keressen fel
szakszervizt.

X Töltsön utána motorolajat.
X Helyezze vissza a zárófedelet:, és fordítsa
jobbra, amíg nem reteszelődik.

X Újra ellenőrizze az olajszintet (Y oldal: 227).
További információ a motorolajjal kapcsolat-
ban: (Y oldal: 267).

Hűtőfolyadékszint ellenőrzése

G FIGYELEM
A motorhűtőrendszerben, különösen a
motor meleg állapotában túlnyomás uralko-
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dik. Ha kinyitja a zárófedelet, a kifröccsenő
forró hűtőfolyadékkal leforrázhatja magát.
Sérülésveszély áll fenn!
Mielőtt kinyitja a zárófedelet, hagyja lehűlni
a motort. A zárósapka kinyitásakor viseljen
védőkesztyűt és védőszemüveget. Lassan
nyissa ki a zárófedelet a nyomás kiengedé-
séhez.

G FIGYELEM
A motortér felforrósodott részegységeire
kerülő fagyállószer meggyulladhat. Ez tűz- és
balesetveszélyt okozhat!
Mielőtt utántöltené a fagyállószert, hagyja
lehűlni a motort. Ügyeljen arra, hogy ne foly-
jon fagyállószer a betöltőnyílás mellé.
Mielőtt beindítaná a motort, tisztítsa meg
alaposan a fagyállószerrel szennyezett
részegységeket.

G FIGYELEM
Az üzemanyagok mérgezők és egészségká-
rosító hatásúak lehetnek. Ez sérülésveszélyt
idézhet elő!
Üzemanyagok használata, tárolása és hulla-
dékkezelése során mindig vegye figyelembe
az eredeti tartály feliratait. Az üzemanyago-
kat mindig zárt, eredeti tartályukban tárolja.
Tartsa távol a gyermekeket az üzemanya-
goktól.

! Rendszeresen ellenőrizze a motorhűtő-
rendszer és a fűtőberendezés tömítettségét.
Jelentős hűtőfolyadék-vesztés esetén keres-
tesse meg és javíttassa ki a probléma okát
minősített szakműhelyben.

! Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön hűtőfolya-
dék a fényezett felületekre, ellenkező eset-
ben megsérülhet a fényezés.

A hűtőfolyadék glikolt tartalmaz, ezért mér-
gező. Tartsa be az „Üzemanyagok” című feje-
zetben leírt biztonsági utasításokat is
(Y oldal: 262).

Hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály, OM642 motor

Hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály, OM699 motor
X A gépkocsit sík felületen állítsa le.
X Ellenőrizze a hűtőfolyadékhőmérséklet-kijel-
zést a műszerkijelzőn (Y oldal: 147).
A hűtőfolyadék-hőmérsékletnek 50 °C alatt
kell lennie.

X Fordítsa a zárófedelet: lassan balra, és
engedje ki a túlnyomást.

X Fordítsa a zárófedelet: tovább balra, majd
vegye le.

Az OM642 motorral felszerelt gépkocsiknak az
alábbi hűtőfolyadékszintekkel kell rendelkez-
niük:
Rhideg motor esetén a jelölésnél; áll,
Rmeleg motor esetén 1,5 cm-rel a jelölés;
felett áll.

Az OM699 motorral felszerelt gépkocsiknak az
alábbi hűtőfolyadékszintekkel kell rendelkez-
niük:
Ra MIN- és a MAX-jelölés között;
X Szükség esetén töltsön utána a Mercedes-
Benz által jóváhagyott hűtőfolyadékot.

X Helyezze vissza, majd jobbra forgatva húzza
meg a zárófedelet:.
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További információ a hűtőfolyadékról:
(Y oldal: 268).

Fékfolyadékszint ellenőrzése

G FIGYELEM
Az üzemanyagok mérgezők és egészségká-
rosító hatásúak lehetnek. Ez sérülésveszélyt
idézhet elő!
Üzemanyagok használata, tárolása és hulla-
dékkezelése során mindig vegye figyelembe
az eredeti tartály feliratait. Az üzemanyago-
kat mindig zárt, eredeti tartályukban tárolja.
Tartsa távol a gyermekeket az üzemanya-
goktól.

G FIGYELEM
A fékfolyadék folyamatosan nedvességet
vesz fel a levegőből, emiatt csökken a fékfo-
lyadék forráspontja. Ha túlságosan alacsony
a forráspont, akkor a fékek nagyobb terhe-
lése esetén gőzbuborékok képződhetnek a
fékberendezésben. Ez hátrányosan befolyá-
solja a fékező hatást. Balesetveszély áll
fenn!
A fékfolyadékot meghatározott intervallu-
monként cseréltesse ki.

! Ha a fékfolyadéktartályban a fékfolyadék-
szint a MIN jelölésen áll, vagy az alá süllyed,
azonnal ellenőrizze a fékrendszert tömítet-
lenség szempontjából. Ezenkívül a fékbetét
vastagságát is ellenőrizze. Azonnal vegye fel
a kapcsolatot egy minősített szakműhellyel.
Ne töltsön hozzá fékfolyadékot, ezzel nem
hárítja el a hibát.

! A fékfolyadék károsítja a fényezést, a műa-
nyag és a gumi alkatrészeket. Ha a fénye-
zés, a műanyag vagy gumi alkatrészek fékfo-
lyadékkal kerültek érintkezésbe, akkor azo-
kat azonnal vízzel le kell öblíteni.

A fékfolyadék káros az egészségre. Tartsa be
az „Üzemanyagok” című fejezetben leírt biz-
tonsági utasításokat is (Y oldal: 262).
Kétévente cseréltesse ki a fékfolyadékot minő-
sített szakműhelyben.

A tengelykapcsoló-működtető rendszer és a
fékberendezés hidraulikusan, fékfolyadékkal
működik.
Rendszeresen ellenőrizze a fékfolyadékszintet,
pl. hetente vagy minden tankoláskor.
X A gépkocsit sík felületen állítsa le.
X Ellenőrizze a fékfolyadékszintet.
Ha a fékfolyadékszint a fékfolyadéktartá-
lyon: található MIN és MAX jelölés között
áll, akkor elegendő a fékfolyadék mennyi-
sége.

X Ha a fékfolyadékszint a MIN jelölés alatt áll,
minősített szakműhelyben töltesse utána a
fékfolyadékot.

További információ a fékfolyadékkal kapcsolat-
ban: (Y oldal: 268).

Ablakmosó berendezés feltöltése

G FIGYELEM
Az ablakmosófolyadék-koncentrátum
könnyen gyúlékony. Az ablakmosófolyadék-
koncentrátum a motor vagy a kipufogóbe-
rendezés forró részegységeire kerülve megy-
gyulladhat. Tűz- és sérülésveszély áll fenn!
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ablakmosó-
folyadék-koncentrátum a betöltőnyílás
mellé.

! Csak olyan ablakmosó folyadékot használ-
jon, ami alkalmas fényszóróüveghez, pl. MB
SummerFit vagy MB WinterFit szert. Az
alkalmatlan ablakmosó folyadék károsíthatja
a fényszóró fényszóróüvegét.
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X Húzza le a zárófedelet: a fülénél fogva.
X Töltse utána a mosófolyadékot.
X Helyezze vissza a zárófedelet:, és nyomja
határozottan a helyére.

További információ az ablakmosó folyadékkal
kapcsolatban: (Y oldal: 268).

Rendszám rögzítésére vonatkozó
megjegyzések

Rendszám rögzítése (példa)
Rendszám felszerelése elöl
X Rögzítse a rendszámot a rendszámtábla-
adapter: közepén.
Eközben ügyeljen arra, hogy a rendszám ne
lógjon túl a rendszámtábla-adapter alsó
peremén;.

i A rendszám rögzítéséhez ne használjon
kiegészítő rendszámtáblatartót.

! Az aktív fékasszisztens üzemzavarainak
elkerülése érdekében a rendszámot úgy
rögzítse, hogy ne lógjon túl a rendszám-
tábla-adapter alsó peremén.

Tartsa be az aktív fékezésasszisztensre vonat-
kozó útmutatásokat (Y oldal: 127).

Rendszám felszerelése hátul
X Rögzítse a rendszámot a rendszámtábla-
adapter közepén.
Eközben ügyeljen arra, hogy a rendszám ne
fedje le a pótkerék-kiemelő nyílásán lévő
burkolatot.
i A rendszám rögzítéséhez ne használjon
kiegészítő rendszámtáblatartót.

Dörzsölő hang a fékbetét elhasználó-
dásakor

Ha a fékbetét elhasználódott, dörzsölő hangot
hall. Csak akkor hallja a dörzsölő hangot, ami-
kor a fékpedálra lép.
Ha a fékbetét még jobban elhasználódik, folya-
matosan hallja a dörzsölő hangot, akkor is, ha
már felengedte a fékpedált.
Ellenőriztesse a fékeket minősített szakmű-
helyben.

Tisztítás és ápolás

Gépkocsi gépi mosóban történő
mosásával kapcsolatos megjegyzé-
sek

G FIGYELEM
A járműmosás után csökken a fékhatás.
Balesetveszély áll fenn!
A járműmosás után a közlekedési esemé-
nyek figyelembevételével óvatosan fékezze
le a járművet mindaddig, amíg helyre nem áll
a fékhatás.

! Ügyeljen arra, hogy a gépi mosó méretei
megfelelőek legyenek az Ön járművéhez.
Gépi mosás előtt hajtsa be a külső tükröket,
és adott esetben szerelje le a külső anten-
nát. Ellenkező esetben károsodhatnak a
külső tükrök, az antenna vagy a jármű.
Amikor elhagyja a gépi mosót, ügyeljen arra,
hogy a külső tükrök újból teljesen ki legye-
nek hajtva, valamint adott esetben a külső
antenna vissza legyen szerelve.

! Ha az ablaktörlők gépi mosón való áthala-
dás után fátyolos nyomot hagynak az első
szélvédőn, annak viasz vagy más anyag
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visszamaradása lehet az oka. Automatikus
mosóberendezésen való áthaladás után tisz-
títsa meg az első szélvédőt mosófolyadék-
kal.

A gépkocsi károsodásának elkerülése érdeké-
ben a gépi mosó használata előtt ügyeljen a
következőkre:
RA 360°-os kamera vagy a tolatókamera
legyen kikapcsolva.
RAz oldalablakok és a hátsó tolóablak legye-
nek teljesen becsukva.
RA szellőzés és a fűtés ventilátora legyen
kikapcsolva.
RAz ablaktörlő kapcsolójag állásban legyen.
RVontatóberendezéssel felszerelt gépi
mosóknál: A sebességváltói alapjárati
fokozatban legyen.

i Ha a gépkocsi lemosása után eltávolítja a
viaszt a szélvédőről és az ablaktörlőlapátok-
ról, elkerüli a foltképződést és csökkenti az
ablaktörlés zaját.

Nagynyomású mosó használatával
kapcsolatos megjegyzések

G FIGYELEM
A kerek szórófúvóka (szennymaró) vízsugara
kívülről nem látható sérüléseket okozhat a
gumiabroncsokon vagy a futómű alkatré-
szein. Az ilyen módon sérült alkatrészek
váratlanul meghibásodhatnak. Ez balesetve-
szélyt idézhet elő!
Ne használjon a jármű tisztításához kerek
szórófúvókás nagynyomású mosót. A sérült
gumiabroncsokat vagy a futómű sérült alkat-
részeit haladéktalanul cserélje ki.

! A jármű utasterében semmi esetre se
használjon nagynyomású mosót. A nagynyo-
mású mosó által kinyomott vízmennyiség és
az azzal járó vízpermet ugyanis jelentős mér-
tékben károsíthatja a járművet.

A gépkocsi károsodásának elkerülése érdeké-
ben a nagynyomású mosó használata esetén
ügyeljen a következőkre:
RTartsa be a gépkocsitól mért 30 cm min.
távolságot, és vegye figyelembe a készülék
gyártójának kezelési útmutatóját.
RA nagynyomású mosó fúvókáját ne irányítsa
közvetlenül az érzékeny részekre (pl. gumi-
abroncsokra, hézagokra, elektromos alkatré-
szekre, akkumulátorokra, fényforrásokra, ill.
szellőzőrésekre).
RSoha ne irányítsa a nagynyomású mosó
fúvókáját közvetlenül a kőfelverődés ellen
védő fóliára, mert előfordulhat, hogy leválik
a fólia.

Gépkocsi mosása kézzel
Tartsa be a törvényi előírásokat. Egyes orszá-
gokban pl. a kézi mosás csak kimondottan
erre a célra kialakított autómosó helyeken van
engedélyezve.
X Kímélő hatású tisztítószert, pl. autósampont
használjon.

X A gépkocsit langyos vízzel és puha autó-
mosó szivaccsal mossa. Eközben a gépko-
csit ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

X A gépkocsit óvatosan permetezze le vízzel,
majd törölje szárazra egy bőr kendővel.
Ügyeljen arra, hogy a vízsugarat ne irányítsa
közvetlenül a levegőbelépő-rácsokra.

Fényezés és matt fényezés ápolásá-
val kapcsolatos megjegyzések
! Soha ne helyezzen a fényezett felületekre
Rmatricát,
Rfóliát,
Rmágneses táblákat vagy hasonló tárgya-
kat.

Ellenkező esetben megsérülhet a fényezés.
A szakszerűtlen ápolásból adódó karcolások,
agresszív lerakódások, felmaródások és egyéb
sérülések nem mindig tüntethetők el maradék-
talanul. Ilyen esetben forduljon minősített
szakműhelyhez.
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Fényezés
X A szennyeződéseket lehetőleg azonnal távo-
lítsa el, és közben ne dörzsölje erősen a fel-
ületeket.

X A rovarmaradványokat lazítsa fel rovareltá-
volító szerrel, majd mossa le.

X A madárürüléket lazítsa fel vízzel, majd
mossa le.

X A hűtőfolyadékot, fékfolyadékot, fagyantát,
olajokat, tüzelőanyagokat, az AdBlue® ada-
lékot és a zsírokat tisztító- vagy öngyújtó-
benzinbe áztatott kendővel, enyhe dörzsö-
léssel távolítsa el.

X A kátrányfelfröccsenést kátrányeltávolítóval
távolítsa el.

X A viaszfoltokhoz használjon szilikoneltávolí-
tót.

Matt fényezés
X A gépkocsit lehetőleg kézzel, puha szivacs-
csal, autósamponnal és bő vízzel mossa le.
Ne alkalmazzon túl gyakran gépi mosást, és
ekkor se válasszon forróviaszos kezeléssel
végződő mosóprogramot.

X Csak a Mercedes-Benz számára jóváhagyott
ápolószereket használjon.

X A gépkocsit és a könnyűfém keréktárcsákat
ne polírozza.

X Ne használjon lakktisztítót, csiszoló/polí-
rozó termékeket, valamint a fényességet
tartósító szereket, pl. viaszt.

X A fényezés javítását mindig minősített szak-
műhellyel végeztesse.

Gépkocsi részeinek ápolásával kap-
csolatos megjegyzések

G FIGYELEM
Ha az ablaktörlők az első szélvédő vagy az
ablaktörlőlapátok tisztítása közben elindul-
nak, az a testrészek becsípődésével járhat.
Ez sérülésveszélyt idézhet elő!
Az első szélvédő és az ablaktörlőlapátok
tisztítása előtt mindig kapcsolja ki az ablak-
törlőt és a gyújtást.

G FIGYELEM
A kipufogócsővégek és a kipufogócső-vége-
lemek nagyon forrók lehetnek. Ha ezeket a
gépkocsi-alkatrészeket megérinti, megéget-
heti magát. Égésveszély áll fenn!
A kipufogócsővégek és a kipufogócső-vége-
lemek környékén legyen mindig különösen
óvatos, és ezen a területen különösen a
gyermekekre figyeljen oda. Mielőtt megérin-
tené, hagyja lehűlni ezeket a gépkocsi-alkat-
részeket.

! Csak műanyag felületekre alkalmas tisztí-
tószert vagy tisztítókendőt használjon.
Maró, irritáló vagy más alkalmatlan tisztító-
szerek vagy tisztítókendők összekarcolhat-
ják vagy károsíthatják a külső világítás műa-
nyag felületeit.

Kerekek és keréktárcsák
X Vizet és savmentes keréktárcsa-tisztítót
használjon.

X A fékpor eltávolításához ne használjon savas
keréktárcsa-tisztítót. Az ugyanis károsíthatja
a kerékcsavarokat és a fék alkatrészeit.

X Annak érdekében, hogy elkerülje a korrózió-
képződést a féktárcsákon és a fékbetéte-
ken, tisztítás után menjen néhány percig a
gépkocsival, és csak ezután állítsa le. A fék-
tárcsák és a fékbetétek felmelegednek és
megszáradnak.

Ablakok
X Az ablakokat kívülről és belülről nedves ken-
dővel és a Mercedes-Benz számára ajánlott
tisztítószerrel tisztítsa.

X A belső oldal tisztításához ne használjon
száraz kendőt, súrolószert vagy oldószeres
tisztítószert.

Ablaktörlőlapátok
X A felhajtott ablaktörlőlapátokat nedves ken-
dővel tisztítsa meg.

X Ne tisztítsa túl gyakran az ablaktörlőlapáto-
kat.

Külső világítás
X A búrákat nedves szivaccsal és kímélő
hatású tisztítószerrel, pl. autósamponnal
tisztítsa meg.

X Csak műanyag búrákhoz megfelelő tisztító-
szereket vagy kendőket használjon.
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Szenzorok
X Az első és hátsó lökhárítóban, valamint a
hűtőburkolatban található szenzorokat puha
kendővel és autósamponnal tisztítsa meg.

X A nagynyomású mosó használatakor tartsa
be a 30 cm min. távolságot.

Tolatókamera és 360°-os kamera
X A kameralencsét tiszta vízzel és puha ken-
dővel tisztítsa meg.

X Ne használjon nagynyomású mosót.
Kipufogócsővégek
X Főként télen és gépkocsimosás után tisz-
títsa meg a Mercedes-Benz számára ajánlott
tisztítószerrel.

X Ne használjon savas tisztítószereket.
Vonóhorog (nem minden országban érhető
el)
X A kezdődő rozsdát távolítsa el a vonóhorog
gömbjéről (pl. drótkefével).

X A szennyeződést szöszmentes kendővel
távolítsa el.

X A tisztítás után vékonyan olajozza vagy zsí-
rozza meg a gömbfejet.

X Vegye figyelembe a vonóhorog gyártójának
kezelési útmutatójában található ápolási
tudnivalókat.

X A vonóhorgot ne tisztítsa nagynyomású
mosóval vagy oldószerrel.

Alumínium fellépő
X A fellépőt rendszeresen tisztítsa meg nedves
szivaccsal és kímélő hatású tisztítószerrel,
pl. autósamponnal.

X Ne használjon savtartalmú tisztítószert és
15 percen belül teljesen öblítse le a tisztító-
szert a fellépőről. Ellenkező esetben elszíne-
ződhet az alumínium.

Belső ápolással kapcsolatos meg-
jegyzések

G FIGYELEM
Az oldószertartalmú ápoló‑ és tisztítószerek
hatására a vezetőtér felületei porózusak
lehetnek. Ha a légzsákok kioldanak, a műa-
nyag részek leválhatnak. Sérülésveszély áll
fenn!

Ne használjon oldószertartalmú ápoló- és
tisztítószert a vezetőtér tisztítására.

G FIGYELEM
A fehérítés vagy színezés jelentősen gyengít-
heti a biztonsági öveket. Emiatt a biztonsági
övek pl. baleset esetén elszakadhatnak vagy
esetleg nem lépnek működésbe. Fokozott
sérülésveszély és életveszélyt áll fenn!
Soha ne fehérítse és ne színezze a bizton-
sági öveket.

Biztonsági övek
X Langyos vízzel és szappanos oldattal tisz-
títsa meg.

X Ne használjon vegyi tisztítószereket.
X A biztonsági öveket ne szárítsa 80 °C feletti
hőmérsékletre történő melegítéssel vagy
közvetlen napsugárzással.

Kijelzők
X Kapcsolja ki, és hagyja lehűlni a kijelzőket.
X A felületet mikroszálas törlőkendővel és
TFT/LCD kijelzőkhöz alkalmas ápolószerrel
tisztítsa meg.

X Ne használjon más szereket.
Műanyag burkolatok
X A tisztítást nedves mikroszálas törlőkendő-
vel végezze.

X Erős szennyeződés esetén használjon a
Mercedes-Benz számára ajánlott ápolószert.

X Ne vigyen fel semmilyen matricát, fóliát vagy
hasonló tárgyakat.

X A műanyag burkolat ne kerüljön érintke-
zésbe kozmetikai és rovarirtó szerekkel,
valamint fényvédő krémmel.

Gumiburkolat a középkonzol tartójában
X Vegye ki a gumiburkolatot a tartóból.
X A gumiburkolat tisztítását csak tiszta, lan-
gyos vízzel végezze.

Díszítőelemek
X A tisztítást mikroszálas törlőkendővel
végezze.

X Ne használjon oldószeres tisztítószereket,
politúrt vagy viaszt.
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X A zongoralakk optikás kivitelű fekete díszítő-
elemeket nedves kendővel és szappanos
oldattal tisztítsa.

X Erős szennyeződés esetén használjon a
Mercedes-Benz számára ajánlott ápolószert.

Tetőkárpit
X A tisztítást kefével vagy szárazsamponnal
végezze.

Szőnyeg
X A Mercedes-Benz által ajánlott szőnyeg- és
textiltisztítószereket használja.

Valódi bőr üléshuzatok
X Kerülje a bőr túlzottan nedves tisztítását.
X Ne használjon mikroszálas törlőkendőt.
X A tisztítást nedves kendővel végezze, majd
törölje át száraz kendővel.

X Bőrápolás: Használjon a Mercedes-Benz szá-
mára ajánlott bőrápolószert.

DINAMICA üléshuzatok
X Ne használjon mikroszálas törlőkendőt.
X A tisztítást nedves kendővel végezze.
Műbőr üléshuzatok
X Ne használjon mikroszálas törlőkendőt.
X A tisztítást nedves kendővel és 1%-os szap-
panos oldattal végezze.

Textil üléshuzatok
X A tisztítást nedves mikroszálas törlőkendő-
vel és 1%-os szappanos oldattal végezze,
majd hagyja megszáradni.
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Notfall (Vészhelyzet)

Segélyhívó rendszer

Támogatóakkumulátor töltöttségi állapota

: piros LED ellenőrző lámpa az SOS gomb felett
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LED ellenőrző lámpa Jelentés

a gyújtás bekapcsolása után kb.
három másodpercig pirosan világít

A gyújtás bekapcsolása után a rendszer lám-
patesztet hajt végre. A lámpák tesztelése köz-
ben a LED ellenőrző lámpa rövid ideig világít.
Ha a LED ellenőrző lámpa nem világít a gyúj-
tás bekapcsolása után, előfordulhat, hogy
meghibásodás áll fenn. Ebben az esetben
bizonyos körülmények között előfordulhat,
hogy a segélyhívó rendszer nem vagy nem
megfelelően működik.
X Vizsgáltassa át és szükség esetén cserél-
tesse ki a segélyhívó rendszer támogatóak-
kumulátorát egy minősített szakműhelyben.

pirosan villog A segélyhívó rendszer támogatóakkumulátora
elérte a maximális élettartamát, ezért ki kell
cserélni. Ebben az esetben bizonyos körülmé-
nyek között előfordulhat, hogy a segélyhívó
rendszer nem vagy nem megfelelően műkö-
dik.

i A segélyhívó rendszer támogatóakkumulá-
torának tervezett élettartama hat év. A hat
év letelte után ki kell cserélni a segélyhívó
rendszer támogatóakkumulátorát.

X Cseréltesse ki a segélyhívó rendszer támo-
gatóakkumulátorát egy minősített szakmű-
helyben.

vagy
A segélyhívó rendszer támogatóakkumulátorá-
nak vezérlőegységében üzemzavar áll fenn.
Ebben az esetben bizonyos körülmények
között előfordulhat, hogy a segélyhívó rend-
szer nem vagy nem megfelelően működik.
X Vizsgáltassa át és szükség esetén cserél-
tesse ki a segélyhívó rendszer támogatóak-
kumulátorát egy minősített szakműhelyben.

i Vegye figyelembe, hogy a segélyhívó rendszer támogatóakkumulátorát -20 † és +85 †
közötti környezeti hőmérsékleten való üzemelésre tervezték. Az ezen értékek feletti vagy alatti
hőmérsékletek esetén a segélyhívó rendszer támogatóakkumulátorának élettartama csökken-
het.

