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VítVítejtejte ve ve světě Mere světě Mercedes-Benzcedes-Benz
Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a před
první jízdou se seznamte se svým vozidlem.
Z důvodu své vlastní bezpečnosti a delší provozní
životnosti vozidla se řiďte pokyny a varovnými upo-
zorněními v tomto návodu k obsluze. Nedodržovaní
obsažených pokynů a informací může vést
k poškození vozidla a ke zranění osob.
Výbava nebo produktové označení Vašeho vozidla
se mohou lišit a závisí na následujících faktorech:
R model
R zakázka
R provedení pro určitou zemi
R dostupnost

Obrázky v tomto návodu k obsluze znázorňují vozi-
dlo s levostranným řízením. U vozidel s řízením na
pravé straně se odpovídajícím způsobem liší uspo-
řádání částí vozidla a uspořádání ovládacích prvků.
Společnost Mercedes-Benz neustále pokračuje ve
vývoji svých vozidel.
Výrobce vozidel Mercedes-Benz si proto vyhrazuje
právo na změny v následujících bodech:
R tvar
R výbava
R technika

Proto se mohou popis a vyobrazení v některých pří-
padech lišit od Vašeho vozidla.
Součástí vozidla jsou následující podklady:
R návod k obsluze
R servisní knížka
R doplňky k návodu k obsluze v závislosti na

výbavě

Vozte tyto podklady neustále s sebou ve vozidle.
Při prodeji vozidla předejte všechny podklady
novému vlastníkovi.
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V tomto návodu k obsluze se setkáte s následují-
cími symboly:

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí vyplývající z nere-
spektování bezpečnostních upozornění

Bezpečnostní upozornění varují před nebezpe-
čími, která mohou ohrozit Vaše zdraví nebo
Váš život, resp. zdraví nebo život dalších osob.
# Dodržujte varovná upozornění.

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Znečisťování
životního prostředí způsobené nerespekto-
váním ekologických upozornění

Ekologická upozornění obsahují informace k
ekologickému jednání a likvidaci.
# Věnujte pozornost ekologickým upozor-

něním.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Věcné škody způsobené
nerespektováním upozornění k věcným
škodám

Upozornění k věcným škodám varují před
riziky, která by mohla vést k poškození vozidla.
# Věnujte pozornost upozorněním k

věcným škodám.

% Užitečné pokyny nebo další informace, které
mohou být nápomocné.

# Pokyn k činnosti
(/ strana) Další informace k tématu
Zobrazení Zobrazení na displeji
4 Nejvyšší úroveň menu, která má být

zvolena v multimediálním systému
5 Příslušná podmenu, která mají být

zvolena v multimediálním systému
* Označuje příčinu
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OcOchrhrana živoana životního prtního prosostředítředí

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Škody na
životním prostředí způsobené provozními
podmínkami a osobním stylem jízdy

Emise škodlivin Vašeho vozidla přímo souvisí s
provozem vozidla.
Můžete přispět k ochraně životního prostředí
tím, že budete své vozidlo provozovat ekolo-
gicky. Za tím účelem dodržujte následující
doporučení k provozním podmínkám a k indivi-
duálnímu způsobu jízdy.
ProvProvozní podmínky:ozní podmínky:
# Vyvarujte se jízd na krátké vzdálenosti.
# Dbejte na správný tlak vzduchu v pneu-

matikách.
# Nevozte s sebou žádnou zbytečnou zátěž.
# Dodržujte servisní intervaly.

Pravidelná údržba vozidla šetří životní
prostředí.

# Servisní práce nechte vždy provést v kva-
li kovaném servisu.

Osobní způsob jízdy:Osobní způsob jízdy:
# Při startování nepřidávejte plyn.
# Nenechávejte vozidlo zahřívat, pokud

stojí.
# Jezděte předvídavě a udržujte dostatečný

odstup.
# Vyhýbejte se častému a prudkému zry-

chlení a brzdění.
# Řaďte včas a jezděte pouze na Ô otáček

daného převodového stupně.
# Během čekacích dob podmíněných

dopravou vozidlo vypněte.
# Jezděte úsporně s ohledem na spotřebu

paliva. Pro způsob jízdy s nízkou spotře-
bou jezděte v zeleném rozsahu otáček.