Mercedes-Benz segélyhívó rendszer.
Feltételek
RA Mercedes-Benz segélyhívó rendszer csak
olyan területeken működik, ahol a szerződé-
ses partner mobilhálózat-lefedettséget
nyújt.

Ha a szerződéses partner hálózati lefedett-
sége nem megfelelő, az azt eredményezheti,
hogy nem lehet segélyhívást indítani.
RA segélyhívás automatikus indításához a
gyújtásnak bekapcsolt állapotban kell len-
nie.
RAz indítóakkumulátor legyen megfelelően
feltöltve.
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i A segélyhívás nem minden országban és
térségben áll rendelkezésre.
További információért forduljon bármelyik
minősített szakszervizhez.

X Kinyitás: Nyomja meg a burkolatot=.
X Segélyhívás indítása: Nyomja legalább egy
másodpercig az SOS gombot;.
Az SOS gomb: ellenőrző lámpája pirosan
villog, amíg a segélyhívás véget nem ér.

X Várja meg, amíg létrejön a Mercedes-Benz
segélyhívó központtal a telefonos kapcsolat.

X Csukja be a burkolatot=, ha a segélyhívás
véget ért.
A következő helyzetekben egy üzenet jelenik
meg:
Rnem létesíthető kapcsolat a Mercedes-
Benz segélyhívó központtal,
Rnincs automatikus továbbítás a nyilvános
segélyhívó központokba.

Ebben az esetben írja be mobiltelefonjába a
112-es segélyhívó számot.
i Ha az SOS gomb: ellenőrző lámpája
pirosan villog vagy világít, miközben nincs
folyamatban segélyhívás, előfordulhat, hogy
üzemzavar áll fenn.
Ebben az esetben ellenőriztesse a segély-
hívó rendszert egy minősített szakszerviz-
ben.

További információ a Mercedes-Benz segély-
hívó rendszerről: (Y oldal: 196).
Tesztüzemmód használata
A tesztüzemmód segítségével ellenőrizheti,
hogy a segélyhívó rendszer működik-e.
X Nyomja meg hosszan a kormánykeréken
található~ gombot.
Ha egy hangjelzést hall, a segélyhívó rend-
szer működik.

Ha nem hall hangjelzést, bizonyos körülmé-
nyek között előfordulhat, hogy a segélyhívó
rendszer nem vagy nem megfelelően műkö-
dik.

X Ha nem hall hangjelzést: Ebben az eset-
ben ellenőriztesse a segélyhívó rendszert
egy minősített szakszervizben.

Láthatósági mellény
A láthatósági mellény a vezetőajtó tárolóreke-
szében található (Y oldal: 86).
A láthatósági mellényt a következő esetekben
ki kell cserélni:
Ra fényvisszaverő csíkok megsérültek, vagy el
nem távolítható szennyeződés van rajtuk,
Rtúllépte a mosások max. számát,
Ra láthatósági mellény fényvisszaverő képes-
sége csökkent.

Elakadásjelző háromszög
X Elakadásjelző háromszög kivétele: Vegye
ki az elakadásjelző háromszöget a hátsó
üléspad alatti tárolórekeszből (Y oldal: 82).

X Elakadásjelző háromszög felállítása: Az
oldalsó fényvisszaverőket: húzza felfelé
háromszög formára és kapcsolja össze a
felső patenttel;.

X Mindkét oldalon hajtsa le a lábakat=.

Elsősegélynyújtó csomag
Az elsősegélynyújtó csomag a hátsó üléspad
alatti tárolórekeszben található (Y oldal: 82).
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Tűzoltókészülék kivétele

Tűzoltókészülék kivétele (példa)
X Húzza felfelé a fület;.
X Vegye ki a tűzoltó készüléket: a tartóból.

Defektre vonatkozó megjegyzések

G FIGYELEM
Leeresztett gumiabroncs esetén romolhat-
nak a jármű menettulajdonságai, valamint
kormányozhatósága és fékezési tulajdonsá-
gai. Balesetveszély áll fenn!
Ne közlekedjen leeresztett gumiabronccsal.
A leeresztett gumiabroncsot haladéktalanul
cserélje ki a pótkerékre, vagy értesítsen egy
minősített szakműhelyt.

A gépkocsi kivitelétől függően defekt esetén a
következő lehetőségei vannak:
RMercedes-Benz segélyhívó rendszerrel
felszerelt gépkocsik: Defekt esetén a
Mercedes-Benz segélyhívó rendszer ügyfé-
lszolgálatához fordulhat (Y oldal: 237).
RCserélje ki a kereket (Y oldal: 252) és azzal
hajtson egy minősített szakszervizbe.

i A pótkerék vagy a szükségpótkerék csak
bizonyos országokban áll rendelkezésre.

Akkumulátor

Tudnivalók a 12 V-os akkumulátorról

G FIGYELEM
Az akkumulátoron szakszerűtlenül elvégzett
beavatkozások pl. rövidzárlathoz vezethet-
nek. Ez korlátozhatja a biztonságtechnikai
vonatkozású rendszerek, pl. a világítóberen-
dezés, az ABS (blokkolásgátló rendszer)
vagy az ESP® (elektronikus menetstabilizáló
program) működését. A jármű üzembizton-
sága korlátozott lehet.
Ön elveszítheti uralmát a jármű felett, és
balesetet okozhat, pl.
Rfékezésnél,
Rhirtelen kormánymozdulatoknál és/vagy
nem megfelelő sebesség esetén.

Balesetveszély áll fenn!
Rövidzárlat vagy hasonló esemény esetén
haladéktalanul értesítsen egy minősített
szakműhelyt. Ne haladjon tovább. Az akku-
mulátoron esedékes műveleteket mindig
minősített szakműhelyben végeztesse el.

Vegye figyelembe a következő információkat
is:
Rtovábbi információ az ABS-ről (Y oldal: 126)
Rtovábbi információ az ESP® rendszerről
(Y oldal: 130)

Biztonsági okokból csak olyan akkumulátorok
használatát javasoljuk, amelyeket a Mercedes-
Benz kifejezetten az Ön gépkocsijához vizsgált
be és hagyott jóvá. Ezek az akkumulátorok
fokozott védelmet nyújtanak a savszivárgás
ellen, ezáltal megakadályozzák, hogy a gépko-
csiutasok egy esetleges baleset során az akku-
mulátor sérülése miatt savmarást szenvedje-
nek.

G FIGYELEM
Az elektrosztatikus feltöltődés szikraképző-
dést okozhat, és meggyújthatja az akkumu-
látor könnyen felrobbanó gázkeverékét.
Robbanásveszély áll fenn!
Közvetlenül az akkumulátor megfogása előtt
érintse meg a fémes karosszériát, hogy meg-
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szüntesse a meglévő elektrosztatikus feltöl-
tődést.

A fokozottan robbanásveszélyes gázkeverék az
akkumulátor töltése vagy indítási segítség
alkalmazása során keletkezik.

G FIGYELEM
Az akkumulátorsav maró hatású anyag.
Sérülésveszély áll fenn!
Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruházattal
való érintkezését. Ne lélegezze be az akku-
mulátorból távozó gázokat. Ne hajoljon az
akkumulátor fölé. Tartsa távol az akkumulá-
toroktól a gyermekeket. Azonnal öblítse le
alaposan az akkumulátorsavat tiszta, bő víz-
zel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Az akkumulátorok káros
anyagokat tartalmaznak.
Ezért a törvény tiltja a ház-
tartási hulladékkal együtt
történő ártalmatlanításukat.
Az akkumulátorokat elkülö-
nítve kell gyűjteni, és kör-
nyezetkímélő módon kell
újrahasznosítani.
Az akkumulátorokat környe-
zetkímélő módon ártalmat-
lanítsa. A lemerült akkumu-
látorokat minősített szak-
műhelyben adja le, vagy
vigye használt akkumuláto-
rok visszavételével foglal-
kozó gyűjtőhelyre.

Ha le kell kötni a 12 V-os akkumulátort, fordul-
jon minősített szakszervizhez. Az akkumuláto-
rok kezelése során tartsa be a biztonsági utasí-
tásokat és az óvintézkedéseket.

Robbanásveszély. Az akkumuláto-
rok töltésekor robbanékony durra-
nógáz keletkezik. Az akkumulátoro-
kat csak jól szellőző helyiségben
töltse.
Dohányzás, tűz és nyílt láng hasz-
nálata az akkumulátoron végzett

munkák során szigorúan tilos.
Kerülje a szikraképződést!
Az akkumulátorsav maró hatású
anyag. Kerülje a bőrrel, szemmel
vagy ruházattal való érintkezését.
Viseljen saválló védőkesztyűt! A
bőrre vagy ruhára fröccsent savat
azonnal semlegesítse szappanos
oldattal vagy savmegkötő szerrel,
és mossa le vízzel. Szükség esetén
forduljon orvoshoz.
Viseljen védőszemüveget. A víz és
a sav keverésekor a folyadék a
szembe fröccsenhet. A szembe
fröccsent savat azonnal mossa ki
tiszta vízzel, és haladéktalanul for-
duljon orvoshoz!
Tartsa távol a gyermekeket. A gyer-
mekek nem képesek felmérni az
akkumulátorral és a savval való
érintkezés veszélyeit.
Az akkumulátoron végzett munkák
során tartsa be az ebben a kezelési
útmutatóban szereplő biztonsági
utasításokat, óvintézkedéseket és
eljárásokat.

Ha hosszabb ideig nem használja a gépkocsit:
RCsatlakoztassa az akkumulátort egy, a
Mercedes-Benz által ajánlott töltőkészülék-
hez.
vagy
RAz akkumulátor lekötésével kapcsolatban
forduljon minősített szakszervizhez.

Indítási segítség és a 12 V-os akku-
mulátor töltése
! Az indítási segítség-/töltőkábelt soha ne a
gépkocsi akkumulátorának negatív érintke-
zőjéhez, hanem mindig a testponthoz csatla-
koztassa. Ellenkező esetben az elektromos
hálózat megsérülhet.

X Az akkumulátor töltéséhez és az indítási
segítség alkalmazásához mindig a motortér-
ben lévő külső indítási pontot használja.

G FIGYELEM
Az akkumulátor töltése közben hidrogéngáz
keletkezik. Ha rövidzárlatot idéz elő vagy
szikra képződik, a hidrogéngáz meggyullad-
hat. Robbanásveszély áll fenn!
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RÜgyeljen mindig arra, hogy a csatlakozta-
tott akkumulátor pozitív akkumulátorsa-
ruja ne érintkezzen a jármű alkatrészeivel.
RSoha ne helyezzen az akkumulátorra fém-
tárgyat vagy szerszámot.
RFeltétlenül ügyeljen az akkumulátor csat-
lakoztatásánál és lekötésénél az akkumu-
látorsaruk leírt sorrendjére.
RMindig ügyeljen az indítássegítés során
arra, hogy az akkumulátor pólusait az azo-
nos polaritással kösse össze.
RFeltétlenül ügyeljen az indítássegítésnél
az indítókábelek sorrendjére a csatlakoz-
tatás és lekötés során.
RJáró motor mellett ne csatlakoztassa vagy
kösse le az akkumulátorsarukat.

G FIGYELEM
A feltöltés és az indítássegítés közben
könnyen felrobbanó gázkeverék távozhat az
akkumulátorból. Robbanásveszély áll fenn!
Feltétlenül kerülje el a tüzet, a nyílt lángot, a
szikraképződést és a dohányzást. A feltölés
és az indítássegítés közben gondoskodjon a
megfelelő szellőzésről. Ne hajoljon az akku-
mulátor fölé.

Ha alacsony hőmérsékletnél nem világítanak a
kombinált műszeren az ellenőrző/figyelmez-
tető lámpák, akkor a lemerült akkumulátor
nagy valószínűséggel megfagyott.

G FIGYELEM
A lemerült akkumulátor már fagypont körüli
hőmérsékleten megfagyhat. Ha Ön ekkor
indítássegítést nyújt vagy feltölti az akkumu-
látort, akkumulátorgáz távozhat. Robbanás-
veszély áll fenn!
A megfagyott akkumulátort hagyja felen-
gedni, mielőtt feltölti vagy indítássegítést
nyújt.

Azt ajánljuk, hogy a felolvadt akkumulátort
vizsgáltassa meg minősített szakszervizben.

! Benzinmotoros járműveknél: Ne próbál-
jon többször és hosszan indítani. Ellenkező

esetben az el nem égett tüzelőanyag káro-
síthatja a katalizátort.

! Beszerelt akkumulátor csak a Mercedes-
Benz által bevizsgált és jóváhagyott töltőké-
szülékkel tölthető. Ezekkel a készülékekkel
a beszerelt akkumulátor is tölthető. Ellen-
kező esetben megsérülhet a jármű elektroni-
kája.

! Az akkumulátort kizárólag a segédindítás
csatlakozási pontján keresztül töltse.

Indítási segítség alkalmazása és az akkumulá-
tor töltése során tartsa be a következőket:
RKizárólag sérülésmentes, megfelelő kereszt-
metszetű és szigetelt póluscsatlakozókkal
ellátott indítókábelt/töltőkábelt használjon.
RA póluscsatlakozók szigeteletlen részei nem
érintkezhetnek más fém alkatrészekkel,
amíg az indítókábelek/töltőkábelek az akku-
mulátorhoz/külső indítási ponthoz csatla-
koznak.
RAz indítókábelek/töltőkábelek nem érhet-
nek hozzá a gépkocsi olyan részeihez, ame-
lyek járó motornál mozoghatnak.
RMindig ügyeljen arra, hogy se Ön, se az
akkumulátor ne legyen elektrosztatikusan
feltöltődve.
RMindenképpen kerülje a tűz és a nyílt láng
használatát.
RNe hajoljon az akkumulátor fölé.
RTöltés esetén: Kizárólag a Mercedes-Benz
számára bevizsgált és jóváhagyott töltőké-
szüléket használjon, és az akkumulátor töl-
tése előtt olvassa el a töltőkészülék kezelési
útmutatóját.

Indítási segítség alkalmazásakor vegye figye-
lembe a következőket is:
RA gépkocsik nem érhetnek egymáshoz.
RCsak 12 V-os névleges feszültségű akkumu-
látort használjon az indítási segítséghez.
RBenzinmotor: Csak akkor alkalmazzon indí-
tási segítséget, ha a motor hideg, és a kipu-
fogóberendezés lehűlt.

X Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
X Automatikus sebességváltó: Kapcsolja a
sebességváltótj állásba.

X Mechanikus sebességváltó: Kapcsoljon
alapjáratbai.
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X Győződjön meg arról, hogy a gyújtás, ill.
minden elektromos fogyasztó ki van kap-
csolva.

X Nyissa fel a motorháztetőt.

Példa az M200 motorral felszerelt gépkocsira

Példa az OM642 motorral felszerelt gépkocsira

Példa az OM699 motorral felszerelt gépkocsira
X Hajtsa fel a; burkolatot a külső indítási
ponton lévő pozitív csatlakozási ponton=.

X Az indítókábel/töltőkábel segítségével
kösse össze a saját gépkocsi pozitív csatla-
kozási pontját= a külső akkumulátor pozi-
tív pólusával. A műveletet a saját gépkocsi
pozitív csatlakozási pontjával= kezdje.

X Indítási segítség alkalmazásakor: A segít-
séget nyújtó gépkocsi motorja alapjárati for-
dulatszámon járjon.

X Az indítókábel/töltőkábel segítségével
kösse össze a külső akkumulátor negatív
pólusát a saját gépkocsi testpontjával:. A
csatlakoztatást ekkor a külső akkumulátor-
nál kezdje.

X Indítási segítség alkalmazásakor: Indítsa
be a saját gépkocsi motorját.

X Töltés esetén: Indítsa el a töltési folyama-
tot.

X Indítási segítség alkalmazásakor: Járassa
néhány percig a motorokat.

X Indítási segítség alkalmazásakor: Az indí-
tókábelek lekötése előtt kapcsolja be a saját
gépkocsi valamelyik elektromos fogyasztó-
ját, pl. a hátsóablak-fűtést vagy a világítást.

Ha az indítássegítési/töltési folyamat befeje-
ződött:
X Az indítókábelt/töltőkábelt először a test-
pontról: és a külső akkumulátor negatív
pólusáról, majd a pozitív csatlakozási pont-
ról= és a külső akkumulátor pozitív pólu-
sáról csatlakoztassa le. Mindkét esetben a
saját gépkocsi érintkezőiről vegye le először
a kábelt.

Indítási segítséggel kapcsolatos információt
minősített szakszervizben kaphat.

Behúzatás vagy vontatás

Gépkocsi vontatása

G FIGYELEM
A biztonságtechnikai vonatkozású funkciók
csak korlátozottan vagy egyáltalán nem áll-
nak rendelkezésre, ha
Ra motor nem jár,
Ra fékrendszer vagy a kormányzás szervo-
rásegítése meghibásodott,
Raz energiaellátás vagy az elektromos háló-
zat üzemzavara esetén.

Ha a járművet ilyenkor vontatják, akkor elő-
fordulhat, hogy jelentősen nagyobb erőt kell
kifejtenie fékezéskor és kormányzáskor.
Balesetveszély áll fenn!
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Ilyen helyzetekben használjon vonórudat.
Vontatás előtt győződjön meg arról, hogy a
kormány akadálytalanul mozog.

G FIGYELEM
Reteszelt kormányzár esetén a jármű nem
kormányozható. Balesetveszély áll fenn!
Ha a járművet vontatókötéllel vagy vonórúd-
dal vontatja, mindig kapcsolja be a gyújtást.

Ha egy gépkocsit vontatni kell vagy be kell
húzatni, annak tömege nem haladhatja meg a
vontató gépkocsira megengedett összes
tömeg értékét.

G FIGYELEM
Ha a behúzatni vagy vontatni kívánt jármű
nehezebb, mint az Ön járművének megenge-
dett legnagyobb össztömege, akkor
Rleszakadhat a vonószem,
Ra járműszerelvény kilenghet, vagy akár fel
is borulhat.

Balesetveszély áll fenn!
Egy másik jármű behúzásakor vagy vontatá-
sakor a másik jármű tömege nem haladhatja
meg az Ön járművének megengedett össztö-
megét.

! A vontatókötelet vagy a vonórudat kizáró-
lag a vonószemhez vagy a vonószerkezethez
rögzítse. Ellenkező esetben megsérülhet a
jármű.

! Az elakadt gépkocsi kihúzása során egye-
nesen és a lehető legegyenletesebben húz-
zon. A túl nagy húzóerő károsíthatja a gép-
kocsit.

! Vontatás vagy behúzatás során lassan,
finoman induljon el. Ellenkező esetben a túl
nagy vonóerő károsíthatja a járműveket.

! A járművet maximum 50 km távolságra
szabad vontatni. Eközben a vontatási sebes-
ség nem haladhatja meg az 50 km/órát.
Ha 50 km-nél nagyobb távolságra kellene
vontatni, ehelyett az egész járművet meg
kell emelni, és úgy kell szállítani.

Vegye figyelembe a megengedett összes
tömeg értékét a gépkocsi-típustáblán
(Y oldal: 260).

Megengedett vontatási módszerek az
állandó összkerékhajtás nélküli gépkocsik
vagy kikapcsolt összkerékhajtás esetén

Megengedett vontatási módszerek az
állandó összkerékhajtással felszerelt gépko-
csik esetén

Nem megengedett vontatási módszerek az
állandó összkerékhajtással felszerelt gépko-
csik esetén

A Mercedes-Benz azt ajánlja, hogy műszaki
meghibásodás esetén vontatás helyett szállít-
tassa el a gépkocsit.
Ha meghibásodott a gépkocsi sebességváltója,
akkor azt szállítani kell (Y oldal: 244).
Ha ki van kapcsolva az összkerékhajtás, és az
i alapjárat van kiválasztva, a mechanikus
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sebességváltóval felszerelt gépkocsik úgy is
vontathatók, hogy mindkét tengelyük a talajon
van.
Feltételek
R(Y oldal: 260)Vegye figyelembe a gépkocsi
megengedett össztömegére vonatkozó ada-
tokat a gépkocsi-típustáblán.
RÜgyeljen arra, hogy az akkumulátor legyen
bekötve és feltöltve.

i Automatikus sebességváltóval felsze-
relt gépkocsik: Az elektromos rendszer
üzemzavara esetén előfordulhat, hogy az
automatikus sebességváltó aj állásban
rögzül. Azi állásba való átkapcsoláshoz
biztosítsa az elektromos hálózat feszültsé-
gellátását (Y oldal: 240), vagy kézzel oldja ki
a választókar-reteszelést (Y oldal: 245).
Ha az automatikus sebességváltó nem kap-
csolható azi állásba, akkor a gépkocsit
szállítani kell (Y oldal: 244).

X Rögzítse a vontatóeszközt.
X Kapcsolja ki az elvontatás elleni védelmet
(Y oldal: 78).

X Automatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsolja az automatikus
sebességváltót azi állásba.

X Mechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsoljon azi alapjáratba.

X Megemelt hátsó tengellyel való vontatás
esetén: Állítsa egyenesbe az első kereke-
ket.

X Egy megemelt tengellyel való vontatás
esetén: Kapcsolja be a feszültségellátást.

X Oldja ki a rögzítőféket.

Gépkocsi szállítása
A szállítást csak egy erre szakosodott cég
végezheti.
i Automatikus sebességváltóval felsze-
relt gépkocsik: Az elektromos rendszer
üzemzavara esetén előfordulhat, hogy az
automatikus sebességváltó aj állásban
rögzül. Azi állásba való átkapcsoláshoz
biztosítsa az elektromos hálózat feszültsé-
gellátását (Y oldal: 240), vagy kézzel oldja ki
a választókar-reteszelést (Y oldal: 245).

X Tartsa be a vontatással kapcsolatos útmuta-
tásokat (Y oldal: 242).

X A gépkocsinak a szállítójárműre való felhe-
lyezéséhez rögzítse a vontatóeszközt a
vonószemhez.

X Automatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsolja az automatikus
sebességváltót azi állásba.

X Mechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsoljon azi üres foko-
zatba.

X Helyezze fel a gépkocsit a szállítójárműre.
X Automatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsolja az automatikus
sebességváltót aj állásba.

X Mechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsoljon az1 fokozatba
vagy azk hátrameneti sebességfokozatba.

X Biztosítsa a gépkocsit a rögzítőfékkel elguru-
lás ellen.

X A gépkocsit csak a kerekeknél kötözze le.
X Összkerékhajtással felszerelt gépkocsik:
Ügyeljen arra, hogy az első és hátsó tengely-
nek ugyanazon a szállítójárművön kell len-
nie, pl. vasúton történő szállításkor ugyana-
zon a teherkocsin.

Vonószemek

Az első vonószem: a lökhárító alatt, a gép-
kocsi jobb oldalán található.
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A hátsó vonószem: a lökhárító alatt, a gép-
kocsi bal oldalán található.

Gépkocsi behúzatása (motorvészin-
dítás)
! Az automatikus sebességváltóval felszerelt
járműveket nem szabad behúzatással elindí-
tani, ellenkező esetben károsíthatja az auto-
matikus sebességváltót.

X Tartsa be a vontatással kapcsolatos útmuta-
tásokat (Y oldal: 242).

X Adott esetben hagyja lehűlni a motort és a
kipufogóberendezést.

X Kapcsolja be a gyújtást.
X Kapcsoljon a2 fokozatba.
X Oldja ki a rögzítőféket.
X Teljesen lenyomott tengelykapcsoló-pedál
mellett húzassa be a gépkocsit.

X Lassan engedje fel a tengelykapcsoló-
pedált.

X Amikor a motor beindul, azonnal kapcsoljon
üres fokozatba.

X A forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon
meg.

X Vegye le a vontatóeszközt.
X Ellenőriztesse a gépkocsit egy minősített
szakműhelyben.

Választókar zárolásának mechanikus
feloldása

Elektromos üzemzavar esetén a választókar-
reteszelés kézzel feloldható.

X Kapcsolja ki a gyújtást.
X Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
X Óvatosan emelje le burkolatot:.
X Nyomjon be egy megfelelő szerszámot a nyí-
lásba, egyúttal nyomja meg a választókaron
lévő gombot.

X Kapcsolja a választókart azi állásba.

Elektromos biztosítékok

Elektromos biztosítékokkal kapcso-
latos megjegyzések

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 lekapcsolását szolgálják. Egy bizto-
síték kioldása esetén az utána kapcsolt
részegységek és az azokhoz tartozó funkciók
sem működnek.
A kiégett biztosítékokat azonos értékű biztosí-
tékokra cserélje (ez a színjelölésről és az
értékjelzésről ismerhető fel). A biztosítékok
értékeit a biztosítékdoboz fedelének hátolda-
lán találja.
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Biztosítékkiosztási ábra: a biztosítékdoboz
fedelének hátoldalán található.

! A fedél lecsukásakor ügyeljen arra, hogy
az szorosan illeszkedjen a biztosítékdo-
bozra. Ellenkező esetben a behatoló nedves-
ség és a szennyeződések károsan befolyá-
solhatják a biztosítékok működését.

Amennyiben az újonnan behelyezett biztosíték
ismét kiég, a hiba okának megállapítása és
megszüntetése érdekében forduljon minősített
szakműhelyhez.
Biztosítékcsere előtt ellenőrizze a következő-
ket:
Ra gépkocsi biztosítva van elgurulás ellen,
Rminden elektromos fogyasztó ki van kap-
csolva,
Ra gyújtás ki van kapcsolva.
Az elektromos biztosítékok különböző biztosí-
tékdobozokban elosztva vannak beszerelve:
Ra motortéren lévő biztosítékdobozban, a
gépkocsi bal oldalán (Y oldal: 246),
Raz utasoldali kesztyűtartóban található bizto-
sítékdobozban (Y oldal: 246).

Biztosítékdoboz a motortérben

Feltételek
RTartsa be az elektromos biztosítékokkal kap-
csolatos utasításokat (Y oldal: 245).

X Száraz kendővel törölje le az esetleges ned-
vességet a biztosítékdobozról:.

X Nyomja le a biztosítócsapot, és távolítsa el a
biztosíték/vezetékbiztosíték burkolatát.

X Cserélje ki a kiégett biztosítékot.
X Helyezze vissza és nyomja rá a biztosíték/
lengő biztosíték fedelét.

Biztosítékdoboz a kesztyűtartóban

Feltételek
RTartsa be az elektromos biztosítékokkal kap-
csolatos utasításokat (Y oldal: 245).

X Nyissa ki a kesztyűtartót;.
X Tolja össze a kesztyűtartófedél: oldalait
annyira, hogy az oldalsó nyelvek kicsússza-
nak a vezetőnyílásból.

X Hajtsa le a kesztyűtartófedelet.
A biztosítékdoboz a kesztyűtartófedél
mögött található.

X Cserélje ki a kiégett biztosítékot.
X Tolja össze a kesztyűtartófedél oldalait
annyira, hogy az oldalsó nyelvek ismét
becsússzanak a vezetőnyílásba.

X Csukja be a kesztyűtartót.
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Zajkibocsátás vagy szokatlan menet-
tulajdonságok

Menet közben figyeljen az esetleges rezgé-
sekre, zörejekre és a szokatlan menettulajdon-
ságokra, pl. az oldalra húzásra. Ezek a gumiab-
roncsok vagy a keréktárcsák esetleges sérülé-
sére utalhatnak. Ha defektre gyanakszik, csök-
kentse a sebességet. A lehető leghamarabb
álljon meg, és ellenőrizze, hogy nem sérültek-e
meg a keréktárcsák és a gumiabroncsok. Rej-
tett abroncssérülések is okozhatnak ilyen szo-
katlan menettulajdonságokat. Amennyiben
nem fedezhető fel sérülés, ellenőriztesse a
keréktárcsákat és a gumiabroncsokat minősí-
tett szakműhelyben.

Keréktárcsák és gumiabroncsok
rendszeres ellenőrzése

G FIGYELEM
A megrongálódott gumiabroncsokban csök-
kenhet az abroncsnyomás. Ezáltal elveszít-
heti uralmát a jármű felett, ami balesetve-
szélyt idézhet elő!
Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok
sérülésmentességét, és a megrongálódott
gumiabroncsokat haladéktalanul cserélje ki.

G FIGYELEM
Túl kicsi profilmélységnél csökken a gumiab-
roncs tapadása. A gumiabroncs-mintázat
ilyenkor nem tudja megfelelően elvezetni a
vizet. Emiatt nedves úttesten megnő az
aquaplaning (vízenfutás) veszélye, különösen
akkor, ha nem megfelelő sebességgel halad.
Balesetveszély áll fenn!
Túl nagy vagy túl kicsi abroncsnyomás ese-
tén a gumiabroncsok a futófelület különböző
részein eltérő módon kophatnak. Ezért az
összes gumiabroncson rendszeresen ellenő-
rizze a gumiabroncs-mintázatmélységet és a
futófelületek állapotát a gumiabroncs teljes
szélességében.

Legkisebb mintázatmélység
Rnyári gumiabroncsok: 3 mm,
Rnégyévszakos gumiabroncsok: 4 mm.
Biztonsági okokból cseréltesse ki a gumiab-
roncsokat még a törvényben előírt legkisebb
mintázatmélység elérése előtt.

Az alábbi ellenőrzéseket rendszeresen,
havonta legalább egyszer vagy a helyzetnek
megfelelően, pl. hosszabb utazás vagy terep-
menet előtt az összes keréken végezze el:
REllenőrizze az abroncsnyomást
(Y oldal: 248).
REllenőrizze a keréktárcsák és a gumiabron-
csok esetleges sérüléseit.
REllenőrizze a szelepsapkákat.
A szelepeket a Mercedes-Benz által kifeje-
zetten az Ön gépkocsijához jóváhagyott sze-
lepsapkákkal kell védeni a nedvességtől és
a szennyeződéstől.
REllenőrizze a gumiabroncs-mintázatmélysé-
get és a gumiabroncs-futófelületet a gumi-
abroncs teljes szélességében.
A legkisebb mintázatmélység nyári gumiab-
roncsoknál 3 mm, négyévszakos gumiabron-
csoknál (téli gumiabroncsok) pedig 4 mm.

Hóláncokkal kapcsolatos megjegyzé-
sek

G FIGYELEM
Az első kerekekre szerelt hólánc súrolhatja a
karosszériát vagy a futómű alkatrészeit. Ez a
jármű vagy a gumiabroncsok megrongálódá-
sához vezethet, és balesetveszélyt idézhet
elő!
A veszélyek elkerülése érdekében:
Rsoha ne szereljen hóláncot az első kere-
kekre,
Ra hátsó kerekekre mindig párban szerelje
fel a hóláncot.

G FIGYELEM
Ha a hóláncokkal túl gyorsan halad, azok
elszakadhatnak. Ezáltal más személyeknek
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sérülést okozhat, és a jármű is károsodhat.
Ez balesetveszélyt idézhet elő!
Tartsa be a hóláncokkal történő közleke-
désre vonatkozó megengedett maximális
sebességet.

Ne lépje túl a hóláncokra megengedett
50 km/h legnagyobb sebességet. A hóláncok
használta során tartsa be annak az országnak
a törvényi előírásait, amelyben éppen tartózko-
dik.

! A felszerelés előtt ellenőrizze a hólánco-
kat, hogy nincs-e rajtuk sérülés. A sérült
vagy kopott hóláncok elszakadhatnak, és
megrongálhatják a következő részeket:
Rkerék,
Rkerékjáratok,
Rkerékfelfüggesztés.
Ezért csak kifogástalan hóláncokat használ-
jon. Tartsa be a gyártó szerelési útmutató-
ját.

! Acél keréktárcsával felszerelt jármű-
veknél: Ha a hóláncot acél keréktárcsájú
kerekekre szereli fel, kárt tehet a dísztár-
csákban, ezért a hólánc felszerelése előtt
szerelje le ezekről a dísztárcsát.
RA hóláncok csak bizonyos keréktárcsa-gumi-
abroncs kombinációkhoz engedélyezettek.
Ezzel kapcsolatban további információért
forduljon bizalommal bármelyik Mercedes-
Benz szerződéses szervizhez.
RBiztonsági okokból csak a Mercedes-Benz
számára jóváhagyott vagy ugyanolyan minő-
ségű hóláncokat használjon.
RFelszerelt hóláncokkal a megengedett legna-
gyobb sebesség 50 km/h.

i Az elinduláshoz kikapcsolhatja az ESP®-t
(Y oldal: 131). Így kipörgetheti a kerekeket,
és nagyobb hajtóerőt érhet el.

Abroncsnyomás

Gumiabroncsnyomással kapcsolatos
megjegyzések

G FIGYELEM
A túl alacsony vagy túl magas abroncsnyo-
más a következő veszélyekkel jár:
RKidurranhatnak a gumiabroncsok, különö-
sen növekvő terhelésnél és sebességnél.
RTúlzottan és/vagy egyenetlenül kophat-
nak a gumiabroncsok, ami jelentős mér-
tékben ronthatja a tapadásukat.
RSzámottevően romolhatnak a jármű
menettulajdonságai, valamint kormányoz-
hatósága és fékezhetősége.

Balesetveszély áll fenn!
Tartsa be az ajánlott abroncsnyomásokat, és
ellenőrizze az összes gumiabroncs abroncs-
nyomását, beleérve a pótkereket is, a követ-
kezők szerint:
Rlegalább kéthetente,
Ra rakomány változása esetén,
Rhosszabb út megkezdése előtt,
Rmegváltozott használati körülmények, pl.
terepmenet esetén.

Ha szükséges, állítsa be az abroncsnyomást.

A túl alacsony vagy túl magas gumiabroncs-
nyomás a következő hatásokkal jár:
Ra gumiabroncsok élettartama csökken,
Relősegíti a gumiabroncsok károsodását,
Rromlanak a menettulajdonságok és emiatt a
menetbiztonság, pl. Aquaplaning miatt.

G FIGYELEM
Az abroncsszelepekre felszerelt, nem megfe-
lelő tartozékok az abroncsszelepek túlterhe-
lését és meghibásodását okozhatják, ami
abroncsnyomásvesztést idézhet elő. Az utó-
lag felszerelhető abroncsnyomás-ellenőrző
rendszerek szerkezetükből adódóan folya-
matosan nyitva tartják az abroncsszelepet,
ami további abroncsnyomásvesztést okoz-
hat. Ez balesetveszélyt idézhet elő!
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Az abroncsszelepekre kizárólag szériakivi-
telű szelepsapkát, illetve egyéb, a Mercedes-
Benz által kifejezetten az Ön járművéhez
jóváhagyott szelepsapkát szereljen fel.

G FIGYELEM
Ha az abroncsnyomás ismételten lecsökken,
akkor lehetséges, hogy sérült a kerék, a sze-
lep vagy a gumiabroncs. Túl alacsony
abroncsnyomás esetén a gumiabroncs
kidurranhat. Ez balesetveszélyt idézhet elő!
RVizsgálja át a gumiabroncsot, hogy nincs-
e benne idegen test.
REllenőrizze, hogy nincs-e a keréken vagy a
szelepnél tömítetlenség.

Ha nem tudja elhárítani a sérülést, értesít-
sen egy minősített szakműhelyt.

G FIGYELEM
Leeresztett gumiabroncs esetén romolhat-
nak a jármű menettulajdonságai, valamint
kormányozhatósága és fékezési tulajdonsá-
gai. Balesetveszély áll fenn!
Ne közlekedjen leeresztett gumiabronccsal.
A leeresztett gumiabroncsot haladéktalanul
cserélje ki a pótkerékre, vagy értesítsen egy
minősített szakműhelyt.

! Az egy tengelyen lévő gumiabroncsokban
mért nyomás különbsége nem haladhatja
meg a 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi) értéket.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Rendszeresen, de legalább 14 naponta
ellenőrizze az abroncsnyomást.

A gépkocsira gyárilag felszerelt gumiabron-
csok ajánlott gumiabroncsnyomására vonat-
kozó adatok a tanksapka fedél belső oldalán
lévő gumiabroncsnyomás-táblázatban találha-
tók.
A gumiabroncsnyomás ellenőrzéséhez használ-
jon megfelelő gumiabroncsnyomás-ellenőrzőt.
A gumiabroncs külső megjelenéséből nem
lehet a gumiabroncsnyomásra következtetni.
Gumiabroncsnyomás-ellenőrzéssel felsze-
relt gépkocsik: A gumiabroncsnyomást a
fedélzeti számítógépen keresztül is ellenőriz-
heti (Y oldal: 250).

A gumiabroncsnyomást csak hideg gumiabron-
csokon korrigálja. A gumiabroncsok hidegek,
ha
Ra gépkocsi előzőleg legalább három óra
hosszan parkolt olyan helyen, ahol a gumi-
abroncsokat nem érte napsütés,
Ra gépkocsi kevesebb mint 1,6 km távolságot
tett meg.

A gumiabroncs hőmérsékletének 10 °C értékű
emelkedése esetén a gumiabroncsnyomás
növekedése kb. 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Ezt
vegye figyelembe, ha meleg gumiabroncsokon
kell ellenőriznie a gumiabroncsnyomást.
Megjegyzések az utánfutó-vontató üzem-
móddal kapcsolatban
A hátsó tengely gumiabroncsaira kizárólag a
gumiabroncsnyomás-táblázatban található,
nagyobb terheléshez ajánlott gumiabroncsnyo-
más érvényes.

Abroncsnyomás-táblázat
Az abroncsnyomás-táblázat a vezetőoldali B-
oszlop környékén található.

i Az ábrán látható adatok példák.

Az abroncsnyomás-táblázat tartalmazza a gép-
kocsihoz gyárilag jóváhagyott összes gumiab-
roncsra vonatkozó ajánlott abroncsnyomást.
Az ajánlott abroncsnyomások a hideg állapot-
ban lévő gumiabroncsokra vonatkoznak a gép-
kocsi különböző terhelése és/vagy sebessége
által meghatározott üzemállapotokban.
Ha a nyomásértékek előtt egy vagy több gumi-
abroncsméret is szerepel, akkor az abroncs-
nyomás értéke kizárólag a megadott gumiab-
roncsméret(ek)re vonatkozik.
Ha a megadott gumiabroncsméretek*
szimbólummal vannak kiegészítve, akkor az
alább megadott abroncsnyomás-érték választ-
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ható abroncsnyomást jelez. Ezek az abroncs-
nyomás-értékek fokozhatják gépkocsija gördü-
lési kényelmét. Ekkor azonban a tüzelőanyag-
fogyasztás kismértékben megnövekedhet.
A „részleges terhelés” és a „teljes terhelés”
terhelési állapotokat a táblázatban eltérő
utasszámmal és csomagmennyiséggel jelölik.
A tényleges ülésszám eltérhet ettől.
Feltétlenül vegye figyelembe az alább felsorolt
további témaköröket:
RAbroncsnyomással kapcsolatos megjegyzé-
sek (Y oldal: 248)

Abroncsnyomás-ellenőrzés

Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés műkö-
dése
A rendszer abroncsnyomás-szenzor segítségé-
vel ellenőrzi a gépkocsira felszerelt gumiabron-
csok levegőnyomását.
Az új abroncsnyomás-szenzorokat (pl. a téli
kerekekben) a rendszer automatikusan beta-
nítja az első út során.
Az abroncsnyomás megjelenik a multifunkciós
kijelzőn (Y oldal: 148).
Jelentős nyomásveszteség vagy a gumiabron-
csok túlmelegedése esetén a rendszer figyel-
meztet:
Rkijelzőüzeneteken keresztül, (Y oldal: 285)
Ra műszerkijelzőn lévőh figyelmeztető
lámpa segítségével. (Y oldal: 302)

A vezető felelős azért, hogy az abroncsnyo-
mást beállítsa az ajánlott és az üzemi körül-
ményeknek megfelelő, hideg gumiabroncsokra
megadott értékekre. Az abroncsnyomást hideg
gumiabroncsokon állítsa be egy abroncsnyo-
más-ellenőrző segítségével.
Miután Ön módosította az abroncsnyomást, az
abroncsnyomás-ellenőrzés automatikusan fris-
síti a vonatkoztatási értékeket. A vonatkozta-
tási értékeket azonban kézzel is frissítheti az
abroncsnyomás-ellenőrzés újraindításával
(Y oldal: 251).
Rendszerkorlátok
Az abroncsnyomás-ellenőrzés nem figyelmez-
tet a következő esetekben:
Rrosszul beállított abroncsnyomás,
Rhirtelen nyomásveszteség, amelyet pl. a
gumiabroncsba behatoló idegen tárgy okoz-
hat,

Regy másik rádiójelforrás által okozott zavar,
R(szükséghelyzeti) pótkeréknél.
Feltétlenül vegye figyelembe az alább felsorolt
további témaköröket:
RGumiabroncsnyomással kapcsolatos meg-
jegyzések (Y oldal: 248)

Gumiabroncsnyomás ellenőrzése
abroncsnyomás-ellenőrzéssel
Feltételek
RA gyújtás be van kapcsolva.
Fedélzeti számítógép:
X+ ServiceService (Szerviz)* ReifendruckReifendruck
(Gumiabroncs-levegőnyomás)
Megjelenik a következő kijelzések egyike:
Raz egyes kerekek pillanatnyi abroncsnyo-
mása,
RReifendruckanzeige erscheint nachReifendruckanzeige erscheint nacheinigen Minuten Fahrteinigen Minuten Fahrt (A gumiab-
roncsnyomás kijelzése néhány percnyi
haladás után várható)
RReifendruckkontrolle aktivReifendruckkontrolle aktiv (Gumiab-
roncsnyomás-ellenőrzés aktív): A rendszer
betanítási folyamata még nem fejeződött
be. Ezt követően a rendszer felügyeli az
abroncsnyomásokat.

X Hasonlítsa össze az abroncsnyomást az
aktuális üzemeltetési körülményekhez aján-
lott abroncsnyomással (Y oldal: 249). Ennek
során tartsa be a gumiabroncsok hőmérsék-
letével kapcsolatos útmutatásokat
(Y oldal: 248).

i A multifunkciós kijelzőn látható értékek
eltérhetnek az abroncsnyomás-ellenőrző
által mért értékektől, mivel azok tenger-
szintre vonatkoznak. Magasabban fekvő
helyeken a levegőnyomás-ellenőrző maga-
sabb abroncsnyomás-értéket mutat, mint a
multifunkciós kijelző. Ilyen esetben ne csök-
kentse az abroncsnyomást.

Feltétlenül vegye figyelembe az alább felsorolt
további témaköröket:
RAbroncsnyomással kapcsolatos megjegyzé-
sek (Y oldal: 248)
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Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés újrain-
dítása
Feltételek
RMind a négy keréken megfelelően be van
állítva a mindenkori üzemeltetési körülmé-
nyekhez ajánlott abroncsnyomás
(Y oldal: 248).

Az abroncsnyomás-ellenőrzést a következő
esetekben indítsa újra:
Rmegváltozott az abroncsnyomás,
Rúj kerekeket vagy gumiabroncsokat szerelt
fel, vagy felcserélte azokat.

i A vész- és pótkerék nem rendelkezik gumi-
abroncsnyomás-szenzorral. A gumiabroncs-
nyomás-ellenőrzést megfelelő manométer-
rel, kézzel kell végezni.

Fedélzeti számítógép:
X+ServiceService (Szerviz)* ReifendruckReifendruck
(Gumiabroncs-levegőnyomás)

X Nyomja meg a: gombot.
A multifunkciós kijelzőn megjelenik a követ-
kező üzenet: Aktuelle Drücke als neueAktuelle Drücke als neueRichtwerte übernehmenRichtwerte übernehmen (A pillanatnyi nyo-
másértékek átvétele új irányértékként).

X Aza gombbal erősítse meg az újraindí-
tást.
A rendszer törli az aktuális figyelmeztető
üzeneteket, és kialszik a sárga figyelmeztető
lámpah.
Néhány perc menetidő elteltével a rendszer
ellenőrzi, hogy a pillanatnyi abroncsnyomás-
értékek a megadott tartományban vannak-e.
Ezt követően az aktuális abroncsnyomás-
értékeket tekinti vonatkoztatási értéknek,
és ezekhez képest felügyeli a gumiabron-
csok nyomását.

Feltétlenül vegye figyelembe az alább felsorolt
további témaköröket:
RGumiabroncsnyomással kapcsolatos meg-
jegyzések (Y oldal: 248)

Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés rádiófrekvenciás engedélyezése

Ország Megfelelőségi nyilatkozat

Európai Unió
Törökország

Hereby, PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. decla-
res that the radio equipment type PMV-CA74
is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of confor-
mity is available at the following internet
adress:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/
products/car/tpms/doc/

Európai Unió
Törökország

Hereby, ALPS ELECTRIC CO., LTD. declares
that the radio equipment type TWD1G791 is
in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of confor-
mity is available at the following internet
adress:
http://www.alps.com/products/
common/pdf/Tuner/TWD1G791.pdf

Marokkó AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d' agrément: MR117799 ANRT 2016
Date d' agrément: 28/04/2016

Mexikó MEX:RCPPAPM16-0467
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Ország Megfelelőségi nyilatkozat

Omán OMAN - TRA
R/3114/16
D080134o

Oroszország

Dél-Afrika

TA-2017/662
APPROVED

Ukrajna

Egyesült Arab Emírségek TRA REGISTERED No:
ER45219/16
DEALER No:
DA0063612/11

Pót- vagy szükségpótkerék

Pót- és szükségpótkerékre vonat-
kozó megjegyzések

G FIGYELEM
A szükség‑ vagy pótkerék és a cserélendő
kerék kerék‑ és abroncsméretei, valamint
abroncstípusa eltérő lehet. A szükség‑ vagy
pótkerék felszerelése a menettulajdonságok
számottevő romlásához vezethet. Ez baleset-
veszélyt idézhet elő!

A veszélyek elkerülése érdekében:
Rigazítsa ehhez vezetési stílusát, és vezes-
sen sokkal óvatosabban,
Rne szereljen fel egyszerre több, a cseré-
lendő keréktől eltérő szükségkereket vagy
pótkereket,
Rcsak rövid ideig használjon a cserélendő
keréktől eltérő szükségkereket vagy pót-
kereket,
Rne kapcsolja ki az ESP® rendszert,
Rcseréltesse ki az eltérő méretű szükség-
kereket vagy pótkereket a legközelebbi
minősített szakműhelyben. Feltétlenül
tartsa be a megfelelő kerék‑ és abroncs-
méreteket, valamint az abroncstípust.
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Ellenőrizze a felszerelt (szükséghelyzeti) pótke-
rék abroncsnyomását megfelelő nyomásmérő
készülékkel. Mindig a gépkocsi B oszlopán
lévő tájékoztató tábla legmagasabb értékét
vegye figyelembe a (szükséghelyzeti) pótkerék
abroncsnyomásánál (Y oldal: 249). Szükség
esetén állítsa be azt.
Az elhasználódástól függetlenül legkésőbb
hatévente cserélje le a (szükséghelyzeti) pót-
kereket.
Felszerelt (szükséghelyzeti) pótkerékkel a
megengedett legnagyobb sebesség 80 km/h.
Ne szereljen fel hóláncot a (szükséghelyzeti)
pótkerékre.
Gépkocsik gumiabroncsnyomás-ellenőrzés-
sel: Felszerelt (szükséghelyzeti) pótkerék ese-
tén a gumiabroncsnyomás-ellenőrzés nem
működik, mivel a kerék nem rendelkezik gumi-
abroncsnyomás-szenzorral. Csak akkor indítsa
el újra a gumiabroncsnyomás-ellenőrzést, ha a
(szükséghelyzeti) pótkereket lecserélte egy új
kerékre.
A (szükséghelyzeti) pótkerékre lehet utólag
gumiabroncsnyomás-szenzort felszerelni.
Felszerelt (szükséghelyzeti) pótkerék esetén
előfordulhat, hogy a rendszer néhány percig
még a leszerelt kerék abroncsnyomását jele-
níti meg.
Feltétlenül vegye figyelembe az alább felsorolt
további témaköröket:
RGumiabroncsnyomással kapcsolatos meg-
jegyzések (Y oldal: 248)
RAbroncsnyomás-táblázat (Y oldal: 249)

Pót- vagy szükségpótkerék ki- és
beszerelése

A pótkerék; a gépkocsi alatt található. A
pótkerék-kiemelő nyílása: a rendszámtábla-
tartó felett található.

Pótkerék kiszerelése
X Vegye figyelembe a gumiabroncsok felszere-
lésével kapcsolatos megjegyzéseket.
(Y oldal: 254)

X Egy megfelelő szerszám segítségével óvato-
san vegye le a pótkerék-kiemelő; nyílásán
lévő burkolatot.

X Illessze össze a: kiegészítő szerszámot.
X A kiegészítő szerszám: T alakú végét
vezesse be ferdén a nyíláson; át a csörlő
vezetősínéig.

X Illessze a kerékkulcsban= lévő sokoldalú
nyílást a kiegészítő szerszámra:.