OrOriginální díliginální díly Mery Mercedes-Benzcedes-Benz

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Poškození
životního prostředí při nepoužití recyklova-
ných výměnných agregátů

Společnost Daimler Truck AG nabízí recyklo-
vané výměnné agregáty a díly ve stejné kvalitě
jako nové díly. Přitom je u nich poskytováno

stejné ručení za vady výrobku jako u nových
dílů.
# Používejte recyklované výměnné agregáty

a díly od společnosti Daimler Truck AG.

Pokud použijete díly, pneumatiky a kola a také bez-
pečnostní příslušenství, neschválené společností
Mercedes-Benz, může být ohrožena provozní bez-
pečnost vozidla. Může dojít k funkční poruše bez-
pečnostních systémů, např.brzdové soustavy. Pou-
žívejte výhradně originální díly Mercedes-Benz
nebo díly stejné kvality. Používejte pouze
pneumatiky a kola a také díly příslušenství, schvá-
lené pro Vaše vozidlo.
Společnost Mercedes-Benz provádí testování origi-
nálních dílů a dílů pro přestavbu a příslušenství,
schválených pro Vaše vozidlo, ohledně jejich spole-
hlivosti, bezpečnosti a vhodnosti. Společnost
Mercedes-Benz nemůže ani při neustálém sledo-
vání obchodního trhu provádět posuzování jiných
dílů. Společnost Mercedes-Benz nepřebírá žádnou
odpovědnost za použití ve vozidlech Mercedes-
Benz ani v případě, že v jednotlivých případech exi-
stuje jejich schválení ze strany technické zkušební
stanice nebo jiné úřední povolení.
Určité díly jsou schváleny pro montáž a přestavbu
pouze v případě, že splňují platné zákonné před-
pisy. Všechny originální díly Mercedes-Benz splňují
tuto podmínku pro schválení. Neschválené díly
mohou vést k zániku provozního povolení.
O tento případ se jedná v následujících situacích:
R Dojde ke změně typu vozidla, schváleného v

provozním povolení.
R Lze předpokládat ohrožení ostatních účastníků

silničního provozu.
R Dojde ke zvýšení emisních hodnot a ke zvýšení

hlučnosti.

Při objednávce originálních dílů Mercedes-Benz
vždy uveďte identi kační číslo vozidla (VIN)
(/ Strana 358).

UUpozorpozornění k nástanění k nástavbám, vvbám, vestaestavbám a přestav-vbám a přestav-
bámbám

UUpozorpozornění knění ke směre směrnicím prnicím pro stao stavbu nástavvbu nástavebeb
Z bezpečnostních důvodů nechte nástavby vyrobit
a namontovat podle platných směrnic Mercedes-
Benz pro stavbu nástaveb. Tyto směrnice pro
stavbu nástaveb zaručí, že podvozek a nástavba
vytvoří jeden celek a bude zaručena nejvyšší
možná provozní a jízdní bezpečnost.
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Společnost Mercedes‑Benz Vám z bezpečnostních
důvodů doporučuje následující:
R Neprovádějte na vozidle žádné další úpravy.
R Při odlišnosti od schválených směrnic pro

stavbu nástaveb si vyžádejte souhlas společ-
nosti Mercedes-Benz.

Přejímky veřejnými kontrolními místy nebo úřední
povolení zcela nevyloučí bezpečnostní rizika.
Věnujte pozornost informacím k originálním dílům
Mercedes-Benz(/ Strana 5).
Směrnice společnosti Mercedes-Benz pro stavbu
nástaveb najdete na internetové adrese
https://bb-portal.mercedes-benz.com
Tam také najdete informace k obsazení pinů a k
výměně pojistek.
% Další informace obdržíte v kvali kovaném

servisu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody a úrazu při
neodborných přestavbách nebo úpravách
vozidla

V důsledku přestaveb nebo změn vozidla již
nemusí systémy nebo komponenty fungovat
určeným způsobem a/nebo mohou ohrozit
provozní bezpečnost vozidla.
# Přestavby nebo úpravy vozidla nechte

vždy provést v kvali kovaném servisu.