X Forgassa a kerékkulcsot= a? nyíl irá-
nyába a mindaddig, amíg ellenállást nem
érzékel, vagy amíg a csörlő csúszó tengely-
kapcsolója meg nem csúszik.
Ekkor a pótkerék le van eresztve.

X Húzza ki a kereket; a gépkocsi alól, és
távolítsa el a tartóláncot:.

X A tartóláncot tekerje vissza, vagy szerelje
vissza a meghibásodott kereket a gépkocsi
alá a pótkerék helyére (Y oldal: 253).
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Pótkerék visszahelyezése
X Illessze össze a kiegészítő szerszámot.
X A kiegészítő szerszám: T alakú végét
vezesse be ferdén a nyíláson; át a csörlő
vezetősínéig.

X Helyezze a kereket a földre.
X Rögzítse a tartóláncot a kerékre.
X Tolja be kissé a kereket a gépkocsi alá.
X Illessze a kerékkulcsban= lévő sokoldalú
nyílást a kiegészítő szerszámra:.

X Forgassa a kerékkulcsot= a? nyíl irá-
nyába, és emelje fel vízszintesen a kereket,
amíg ellenállást nem érzékel, és amíg a
csörlő csúszó tengelykapcsolója hirtelen
meg nem csúszik.
Ekkor a kereket a gépkocsi alá erősítette.
Ha a kerék nem vízszintesen van rögzítve,
engedje le és emelje fel újra a kereket.

X Helyezze vissza a burkolatot a pótkerék-kie-
melő; nyílására.

Kerékcsere

Gumiabroncsok kiválasztásával, fel-
szerelésével és cseréjével kapcsola-
tos megjegyzések
A megengedett keréktárcsa-gumiabroncs kom-
binációkkal kapcsolatos információért fordul-
jon bizalommal bármelyik Mercedes-Benz szer-
ződéses szervizhez.

G FIGYELEM
Nem megfelelő méretű keréktárcsák és
gumiabroncsok felszerelésekor megsérülhet
az üzemi fék vagy a kerékfelfüggesztés
alkatrészei. Balesetveszély áll fenn!

A keréktárcsákat és a gumiabroncsokat min-
dig az eredetivel megegyező paraméterű
alkatrészekre cserélje.
A keréktárcsák esetében a következőket
vegye figyelembe:
Rjelölés,
Rtípus.
A gumiabroncsok esetében a következőket
vegye figyelembe:
Rjelölés,
Rgyártó,
Rtípus.

G FIGYELEM
Ha túllépi a megadott abroncsterhelhetősé-
get vagy a megengedett sebességindexet, a
gumiabroncsok megsérülhetnek, illetve
kidurranhatnak. Ez balesetveszélyt idézhet
elő!
Ezért csak a jármű típusához jóváhagyott
típusú és méretű abroncsokat használjon.
Vegye figyelembe az abroncsoknak az Ön
járművéhez szükséges terhelhetőségét és a
sebességindexet is.

! Javasoljuk, hogy biztonsági okokból csak
azokat a gumiabroncsokat, keréktárcsákat
és tartozékokat használja, amelyeket a
Mercedes-Benz az Ön gépkocsijához kifeje-
zetten jóváhagyott.
Ezeket a gumiabroncsokat speciálisan
összehangolták az olyan menetbiztonsági
rendszerekkel, mint pl. az ABS vagy az
ESP®.
Kizárólag a Mercedes-Benz által ellenőrzött
és ajánlott gumiabroncsokat, keréktárcsá-
kat és tartozékokat használja. Ellenkező
esetben hátrányosan változhatnak bizonyos
tulajdonságok, pl. a menettulajdonságok, a
menetzaj és a fogyasztás. Ezenfelül az aján-
lottól eltérő méretű gumiabroncsok terhelés
alatt súrolhatják a karosszériát és a tengely
alkatrészeit. Ez a gumiabroncs vagy a gép-
kocsi károsodásához vezethet.
A Mercedes-Benz nem vállal felelősséget
azokért a károkért, amelyek a nem bevizs-
gált és nem ajánlott gumiabroncsok, kerék-
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tárcsák és tartozékok használatából ered-
nek.
A gumiabroncsokkal, keréktárcsákkal és az
engedélyezett kombinációkkal kapcsolatban
további információért forduljon bizalommal
a minősített szakműhelyekhez.

! A Mercedes-Benz nem engedélyezi és nem
ajánlja a járművein az újrafutózott gumiab-
roncsok használatát, mivel az újrafutózás
során a korábbi hibákat nem mindig ismerik
fel. Emiatt a Mercedes-Benz nem tudja
garantálni a menetbiztonságot. Ne szereltes-
sen fel olyan használt gumiabroncsot,
amelynek nem ismeri a korábbi használati
körülményeit.

! Nagy kerekek: Adott kerékméret mellett
minél kisebb a gumiabroncsok keresztmet-
szete, annál alacsonyabb szintű menetké-
nyelmet nyújt a jármű rossz minőségű uta-
kon. Ilyenkor lecsökken a gördülési és csilla-
pítási komfort, és megnő annak a veszélye,
hogy az akadályokon áthaladva megsérülnek
a kerekek és a gumiabroncsok.

! Ha a jármű abroncsnyomás-ellenőrzéssel
van felszerelve, a kerékben elektronikus
alkatrészek találhatók.
A szelep környékére nem szabad a kerékfel-
szereléshez használt szerszámokat felhe-
lyezni. Ellenkező esetben megsérülhetnek az
elektronikus alkatrészek.
A gumiabroncsokat kizárólag minősített
szakműhelyben cseréltesse ki.

Ha olyan tartozékokat használ, amelyeket a
Mercedes-Benz nem hagyott jóvá az Ön gépko-
csijához, vagy ha ezeket nem előírásszerűen
használja, az hátrányosan befolyásolhatja a
menetbiztonságot.
Mielőtt jóvá nem hagyott tartozékot vásárolna
és használna, tájékozódjon minősített szakmű-
helyben a következőkről:
Rcélszerűség,
Rjogszabályi előírások,
Rgyári ajánlások.
Gumiabroncsok kiválasztása, felszerelése és
cseréje során vegye figyelembe a következő-
ket:
RAz adott országban a gumiabroncsok enge-
délyezésére vonatkozó előírások, amelyek
meghatározott abroncstípust írhatnak elő a
gépkocsijához.

Ezenkívül bizonyos régiókban és felhasználói
területeken meghatározott gumiabroncstí-
pus használata lehet ajánlott.
RCsak azonos típusú, kivitelű (nyári gumiab-
roncs, téli gumiabroncs) és gyártmányú
gumiabroncsokat és keréktárcsákat használ-
jon a gépkocsin.
RTengelyenként kizárólag azonos méretű
kerekeket szereljen fel (a bal és a jobb olda-
lon).
Ettől csak műszaki meghibásodás esetén, a
szakműhelybe történő utazás alkalmával
szabad eltérni.
RA keréktárcsákra csak azokhoz való gumiab-
roncsokat szereljen fel.
RNe végeztessen utólagos munkákat a fékbe-
rendezésen, a keréktárcsákon és gumiab-
roncsokon.
Hézagolótárcsák és fékporvédő lemezek
használata tilos, és az üzembe helyezési
engedély érvénytelenné válását vonja maga
után.
RAbroncsnyomás-ellenőrzéssel ellátott
gépkocsik: Az összes felszerelt kerékben
működő szenzoroknak kell lenniük az
abroncsnyomás-ellenőrzéshez.
Kivétel: (szükséghelyzeti) pótkerék.
R7 °C alatti hőmérséklet esetén használjon
téli gumiabroncsokat vagy M+S jelölésű
négyévszakos gumiabroncsokat az összes
keréken.
Téli útviszonyok között a lehető legjobb
tapadást csak az M+S jelzés mellett hópe-
helyszimbólummali is ellátott téli gumi-
abroncsok garantálják.
RNégyévszakos gumiabroncsok esetén csak
azonos profilú gumiabroncsokat használjon.
RTartsa be a négyévszakos gumiabroncsokra
vonatkozó megengedett legnagyobb sebes-
séget.
Ha ennek értéke alacsonyabb a gépkocsi
végsebességénél, akkor a vezető látóteré-
ben megfelelő figyelmeztető matricát kell
elhelyezni.
RÚj gumiabroncsokkal az első 100 km megté-
tele során mérsékelt sebességgel haladjon.
RAz elhasználódástól függetlenül legalább
hatévente cserélje le a gumiabroncsokat.

Keréktárcsákkal és gumiabroncsokkal kapcso-
latos további információért forduljon bizalom-
mal bármelyik minősített szakműhelyhez.
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Feltétlenül vegye figyelembe az alább felsorolt
további témaköröket:
RGumiabroncsnyomással kapcsolatos meg-
jegyzések (Y oldal: 248)
RAbroncsnyomás-táblázat (Y oldal: 249)
RPótkerékre vonatkozó megjegyzések
(Y oldal: 252)

Sportabroncsok használata esetén tartsa be a
következőket:

G FIGYELEM
A speciális gumiabroncsprofil és az optimális
abroncskeverék kombinációjának következ-
tében a nedves vagy vizes útfelületen
nagyobb a kicsúszás és a vízenfutás veszé-
lye. Ezenkívül alacsony külső hőmérsékleten
és a gumiabroncs alacsony üzemi hőmérsék-
lete esetén csökken az abroncs tapadása.
Balesetveszély áll fenn!
Kapcsolja be az ESP® rendszert, és igazítsa
vezetési stílusát a körülményekhez. Ha a
külső hőmérséklet 10 † alá csökken, hasz-
náljon M+S‑gumiabroncsokat.

Kerekek felcserélésével kapcsolatos
megjegyzések

G FIGYELEM
Ha eltérő méretű keréktárcsák vagy gumiab-
roncsok esetén felcseréli az első és a hátsó
kerekeket, az a menettulajdonságok számot-
tevő romlásához vezethet. Ezenkívül meg-
rongálódhat az üzemi fék vagy a kerékfelfüg-
gesztés részegységei. Balesetveszély áll
fenn!
Kizárólag akkor cserélje fel az első és a
hátsó kerekeket, ha a keréktárcsák és a
gumiabroncsok mérete megegyezik.

Ha eltérő méretű keréktárcsák vagy gumiab-
roncsok esetén felcseréli az első és a hátsó
kerekeket, akkor érvényét veszítheti az üzem-
behelyezési engedély.
Az első és hátsó kerekek eltérően használód-
nak el:
Raz első kerekek a gumiabroncsvállon,
Ra hátsó kerekek a gumiabroncs közepén
kopnak erősebben.

Azonos kerékméretű gépkocsik esetén az
elhasználódástól függően 5000 –
10 000 kilométerenként cserélje fel a kereke-
ket. Ügyeljen a kerekek forgásirányának meg-
tartására.
Tartsa be a „Kerékcsere” című szakasz útmu-
tatásait és biztonsági utasításait.

Kerekek tárolásával kapcsolatos
megjegyzések
A kerekek tárolásával kapcsolatban tartsa be a
következő útmutatásokat:
RA leszerelt kerekeket hűvös, száraz és lehe-
tőleg sötét helyen tárolja.
RÓvja a gumiabroncsokat az olajtól, a zsírtól
és a tüzelőanyagtól.

Kerékcseréhez szükséges szerszám
áttekintése
Egyes országokban kapható változatoktól elte-
kintve a pótkerék nélküli gépkocsik nincsenek
a kerékcseréhez szükséges szerszámokkal fel-
szerelve. Tájékozódjon valamelyik minősített
szakműhelyben, hogy a gépkocsiján elvég-
zendő kerékcseréhez milyen jóváhagyott szer-
számokra van szükség.
A kerékcseréhez szükséges szerszám lehet pl.:
Rautóemelő,
Rkerékék,
Rkerékkulcs.

i Az autóemelő tömege kb. 3,2 kg.
Az autóemelő max. teherbírását a matricá-
ján találja.
Az autóemelő nem igényel karbantartást.
Működési zavar esetén forduljon bármelyik
minősített szakműhelyhez.

A kerékcseréhez szükséges szerszámok a
hátsó üléspad alatti tárolórekeszben találha-
tók.

Gépkocsi előkészítése a kerékcseré-
hez
Feltételek
RRendelkezésre áll a kerékcseréhez szüksé-
ges szerszám. Ha gépkocsija nincsen felsze-
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relve kerékcseréhez szükséges szerszám-
mal, tájékozódjon valamelyik minősített
szakműhelyben a megfelelő szerszámokról.
RA gépkocsi nem emelkedőn vagy lejtőn áll.
RA gépkocsi szilárd, csúszásmentes és sík
terepen áll.

X Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
X Állítsa egyenes helyzetbe az első kerekeket.
X Mechanikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsoljon az1 fokozatba
vagy azk hátrameneti sebességfokozatba.

X Automatikus sebességváltóval felszerelt
gépkocsik: Kapcsolja a sebességváltót a
j állásba.

X Állítsa le a motort.
X Győződjön meg arról, hogy a motort nem
lehet beindítani.

X Elöl és hátul ékelje ki vagy rögzítse más
megfelelő tárggyal az átlósan a cserélendő-
vel szemben lévő kereket.

X Ha szükséges, vegye le a kerékburkolatokat.
X Emelje meg a gépkocsit (Y oldal: 257).

Gépkocsi megemelése a kerékcseré-
hez
Feltételek
RA gépkocsiban nem tartózkodik senki.
RA gépkocsi elő van készítve a kerékcseréhez
(Y oldal: 256).

Fontos megjegyzések az autóemelő használa-
tával kapcsolatban:
RA gépkocsi megemeléséhez csak a gépko-
csijához megfelelő, a Mercedes-Benz szá-
mára bevizsgált és jóváhagyott autóemelőt
használjon.
RAz autóemelő csupán a gépkocsi rövid ideig
tartó megemelésére használható, nem alkal-
mas a gépkocsi alatt végzendő karbantartási
munkákhoz.
RAz autóemelőnek szilárd, sík talajon, csú-
szásmentesen kell állnia. Szükség esetén
használjon nagy méretű, lapos, teherbíró és
csúszásbiztos alátétet.
RAz autóemelő lábának az autóemelő felfek-
vési pontja alatt függőlegesen kell állnia.

Megemelt gépkocsi esetén betartandó viselke-
dési szabályok:
RNe tartsa kezeit vagy lábait a gépkocsi alá.
RNe feküdjön a gépkocsi alá.
RNe indítsa be a motort, és ne oldja ki a rög-
zítőféket.
RNe nyissa ki vagy csukja be az ajtókat.

X A kerékkulccsal: lazítson kb. egy fordulat-
nyit a cserélendő kerék kerékanyáin. Ne
csavarja ki a kerékanyákat.

: Autóemelő felfekvési pont a hátsótengely
számára

; Autóemelő felfekvési pont az elsőtengely
számára

Kerékcsere 257

Ke
ré
kt
ár
cs
ák

és
gu
m
ia
br
on
cs
ok

Z



Az autóemelőt kizárólag a gépkocsi megfelelő
alátámasztási pontján alkalmazza.

G FIGYELEM
Ha nem megfelelően helyezi a kocsiemelőt a
jármű alátámasztási pontjai alá, a kocsie-
melő kifordulhat a megemelt jármű alól. Ez
sérülésveszélyt idézhet elő!
A kocsiemelőt kizárólag a jármű megfelelő
alátámasztási pontjai alatt helyezze el. A
kocsiemelő lábának függőlegesen kell állnia
a jármű alátámasztási pontja alatt.

G FIGYELEM
Emelkedőn vagy lejtőn a kocsiemelő kifor-
dulhat a megemelt jármű alól. Ez sérülésve-
szélyt idézhet elő!
Soha ne cseréljen kereket emelkedőn vagy
lejtőn. Értesítsen egy minősített szakmű-
helyt.

! A kocsiemelőt kizárólag az erre a célra
szolgáló alátámasztási pontok alá szabad
helyezni, ellenkező esetben megrongálhatja
a járművet.

X Helyezze az autóemelőt; az autóemelő
felfekvési pontja alá:= vagy?.

X Helyezze a kiegészítő szerszámot: az
autóemelőbe;, majd forgassa addig a haj-
tókart, amíg az autóemelő teljesen fel nem
fekszik az autóemelő felfekvési pontjára=
oder? miközben az autóemelő alja a tala-
jon nyugszik.
i A kiegészítő szerszám több részből áll,
amelyeket az alkalmazási célnak megfe-
lelően össze kell illeszteni.

X Forgassa a kiegészítő szerszámot: addig,
amíg a gumiabroncs max. 3 cm-re fel nem
emelkedik a talajról.

X Lazítsa meg, és vegye le a kereket
(Y oldal: 258).

Kerék levétele
Feltételek
RA gépkocsi meg van emelve (Y oldal: 257).
Kerékcsere során kerüljön a féktárcsákat érő
mindennemű erőhatást, mivel azok hátrányo-
san befolyásolhatják a fékezési komfortot.

! Ne tegye a kerékcsavarokat homokba vagy
szennyezett helyre. Ellenkező esetben becs-
avaráskor megsérülhetnek a kerékcsavarok
vagy a kerékagy menetei.

X Csavarja le a kerékanyákat.
X Vegye le a kereket.
X Szerelje fel az új kereket (Y oldal: 258).

Új kerék felszerelése
Feltételek
RA kerék le van véve (Y oldal: 258).

G FIGYELEM
Ha olaj vagy zsír kerül a kerékcsavarra, vagy
ha megsérül a kerékcsavar vagy a kerékagy
menete, az a kerékcsavarok meglazulásához
vezethet. Így menet közben elszabadulhat a
kerék. Ez balesetveszélyt idézhet elő!
Soha ne olajozza vagy zsírozza be a kerék-
csavarokat. Ha valamelyik menet megrongá-
lódik, azonnal értesítsen egy minősített
szakműhelyt. Cseréltesse ki a megrongáló-
dott kerékcsavarokat vagy a megrongálódott
kerékagy-menetet. Ne haladjon tovább.

X Vegye figyelembe a gumiabroncsok kiválasz-
tásával kapcsolatos megjegyzéseket
(Y oldal: 254).

Előírt forgásirányú gumiabroncsok esetén az
oldalfalon található nyíl mutatja a gumiabroncs
forgásirányát. Felszereléskor ügyeljen a forgá-
sirányra.
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X A felszerelendő kereket tolja fel a kerék-
agyra, és nyomja rá.

G FIGYELEM
Ha a kerékcsavarokat vagy a kerékanyákat a
megemelt járművön húzza meg, akkor a
kocsiemelő kifordulhat a jármű alól. Ez sérü-
lésveszélyt idézhet elő!
A kerékcsavarokat vagy a kerékanyákat
csak a jármű leengedése után szorítsa meg.

Feltétlenül tartsa be a „Kerékcsere” című sza-
kasz (Y oldal: 256)útmutatásait és biztonsági
utasításait.
X Biztonsági okokból csak a Mercedes-Benz
számára, ill. az adott kerékhez jóváhagyott
kerékanyákat használjon.

X Csavarja be, majd enyhén húzza meg a
kerékanyákat.

X Engedje le a gépkocsit (Y oldal: 259).

Gépkocsi leengedése a kerékcsere
után
Feltételek
RAz új kerék fel van szerelve (Y oldal: 258).
X Gépkocsi leengedése: Forgassa addig az
autóemelő hajtókarját, amíg a kerekek el
nem érik a talajt.

X Az ábrán látható sorrendben:-tőlB-ig,
egymással átellenesen húzza meg egyenle-
tesen a kerékanyákat.
Előírt meghúzási nyomaték acél és köny-
nyűfém keréktárcsák esetén: 133 Nm.

G FIGYELEM
Ha a kerékcsavarok vagy a kerékanyák nem
az előírt meghúzási nyomatékkal vannak
meghúzva, akkor a kerekek meglazulhatnak.
Balesetveszély áll fenn!
Győződjön meg arról, hogy a kerékcsavarok
vagy a kerékanyák az előírt meghúzási nyo-
matékkal vannak meghúzva.
Ha nem biztos benne, ne induljon el a gép-
kocsival. Értesítsen egy minősített szakmű-
helyt, és haladéktalanul ellenőriztesse a
meghúzási nyomatékot.

X Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja az
újonnan felszerelt kerék abroncsnyomását.

X Abroncsnyomás-ellenőrzéssel felszerelt
gépkocsik: Indítsa újra az abroncsnyomás-
ellenőrzést (Y oldal: 251).
Kivétel: Az új kerék (szükséghelyzeti) pótke-
rék.

Feltétlenül vegye figyelembe az alább felsorolt
további témaköröket:
RAbroncsnyomással kapcsolatos megjegyzé-
sek (Y oldal: 248).

Kerékcsere 259

Ke
ré
kt
ár
cs
ák

és
gu
m
ia
br
on
cs
ok

Z



Információ a műszaki adatokhoz

A műszaki adatokat az EU-irányelvek alapján
határoztuk meg. A feltüntetett adatok csak a
szériafelszereltségű gépkocsikra érvényesek.
További információért forduljon bizalommal
bármelyik Mercedes-Benz szerződéses szerviz-
hez.
Csak bizonyos országok esetén: A gépko-
csira vonatkozó adatokat a COC-okmányokban
(CERTIFICATE OF CONFORMITY – megfelelő-
ségi nyilatkozat) találja. Ezeket a dokumentu-
mokat a gépkocsi átvételekor kapja kézhez.

Gépkocsi-típustábla, alvázszám és
motorszám

A gépkocsi-típustábla a gépkocsi jobb oldalán,
az A-oszlop környékén található.

Az ábrán látható adatok példák. (csak bizo-
nyos országok esetén)

: Gépkocsigyártó
; EK üzembe helyezési engedély száma

(csak bizonyos országok esetén)
= Megengedett összes tömeg (kg)
? Megengedett elsőtengely-terhelés (kg)
A Vonalkód

B Alvázszám (gépkocsi azonosító szám)
C Gépkocsigyártó
D Megengedett hátsótengely-terhelés (kg)
E Járműszerelvény megengedett összes

tömege (kg) (csak bizonyos országok ese-
tén)

Az alvázszám a gépkocsi-típustáblán található.
Az alvázszám ezenkívül a szélvédőn: is meg-
található, és a gépkocsi jobb oldalán az ajtó
alatt az alvázba; is be van ütve.
A motorszám a forgattyúsházba van beütve.
További információért forduljon bizalommal
bármelyik minősített szakműhelyhez.

Fedélzeti elektronika

Motorelektronikába történő beavat-
kozásokkal kapcsolatos megjegyzé-
sek
! A motorelektronikát és a hozzá tartozó
alkatrészeket, pl. a vezérlőegységeket, szen-
zorokat, állítótagokat vagy elektromos veze-
tékeket érintő karbantartási munkákat csak
minősített szakműhelyben végeztesse el.
Ellenkező esetben a gépkocsi alkatrészei
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gyorsabban kophatnak, és érvényét veszít-
heti a gépkocsi üzembehelyezési engedélye.

Rádió adó-vevő készülékek beszere-
lésével kapcsolatos megjegyzések

G FIGYELEM
Ha a rádió adó-vevő készülékeket manipulál-
ták vagy nem előírásszerűen szerelték fel,
akkor elektromágneses sugárzásuk zavar-
hatja a fedélzeti elektronikát. Ezzel veszé-
lyeztetheti a gépkocsi üzembiztonságát.
Balesetveszély áll fenn!
Az elektromos és elektronikus készülékeken
esedékes műveleteket mindig minősített
szakműhelyben végeztesse el.

G FIGYELEM
Ha a gépkocsiban szakszerűtlenül üzemeltet
rádió adó-vevő készüléket, annak elektro-
mágneses sugárzása megzavarhatja a fedél-
zeti elektronikát, pl. ha
Ra rádió adó-vevő készülék nincs külső
antennára csatlakoztatva,
Ra külső antenna rosszul van felszerelve,
vagy nem visszaverődés-mentes.

Ezzel veszélyeztetheti a gépkocsi üzembiz-
tonságát. Balesetveszély áll fenn!
A visszaverődés-mentes külső antennát
minősített szakműhelyben szereltesse fel. A
gépkocsiban történő üzemeltetés során min-
dig csatlakoztassa a rádió adó-vevő készülé-
keket a visszaverődés-mentes külső anten-
nához.

! Ha nem tartja be a rádió adó-vevő készülé-
kek beszerelési és használati feltételeit,
érvényét veszítheti az üzembehelyezési
engedély.
Főleg a következő feltételeket tartsa be:
Rkizárólag jóváhagyott frekvenciasávokat
használjon,
Rtartsa be a frekvenciasávokra max. meg-
engedett kimeneti teljesítményt,
Rkizárólag jóváhagyott antennahelyzeteket
használjon.

A hátsó sárvédőkön az antennát az út közepe
felé eső oldalon ajánlott beépíteni.
A rádiófrekvenciás adók utólagos beszerelésé-
hez alkalmazza az ISO/TS 21609 (Közúti jár-
művekre vonatkozó EMC iránymutatás rádió-
frekvenciát használó berendezések értékesí-
tést követő beépítéséhez) műszaki irányelvet.
Tartsa be a karosszéria alkatrészekre vonat-
kozó törvényi előírásokat.
Ha gépkocsija rádiós előkészítéssel van felsze-
relve, akkor az előkészítésben található táp-
csatlakozókat, ill. antennacsatlakozókat kell
használni. A felszerelésnél feltétlenül tartsa be
a gyártó kiegészítő kezelési útmutatóit.
A max. (PEAK, csúcs) adóteljesítmény az
antenna talpánál nem lépheti túl a következő
táblázatban szereplő értékeket:
Frekvenciasáv és max. adóteljesítmény:

Frekvenciatarto-
mány

Max. adóteljesít-
mény
(PEAK, csúcs)

Rövidhullám
(f<50MHZ)

100 W

4 méteres sáv
74 - 88 MHz

30 W

2 méteres sáv
144 - 174 MHz

50 W

Zárt láncú rádiótele-
fon/Tetra
380 - 460 MHz

35 W

70 cm-es sáv
400 - 460 MHz

35 W

Mobiltelefonok
(2G/3G/4G)

10 W

Korlátozás nélkül használhatók a gépkocsiban:
Rmax. 100 mW adóteljesítményű rádiófrek-
venciás adók,
Rmax. 2 W adóteljesítményűrádióadók a
380–410 MHz frekvenciasávban (zárt láncú
rádiótelefon/Tetra),
Rmobiltelefonok (2G/3G/4G).
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A következő frekvenciasávok esetén a gépko-
csi külső felületén korlátozás nélkül megvá-
lasztható az antenna felszerelési helye:
RZárt láncú rádiótelefon/Tetra
R70 cm-es sáv,
R2G/3G/4G.

Üzemanyagok

Üzemanyagokkal kapcsolatos meg-
jegyzések

G FIGYELEM
Az üzemanyagok mérgezők és egészségká-
rosító hatásúak lehetnek. Ez sérülésveszélyt
idézhet elő!
Üzemanyagok használata, tárolása és hulla-
dékkezelése során mindig vegye figyelembe
az eredeti tartály feliratait. Az üzemanyago-
kat mindig zárt, eredeti tartályukban tárolja.
Tartsa távol a gyermekeket az üzemanya-
goktól.

H Környezetvédelmi megjegyzés
Az üzemanyagokat a környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelően kell elhelyezni!

Üzemanyagok a következők:
Rtüzelőanyagok,
Radalékok a kipufogógáz-utókezeléshez (pl.
AdBlue®),
Rkenőanyagok,
RHűtőfolyadék
Rfékfolyadék,
RAblakmosó folyadék
RKlímarendszer hűtőközege
Csak a Mercedes-Benz által jóváhagyott ter-
mékeket használjon. A Mercedes-Benz garan-
ciája, valamint a méltányossági alapon nyújtott
szolgáltatása nem terjed ki a gépkocsin fellépő
olyan károkra, amelyek a nem jóváhagyott ter-
mékek használata miatt keletkeztek.

A Mercedes-Benz által jóváhagyott üzemanya-
gokat a flakonon található következő feliratról
ismerheti fel:
RMB-Freigabe (MB-jóváhagyás, pl. MB-Frei-
gabe 228.51),
RMB-Approval (MB-jóváhagyás, pl. MB-Appro-
val 228.5).

A jóváhagyott üzemanyagokkal kapcsolatban
további információhoz juthat:
Ra „Motorolajjal kapcsolatos megjegyzések”-
ben (Y oldal: 267)
Ra Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó
előírásaiban a https://bevo.mercedes-
benz.com oldalon (a specifikációs jelzés
megadásával),
Rminősített szakszervizben.

G FIGYELEM
A tüzelőanyagok könnyen gyúlékonyak. A
tüzelőanyag szakszerűtlen kezelése tűz- és
robbanásveszélyt idézhet elő!
Feltétlenül kerülje el a tüzet, a nyílt lángot, a
dohányzást és a szikraképződést. Tankolás
előtt kapcsolja ki a motort és a kiegészítő
fűtést, amennyiben van.

G FIGYELEM
A tüzelőanyagok mérgezőek és egészségká-
rosító hatásúak. Sérülésveszély áll fenn!
Feltétlenül kerülje a tüzelőanyag bőrrel,
szemmel vagy ruházattal történő érintkezé-
sét vagy lenyelését.
Ne lélegezze be a tüzelőanyag gőzeit. Tartsa
távol a tüzelőanyagtól a gyermekeket.
A tankolási folyamat közben tartsa csukva
az ajtókat és az ablakokat.
Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe
kerültek a tüzelőanyaggal, tartsa be a követ-
kező pontokat:
RA bőrre került tüzelőanyagot azonnal
öblítse le vízzel és szappannal.
RHa a tüzelőanyag a szemébe jutott, azon-
nal alaposan öblítse ki a szemét tiszta víz-
zel. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
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RHa lenyelte a tüzelőanyagot, haladéktala-
nul forduljon orvoshoz. Ne hánytassa
magát!
RHaladéktalanul cserélje le a tüzelőanyag-
gal szennyeződött ruházatot.

Tüzelőanyag

Tüzelőanyag-minőséggel kapcsolatos
megjegyzések benzinmotorral felsze-
relt gépkocsik esetén
Tartsa be az üzemanyagokkal kapcsolatos uta-
sításokat (Y oldal: 262).

! Semmiképpen ne tankoljon a következők-
ből:
Rgázolaj,
R91 ROZ-nál alacsonyabb oktánszámú nor-
mál benzin,
Rtöbb mint 10 térf. % etanolt tartalmazó
benzin, pl. E15, E20, E85, E100,
Rtöbb mint 3 térf. % metanolt tartalmazó
benzin, pl. M15, M30,
Rfémtartalmú adalékokat tartalmazó ben-
zin.

Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:
RNe kapcsolja be a gyújtást.
RÉrtesítsen egy minősített szakműhelyt.

Az EN 16942 európai szabványnak megfe-
lelően a tüzelőanyagra vonatkozó megfelelő-
ségi jelölést megtalálja
Ra gépkocsija tüzelőanyag-tartály betöltőnyí-
lás-fedelén lévő táblán
Regész Európában a gépkocsija számára
megfelelő töltőoszlopokon vagy töltőpiszto-
lyokon

: Maximum 5 Vol. % etanoltartalmú benzin-
hez

; Maximum 10 Vol. % etanoltartalmú benzin-
hez

! A túl nagy kéntartalmú tüzelőanyagok
károsíthatják a kipufogógáz-tisztító berende-
zést.
RCsak kénmentes tüzelőanyagot (≤ 10 ppm
kéntartalom) használjon.

Ha a rendelkezésre álló tüzelőanyag nem ele-
gendően kéntelenített, ez szagképződéshez
vezethet.
A gépkocsihoz való javasolt oktánszámot a
tanksapka fedélen lévő táblán találja.
Ha az ajánlott tüzelőanyag nem áll rendelke-
zésre, ideiglenesen legalább 91 RON oktán-
számú ólommentes normál benzint is használ-
hat.
Ebben az esetben csökkenhet a motorteljesít-
mény, és növekedhet a tüzelőanyag-fogyasz-
tás.
Semmi esetre se tankoljon még alacsonyabb
RON oktánszámú benzint.
A tüzelőanyaggal kapcsolatban további infor-
mációhoz juthat:
Raz üzemanyagtöltő állomásokon,
Rminősített szakszervizben.
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! Amennyiben hordóból vagy kannából tan-
kolja meg a járművet, betöltés előtt szűrje
meg a tüzelőanyagot.
Így elkerülheti a szennyezett tüzelőanyag
okozta üzemzavarokat a tüzelőanyag-rend-
szerben.

Benzinben lévő adalékokkal kapcsola-
tos megjegyzések
! A motor károsodáshoz vezethet, ha utólag
hozzáadott tüzelőanyag-adalékkal üzemel-
teti a motort. Ezért ne keverjen tüzelőanyag-
adalékot a tüzelőanyagba. Kivételt képeznek
ez alól a lerakódások eltávolítására és meg-
előzésére szolgáló adalékok. A benzinhez
csak a Mercedes-Benz által ajánlott adalé-
kokat szabad hozzákeverni. Tartsa be a ter-
mékleírásban szereplő használati útmutatá-
sokat. Az ajánlott adalékokkal kapcsolatban
további információért forduljon bizalommal
bármelyik Mercedes-Benz szervizhez.

Tartsa be az üzemanyagokkal kapcsolatos
megjegyzéseket (Y oldal: 262).
A Mercedes-Benz adalékokat tartalmazó már-
kás tüzelőanyagok használatát javasolja.
Ha hosszabb ideig használ adalék nélküli
tüzelőanyagot, akkor lerakódások képződhet-
nek. A jelenség főként a szívószelepeken és az
égéstérben fordul elő.
Egyes országokban előfordulhat, hogy nem
kielégítő az elérhető tüzelőanyag-minőség.
Emiatt lerakódások alakulhatnak ki a tüzelőa-
nyag-befecskendező rendszerben. Ilyenkor a
Mercedes-Benz szerződéses szervizzel való
egyeztetés után a Mercedes-Benz által javasolt
tisztító adalékot kell a tüzelőanyaghoz hozzá-
keverni. Feltétlenül tartsa be a tartályon feltün-
tetett útmutatásokat és keverési arányokat.

Tüzelőanyag-minőséggel kapcsolatos
megjegyzések a dízelmotorral felsze-
relt gépkocsik esetén
Vegye figyelembe az üzemanyagokra vonat-
kozó megjegyzéseket (Y oldal: 262).

G FIGYELEM
Ha benzinnel keveri a dízel tüzelőanyagot, a
tüzelőanyag lobbanáspontja alacsonyabb,
mint a tiszta dízel tüzelőanyagnak. Járó
motornál a kipufogórendszer részegységei

észrevétlenül túlhevülhetnek. Ez tűzveszélyt
idézhet elő!
Soha ne tankoljon benzint. Soha ne keverjen
benzint a dízel tüzelőanyaghoz.

! Csak az EN 590 európai szabványnak
(vagy azzal egyenértékű nemzeti üzemanya-
gszabványnak) megfelelő, kereskedelemben
kapható dízel üzemanyagot tankoljon. Alter-
natív üzemanyagok (zsírsav-metilészter),
tengerészeti gázolaj, fűtőolajak, stb. nem
engedélyzettek.
Ne használjon tüzelőanyag-adalékokat.
Ellenkező esetben csökkenhet a motortelje-
sítmény, vagy károsodhat a motor és a kata-
lizátor.

! Dízelrészecske-szűrővel felszerelt gép-
kocsik: Csak 50 ppm-nél kisebb kéntar-
talmú dízel tüzelőanyagot tankoljon olyan
országokban, ahol nem kapható kénmentes
dízel tüzelőanyag. Ellenkező esetben káro-
sodhat a kipufogógáz-tisztító rendszer.

! Dízel-részecskeszűrő nélküli gépkocsik:
Olyan országokban, amelyekben a dízel
tüzelőanyag kéntartalma magasabb, gyak-
rabban kell motorolajat cserélni a gépkocsi-
ban. Az olajcsere-intervallumról további
információt kaphat bármelyik minősített
szakműhelyben.

! Amennyiben hordóból vagy kannából tan-
kolja meg a járművet, betöltés előtt szűrje
meg a tüzelőanyagot.
Így elkerülheti a szennyezett tüzelőanyag
okozta üzemzavarokat a tüzelőanyag-rend-
szerben.

! Ne használjon tüzelőanyag-adalékokat. A
tüzelőanyag-adalékok működési hibákat és
motorkárosodásodásokat okozhatnak.
A dízel tüzelőanyaghoz ne keverjen a folyé-
konyság javítása érdekében Otto-motor
tüzelőanyagot, petróleumot vagy folyékony-
ságjavítót. Az ilyen folyékonyságjavítók
lerontják a dízel tüzelőanyag kenőképessé-
gét. Ez károsíthatja pl. a dízelbefecskendező
rendszert.

G FIGYELEM
Ha a tüzelőanyag-berendezés egyes alkatré-
szeit például hőlégfúvóval vagy nyílt lánggal
felmelegíti, az adott alkatrész károsodhat.
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Ennek következtében a tüzelőanyag szivá-
roghat és begyulladhat. A károsodás jellegé-
től függően előfordulhat, hogy a tüzelőanyag
először járó motornál kezd szivárogni. Tűz-
és robbanásveszély áll fenn!
Soha ne melegítse fel a tüzelőanyag-rend-
szer alkatrészeit. Az üzemzavar elhárításá-
hoz forduljon minősített szakműhelyhez.

Az EN 16942 európai szabványnak megfe-
lelően a dízel tüzelőanyagra vonatkozó megfe-
lelőségi jelölés a következő helyeken található:
Ra gépkocsija tüzelőanyag-tartály betöltőnyí-
lás-fedelén lévő táblán
Regész Európában a gépkocsija számára
megfelelő töltőoszlopokon vagy töltőpiszto-
lyokon

: Maximum 7 térfogat % biodízel (zsírsav-
metilészter) tartalmú dízel tüzelőanyagok-
hoz

A Mercedes-Benz jóváhagyja a B 10 biodízel
használatát (alacsony kéntartalmú dízel tüzelő-
anyag maximum 10 Vol.-% zsírsav-metilészter
tartalommal) minden Euro-5 szabványú, Euro-4
szabványú és Euro-3 szabványú, Common Rail
Direct Injectorral (CDI) felszerelt dízelmotor
esetében.
Csak olyan jóváhagyott zsírsav-metilésztert
szabad tankolnia, amelyben a biodízel résza-
ránya megfelel a D6751 ASTM szabványnak.
Emellett a zsírsav-metilészternek eleget kell
tennie az EN 14112 szabvány szerint előírt leg-
alább 6 órás oxidációs stabilitásnak. A dízel
tüzelőanyag kéntartalma nem lépheti túl a fen-
tiekben megadott határértékeket. Csak az
ennek megfelelő tüzelőanyag-minőségű, jóvá-
hagyott zsírsav-metilészterrel kerülheti el a
lerakódások és/vagy a korrózió okozta károso-
dásokat.

A tiszta zsírsav-metilészter és a magasabb szá-
zalékarányban zsírsav-metilésztert tartalmazó
dízel tüzelőanyagok, pl. a B20, károsíthatják a
tüzelőanyag-ellátó berendezést és a motort.
Emiatt ezek használata nem jóváhagyott.
További információért forduljon az üzemanyag-
töltő állomás munkatársaihoz. A zsírsav-meti-
lészter jelölésének a töltőoszlopon egyértel-
műen igazolnia kell, hogy az megfelel az ala-
csony kéntartalmú dízel tüzelőanyagokra
vonatkozó szabványnak. Ha nem egyértelmű a
jelölés, akkor ne tankoljon.
A tüzelőanyag-minőséggel kapcsolatos infor-
mációt általában a töltőoszlopon találja. Ha a
töltőoszlopon nem található meg a jelzés,
érdeklődjön az üzemanyagtöltő állomás sze-
mélyzeténél.
Információ a tankolással kapcsolatban:
(Y oldal: 120).
Alacsony külső hőmérséklettel kapcsola-
tos megjegyzések
A téli évszak kezdetekor lehetőleg teljesen
tankolja fel gépkocsiját téli dízel tüzelőanyag-
gal.
A téli dízel tüzelőanyagra történő átállás előtt a
tüzelőanyag-tartálynak a lehető leginkább
üresnek kell lennie. A téli dízel tüzelőanyaggal
történő első feltankoláskor tartsa alacsonyan a
tüzelőanyagszintet, pl. a tartalékon. A követ-
kező tankolásnál ismét a szokásos módon tölt-
heti fel a tüzelőanyag-tartályt.
A tüzelőanyaggal kapcsolatban további infor-
mációhoz juthat:
Raz üzemanyagtöltő állomásokon,
Rminősített szakszervizben.

Megjegyzések a tüzelőanyag-fogyasz-
tással kapcsolatban

H Környezetvédelmi megjegyzés
CO2 (szándioxid) olyan gáz, amely a tudo-
mány mai állása szerint elsősorban felelős a
Föld légkörének felmelegedéséért (üvegház-
hatás). A gépkocsi CO2-kibocsátása a tüzelő-
anyag-fogyasztással közvetlen összefüggés-
ben változik, ezáltal a következőktől függ
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Ra motor tüzelőanyag-felhasználásának
hatékonyságától
Raz adott vezetési stílustól
Regyéb nem műszaki jellemzőktől, mint pl.
a környezeti hatásoktól, az utak állapotá-
tól vagy a közlekedés aktuális helyzetétől

A visszafogott vezetési stílus és a gépkocsi
rendszeres hozzájárulhat a CO2-kibocsátás
minimalizálásához.

i Csak bizonyos országok esetén: Gépko-
csija mindenkori fogyasztási és kibocsátási
értékeit a COC-okmányokban (CERTIFICATE
OF CONFORMITY – megfelelőségi nyilatko-
zat) találja. Ezeket a dokumentumokat a
gépkocsi átvételekor kapja kézhez.
A fogyasztási adatokat a következő doku-
mentumok érvényes változata alapján határ-
ozták meg:
Raz Euro 6 kipufogógáz-szabvány szerinti
gépkocsik esetében a 715/2007 (EK)
rendeletnek megfelelően,

A tüzelőanyag-fogyasztás a következőktől
függ:
Ra gépkocsi kivitele,
Ra vezetési stílus,
Raz üzemeltetési körülmények,
Ra használt tüzelőanyag típusa és minősége.

Tüzelőanyag-mennyiség és -tartalék
A kiviteltől függően a tüzelőanyag-tartály űrtar-
talma eltérő lehet.
Benzinmotoros gépkocsik

Űrtartalom Ebből tartalék

80 l 10 l

Euro -6 dízelmotoros gépkocsik

Űrtartalom Ebből tartalék

73 l 10 l

Euro -5 dízelmotoros gépkocsik

Űrtartalom Ebből tartalék

80 l 10 l

AdBlue® adalékra vonatkozó meg-
jegyzések
Tartsa be az üzemanyagokkal kapcsolatos
megjegyzéseket (Y oldal: 262).
Az AdBlue® egy vízben oldódó folyadék, amely
a dízelmotorok kipufogógáz-utókezelésére
szolgál.

! Kizárólag az ISO 22241 szabványnak meg-
felelő AdBlue® adalékot használjon.
Ne keverje az AdBlue®-t más adalékkal, és
ne hígítsa vízzel. Ellenkező esetben üzemza-
var léphet fel a kipufogógáz-utókezelés
működésében, és károsodhatnak annak
részegységei.

! Az AdBlue® adalékba jutó szennyeződés
(pl. más üzemanyag, tisztítószer vagy por) a
következőket okozhatja:
Rkárosanyag-kibocsátási értékek növeke-
dése,
Rkatalizátor károsodása,
Rmotor károsodása,
Rkipufogógáz-utókezelés működési zavarai.

Az AdBlue®-tartály kinyitásakor csekély
mennyiségű ammóniagőz távozhat. Ne léle-
gezze be a kiáramló ammóniagőzt. Az AdBlue®
tartályt mindig jól szellőző helyen töltse fel.
Szabálysértésnek minősülhet, és egyes orszá-
gokban büntetendő lehet a gépkocsi AdBlue®
nélküli vagy nem a jelen kezelési útmutató sze-
rinti AdBlue® használatával történő üzemelte-
tése.
AdBlue®-fogyasztás
Az átlagos AdBlue® fogyasztás a tüzelőanyag-
fogyasztás 1 %-a és 5 %-a közötti.
Az AdBlue®-fogyasztás, a tüzelőanyag-fogyasz-
táshoz hasonlóan, nagyban függ a vezetési stí-
lustól és az üzemeltetési körülményektől. Ezért
gépkocsijának tényleges fogyasztási értékei a
valóságban eltérhetnek az itt megadott
fogyasztási értékektől.
Így az AdBlue® utántöltés gyakorisága is válto-
zik. Az AdBlue® tárolótartály utántöltésére
tehát a tervezett szervizidőpontok között is
szükség lehet.
Vegye figyelembe a multifunkciós kijelzőn
megjelenő üzeneteket az AdBlue® utántölté-
sére vonatkozólag (Y oldal: 123).
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A tartalékmennyiséghez kapcsolódóan a kijel-
zőn megjelenő első figyelmeztetés adatai, vala-
mint üres tartály esetében a minimális utántöl-
tési mennyiség adatai irányértékként értelme-
zendők.
Európán kívüli utazások előtt ellenőriztesse az
AdBlue® készletet minősített szakműhelyben.
Európán kívüli hosszabb tartózkodás esetén
lépjen kapcsolatba egy minősített szakműhely-
lyel.
Feltöltési mennyiségek
AdBlue®-tartály űrtartalma

Űrtartalom

17 l

Motorolajjal kapcsolatos megjegyzé-
sek
Vegye figyelembe az üzemanyagokra vonat-
kozó megjegyzéseket (Y oldal: 262).
A Mercedes-Benz motorokban csak a
Mercedes-Benz által jóváhagyott motorolajo-
kat szabad használni.
A motorolajjal és az olajszűrőkkel kapcsolat-
ban további információhoz juthat:
Ra Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó
előírásaiban a https://bevo.mercedes-
benz.com oldalon (a specifikációs jelzés
megadásával),
Rminősített szakszervizben.
MB-jóváhagyás

Dízelmotorok MB-jóváhagyás

OM642
OM699.300
OM699.301
OM699.302
OM699.303

228.511

229.311

229.511

229.521, 2

OM699.304
OM699.305

RN17 (5W30) (a
Mercedes-Benz-hez
nincs elérhető olajs-
pecifikáció)

1 Alacsony külső hőmérséklet és -20 °C alatti
hőmérséklet esetén, valamint megnövekedett
terhelés (pl. bioüzemanyag miatt) többfoko-
zatú olajként a VAN-motorokhoz SAE 0W-30,

0W-40 oder SAE 5W-30, 5W-40 viszkozitású
olajok használata ajánlott.
2 a lehető legalacsonyabb tüzelőanyag-
fogyasztáshoz ajánlott (az adott legalacso-
nyabb SAE-viszkozitási osztályok; tartsa be az
engedélyezett SAE-viszkozitási osztályokra
vonatkozó lehetséges korlátozásokat)
A Mercedes-Benz azt javasolja, hogy az olaj-
cserét minősített szakműhelyben végeztesse
el.
További információért forduljon bizalommal
bármelyik minősített szakműhelyhez.
Cseremennyiség, motorolaj

OM642 dízelmotor Csere-
mennyiség

olajszűrő nélkül kb. 8 l

olajszűrővel kb. 8,5 l

Cseremennyiség, motorolaj

OM699 dízelmotor Cseremennyiség

olajszűrő nélkül
140 kW teljesítmé-
nyű gépkocsik

kb. 6,0 l

olajszűrő nélkül
120 kW teljesítmé-
nyű gépkocsik

kb. 6,4 l

olajszűrővel
140 kW teljesítmé-
nyű gépkocsik

kb. 6,3 l

olajszűrővel
120 kW teljesítmé-
nyű gépkocsik

kb. 6,7 l

M200 benzinmotor Cseremennyiség

olajszűrő nélkül kb. 4,4 l

olajszűrővel kb. 4,7 l

! Ne adjon kiegészítő adalékokat a motor-
olajhoz, mert azok károsíthatják a motort.

! A motorolaj SAE osztályát (viszkozitását)
az évszaktól függő átlagos külső hőmérsék-
let függvényében kell megválasztani. A nem
megfelelő hőmérséklet-tulajdonságokkal
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rendelkező motorolaj használata különösen
a hideg évszakban károsíthatja a motort.
A SAE-osztály hőmérsékleti adatai mindig
friss olajokra vonatkoznak. A motorolaj
hőmérséklet-tulajdonságai a használat köz-
beni elöregedés miatt jelentősen romolhat-
nak, különösen alacsony külső hőmérséklet
esetén.
Ha a motorolaj SAE-osztálya nem felel meg
a külső hőmérsékletnek, különösen a hideg
évszak beállta előtt időben cserélje ki a
motorolajat. Ehhez kizárólag az előírt SAE-
osztályú, jóváhagyott motorolajat használ-
jon.