UUpozorpozornění k cnění k chladiči mothladiči motoruoru
Nejsou povoleny ani zdánlivě nepatrné změny na
vozidle, jako např. montáž obložení chladiče v zim-
ním provozu. Nezakrývejte chladič motoru. Nepou-
žívejte ani žádné tepelně izolační rohože, sítě proti
hmyzu či podobné doplňky.
Jinak budou hodnoty diagnostického systému zkre-
slené. V některých zemích je záznam údajů dia-
gnostiky motoru předepsán zákonem a musí být
kdykoli dostupný a správný.

NNáávvod k obsluzeod k obsluze
Tento návod k obsluze popisuje všechny modely,
standardní a příplatkovou výbavu Vašeho vozidla,
která byla v okamžiku redakční uzávěrky tohoto
návodu k obsluze k dispozici. Mohou nastat
odchylky pro jednotlivé země. Berte na vědomí, že
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To se týká i systémů a funkcí, které
mají vliv na bezpečnost. Proto se výbava Vašeho
vozidla může lišit od některých popisů a obrázků.

V původních podkladech, které jste obdrželi k
Vašemu vozidlu spolu s kupní smlouvou, jsou uve-
deny všechny systémy, které se ve Vašem vozidle
nacházejí.
S dotazy k výbavě a obsluze se můžete obrátit na
servisní středisko Mercedes-Benz.
Návod k obsluze a servisní knížka nebo sešit jsou
důležitými dokumenty a musí být uloženy ve vozi-
dle.

ProvProvozní bezpečnostozní bezpečnost

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu poruchou
funkce nebo výpadkem systému

Pokud nenecháte provést předepsané
servisní/údržbové práce, může dojít k poru-
chám funkce nebo výpadkům systému.
# Předepsané servisní a údržbové práce a

nutné opravy nechte vždy provést v kvali-
kovaném servisu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody a úrazu kvůli
neodborným změnám elektronických sou-
částí

Změny elektronických součástí, jejich so waru
a kabeláže mohou negativně ovlivnit jejich
funkce a/nebo funkce dalších připojených
součástí nebo systémů důležitých pro bezpeč-
nost.
Může tak být ohrožena provozní bezpečnost
vozidla.
# Neprovádějte žádné zásahy do kabeláže

a elektronických součástí nebo jejich
so waru.

# Práce na elektrických a elektronických
zařízeních nechte vždy provádět v kvali -
kovaném servisu.

Pokud dojde k neodborné manipulaci s vysílacími
přístroji nebo jsou vysílací přístroje neodborně
dodatečně namontovány, může jejich elektromag-
netické pole rušit elektroniku vozidla. Tím můžete
ohrozit provozní bezpečnost vozidla. Hrozí nebez-
pečí nehody. Práce na elektrických a elektronic-
kých zařízeních nechte vždy provádět v kvali kova-
ném servisu.
Pokud provedete na elektronice vozidla změny,
ztrácí povolení k provozu platnost.
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& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru způsobe-
ného hořlavými materiály horkých částí
výfukového systému

Pokud se hořlavé materiály, jako např. listí,
tráva nebo větvičky, dostanou do kontaktu s
výfukovým systémem, mohou se vznítit.
# Při jízdách na nezpevněných vozovkách

nebo v terénu pravidelně kontrolujte spo-
dek vozidla.

# Odstraňujte zvláště zaklíněné části rostlin
a jiné hořlavé materiály.

# Při poškození neprodleně informujte kva-
li kovaný servis.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vozidla způso-
bené příliš rychlou jízdou a nárazy na spo-
dek vozidla nebo součásti podvozku

K poškození vozidla může dojít zejména
v následujících případech:
R Vozidlo stojí např. na hraně obrubníku nebo

na nezpevněné vozovce.
R Vozidlo jede příliš rychle přes překážku,

např. přes obrubník, zpomalovací práh
nebo výmol.
R Těžký předmět narazí na spodek vozidla

nebo součásti podvozku.