Fékfolyadékkal kapcsolatos meg-
jegyzések
Tartsa be az üzemanyagokkal kapcsolatos
megjegyzéseket (Y oldal: 262).

G FIGYELEM
A fékfolyadék folyamatosan nedvességet
vesz fel a levegőből, emiatt csökken a fékfo-
lyadék forráspontja. Ha túlságosan alacsony
a forráspont, akkor a fékek nagyobb terhe-
lése esetén gőzbuborékok képződhetnek a
fékberendezésben. Ez hátrányosan befolyá-
solja a fékező hatást. Balesetveszély áll
fenn!
A fékfolyadékot meghatározott intervallu-
monként cseréltesse ki.

! A fékfolyadék károsítja a fényezést, a műa-
nyag és a gumi alkatrészeket. Ha a fénye-
zés, a műanyag vagy gumi alkatrészek fékfo-
lyadékkal kerültek érintkezésbe, akkor azo-
kat azonnal vízzel le kell öblíteni.

Rendszeresen cseréltesse ki a fékfolyadékot
minősített szakműhelyben.
A fékfolyadékkal kapcsolatban további infor-
mációhoz juthat:
Ra Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó
előírásaiban a http://
bevo.mercedesbenz.com oldalon,
Rminősített szakműhelyben.

Hűtőfolyadékkal kapcsolatos meg-
jegyzések
Tartsa be az üzemanyagokkal kapcsolatos uta-
sításokat (Y oldal: 262).

G FIGYELEM
A motortér felforrósodott részegységeire
kerülő fagyállószer meggyulladhat. Ez tűz- és
balesetveszélyt okozhat!
Mielőtt utántöltené a fagyállószert, hagyja
lehűlni a motort. Ügyeljen arra, hogy ne foly-
jon fagyállószer a betöltőnyílás mellé.
Mielőtt beindítaná a motort, tisztítsa meg
alaposan a fagyállószerrel szennyezett
részegységeket.

! Mindig a kívánt fagy elleni védelemnek
megfelelő, előre összekevert hűtőfolyadékot
töltsön be. Ellenkező esetben károsíthatja a
motort.

! Mindig a megfelelő hűtőfolyadékot hasz-
nálja — meleg éghajlatú országokban is!
Ellenkező esetben a motor hűtőrendszere
nincs megfelelően védve a korrózióval és a
túlhevüléssel szemben.

! Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön hűtőfolya-
dék a fényezett felületekre, ellenkező eset-
ben megsérülhet a fényezés.

Rendszeresen cseréltesse ki a hűtőfolyadékot
minősített szakműhelyben.
További információ a hűtőfolyadékról:
Ra Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó
előírásaiban a http://
bevo.mercedesbenz.com oldalon,
Rminősített szakműhelyben.
A motorhűtőrendszerben a korrózióvédő/
fagyálló folyadék aránya:
Rmin. 50% (fagy elleni védelem kb. -37 °C-ig)
Rmax. 55% (fagy elleni védelem kb. -45 °C-ig)

Ablakmosó folyadékkal kapcsolatos
megjegyzések
Tartsa be az üzemanyagokkal kapcsolatos
megjegyzéseket (Y oldal: 262).
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G FIGYELEM
Az ablakmosófolyadék-koncentrátum
könnyen gyúlékony. Az ablakmosófolyadék-
koncentrátum a motor vagy a kipufogóbe-
rendezés forró részegységeire kerülve megy-
gyulladhat. Tűz- és sérülésveszély áll fenn!
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ablakmosó-
folyadék-koncentrátum a betöltőnyílás
mellé.

! Csak olyan ablakmosó folyadékot használ-
jon, ami alkalmas fényszóróüveghez, pl. MB
SummerFit vagy MB WinterFit szert. Az
alkalmatlan ablakmosó folyadék károsíthatja
a fényszóró fényszóróüvegét.

Ne használjon desztillált vagy ioncserélt vizet.
Ez a feltöltésiszint-szenzor hibás kapcsolásá-
hoz vezethet.
Ajánlott ablakmosó folyadék:
Rfagyáspont felett: pl. MB SummerFit,
Rfagyáspont alatt: pl. MB WinterFit.
A helyes keverési arány a fagyálló adalék tartá-
lyán van feltüntetve.
A mosófolyadékhoz az év minden szakában
keverjen ablakmosó folyadékot.

Gépkocsiadatok

Gépkocsi méretei
Az itt közölt magasságadatok változhatnak a
következők függvényében:
RGumiabroncsok
Rrakomány,
Rfutómű állapota,
Rextra felszereltség.

Minden modell

Hátfalajtó nyitási távol-
sága (vízszintes kiemelke-
dés)

393 mm

Rakodási szélesség
Nyílás szélessége a hátfalaj-
tónál
Rakodási szélesség a kerék-
szekrények között
Max. rakodási szélesség a
rakfelületen

1357 mm

1215 mm

1560 mm

Minden modell

Rakodási magasság
Standard (Normál)
Gépkocsik megnövelt szabad
magassággal

854 mm
874 mm

Gépkocsihossz 5340 mm

Gépkocsi szélessége
kihajtott külső visszapillantó
tükrökkel
külső visszapillantó tükrök
nélkül

2113 mm
1920 mm

Gépkocsi magassága
antennával
antennával és megnövelt
szabad magassággal
antenna nélkül
antenna nélkül, megnövelt
szabad magassággal

1819 mm
1839 mm

1790 mm
1810 mm

Tengelytáv 3150 mm

Tömegek és terhelések
A megadott gépkocsiadatokkal kapcsolatban
ügyeljen a következőkre:
RAz extra felszereltség növeli az üres
tömeget, és csökkenti a hasznos terhelést.
RA gépkocsi-specifikus tömegadatokat a gép-
kocsi-típustáblán találja (Y oldal: 260).

Tetőterhelések

G FIGYELEM
Ha rakomány van a kemény tetőn, illetve az
alapjármű tetején, akkor megnő a gépkocsi
súlypontja. A menettulajdonságok, valamint
a kormányzási és féktulajdonságok megvál-
toznak. A gépkocsi kanyarmenetben erősen
dől és nehezen reagálhat a bekormányzásra.
Balesetveszély áll fenn!
Kombinált rakodásnál mindig tartsa be a
megadott rakomány-határértékeket.
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Megengedett rakodási szituációk és rako-
mány-határértékek

Minden modell

: Max. terhelés
alapjármű

100 kg

; Max. terhelés
kemény tető

A gyártói utasítá-
soknak megfe-
lelően, de max.
150 kg

:
+
;

Max. terhelés
alapjármű
+ kemény tető

150 kg

A csomagtérajtó teherbírása
Minden modell

A csomagtérajtó
maximális teherbí-
rása

225 kg

i A csomagtérajtó maximális teherbírása
90°-os nyílásszögre vonatkozik.

i Vegye figyelembe a csomagtérajtó terhelé-
sére vonatkozó utasításokat (Y oldal: 84).

Rögzítőszemek és vezetősínek névleges
vonóereje

! Vegye figyelembe az egyes rögzítőpontok
legnagyobb terhelhetőségére vonatkozó
adatokat.
Ha a rakomány biztosításához különböző
rögzítőpontokat kombinál, mindig a leggyen-
gébb rögzítőpont max. terhelhetőségét kell
figyelembe vennie.
A teljes fékezésnél pl. olyan erők hatnak,
amelyek a rakomány súlyerejének többszö-
rösét is elérhetik. Az erőfelvétel elosztása

érdekében mindig több rögzítőpontot hasz-
náljon, a rögzítőpontokat pedig egyenlete-
sen terhelje.

A névleges vonóerő alatt a megengedett vonó-
erő értendő.
Rögzítőszemek

Rögzítőszemek

Névleges vonóerő 150 daN

Vezetősínek

Vezetősínek

Névleges vonóerő 150 daN

Az értékek az alábbi feltételek mellett érvénye-
sek:
Ra raktérpadlón álló teher a sín két rögzítő-
pontján van biztosítva, és
Raz ugyanazon a sínen lévő szomszédos rako-
mányrögzítő ponttól mért távolság kb. 1 m

Vonóhorog

Vonóhorogra vonatkozó általános
megjegyzések
Vegye figyelembe az utánfutó-vontató üzem-
módra vonatkozó útmutatásokat
(Y oldal: 143).
A vonóhorog utólagos beszerelése csak akkor
engedélyezett, ha a gépkocsi dokumentációjá-
ban szerepel a vontatmánytömeg.
A vonóhorogra vonatkozó további információ-
ért forduljon bármelyik minősített szakműhely-
hez.

Szerelvények méretei
! A vonószerkezet úttesttől mért távolsága
meg nem rakodott jármű esetén a jármű
típusától és kivitelétől függ. Ezért ez itt nem
adható meg.
Vonószerkezet utólagos felszereléséhez a
jármű alvázkeretén található rögzítési ponto-
kat kell használni.
Az utólagos beszereléssel kapcsolatos
további információért forduljon bármelyik
minősített szakműhelyhez.
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: Rögzítési pontok
; Úttesttől való távolság (350 mm –

420 mm, rakománnyal)
Az úttesttől való távolság a gépkocsimodelltől
függ.
Csak olyan vonóhorgot használjon, amelyet a
Mercedes-Benz kimondottan az Ön gépkocsijá-
hoz próbált ki és hagyott jóvá.

Megengedett vontatmánytömeg
A következő értékek az alábbiak függvényében
változnak
Rgépkocsitípus,
Rgépkocsi megengedett összes tömege,

Rhátsótengely-áttétel,
Regyéb lehetséges extra felszereltségek
Ezért vontatmánnyal történő üzemeltetés ese-
tén vegye figyelembe a gépkocsi dokumentáci-
ójában található bejegyzéseket. Ott találja azo-
kat az irányadó megengedett értékeket is,
amelyeket nem szabad túllépni. Ezek az ada-
tok megtalálhatók a vonóhorog, az utánfutó és
a gépkocsi típustábláin is. Eltérő adatok ese-
tén a legalacsonyabb érték érvényes.
Hegyvidéken közlekedve ügyeljen arra, hogy
minél magasabban van, annál kisebb a motor-
teljesítmény, és ezzel együtt a gépkocsi emel-
kedőn utánfutóval történő elindulási képes-
sége.

Járműszerelvény
megengedett
összes tömege
12%-os emelkedőn

6130 kg
Gépkocsik M200
motorral: 4150 kg

Megengedett von-
tatmánytömeg, fék-
kel
12%-os emelkedőn

Összkerékhajtás nél-
küli gépkocsik

3200 kg
Gépkocsik M200
motorral: 1650 kg

Gépkocsik összke-
rékhajtással

3500 kg

Megengedett von-
tatmánytömeg, fék
nélkül

750 kg

Max. függőleges támasztóterhelés
! A lehető leginkább használja ki a megen-
gedett max. függőleges terhelést. A függőle-
ges terhelés ne legyen kisebb 50 kg-nál,
ellenkező esetben leválhat a vontatmány.

Modell Max. függőleges
támasztóterhelés

Összkerékhajtás nél-
küli gépkocsik

128 kg

Gépkocsik összke-
rékhajtással

140 kg
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Hátsó tengely megengedett tengely-
terhelése utánfutó-vontató üzemmód
esetén
Utánfutó-vontató üzemmódban a hátsótengely
engedélyezett terhelése a gépkocsi-típustáb-
lán levő, az adott gépkocsira vonatkozó adatok
között található(Y oldal: 260).
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Kijelzőüzenetek

Kijelzőüzenetekre vonatkozó meg-
jegyzések

G FIGYELEM
Ha a kombinált műszer meghibásodik vagy
üzemzavar jelentkezik, a biztonságtechnikai
vonatkozású rendszerek működésében
jelentkező korlátozások nem lesznek felis-
merhetők. Előfordulhat, hogy a jármű üzem-
biztonsága kedvezőtlenül változik. Baleset-
veszély áll fenn!
Vezessen óvatosan tovább. Haladéktalanul
ellenőriztesse a járművet egy minősített
szakműhelyben.

A multifunkciós kijelzőn bizonyos rendszerek
kijelzőüzenetei és figyelmeztetései jelennek
meg. Ezért ügyeljen arra, hogy gépkocsija min-
dig üzembiztos legyen. Ha a gépkocsi üzembiz-
tonsága nem megfelelő, haladéktalanul állítsa
le azt közlekedési szempontból biztonságos
módon. Ezt követően értesítsen egy minősített
szakműhelyt.
Az ábrákkal illusztrált kijelzőüzenetek a keze-
lési útmutatóban egyszerűsített formában
jelenhetnek meg, és eltérhetnek a multifunk-
ciós kijelzőn megjelenő üzenetektől. A multi-
funkciós kijelző a kiemelt fontosságú kijelzőü-
zeneteket piros színnel jeleníti meg. Bizonyos

kijelzőüzenetek esetén figyelmeztető hangjel-
zés is hallható.
Kövesse a kijelzőüzenetek utasításait, és
tartsa be ennek a kezelési útmutatónak a kie-
gészítő megjegyzéseit is.
Az alacsonyabb prioritású kijelzőüzeneteket az
a vagy a% gomb megnyomásával
elrejtheti. Ekkor a kijelzőüzeneteket a rendszer
az üzenetmemóriában tárolja. A lehető leg-
gyorsabban háríttassa el a kijelzőüzenet meg-
jelenését kiváltó okot.
A magas prioritású kijelzőüzeneteket nem
lehet elrejteni. A multifunkciós kijelzőn folya-
matosan láthatók ezek a kijelzőüzenetek, amíg
a kijelzőüzenetet kiváltó ok meg nem szűnik.

Tárolt kijelzőüzenetek megnyitása
Fedélzeti számítógép:
X+ ServiceService (Szerviz)* MeldungenMeldungen(Üzenetek)(Üzenetek)
Ha nincsenek kijelzőüzenetek, akkor a multi-
funkciós kijelzőn a Keine Meldungen vor‐Keine Meldungen vor‐handenhanden (Nincsenek üzenetek) üzenet jelenik
meg.

X A: vagy9 gombbal lapozhat a kijel-
zőüzenetek között.

X Kilépés az üzenetmemóriából: Nyomja
meg a% gombot.
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Biztonsági rendszerek

Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

! ÷
ohne Funktion s.ohne Funktion s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung
(Nem működik, lásd a
kezelési útmutatót)

Az ABS, a BAS, a hegymenet elindulás segéd és az ESP®, valamint
annak menetbiztonsági rendszerei üzemzavar miatt nem állnak ren-
delkezésre.

G FIGYELEM
A fékberendezés továbbra is normálisan működik, de az imént meg-
nevezett funkciók nélkül. Ezért a kerekek pl. teljes fékezésnél blok-
kolhatnak.
Ez rendkívül hátrányosan befolyásolja a kormányozhatóságot és a
fékezési tulajdonságokat. A fékút vészfékezéssel járó helyzetekben
hosszabbá válhat.
Ha az ESP® nem üzemkész, az ESP® nem stabilizálja a gépkocsit.
Fokozott csúszás- és balesetveszély áll fenn!
X Óvatosan haladjon tovább.
X Haladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.

BeifahrerairbagBeifahrerairbagabgeschaltet s.abgeschaltet s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung
(Az első utaslégzsák ki
van kapcsolva, lásd a
kezelési útmutatót)

Az utaslégzsák menet közben inaktív, bár egy személy ül az utasülé-
sen.
Ha további erők hatnak az ülésre, vagy az utas nem megfelelően
foglal helyet az ülésfelületen, a rendszer túl alacsony tömeget mér-
het.

G FIGYELEM
Baleset esetén ilyenkor nem oldódik ki az utaslégzsák.
Fokozott sérülésveszély áll fenn!
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Kapcsolja ki a gyújtást.
X Kérje meg az utast, hogy szálljon ki.
X Győződjön meg arról, hogy nincsenek beszorulva tárgyak az utas-
ülés miatt.
Ellenkező esetben a rendszer túl alacsony tömeget ismerhet fel,
és az utasülésen helyet foglaló gépkocsiutast a ténylegesnél
könnyebbnek ítélheti meg.

X Hagyja szabadon az utasülést, csukja be az utasajtót, és kap-
csolja be a gyújtást.

X Figyeljen a középkonzolon található PASSENGER AIRBAG OFF
(Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpára, valamint a kijelzőü-
zenetekre, és ellenőrizze a következőket:

Nem foglalt ülés és bekapcsolt gyújtás esetén
Ra PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző
lámpának folyamatosan világítania kell.
Ha az ellenőrző lámpa világít, akkor az automatikus utaslégzsák-
kikapcsolás kikapcsolta az utaslégzsákot.
Ra kijelzőn nem jelenhet meg ilyen üzenet: BeifahrerairbagBeifahrerairbageingeschaltet s. Betriebsanleitungeingeschaltet s. Betriebsanleitung (Az utaslégzsák be van
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások
kapcsolva, lásd a kezelési útmutatót) vagy BeifahrerairbagBeifahrerairbagabgeschaltet s. Betriebsanleitungabgeschaltet s. Betriebsanleitung (Az első utaslégzsák ki
van kapcsolva, lásd a kezelési útmutatót).

X Várjon min. egy percet, amíg a rendszer befejezi a szükséges vizs-
gálatokat.

X Győződjön meg arról, hogy a kijelzőn az utaslégzsákra vonatkozó
egyik kijelzőüzenet sem látható.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, ismét ülhet utas az utasülésre. Az
utasülésen ülő személy tömegének osztályozásától függően a PAS-
SENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa ki
van kapcsolva vagy folyamatosan világít. Tartsa be az automatikus
utaslégzsák-kikapcsolás tömegosztályozásának eredményére vonat-
kozó megjegyzéseket.
Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor előfordulhat, hogy az automa-
tikus utaslégzsák-kikapcsolás meghibásodott.
X Haladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.
Az utaslégzsák megfelelő állapotával kapcsolatos további informá-
ciót az „Utaslégzsák állapota” címszó alatt talál (Y oldal: 48).
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

BeifahrerairbagBeifahrerairbageingeschaltet s.eingeschaltet s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung
(Az utaslégzsák be van
kapcsolva, lásd a keze-
lési útmutatót)

Az utaslégzsák menet közben az alábbi esetekben van aktiválva:
RAz első utasülésen egy gyermek visszatartórendszerben elhelye-
zett gyermek vagy kis termetű személy utazik.
vagy
RAz első utasülés nem foglalt.
A rendszer bizonyos körülmények között felismeri azokat a tárgya-
kat vagy erőket, amelyek kiegészítő súlyerőt fejtenek ki az ülésre.

G FIGYELEM
Az utaslégzsák véletlenül kioldódhat.
Fokozott sérülésveszély áll fenn!
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Kapcsolja ki a gyújtást.
X Nyissa ki az utasajtót.
X Emelje le a gyermeket és a gyermekbiztonsági rendszert az utasü-
lésről.

X Győződjön meg arról, hogy az utasülésre semmilyen tárgy nem
fejt ki további súlyterhelést, illetve nincsenek beszorulva tárgyak
az utasülés miatt.
Ellenkező esetben a rendszer felismerheti a további terhelést, és
az utasülésen helyet foglaló gépkocsiutast a ténylegesnél nehe-
zebbnek ítélheti meg.

X Hagyja szabadon az utasülést, csukja be az utasajtót, és kap-
csolja be a gyújtást.

X Figyeljen a középkonzolon és a kijelzőn található PASSENGER
AIRBAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpára, és
ellenőrizze a következőket:
RNem foglalt ülés és bekapcsolt gyújtás esetén a PASSENGER AIR-
BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpának folyama-
tosan világítania kell.
Ha a PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellen-
őrző lámpa világít, akkor az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás
kikapcsolta az utaslégzsákot.
RHa az ülés nem foglalt, és a gyújtás be van kapcsolva, a kijelzőn
nem jelenhet meg a Beifahrerairbag eingeschaltet s.Beifahrerairbag eingeschaltet s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung (Az utaslégzsák be van kapcsolva, lásd a
kezelési útmutatót) vagy Beifahrerairbag abgeschaltet s.Beifahrerairbag abgeschaltet s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung (Az első utaslégzsák ki van kapcsolva, lásd
a kezelési útmutatót) üzenet.

X Várjon min. egy percet, amíg a rendszer befejezi a szükséges vizs-
gálatokat.

X Győződjön meg arról, hogy a kijelzőn az utaslégzsákra vonatkozó
egyik kijelzőüzenet sem látható.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, ismét ülhet utas az utasülésre. Az
utasülésen ülő személy tömegének osztályozásától függően a PAS-
SENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa ki
van kapcsolva vagy folyamatosan világít. Tartsa be az automatikus

276 Kijelzőüzenetek
Ki
je
lző

üz
en
et
ek
,v
al
am

in
tf
ig
ye
lm
ez
te
tő

és
el
le
nő
rz
ő
lá
m
pá
k



Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások
utaslégzsák-kikapcsolás tömegosztályozásának eredményére vonat-
kozó megjegyzéseket.
Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor előfordulhat, hogy az automa-
tikus utaslégzsák-kikapcsolás meghibásodott.
X Szerelje fel a gyermekbiztonsági rendszert az egyik arra megfelelő
hátsó ülésre.

vagy
X A kis termetű személy üljön az egyik arra megfelelő hátsó ülésre.
X Haladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.
Az utaslégzsák megfelelő állapotával kapcsolatos további informá-
ciót az „Utaslégzsák állapota” címszó alatt talál (Y oldal: 48).

J
Bremsflüssigkeitss‐Bremsflüssigkeitss‐tand prüfentand prüfen (Ellenő-
rizze a fékfolyadékszin-
tet)

A fékfolyadéktartályban túl kevés fékfolyadék van.

G FIGYELEM
A fékhatás korlátozott lehet.
Balesetveszély áll fenn!
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg.
Ne haladjon tovább!

X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Ne töltsön utána fékfolyadékot. Az utántöltéssel ugyanis nem
hárítja el a hibát.

X Értesítsen egy minősített szakszervizt.

!
Parkbremse lösenParkbremse lösen
(Oldja ki a rögzítőféket)

A kombinált műszeren világít a piros! ellenőrző lámpa, és kie-
gészítésképpen figyelmeztető hangjelzés hallható.
Rögzített rögzítőfékkel indul el, vagy vészfékezést hajt végre a rögzí-
tőfékkel.

Menetrendszerek

Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

120 km/h!100 km/h!120 km/h!100 km/h!
Maximale Geschwin‐Maximale Geschwin‐digkeit überschrit‐digkeit überschrit‐tenten (Túllépte a megen-
gedett max. sebessé-
get.)

Csak bizonyos országok esetén: Túllépte a megengedett max.
sebességet.
X Vezessen lassabban.

Ã
AusAus (Ki)

A DSR kikapcsolt.
Ha a kikapcsolást nem a vezető kezdeményezte, hanem az pl. az
ESP® üzemzavara miatt következett be, akkor a kikapcsolással egy
időben figyelmeztető hangjelzés is hallható.

Ã
ohne Funktionohne Funktion (nem
működik)

A DSR be van kapcsolva, de nem aktív, mivel Ön 35 km/óránál
gyorsabban halad, vagy a sebességváltó N fokozatban van.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

PRE-SAFE Funktion‐PRE-SAFE Funktion‐sumfang eingesch‐sumfang eingesch‐ränkt s. Betriebs‐ränkt s. Betriebs‐anleitunganleitung (A PRE-SAFE
működése korlátozott,
lásd a kezelési útmuta-
tót.)

Az aktív fékasszisztens vagy sávtartó asszisztens üzemzavar miatt
nem áll rendelkezésre.
X Keressen fel egy minősített szakszervizt.

PRE-SAFE Funktion‐PRE-SAFE Funktion‐sumfang z.Zt. ein‐sumfang z.Zt. ein‐geschränkt s.geschränkt s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung (A
PRE-SAFE működése
pillanatnyilag korláto-
zott, lásd a kezelési
útmutatót)

Az aktív fékasszisztens vagy sávtartó asszisztens átmenetileg nem
működőképes. Lehetséges okok:
RAz első lökhárítóban lévő szenzorok szennyezettek.
RA funkció működését erős csapadék akadályozza.
RA radarszenzoregység átmenetileg üzemképtelen pl. televíziós
vagy rádiós adóállomások vagy más sugárforrások közelében az
elektromágneses sugárzás miatt.
RA rendszer az üzemi hőmérséklet-tartományon kívül van.
RA hálózati feszültség túl alacsony.
RSzabályozó rendszer-beavatkozás történt az ABS vagy az ESP®
részéről.
RA kamera látótere csökkent, pl. párásodás miatt.
Ha a fent felsorolt okok már nem állnak fenn, az aktív fékasszisz-
tens ismét működőképes, és a sávtartó asszisztenst ismét be lehet
kapcsolni.
Ha a kijelzőüzenet nem tűnik el:
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Állítsa le a motort.
X Tisztítsa meg az első lökhárítóban lévő szenzorokat
(Y oldal: 233).