Karoserie, spodek vozidla, součásti podvozku,
kola nebo pneumatiky se mohou v takových
nebo podobných situacích také skrytě poško-
dit. Poškozené komponenty mohou nečekaně
selhat nebo nemusejí vydržet zatížení při
nehodě dle očekávání.
Pokud je zakrytování spodku vozidla poško-
zené, mohou se nashromáždit hořlavé mate-
riály, jako např. listí, tráva nebo větve, mezi
spodkem vozidla a jeho zakrytováním. Pokud
se tyto materiály dostanou do kontaktu s výfu-
kovým systémem, mohou se vznítit.
# Nechte vozidlo neprodleně zkontrolovat a

opravit v kvali kovaném servisu.
nebo
# Při snížené bezpečnosti vozidla během

pokračování v jízdě neprodleně zastavte
s ohledem na dopravní situaci a kontak-
tujte kvali kovaný servis.

PrProhlášení o shodě a pokynohlášení o shodě a pokyny jednoy jednotlivýctlivých zemíh zemí
ElektrElektromagneomagneticktická ká komompatibilitapatibilita

Elektromagnetická kompatibilita komponentů vozi-
dla byla přezkoušena a doložena dle platného
znění směrnice EHK/OSN č. 10.

RRádiovádiové ké komomponenty vponenty vozidlaozidla

PPouze prouze pro sto státy EU a ESVáty EU a ESVO a stO a státyáty, kt, ktereré uznávaé uznávajíjí
EU prEU prohlášení výrohlášení výrobce o shodě:obce o shodě:

Následující upozornění platí pro všechny rádiové
komponenty vozidla a informační systémy a komu-
nikační zařízení integrované ve vozidle:
Rádiové komponenty jsou v souladu se základními
požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními
směrnice 2014/53/EU.
Další informace získáte v servisním středisku
Mercedes-Benz.

PPouze prouze pro Izro Izrael:ael:
Není dovoleno provádět na rádiové jednotce insta-
lované ve vozidle změny, které by mohly mít vliv na
vysílací speci kace zařízení. Patří sem změny so -
waru, výměna originální antény nebo možnost při-
pojení zařízení k externí anténě bez předchozího
získání povolení příslušného telekomunikačního
úřadu kvůli obavám ohledně rádiového rušení.

PPouze prouze pro Spojené kro Spojené královsálovství:tví:

Následující upozornění platí pro všechny rádiové
komponenty vozidla a informační systémy a komu-
nikační zařízení integrované ve vozidle:
Výrobci rádiových komponentů instalovaných ve
vozidle tímto prohlašují, že všechny rádiové kompo-
nenty instalované ve vozidle splňují příslušné
zákonné požadavky. Kompletní text prohlášení o
shodě je k dispozici na následující internetové
adrese:
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-
benz/mercedes-benz-trucks-declaration-of-
conformity/
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ImImportportérér
Mercedes-Benz Trucks UK Limited
Delaware Drive, Tongwell
Milton Keynes, MK15 8BA
Anglie
ImImportportér náhrér náhradnícadních dílů Merh dílů Mercedes-Benzcedes-Benz
Mercedes-Benz Parts Logistics
Delaware Drive, Tongwell
Milton Keynes, MK15 8BA
Anglie

PPouze prouze pro Bro Brazílii:azílii:

Upozornění k rádiovým zařízením ve vozidle:
Tato zařízení nepodléhají ochraně před škodlivými
rušeními a nesmějí způsobovat žádná rušení v
řádně schválených systémech.

PPouze prouze pro Jamao Jamajkjku:u:
Všechny rádiové komponenty vozidla obdržely
schválení typu od SMA.

PPouze prouze pro Ro Ruskusko:o:

Výrobci rádiových komponentů instalovaných ve
vozidle tímto prohlašují, že všechny rádiové kompo-
nenty instalované ve vozidle splňují technické před-
pisy pro rádiová zařízení. Další informace získáte
v servisním středisku Mercedes-Benz.

PPouze prouze pro Thao Thajskjsko:o:
Telekomunikační výbava v tomto vozidle splňuje
požadavky National Broadcasting and Telecommu-
nications Commission (NBTC).
Radarový snímač ARS4-A:
1) Telekomunikační výstroj a toto zařízení odpoví-
dají normě, resp. požadavkům národní komise pro
rozhlas a telekomunikace (NBTC).

2) Během provozu vysílá toto rádiové zařízení elek-
tromagnetické záření, které odpovídá zdravotnímu
bezpečnostnímu standardu národní telekomuni-
kační komise (NTC).

PrProhlášení výrohlášení výrobce:obce:
Společnost Daimler Truck AG tímto prohlašuje, že
typy rádiového zařízení CTPDIN, CTPMID a
CTP2019 odpovídají směrnici 2014/53/EU.
Společnost ADC Automotive Distance Control
Systems GmbH tímto prohlašuje, že typy rádiového
zařízení ARS3-A, ARS4-A a ARS4-B odpovídají
směrnici 2014/53/EU.
Společnost Aptiv tímto prohlašuje, že zařízení
SRR2 (typ L2C0055TR) splňuje základní požadavky
a další příslušná ustanovení směrnice
2014/53/EU (RED).
Společnost Schrader Electronics Ltd tímto prohla-
šuje, že typy rádiového zařízení TG6WU, TG6IECU a
TG6ERX odpovídají směrnici 2014/53/EU.
Tímto Bosch Car Multimedia GmbH prohlašuje, že
typy rádiového zařízení 1-DIN TCC MID, 1-DIN TCC
LOW, Daimler TCC Touch a IPPC jsou v souladu se
směrnicí 2014/53/EU.
Tímto Marquardt GmbH, Schloss-Str. 16, D-78604
Rietheim-Weilheim, prohlašuje, že typy rádiového
zařízení EIS a klíček s dálkovým ovládáním jsou v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Společnost KATHREIN Automotive GmbH tímto
prohlašuje, že typy rádiového zařízení anténního
zesilovače HF odpovídají směrnici 2014/53/EU.
Společnost TomTom Int’l BV tímto prohlašuje, že
typ rádiového zařízení STG AP odpovídá směrnici
2014/53/EU.
Tímto Visteon Electronics Germany GmbH,
Visteonstrasse 4-10, 50170 Kerpen, prohlašuje, že
multimediální systém Connect5 je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU.
Úplná znění textů EU prohlášení o shodě jsou k
dispozici na následující internetové adrese:
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-
benz/mercedes-benz-trucks-declaration-of-
conformity/

TTyp ryp rádiovádiové apliké aplikace aace a speci kspeci kaceace podlepodle
2014/53/EU2014/53/EU
% Vaše vozidlo nemusí případně obsahovat

všechna rádiová zařízení. To závisí na zvolené
výbavě nebo provedení pro určitou zemi.
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TTyp ryp rádiovádiové apliké aplikace aace a speci kspeci kaceace podle 2014/53/EUpodle 2014/53/EU

KKomomponentyponenty Služba VySlužba Vysílací frsílací frekvekvenčníenční
pásmopásmo

VyVysílací výksílací výkonon

CTP2019 4G
LTE

Pásmo I 2100 MHz
Pásmo III 1800 MHz
Pásmo V 850 MHz
Pásmo VII 2600 MHz

0,25 W (třída výkonu 3)

3G
UMTS/HSDPA/HSUPA

Pásmo I 2100 MHz
Pásmo II 1900 MHz
Pásmo V 850 MHz
Pásmo VIII 900 MHz

0,25 W (třída výkonu 3)

2G GSM/GPRS/EDGE GSM 850 MHz
E-GSM 900 MHz

2 W (třída výkonu 4)

DCS 1800 MHz
PCS 1900 MHz

1 W (třída výkonu 1)

WiFi (IEEE802.11b) Pásmo 2,4 GHz 50 mW

WLAN (IEEE802.11g/n) Pásmo 2,4 GHz 25 mW

Bluetooth® Pásmo 2,4 GHz 2,5 mW

CTPMID, CTPDIN 3G
UMTS/HSDPA/HSUPA

Pásmo I 2100 MHz
Pásmo II 1900 MHz
Pásmo V 850 MHz
Pásmo VIII 900 MHz

0,25 W (třída výkonu 3)