X Tisztítsa meg a kamera látómezejét, vagy távolítsa el az akadályo-
kat.

X Indítsa újra a motort.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Radarsensorik vers‐Radarsensorik vers‐chmutzt s.chmutzt s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung (A
radarszenzoregység
szennyezett, lásd a
kezelési útmutatót)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható.
A következő menetrendszerek vagy menetbiztonsági rendszerek
közül legalább egy átmenetileg üzemképtelen vagy korlátozottan
üzemképes:
Rfékezésasszisztens rendszer (BAS).
Lehetséges okok:
RA hűtőburkolatba és/vagy a lökhárítókba épített szenzorok
szennyezettek.
RA menetrendszer és/vagy menetbiztonsági rendszer működését
erős csapadék akadályozza.

Ha a felsorolt okok többé már nem állnak fenn, a kijelzőüzenet eltű-
nik, és a menetrendszerek/menetbiztonsági rendszerek újra műkö-
dőképesek.
Ha a kijelzőüzenet nem tűnik el:
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Állítsa le a motort.
X Tisztítsa meg a szenzorokat (Y oldal: 233).
Tisztítsa meg a szenzorokat a következő helyeken :
Ra hűtőburkolatban,
Raz első lökhárítóban,
Ra hátsó lökhárítóban.

SPEEDTRONIC - - -SPEEDTRONIC - - -km/hkm/h Miközben a gázpedált teljesen lenyomja (Kickdown), nem lehetsé-
ges az állítható sebességkorlátozó aktiválása.
X Ha a közlekedési helyzet megengedi, haladjon 30 km/h sebes-
ségnél gyorsabban, és tárolja a sebességet.

Limiter passivLimiter passiv (Állít-
ható sebességkorlátozó
passzív)

Teljesen lenyomja a gázpedált. A gyorsítás időtartama alatt az állít-
ható sebességkorlátozó nem szabályoz.
X Vegye le a lábát a gázpedálról. Az állítható sebességkorlátozó újra
aktív, és korlátozza a sebességet.

Spurhalte-Assis‐Spurhalte-Assis‐tent ohne Funktiontent ohne Funktion
(A sávtartó asszisztens
nem működik)

A sávtartó asszisztens nem működik. Lehetséges okok:
RA 4L menetfokozat aktiválva van.
A sávtartó asszisztens kikapcsol, és figyelmeztető üzenet hall-
ható.
RA sávtartó asszisztens meghibásodott.
X A 4L menetfokozat aktiválva van: A sávtartó asszisztens a 4L
menetfokozat 4H vagy 4MAT menetfokozatba való elhagyása után
ismét aktiválható manuálisan.

X A féktartó asszisztens üzemzavara: Keressen fel egy minősített
szakszervizt.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Spurhalte-Assis‐Spurhalte-Assis‐tent z.Zt. nichttent z.Zt. nichtverfügbar s.verfügbar s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung (A
sávtartó asszisztens pil-
lanatnyilag nem áll ren-
delkezésre, lásd a keze-
lési útmutatót)

A sávtartásasszisztens ki van kapcsolva, és átmenetileg nem műkö-
dőképes. Lehetséges okok:
Ra kamera látómezejében szennyezett a szélvédő.
Ra kilátás erős csapadék vagy köd miatt korlátozott,
Rhosszabb ideje nincs az úttesten forgalmisáv-jelölés,
Ra forgalmisáv-jelölések lekoptak, sötétek, illetve pl. szennyeződés
vagy hó fedi el őket.
RSzabályozó rendszer-beavatkozás történt az ABS vagy az ESP®
részéről.

Ha a fent felsorolt okok nem állnak fenn, akkor a sávtartó asszisz-
tenst ismét be lehet kapcsolni.
Ha a kijelzőüzenet nem tűnik el:
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Tisztítsa meg a szélvédőt.

TEMPOMAT - - - km/hTEMPOMAT - - - km/h
(TEMPOMAT km/h - - -)

A Tempomat bekapcsolásának egyik feltétele nem teljesült.
Pl. 40 km/h alatti sebességet próbál tárolni.
X Ha a közlekedési helyzet megengedi, haladjon 40 km/h sebes-
ségnél gyorsabban, és tárolja a sebességet.

X Vegye figyelembe a Tempomat bekapcsolásának feltételeit
(Y oldal: 132).

TSA ohne FunktionTSA ohne Funktion(A táblafelismerő(A táblafelismerőasszisztens nemasszisztens nemműködik)működik)

A jelzőtábla-asszisztens meghibásodott.
X Keressen fel egy minősített szakszervizt.

TSA z. Zt. nichtTSA z. Zt. nichtverfügbar s.verfügbar s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung(A táblafelismerő(A táblafelismerőasszisztens pilla‐asszisztens pilla‐natnyilag nem állnatnyilag nem állrendelkezésre,rendelkezésre,lásd a kezelésilásd a kezelésiútmutatót)útmutatót)

A jelzőtábla-asszisztens ki van kapcsolva, és átmenetileg nem
működőképes. Lehetséges okok:
Ra kamera látómezejében szennyezett a szélvédő.
Ra kilátás erős csapadék vagy köd miatt korlátozott,
Ha a felsorolt okok többé már nem állnak fenn, a kijelzőüzenet eltű-
nik, és a jelzőtábla-asszisztens újra működőképes.
Ha a kijelzőüzenet nem tűnik el:
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Tisztítsa meg a szélvédőt.
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Motor

Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

#
s. Betriebsanlei‐s. Betriebsanlei‐tungtung (Lásd a kezelési
útmutatót)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Az akkumulátor
többé már nem töltődik.
Lehetséges okok:
Rmeghibásodott a generátor,
Relszakadt a hosszbordás ékszíj,
Rüzemzavar keletkezett az elektronikában.
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg,
és állítsa le a motort.

! Ne haladjon tovább. Ellenkező esetben a motor túlmelegedhet.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Értesítsen egy minősített szakszervizt.

Ø
AdBlue nachfüllenAdBlue nachfüllens. Betriebsanlei‐s. Betriebsanlei‐tungtung (Töltsön utána
AdBlue adalékot, lásd a
kezelési útmutatót)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. A tartályban lévő
AdBlue® mennyisége a tartalékszintre csökkent.
X Mielőbb pótolja az AdBlue® adalékot (Y oldal: 123).

Ø
AdBlue nachfüllenAdBlue nachfüllenKein Start in: ...Kein Start in: ...kmkm (AdBlue nachfüllen
Kein Start in: .. km (Tölt-
sön utána AdBlue adalé-
kot, ... km után a gépko-
csi nem indítható el))

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Az AdBlue®-készlet
már csaknem elfogyott, és már csak a kijelzett útszakaszra ele-
gendő. Ha ezután leállítja a motort, a motormenedzsment megaka-
dályozza a további motorindítást. Ezután a motort már csak az
AdBlue® utántöltését követően indíthatja be.
X Haladéktalanul pótolja az AdBlue® adalékot (Y oldal: 123).

Ø
AdBlue nachfüllenAdBlue nachfüllenKein Start möglichKein Start möglich
(Töltsön utána AdBlue
adalékot, a gépkocsi
nem indítható be)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Az AdBlue®-készlet
elfogyott. Ha leállítja a motort, a motormenedzsment megakadá-
lyozza a további motorindítást. Ezután a motort már csak az
AdBlue® utántöltését követően indíthatja be.
Ha leállítja a gépkocsit:
X A gépkocsit a forgalmi viszonyoknak megfelelően állítsa le.
X Töltsön be min. két utántöltő flakonnyi vagy kb. 4 l AdBlue® ada-
lékot (Y oldal: 123).

X Kb. egy percre fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban a3
állásba.
Ha ezután a motormenedzsment felismeri az új folyadékszintet,
ismét elindíthatja a motort.

X Indítsa be a motort.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Ø
AdBlue nachfüllenAdBlue nachfüllenNotlauf in ... kmNotlauf in ... kms. Betriebsanlei‐s. Betriebsanlei‐tungtung (Töltsön be AdBlue
adalékot ... km után
szükségüzem)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Az AdBlue®-készlet
már csaknem elfogyott, és már csak a kijelzett útszakaszra ele-
gendő. Ha ezután leállítja a motort, a motormenedzsment megaka-
dályozza a további motorindítást. Ezután a motort már csak az
AdBlue® utántöltését követően indíthatja be.
X Haladéktalanul pótolja az AdBlue® adalékot (Y oldal: 123).

Ø
Notlauf: 20km/hNotlauf: 20km/hKein Start in: ...Kein Start in: ...km s. Betriebsan‐km s. Betriebsan‐leitungleitung (Szükségüzem:
20 km/h, a jármű ... km
után a jármű nem indít-
ható el)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Az AdBlue®-készlet
elfogyott. Még 50 km-t tehet meg max. 20 km/h sebességgel. Ha
ezután leállítja a motort, a motormenedzsment megakadályozza a
további motorindítást. Ezután a motort már csak az AdBlue® után-
töltését követően indíthatja be.
Ha leállítja a gépkocsit:
X A gépkocsit a forgalmi viszonyoknak megfelelően állítsa le.
X Töltsön be min. két utántöltő flakonnyi vagy kb. 4 l AdBlue® ada-
lékot (Y oldal: 123).

X Kb. egy percre fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban a3
állásba.
Ha ezután a motormenedzsment felismeri az új folyadékszintet,
ismét elindíthatja a motort.

X Indítsa be a motort.

¯
AdBlue-System Stö‐AdBlue-System Stö‐rung s. Betriebsan‐rung s. Betriebsan‐leitungleitung (Üzemzavar az
AdBlue rendszerben,
lásd a kezelési útmuta-
tót)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Üzemzavar lépett fel
az AdBlue® rendszerben.
X Keressen fel egy minősített szakszervizt.

¯
AdBlue-Störung Not‐AdBlue-Störung Not‐lauf in ... km s.lauf in ... km s.BetriebsanleitungBetriebsanleitung
(Üzemzavar az AdBlue
rendszerben ... km után
szükségüzem)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Üzemzavar lépett fel
az AdBlue® rendszerben. Legfeljebb még a kijelzett útszakaszt
teheti meg. Ezután a motormenedzsment megakadályozza a további
motorindítást.
X Haladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.

¯
Notlauf: 20km/hNotlauf: 20km/hKein Start in: ...Kein Start in: ...km s. Betriebsan‐km s. Betriebsan‐leitungleitung (Szükségüzem:
20 km/h, a jármű ... km
után a jármű nem indít-
ható el)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Üzemzavar lépett fel
az AdBlue® rendszerben. Még 50 km-t tehet meg max. 20 km/h
sebességgel. Ha ezután leállítja a motort, a motormenedzsment
megakadályozza a további motorindítást.
X Haladjon tovább egy minősített szakszervizhez.
vagy
X A gépkocsit a forgalmi viszonyoknak megfelelően állítsa le, és
értesítsen egy minősített szakszervizt.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

!
KraftstofffilterKraftstofffilterreinigenreinigen (Tisztítsa meg
a tüzelőanyag-szűrőt)

A tüzelőanyag-szűrőben víz gyűlt össze. A vizet le kell engedni.
X Keressen fel egy minősített szakszervizt.

?
Kühlmittel Anhal‐Kühlmittel Anhal‐ten Motor austen Motor aus (Kühl-
mittel Anhalten Motor
aus (Hűtőfolyadék – áll-
jon meg, és állítsa le a
motort!))

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. A hűtőfolyadék túl-
melegedett.

G FIGYELEM
Ne közlekedjen túlmelegedett motorral. Ennek következtében
meggyulladhatnak a tömítetlenség vagy kiömlés miatt a motortérbe
jutó folyadékok.
Ezenkívül a túlforrósodott motorból kiáramló gőz súlyos égési sérü-
léseket okozhat már a motorháztető felnyitásakor is.
Sérülésveszély áll fenn!
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg,
és állítsa le a motort.

X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Várjon, amíg a motor le nem hűl.
X Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a motorhűtő levegő-hozzáve-
zetése, pl. a ráfagyott hókása miatt.

X Csak akkor indítsa újra a motort, ha a kijelzőüzenet eltűnik, és a
hűtőfolyadék-hőmérséklet 120 † alá csökken. Ellenkező esetben
a motor károsodhat.

X Figyelje a hűtőfolyadék-hőmérséklet-kijelzés? által mutatott
értéket a kombinált műszeren.

X Ha újra emelkedik a hőmérséklet, haladéktalanul keressen fel egy
minősített szakszervizt.

Menet közben normál esetben és előírt mennyiségű hűtőfolyadék
esetén a kijelzés? 120 † értékig emelkedhet.

? A ventilátormotor meghibásodott.
X Ellenőrizze a hűtőfolyadékhőmérséklet-kijelzés? által muta-
tott értéket a kombinált műszeren.
120 † alatti hűtőfolyadék-hőmérséklet esetén haladjon tovább a
következő minősített szakműhelyig.
Kerülje ilyenkor a nagy motorterhelést, pl. a hegymeneteket és a
gyakori megállással és elindulással járó üzemmódot.

+
Kühlmittel NiveauKühlmittel Niveauprüfen! (Ellenő‐prüfen! (Ellenő‐rizze a hűtőfolya‐rizze a hűtőfolya‐dékszintet!)dékszintet!)

A hűtőfolyadékszint túl alacsony.

! Ne tegyen meg hosszabb utat, ha túl kevés a hűtőfolyadék a
motor hűtőrendszerében. Ellenkező esetben károsítja a motort.

X Töltsön utána hűtőfolyadékot, közben ügyeljen a figyelmezteté-
sekre (Y oldal: 228).

X Ha gyakrabban kell utánatöltenie hűtőfolyadékot, ellenőriztesse a
motorhűtőrendszert egy minősített szakműhelyben.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

¸
Luftfilter ersetzenLuftfilter ersetzen
(Cserélje ki a levegőszű-
rőt)

A motor levegőszűrője szennyezett, ki kell cserélni.
X Keressen fel egy minősített szakszervizt.

4
Bei TankstoppBei TankstoppMotorölstand prüfenMotorölstand prüfen
(Tankoláskor ellenőrizze
a motorolajszintet)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Az olajszint a minimá-
lis szintre süllyedt.
X Legkésőbb a következő tankoláskor ellenőrizze az olajszintet
(Y oldal: 227).

X Szükség esetén töltsön utána motorolajat (Y oldal: 228).
X Ha gyakrabban kell a motorolajat pótolni, ellenőriztesse a motort
egy minősített szakműhelyben.

! Ne tegyen meg hosszabb utat, ha túl kevés a motorolaj. Ellen-
kező esetben károsítja a motort.

4
Motorölstand StoppMotorölstand StoppMotor aus (Motor‐Motor aus (Motor‐olajszint – álljonolajszint – álljonmeg, kapcsolja kimeg, kapcsolja kia motort!)a motort!)

Az olajszint túl alacsony. A motor károsodhat.
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg,
és állítsa le a motort.

X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Ellenőrizze az olajszintet (Y oldal: 227).
X Szükség esetén töltsön utána motorolajat (Y oldal: 228).

6
TankreserveTankreserve (Tüzelőa-
nyag-tartalék)

A tüzelőanyag-mennyiség elérte a tartaléktartományt.
X Tankoljon a következő üzemanyagtöltő állomáson.

Ï A tüzelőanyag-tartályban már csak nagyon kevés tüzelőanyag van.
X Feltétlenül tankoljon a következő üzemanyagtöltő állomáson.

Motor manuell star‐Motor manuell star‐tenten (Motor manuell
starten (Motor manuális
indítása))

A motor magától kikapcsol, miután "Stop" állapotban hagyja a gép-
kocsit.
Indítsa újra manuálisan a motort.
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Gumiabroncsok

Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Reifen überprüfenReifen überprüfen
(Ellenőrizze a gumiab-
roncsokat)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható.
Egy vagy több gumiabroncs nyomása erősen lecsökkent. A kijelzőn
megjelenik a kerék pozíciója.

G FIGYELEM
A túl alacsony abroncsnyomás a következő veszélyekkel jár:
Rkidurranhatnak a gumiabroncsok, különösen nehéz rakománnyal
és nagy sebességnél,
Rtúlzottan és/vagy egyenetlenül kophatnak a gumiabroncsok, ami
jelentős mértékben ronthatja a tapadásukat,
Rszámottevően romolhatnak a gépkocsi menettulajdonságai, vala-
mint kormányozhatósága és fékezhetősége.

Balesetveszély áll fenn!
X Hirtelen kormánymozdulatok és fékezési manőver nélkül álljon
meg. Közben figyeljen a közlekedés eseményeire.

X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Ellenőrizze az abroncsnyomást (Y oldal: 250).
X Ha szükséges, korrigálja a gumiabroncs-levegőnyomást.
X Vizsgálja meg a gumiabroncsokat, és szükség esetén cseréljen
kereket (Y oldal: 254).

Reifendruckkont‐Reifendruckkont‐rolle ohne Funktionrolle ohne Funktion
(A gumiabroncsnyomás-
ellenőrzés nem műkö-
dik.)

Az abroncsnyomás-ellenőrzés meghibásodott.
X Keressen fel egy minősített szakszervizt.

Kulcs

Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Â
Schlüssel-BatterieSchlüssel-Batteriewechselnwechseln (Cseréljen
elemet a kulcsban)

A kulcsban lévő elem lemerült.
X Cserélje ki az elemet (Y oldal: 69).

Â
Schlüssel nichtSchlüssel nichterkannterkannt (A kulcs nem
ismerhető fel.) (fehér
kijelzőüzenet)

A kulcsban lévő elem lemerült.
X Cserélje ki az elemet (Y oldal: 69).
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Â
Schlüssel nichtSchlüssel nichterkannterkannt (A kulcs nem
ismerhető fel.) (piros
kijelzőüzenet)

A rendszer nem ismeri fel a kulcsot, és adott esetben az nincs már a
gépkocsiban.
Ha a kulcs már nincs a gépkocsiban, és Ön ekkor leállítja a motort:
RA motor a továbbiakban nem indítható be.
RA gépkocsit nem lehet központilag reteszelni.
Győződjön meg arról, hogy a kulcs a gépkocsiban van.

A kulcsban lévő elem lemerült.
X Cserélje ki az elemet (Y oldal: 69).

A kulcs meghibásodott.
X Keressen fel egy minősített szakműhelyt.

Fahrzeug (Gépkocsi)

Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Zum Starten: Fahr‐Zum Starten: Fahr‐stufe P oder Nstufe P oder N (Indí-
táshoz: P vagy N menet-
fokozat)

A motort azk vagy ah sebességváltó állásban próbálta beindí-
tani.
X Kapcsolja a sebességváltót aj vagy azi állásba.

Backup BatterieBackup BatterieStörungStörung (Tartalék akku-
mulátor üzemzavara)

A sebességváltó szükségakkumulátora többé már nem töltődik.
X Keressen fel egy minősített szakszervizt.

Zum Verlassen vonZum Verlassen vonFahrstufe P BremseFahrstufe P Bremsebetätigenbetätigen (A P fokozat
elhagyásához nyomja le
a fékpedált.)

A sebességváltót a fékpedál lenyomása nélkül próbálta ah, azk
vagy azi állásba kapcsolni.
X Lépjen a fékpedálra.

Wegrollgefahr Get‐Wegrollgefahr Get‐riebe nicht in Priebe nicht in P
(Elgurulásveszély, a
sebességváltó nem a P
állásban van)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. A vezetőajtó nyitva
van, és a sebességváltó azk, azi vagy ah állásban van.
X Kapcsolja a sebességváltót aj állásba.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).

Fahrstufe P nurFahrstufe P nurbei Fahrzeugstill‐bei Fahrzeugstill‐standstand (A P fokozatba
csak a gépkocsi álló
helyzetében lehet kap-
csolni)

A gépkocsi még mozgásban van.
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg.
X Kapcsolja a sebességváltót aj állásba.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Kupplung überhitztKupplung überhitztAnfahren vermeidenAnfahren vermeidenBei Bedarf zügigBei Bedarf zügigaus- und einkuppelnaus- und einkuppeln
(A tengelykapcsoló túl-
melegedett, kerülje az
elindulást, szükség ese-
tén gyorsan nyomja ki
és engedje vissza a kup-
lungot)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. A tengelykapcsoló
nagy mértékben terhelve van, és túllépte a megengedett üzemi
hőmérsékletet.
Kerülje a gyakori elindulásokat, és ne haladjon hosszabb ideig
lépésben.
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Járassa a motort.
A tengelykapcsoló járó motornál gyorsabban hűl le.

vagy
X Amennyiben lehetséges, haladjon egyenletes sebességgel.
X Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról, és ne csúsztassa a
tengelykapcsolót.
A tengelykapcsoló menet közben is lehűlhet.

A lehűlés eltarthat néhány percig. Miután lehűlt a tengelykapcsoló,
eltűnik a kijelzőüzenet, és a tengelykapcsoló ismét teljesen műkö-
dőképes.

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. A motorháztető
nyitva van.

G FIGYELEM
A nyitott motorháztető menet közben akadályozhatja a kilátást.
Balesetveszély áll fenn!
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Csukja le a motorháztetőt.

Menet közben egy figyelmeztető hangjelzés is megszólal. A kijelzőn
megjelenik a nyitott ajtó/ajtók.
X Minden ajtót csukjon be.

Ð
Lenkhilfe StörungLenkhilfe Störungs. Betriebsanlei‐s. Betriebsanlei‐tungtung (Kormányszervo
üzemzavara, lásd a
kezelési útmutatót.)

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható. Lehetséges, hogy
meghibásodott a kormányzás szervorásegítése. Adott esetben
nagyobb erőt kell kifejtenie a kormányzáshoz.
X Óvatosan haladjon tovább egy minősített szakműhelyhez, és hala-
déktalanul ellenőriztesse a kormányművet.

K
TachographTachograph (Tachográf)

A tachográf egy, a vezető számára releváns információt jelez, pl. a
tachográf működésében üzemzavar lépett fel.
A hibás működések lehetséges okait a tachográf kijelzőjén és a
gyártó kezelési útmutatójában találja.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

¥
Wischwasser nach‐Wischwasser nach‐füllenfüllen (Töltsön a tar-
tályba ablakmosó folya-
dékot.)

A mosófolyadék-tartályban a minimális szint alá csökkent a mosófo-
lyadékszint.
X Töltse utána a mosófolyadékot (Y oldal: 230).

LOW RANGE AnhaltenLOW RANGE AnhaltenParkbremse betäti‐Parkbremse betäti‐gengen (Megállás LOW
RANGE terepfokozat-
ban, rögzítőfék működ-
tetése)

Az osztómű meghibásodott.
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően álljon meg.
X Rögzítse a gépkocsit a rögzítőfékkel.
X Szükség esetén rögzítse a gépkocsit elgurulás ellen.
X Kapcsolja a sebességváltót aj állásba.

ÿÿ
Sperrensystem Stö‐Sperrensystem Stö‐rungrung (Differenciálzár-
rendszer üzemzavar)

Az osztómű meghibásodott.
X Az osztómű nem kapcsol!
X Biztosítsa a gépkocsit a kézi rögzítőfékkel elgurulás ellen.
X Értesítsen egy minősített szakszervizt.

LOW RANGE StörungLOW RANGE Störung
(LOW RANGE terepfoko-
zat üzemzavar)

Az osztómű meghibásodott.
X Az osztómű nem kapcsol!
X Biztosítsa a gépkocsit a kézi rögzítőfékkel elgurulás ellen.
X Értesítsen egy minősített szakszervizt.

LOW RANGE Kurzzei‐LOW RANGE Kurzzei‐tig Fahrstufe Ntig Fahrstufe Neinlegeneinlegen (LOW RANGE
terepf., Rövid ideig N
menetfokozatba kap-
csolás)

Egy vagy több kapcsolási feltétel nem teljesül.
X Kapcsolja a sebességváltót ai állásba.
X Ismételje meg a kapcsolási folyamatot.

LOW RANGE max. 40LOW RANGE max. 40km/h fahrenkm/h fahren (LOW
RANGE terepf., haladás
max. 40 km/h sebes-
séggel)

Túllépte a kapcsolási folyamatnál megengedett 40 km/h legna-
gyobb sebességet.
X Vezessen lassabban.
X Ismételje meg a kapcsolási folyamatot.