2G GSM/GPRS/EDGE GSM 850 MHz
E-GSM 900 MHz

2 W (třída výkonu 4)

DCS 1800 MHz
PCS 1900 MHz

1 W (třída výkonu 1)

WiFi (IEEE802.11b) Pásmo 2,4 GHz 50 mW

WLAN (IEEE802.11g/n) Pásmo 2,4 GHz 25 mW

Bluetooth® Pásmo 2,4 GHz 2,5 mW

ARS3-A, ARS4-B,
ARS4-A

Radar pro měření
odstupu

Pásmo 76−77 GHz 3,16 W

SRR2 (typ L2C0055TR) Boční radar Pásmo 76−77 GHz 1 W

Daimler TCC Touch*
1-DIN TCC MID*

Bluetooth® 2402–2480 MHz ≤ 2,5 mW (4 dBm)

EIS, klíček s dálkovým
ovládáním

Zařízení s krátkým
dosahem

Pásmo 433 MHz 10 mW
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KKomomponentyponenty Služba VySlužba Vysílací frsílací frekvekvenčníenční
pásmopásmo

VyVysílací výksílací výkonon

TPM Zařízení s krátkým
dosahem

Pásmo 433 MHz 10 mW

STG AP Bluetooth® 1925–1975 MHz 25,6 dBm

2402–2480 MHz 5,5 dBm

WiFi 1715–1780 MHz 25,6 dBm

2412–2484 MHz 18,5 dBm

5150–5350 MHz 17,5 dBm

5470–5725 MHz 17,5 dBm

GPRS 900 880–914 MHz 33 dBm

885–910 MHz 25,5 dBm

GPRS 1800 837–857 MHz 25,5 dBm

1710–1785 MHz 30 dBm

Connect5 WLAN 5 GHz Pásmo 5,725–5,875
GHz

< 25 mW

Pásmo 5,150–5,350
GHz

< 200 mW

WLAN 2,4 GHz Pásmo 2,400–2,4835
GHz

< 20 mW

Bluetooth® Pásmo 2,400–2,4835
GHz

< 10 mW

*1-DIN TCC LOW nedisponuje funkcí Bluetooth®.
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RRádiovádiová homologá homologace antace anténního zesilovénního zesilovačeače

RRádiovádiové homologé homologační číslo RKE213E1ační číslo RKE213E1

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Argentina

Número de Inscrip-
ción: H-26206

Brazílie

3691-15-5298
Este produto está
homologado pela
ANATEL, de acordo
com os procedimentos
regulamentados pela
Resolução 242/2000,
e atende aos requisi-
tos técnicos aplicados.
Para maiores informa-
ções, consulte o site
da ANATEL: https://
www.anatel.gov.br

Indonésie 76621/SDPPI/2021
7163

Dilarang melakukan
perubahan spesi kasi
yang dapat menimbul-
kan gangguan sik
dan/atau elektromag-
netik terhadap lingkun-
gan sekitarnya

Jordánsko TRC/LPD/2015/236

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Malajsie

S00269

Maroko AGREE PAR L'ANRT
MAROC
Numéro d'agrément:
MR 10631 ANTR 2015
Date d'agrément:
16/07/2015

Mexiko IFETEL:
RLVKARK15-1741

Omán TRA
R/2715/15
D090258

Zambie

ZM/ZICTA/TA /
2019/3/11

Srbsko

Singapur Complies with IMDA
Standards
Dealer's Licence No.:
N2225-15

Jihoafrická republika

TA- 2015/1438
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Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Jižní Korea B급기기 (가정용방
송통신기자재)이기
기는가정용(B급)전
자파적합기기로서
주로가정에서사용
하는것을목적으로
하며,모든지역에서
사용할수있습니
다.This equipment is
suitable for electro-
magnetic equipments
for home (Class B) and
it can be used in all
areas.
해당무선설비는운
용중전파혼신가능
성이있음 This radio
equipment has possi-
bility of radio interfe-
rence during opera-
tion.
송신기주파수:
433.92 MHz Fre-
quency: 433.92 MHz

Ukrajina

Spojené arabské emi-
ráty (SAE)

TRA
Registered No:
ER64693/18
Dealer: KATHREIN
Automotive GmbH

Spojené království

RRádiovádiová homologá homologace klíčkace klíčku od vu od vozidlaozidla

RRádiovádiová homologá homologační čísla MS2ační čísla MS2

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Brazílie

00616-17-02930
Este produto está
homologado pela
ANATEL, de acordo
com os procedimentos
regulamentados pela
Resolução 242/2000,
e atende aos requisi-
tos técnicos aplicados.
Para maiores informa-
ções, consulte o site
da ANATEL:https://
www.anatel.gov.br

Indonésie 67372/SDPPI/2020
7163

Dilarang melakukan
perubahan spesi kasi
yang dapat menimbul-
kan gangguan sik
dan/atau elektromag-
netik terhadap lingkun-
gan sekitarnya

Malajsie

CIDF19000029

Maroko AGREE PAR L'ANRT
MAROC
Numéro d'agrément:
MR 13300 ANRT 2017
Date d'agrément:
2017-02-15
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Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Omán TRA
R/4136/17
D080134

Rusko

Zambie

ZMB/ZICTA/TA/
2018/9/30

Srbsko

Singapur Complies with IMDA
Standards
Dealer's Licence No.:
D103787

Jihoafrická republika

TA-2016/3314

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Jižní Korea B급기기 (가정용방
송통신기자재)이기
기는가정용(B급)전
자파적합기기로서
주로가정에서사용
하는것을목적으로
하며,모든지역에서
사용할수있습니
다.This equipment is
suitable for electro-
magnetic equipments
for home (Class B) and
it can be used in all
areas.
해당무선설비는운
용중전파혼신가능
성이있음 This radio
equipment has possi-
bility of radio interfe-
rence during opera-
tion.
송신기주파수:
433.92 MHz Fre-
quency: 433.92 MHz

Sýrie SyTRA
Registered No:
FR00138-18
Dealer No:
1410086-16

Ukrajina

Spojené arabské emi-
ráty (SAE)

TRA
Registered No:
ER52668/17
Dealer No:
0018994/09
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Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Spojené království

Bělorusko

RRádiovádiová homologá homologace elektrace elektronickonické spínací skříňkyé spínací skříňky

RRádiovádiová homologá homologační čísla DAační čísla DAG16G16

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Brazílie

01024-19-02930
Este produto está
homologado pela
ANATEL, de acordo
com os procedimentos
regulamentados pela
Resolução 242/2000,
e atende aos requisi-
tos técnicos aplicados.
Para maiores informa-
ções, consulte o site
da ANATEL:https://
www.anatel.gov.br

Indonésie 62021/SDPPI/2019
9338

Dilarang melakukan
perubahan spesi kasi
yang dapat menimbul-
kan gangguan sik
dan/atau elektromag-
netik terhadap lingkun-
gan sekitarnya

Jordánsko TRC/LPD/2018/252

Malajsie

CIDF19000029
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Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Maroko AGREE PAR L'ANRT
MAROC
Numéro d'agrément:
MR 16862 ANTR 2018
Date d'agrément:
18/06/2018

Omán TRA
R/5785/18
D172249

Zambie

ZM/ZICTA/TA/
2018/8/19

Singapur Complies with IMDA
Standards
Dealer's Licence No.:
D103787

Jihoafrická republika

TA- 2018/1781

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Jižní Korea B급기기 (가정용방
송통신기자재)이기
기는가정용(B급)전
자파적합기기로서
주로가정에서사용
하는것을목적으로
하며,모든지역에서
사용할수있습니
다.This equipment is
suitable for electro-
magnetic equipments
for home (Class B) and
it can be used in all
areas.
해당무선설비는운
용중전파혼신가능
성이있음 This radio
equipment has possi-
bility of radio interfe-
rence during opera-
tion.
송신기주파수:
21.85 MHz Frequency:
21.85 MHz

Spojené arabské emi-
ráty (SAE)

TRA
Registered No:
ER67463/18
Dealer No:
0018994/09

Spojené království
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RRádiovádiová homologá homologace prace pro ko komfomforortní ttní telefelefonovonováníání