LOW RANGE StörungLOW RANGE StörungZum Parken Park‐Zum Parken Park‐bremse betätigenbremse betätigen
(LOW RANGE terepf.
üzemzavar, Parkoláshoz
parkolófék működte-
tése)

Az osztómű meghibásodott.
X Az osztómű nem kapcsol!
X Biztosítsa a gépkocsit a kézi rögzítőfékkel elgurulás ellen.
X Értesítsen egy minősített szakszervizt.

LOW RANGE max. 70LOW RANGE max. 70km/h fahrenkm/h fahren (LOW
RANGE terepf., haladás
max. 70 km/h sebes-
séggel)

Túllépte a kapcsolási folyamatnál megengedett 70 km/h legna-
gyobb sebességet..
X Vezessen lassabban.
X Ismételje meg a kapcsolási folyamatot.
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Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

GetriebeschutzGetriebeschutzLimit 30 km/h LOWLimit 30 km/h LOWRANGE ausschaltenRANGE ausschalten
(Sebességváltó-védelem
határérték 30 km/h
LOW RANGE terepf.
kikapcsolása)

Túl magas az olajhőmérséklet az osztóműben.
X Kapcsoljon a HIGH RANGE közúti menetfokozatba.

ÿÿ
SperrensystemSperrensystemkühlt ab Kurz war‐kühlt ab Kurz war‐tenten (Differenciálzár-
rendszer hűl, várjon)

A differenciálzár túlmelegedett.
X Kérjük, várjon.

LOW RANGE Schalt‐LOW RANGE Schalt‐vorgang abgebro‐vorgang abgebro‐chen Erneut akti‐chen Erneut akti‐vierenvieren (LOW RANGE
kapcsolási folyamat
megszakadt. Aktiválja
ismét.)

Az osztómű nem végezte el a kapcsolási folyamatot.
X Ismételje meg a kapcsolási folyamatot.
X Aktiválja az összes kapcsolási feltételt.

LOW RANGE max. 10LOW RANGE max. 10km/h fahrenkm/h fahren (LOW
RANGE terepf., haladás
max. 10 km/h sebes-
séggel)

Túllépte a kapcsolási folyamatnál megengedett 10 km/h-es, a kivi-
teltől függő legnagyobb sebességet.
X Vezessen lassabban.
X Ismételje meg a kapcsolási folyamatot.

LOW RANGE max. 20LOW RANGE max. 20km/h fahrenkm/h fahren (LOW
RANGE terepf., haladás
max. 20 km/h sebes-
séggel)

Túllépte a kapcsolási folyamatnál megengedett 20 km/h-es, a kivi-
teltől függő legnagyobb sebességet.
X Vezessen lassabban.
X Ismételje meg a kapcsolási folyamatot.

Világítás
LED-fényszóróval és/vagy LED-es hátsó lámpákkal felszerelt gépkocsiknál bizonyos kijelzések
csak akkor jelennek meg a kijelzőn, ha a világítási funkció meghatározott számú világítódiódája
meghibásodott.

Kijelző üzenetek Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

b
Abblendlicht linksAbblendlicht links
(Bal oldali tompított
fényszóró) vagy Abb‐Abb‐lendlicht rechtslendlicht rechts
(Jobb oldali tompított
fényszóró)

A bal vagy a jobb oldali tompított fényszóró meghibásodott.
X LED-fényszóró: Keressen fel egy minősített szakműhelyt.
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Figyelmeztető és ellenőrző lámpák

Figyelmeztető és ellenőrző lámpák
áttekintése
A gyújtás bekapcsolásakor egyes rendszerek
öntesztet hajtanak végre. Eközben egyes
figyelmeztető és ellenőrző lámpák átmenetileg
világíthatnak vagy villoghatnak. Ez a viselkedés
teljesen normális. Ezek a figyelmeztető és
ellenőrző lámpák csak akkor jeleznek tényle-
ges üzemzavart, ha a motorindítást követően
vagy menet közben világítanak vagy villognak.
L Tompított fényszóró (Y oldal: 92)
T Helyzetjelző világítás (Y oldal: 92)
K Távolsági fényszóró (Y oldal: 93)
#
!

Irányjelző (Y oldal: 93)

R Hátsó ködlámpa (Y oldal: 92)
N Ködfényszóró (Y oldal: 92)

ü Biztonsági öv (Y oldal: 295)
J Fékek (Y oldal: 291)
! ABS (Y oldal: 292)
÷ ESP® (Y oldal: 292)
å ESP® OFF (Y oldal: 292)
! Rögzítőfék (piros) (Y oldal: 294)
! Rögzítőfék (sárga) (Y oldal: 294)
Ð Szervokormány (Y oldal: 299)
6 Utasbiztonsági rendszer

(Y oldal: 294)
; Motordiagnosztika (Y oldal: 300)
æ Tüzelőanyagtartalék (Y oldal: 300)
? Hűtőfolyadék (Y oldal: 301)
· Követési távolságra figyelmeztetés

(Y oldal: 299)
h Abroncsnyomás-ellenőrzés

(Y oldal: 302)
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Biztonsági rendszerek

Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

J N A fék piros figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor jár.
Az EBD üzemzavar miatt nem áll rendelkezésre. Ezzel együtt pl. az ABS, a fék-
asszisztens rendszer (BAS), a hegymenet elindulás segéd és az ESP®, valamint
annak menetbiztonsági rendszerei sem állnak rendelkezésre.

G FIGYELEM
A fékberendezés továbbra is dolgozik, de a fent nevezett funkciók nélkül. A
kerekek ezért pl. teljes fékezéskor idő előtt blokkolhatnak. Ez rendkívül hátrá-
nyosan befolyásolja a kormányozhatóságot és a fékezési tulajdonságokat. A
fékút vészfékezéssel járó helyzetekben hosszabbá válhat.
Ha az ESP® nem üzemkész, az ESP® nem stabilizálja a gépkocsit.
Fokozott csúszás- és balesetveszély áll fenn!
X Állítsa le a motort, várjon rövid ideig, majd indítsa be újra a motort.
X Győződjön meg arról, hogy eltűnt a kijelzőüzenet, és az ESP® üzemkész.
X Ha a kijelzőüzenet továbbra is látható:
RÓvatosan haladjon tovább.
RHaladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.

J N A fék piros figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor jár. Egyidejűleg
figyelmeztető hangjelzés hallható.

G FIGYELEM
A fékerő-rásegítésnél üzemzavar történt, a fék viselkedése megváltozhat.
Balesetveszély áll fenn!
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg. Ne haladjon
tovább!

X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen(Y oldal: 124).
X Értesítsen egy minősített szakszervizt.
X Vegye figyelembe a kijelzőüzeneteket.
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Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

! N Az ABS sárga figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor jár.
Az ABS üzemzavar miatt kikapcsolt. Ezzel együtt pl. a BAS, a hegymenet elindu-
lás segéd és az ESP®, valamint annak menetbiztonsági rendszerei is kikapcsol-
nak.

G FIGYELEM
A fékberendezés továbbra is dolgozik, de a fent nevezett funkciók nélkül. A
kerekek ezért pl. teljes fékezéskor idő előtt blokkolhatnak.
Ez rendkívül hátrányosan befolyásolja a kormányozhatóságot és a fékezési tulaj-
donságokat. A fékút vészfékezéssel járó helyzetekben hosszabbá válhat.
Ha az ESP® nem üzemkész, az ESP® nem stabilizálja a gépkocsit.
Fokozott csúszás- és balesetveszély áll fenn!
X Állítsa le a motort, várjon rövid ideig, majd indítsa be újra a motort.
X Győződjön meg arról, hogy eltűnt a kijelzőüzenet, és az ESP® üzemkész.
X Ha a kijelzőüzenet továbbra is látható:
RÓvatosan haladjon tovább.
RHaladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.

Ha meghibásodott az ABS vezérlőegysége, akkor előfordulhat, hogy más rend-
szerek (pl. a navigációs rendszer vagy az automatikus sebességváltó) sem vagy
csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

÷ N Az ESP® sárga figyelmeztető lámpa menet közben villog.
Az ESP® vagy a trakciószabályozás működésbe lép, mert fennáll a megcsúszás
veszélye, vagy legalább egy kerék kipörög .
TEMPOMAT kikapcsolásra kell.
X Elindulásnál csak annyi gázt adjon, amennyi szükséges.
X Menet közben adjon kevesebb gázt.
X Vezetési stílusát igazítsa az időjárási és útviszonyokhoz.
X Ne kapcsolja ki az ESP®-t.
Kivételes esetekben előnyös lehet az ESP® (Y oldal: 130) kikapcsolása.

÷ N Az ESP® sárga figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor jár.
Az ESP®, a BAS és a hegymenet elindulás segéd üzemzavar miatt nem áll ren-
delkezésre.

G FIGYELEM
A fékberendezés továbbra is dolgozik, de a fent nevezett funkciók nélkül.
Ezért a fékút vészfékezéssel járó helyzetekben hosszabbá válhat.
Ha az ESP® nem üzemkész, az ESP® nem stabilizálja a gépkocsit.
Fokozott csúszás- és balesetveszély áll fenn!
X Vegye figyelembe a kijelzőüzeneteket.
X Óvatosan haladjon tovább.
X Haladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.
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Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

å N Az ESP® OFF sárga figyelmeztető lámpa világít, miközben a motor jár, vagy
aktív az ECO start-stop funkció.
Az ESP® ki van kapcsolva.

G FIGYELEM
Ha ki van kapcsolva az ESP®, akkor teljesen ki van kapcsolva a gépkocsi stabili-
zálásához nyújtott támogatása.
Fokozott csúszás- és balesetveszély áll fenn!
X Kapcsolja be újra az ESP®-t.
Kivételes esetekben előnyös lehet az ESP® (Y oldal: 130) kikapcsolása.

X Vezetési stílusát igazítsa az időjárási és útviszonyokhoz.

Ha nem tudja bekapcsolni az ESP®-t:
X Óvatosan haladjon tovább.
X Ellenőriztesse az ESP®-t minősített szakműhelyben.

å N Az ESP® OFF sárga figyelmeztető lámpa világít, miközben a motor jár, kiegé-

szítőleg villog a kijelző a multifunkciós kijelzőn.
Megnyomták a differenciálzár gombját, anélkül, hogy teljesültek volna a
differenciálzár bekapcsolásának előfeltételei.
Az ESP® ki van kapcsolva.

G FIGYELEM
Ha az ESP® a differenciálzár gombja révén ki van kapcsolva, akkor a gépkocsi
stabilizálásához nyújtott támogatása teljesen inaktív.
Fokozott csúszás- és balesetveszély áll fenn!
X Kapcsolja vissza az ESP®-t a differenciálzár gombjának megnyomásával
(Y oldal: 119) .

X Vezetési stílusát igazítsa az időjárási és útviszonyokhoz.
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Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

! N A rögzítőfék piros ellenőrző lámpája villog vagy világít, és/vagy a rögzítőfék
sárga figyelmeztető lámpája világít.
A rögzítőfék meghibásodott, vagy a kijelzőn a rögzítőfék kioldására vonatkozó
utasítás látható.
Ha csak a rögzítőfék piros ellenőrző lámpája világít, akkor a rögzítőfék rögzítve
van.
X Vegye figyelembe a kijelzőüzeneteket (Y oldal: 277).

6 N A visszatartórendszer piros figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor
jár.
Az utasbiztonsági rendszer meghibásodott.

G FIGYELEM
A légzsákok vagy az övfeszítők véletlenül kioldódhatnak, vagy előfordulhat, hogy
balesetkor nem oldódnak ki.
Fokozott sérülésveszély áll fenn!
X Vegye figyelembe a kijelzőüzeneteket.
X Óvatosan haladjon tovább.
X Haladéktalanul ellenőriztesse minősített szakműhelyben a visszatartórend-
szert és annak alkotórészeit.

Az utasbiztonsági rendszerrel és annak alkotórészeivel kapcsolatban további
információt az „Utasbiztonság” címszó alatt talál.
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Biztonsági öv

Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

ü N A biztonsági öv piros figyelmeztető lámpája a motorindítás után világít vagy
villog. Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés szólalhat meg.
Csak bizonyos országok megrendelésére gyártott gépkocsik esetén: A bizton-
sági öv piros figyelmeztető lámpája a gyújtás bekapcsolása után max. hat
másodpercig világít.
A biztonsági öv figyelmeztető lámpája a vezetőt és a mellette ülő utast arra
figyelmezteti, hogy kössék be magukat.
X Csatolják be a biztonsági öveket (Y oldal: 45).

ü N A biztonsági öv piros figyelmeztető lámpája a motor beindítása után világítani
kezd, amint a vezetőoldali ajtó vagy az utasajtó becsukódik.
A vezető vagy a mellette ülő utas biztonsági öve nincs becsatolva.
X Csatolják be a biztonsági öveket (Y oldal: 45).
A figyelmeztető lámpa kialszik.

Automatikus utaslégzsák-kikapcsolással felszerelt gépkocsik esetén tárgyak
vannak az utasülésen.
X Vegye el az utasülésről a tárgyakat, és tegye őket biztonságos helyre.
A figyelmeztető lámpa kialszik.

ü N A biztonsági öv piros figyelmeztető lámpája villog, és szakaszos figyelmeztető
hangjelzés hallható.
A vezető vagy a mellette ülő utas biztonsági öve nincs becsatolva. A gépkocsi
eközben 25 km/h vagy rövid ideig 25 km/h-nál gyorsabban haladt.
X Csatolják be a biztonsági öveket (Y oldal: 45).
A figyelmeztető lámpa ilyenkor kialszik, és a szakaszos figyelmeztető hangjel-
zés abbamarad.

Automatikus utaslégzsák-kikapcsolással felszerelt gépkocsik esetén tárgyak
vannak az utasülésen. A gépkocsi eközben 25 km/h vagy rövid ideig 25 km/h-
nál gyorsabban haladt.
X Vegye el az utasülésről a tárgyakat, és tegye őket biztonságos helyre.
A figyelmeztető lámpa ilyenkor kialszik, és a szakaszos figyelmeztető hangjel-
zés abbamarad.
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Automatikus utaslégzsák-kikapcsolás

PASSENGER AIR BAG ON (Utaslégzsák bekapcsolva)

Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

× N A PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa kial-
szik és a PASSENGER AIRBAG ON (Utaslégzsák bekapcsolva) világít.
Az utaslégzsák menet közben aktiválva van, noha az utasülés
Rfoglalt, és egy gyermekbiztonsági rendszerben elhelyezett gyermek vagy kis
termetű személy utazik rajta,
vagy
Rnem foglalt.
A rendszer bizonyos körülmények között felismeri azokat a tárgyakat vagy erő-
ket, amelyek kiegészítő súlyerőt fejtenek ki az ülésre.

G FIGYELEM
Az utaslégzsák véletlenül kioldódhat.
Fokozott sérülésveszély áll fenn!
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Kapcsolja ki a gyújtást.
X Nyissa ki az utasajtót.
X Emelje le a gyermeket és a gyermekbiztonsági rendszert az utasülésről.
X Győződjön meg arról, hogy az utasülésre semmilyen tárgy nem fejt ki további
súlyterhelést, illetve nincsenek beszorulva tárgyak az utasülés miatt.
Ellenkező esetben a rendszer felismerheti a további terhelést, és az utasülé-
sen helyet foglaló gépkocsiutast a ténylegesnél nehezebbnek ítélheti meg.

X Hagyja szabadon az utasülést, csukja be az utasajtót, és kapcsolja be a gyúj-
tást.

X Figyelje a középkonzolon található PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpát, és ellenőrizze a következőket:
Nem foglalt ülés és bekapcsolt gyújtás esetén a PASSENGER AIRBAG OFF
(Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpának folyamatosan világítania kell.
Ha a PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa
világít, akkor az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás kikapcsolta az utaslég-
zsákot.

X Várjon min. egy percet, amíg a rendszer befejezi a szükséges vizsgálatokat.
Ha ezek a feltételek teljesülnek, ismét ülhet utas az utasülésre. Az utasülésen
ülő személy tömegének osztályozásától függően a PASSENGER AIR BAG OFF
(Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa ki van kapcsolva vagy folyamatosan
világít. Tartsa be az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás tömegosztályozásának
eredményére vonatkozó megjegyzéseket.
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Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor előfordulhat, hogy az automatikus utas-
légzsák-kikapcsolás meghibásodott.
X Szerelje fel a gyermekbiztonsági rendszert az egyik arra megfelelő hátsó
ülésre.

vagy
X A kis termetű személy üljön az egyik arra megfelelő hátsó ülésre.
X Haladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.
Az utaslégzsák kikapcsolásával kapcsolatos további információt az „Utaslégzsák
állapota” címszó alatt talál (Y oldal: 48).
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PASSENGER AIR BAG OFF

Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

4 N A PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa világít.
Az utaslégzsák menet közben inaktív, bár egy személy ül az utasülésen.
Ha további erők hatnak az ülésre, vagy az utas nem megfelelően foglal helyet az
ülésfelületen, a rendszer túl alacsony tömeget mérhet.

G FIGYELEM
Baleset esetén ilyenkor nem oldódik ki az utaslégzsák.
Fokozott sérülésveszély áll fenn!
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg.
X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Kapcsolja ki a gyújtást.
X Kérje meg az utast, hogy szálljon ki.
X Győződjön meg arról, hogy nincsenek beszorulva tárgyak az utasülés miatt.
Ellenkező esetben a rendszer túl alacsony tömeget ismerhet fel, és az utasü-
lésen helyet foglaló gépkocsiutast a ténylegesnél könnyebbnek ítélheti meg.

X Hagyja szabadon az utasülést, csukja be az utasajtót, és kapcsolja be a gyúj-
tást.

X Figyelje a középkonzolon található PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák
kikapcsolva) ellenőrző lámpát, és ellenőrizze a következőket:
Nem foglalt ülés és bekapcsolt gyújtás esetén a PASSENGER AIRBAG OFF
(Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpának folyamatosan világítania kell.
Ha a PASSENGER AIRBAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa
világít, akkor az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás kikapcsolta az utaslég-
zsákot.

X Várjon min. egy percet, amíg a rendszer befejezi a szükséges vizsgálatokat.
Ha ezek a feltételek teljesülnek, ismét ülhet utas az utasülésre. Az utasülésen
ülő személy tömegének osztályozásától függően a PASSENGER AIR BAG OFF
(Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa ki van kapcsolva vagy folyamatosan
világít. Tartsa be az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás tömegosztályozásának
eredményére vonatkozó megjegyzéseket.
Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor előfordulhat, hogy az automatikus utas-
légzsák-kikapcsolás meghibásodott.
X Haladéktalanul keressen fel egy minősített szakszervizt.
Az utaslégzsák megfelelő állapotával kapcsolatos további információt az „Utas-
légzsák állapota” címszó alatt talál (Y oldal: 48).
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Menetrendszerek

Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

· N A vörös figyelmeztető lámpa világít. Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hall-
ható.
Az aktív fékezésasszisztens ütközésveszélyt észlelt, és autonóm fékezést kezde-
ményezett.
X Álljon készen az azonnali fékezésre.
X Kísérje figyelemmel a forgalmi helyzetet. Szükség esetén fékezzen, vagy
kerülje ki az akadályt.

Fahrzeug (Gépkocsi)

Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

Ð N A szervokormány piros figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor jár.
Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható.
Lehetséges, hogy meghibásodott a kormányzás szervorásegítése. Adott esetben
nagyobb erőt kell kifejtenie a kormányzáshoz.
X Óvatosan haladjon tovább egy minősített szakműhelyhez, és haladéktalanul
ellenőriztesse a kormányművet.
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Motor

Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

; N A motordiagnosztika sárga figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor
jár.
Üzemzavar állhat fenn, pl.:
Ra motormenedzsmentben,
Ra befecskendezésnél,
Ra kipufogóberendezésben,
Ra gyújtórendszernél (benzinmotoros gépkocsik esetén),
Ra tüzelőanyag-ellátó berendezésben.
A gépkocsi emiatt túllépheti a károsanyag-kibocsátási határértékeket, és a
motor szükségüzemben járhat.
X A gépkocsit a lehető leghamarabb ellenőriztesse egy minősített szakszerviz-
ben.

æ N A tüzelőanyagtartalék sárga figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor
jár.
A tüzelőanyag-mennyiség elérte a tartaléktartományt.
X Tankoljon a következő üzemanyagtöltő állomáson.
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Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

? N A hűtőfolyadék piros figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor jár, és a
hűtőfolyadékhőmérséklet-kijelzés a skála elején áll.
A hűtőfolyadékhőmérséklet-kijelzés hőmérsékletszenzora meghibásodott.
A hűtőfolyadék-hőmérséklet figyelése megszűnt. Ha a hűtőfolyadék túl forró,
károsodhat a motor.
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg, és állítsa le a
motort. Ne haladjon tovább!

X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Értesítsen egy minősített szakszervizt.

? N A hűtőfolyadék piros figyelmeztető lámpája világít, miközben a motor jár.
A hűtőfolyadékszint túl alacsony.
Ha a hűtőfolyadékszint rendben van, akkor lehet, hogy akadályozott a motor-
hűtő levegő-hozzávezetése, vagy meghibásodott a motorhűtő elektromos venti-
látora.
A hűtőfolyadék túl forró, és nem hűti megfelelően a motort.
X Vegye figyelembe a kijelzőüzeneteket.
X A forgalmi viszonyoknak megfelelően haladéktalanul álljon meg, és állítsa le a
motort.

X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Szálljon ki a gépkocsiból, és ne maradjon a közelében, amíg le nem hűl a
motor.

X Ellenőrizze a hűtőfolyadékszintet, töltsön utána hűtőfolyadékot, és közben
tartsa be a figyelmeztetéseket (Y oldal: 228).

X Ha gyakrabban kell utántöltenie a hűtőfolyadékot, ellenőriztesse a motorhűtő-
rendszert.

X Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a motorhűtő levegő-hozzávezetése, pl. a
ráfagyott hókása miatt.

X Figyelje a hűtőfolyadékhőmérséklet-kijelzés által mutatott értéket a kombinált
műszeren.

X Csak akkor indítsa be újra a motort, ha a hűtőfolyadék-hőmérséklet 120 †
alá csökken. Ellenkező esetben a motor károsodhat.

X Ellenőrizze a hűtőfolyadék-hőmérsékletet a műszerkijelzőn lévő analóg kijelző
segítségével (Y oldal: 147).

X Haladjon tovább a következő minősített szakszervizig.
Kerülje ilyenkor a nagy motorterhelést, pl. a hegymeneteket és a gyakori
megállással és elindulással járó üzemmódot.
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Gumiabroncsok

Figyelmez-
tető- és jel-
zőlámpa

NN Jelzés módja
Lehetséges okok/következmények ésMMmegoldások

h N A gumiabroncsnyomás-ellenőrzés sárga figyelmeztető lámpája (nyomásvesz-
teség/üzemzavar) világít.
A gumiabroncsnyomás-ellenőrzés legalább egy gumiabroncsban gumiabroncsle-
vegőnyomás-veszteséget érzékelt.

G FIGYELEM
A túl alacsony abroncsnyomás a következő veszélyekkel jár:
Rkidurranhatnak a gumiabroncsok, különösen nehéz rakománnyal és nagy
sebességnél,
Rtúlzottan és/vagy egyenetlenül kophatnak a gumiabroncsok, ami jelentős
mértékben ronthatja a tapadásukat,
Rszámottevően romolhatnak a gépkocsi menettulajdonságai, valamint kormá-
nyozhatósága és fékezhetősége.
Balesetveszély áll fenn!

X Hirtelen kormánymozdulatok és fékezési manőver nélkül álljon meg. Közben
figyeljen a közlekedés eseményeire.

X Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen (Y oldal: 124).
X Vegye figyelembe a kijelzőüzeneteket.
X Vizsgálja meg a gumiabroncsokat, és szükség esetén cseréljen kereket
(Y oldal: 254).

X Ellenőrizze az abroncsnyomást (Y oldal: 250).
X Ha szükséges, korrigálja a gumiabroncs-levegőnyomást.

h N A gumiabroncsnyomás-ellenőrzés sárga figyelmeztető lámpája (nyomásvesz-
teség/üzemzavar) kb. egy percig villog, majd folyamatosan világít.
Az abroncsnyomás-ellenőrzés meghibásodott.

G FIGYELEM
Előfordulhat, hogy a rendszer nem képes a lecsökkent gumiabroncs-levegőnyo-
mást rendeltetésszerűen felismerni vagy jelezni.
Balesetveszély áll fenn!
X Vegye figyelembe a kijelzőüzeneteket.
X Keressen fel egy minősített szakszervizt.
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