RRádiovádiová homologá homologační čísla WMI2-ační čísla WMI2-W167W167

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Indonésie 62894/SDPPI/2019
7163

Dilarang melakukan
perubahan spesi kasi
yang dapat menimbul-
kan gangguan sik
dan/atau elektromag-
netik terhadap lingkun-
gan sekitarnya

PrProhlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiového zařízeníého zařízení

Čísla prČísla prohlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiového zařízeníého zařízení

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Brazílie

MODELO: 1-DIN TCC
MID, 1-DIN TCC LOW
No. 01901-20-06541
MODELO: Multimedia
Radio Touch
No. 06680-20-06541
Este equipamento não
tem direito à proteção
contra interferência
prejudicial e não pode
causar interferência
em sistemas devida-
mente autorizados.
Este produto está
homologado pela Ana-
tel, de acordo com os
procedimentos regula-
mentados pela Resolu-
ção nº 242/2000 e
atende aos requisitos
técnicos aplicados.
Para maiores informa-
ções, consulte o site
da ANATEL https://
www.anatel.gov.br

Evropská unie
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Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Mexiko La operación de este
equipo está sujeta a
las siguientes dos con-
diciones:
(1) es posible que este
equipo o dispositivo
no cause interferencia
perjudicial y
(2) este equipo o
dispositivo debe acep-
tar cualquier interfe-
rencia, incluyendo la
que pueda causar su
operación no deseada.
Modelo: 1-DIN TCC
MID, 1-DIN TCC LOW
Modelo: Multimedia
Radio Touch
Marca: Bosch

Rusko

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Číslo prČíslo prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zenízení

Jižní Korea 해당무선설비는전
파혼신가능성이있
으므로인명안전과
관련된서비스는할
수없습니다

Tchaj-wan 根據 NCC 低功率電
波輻射 性電機管理
辦法 規定:
第十二條

經型式認證合格之低
功率 射頻電機，非經
許可，公 司、商號或
使用者均不得擅自
變更頻率、加大功率
或變更原設計之特性
及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使
用不得影響飛航安
全及干擾合法通信；
經發現有干擾現象
時，應立即停用，並
改善至無干擾時方
得繼續使用。前項
合法通信，指依電信
法規定作業之無線電
通信。低功率射頻電
機須忍受合法通信
或工業、科學及醫療
用電波輻射性電機
設備之干擾。

RRádiovádiová homologá homologace race radarovadarové senzoré senzorikyiky

RRádiovádiová homologá homologační čísla S L2C0055TRační čísla S L2C0055TR
Název a adresa výrobce:
Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wupper-
tal, Německo
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Země nebo rZemě nebo regiony Regiony Rádiovádiové homologé homologačníační
čísločíslo

Euroasijská hospodář-
ská unie

—

Maroko AGREE PAR L’ANRT
MAROC
Numéro d'agrément:
MR 9929 ANTR 2014
Date d'agrément:
2014_12_26

Srbsko

И011 15

34540-456/18-3

RRádiovádiová homologá homologační čísla ARS3-Aační čísla ARS3-A

Země nebo rZemě nebo regiony Regiony Rádiovádiové homologé homologačníační
čísločíslo

Argentina

C-22787

RRádiovádiová homologá homologační čísla ARS4-Aační čísla ARS4-A

Země nebo rZemě nebo regiony Regiony Rádiovádiové homologé homologačníační
čísločíslo

Argentina

C-18005

Indonésie 73269/SDPPI/2021
9338

Dilarang melakukan
perubahan spesi kasi
yang dapat menimbul-
kan gangguan sik
dan/atau elektromag-
netik terhadap lingkun-
gan sekitarnya

RRádiovádiová homologá homologační čísla ARS4-Bační čísla ARS4-B

Země nebo rZemě nebo regiony Regiony Rádiovádiové homologé homologačníační
čísločíslo

Argentina

C-17908

PPouze prouze pro Po Pararaguay:aguay:
Název a adresa výrobce:
ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse 10, 88131, Lindau,
Německo

ARS4-A je registro-
váno s:

2019-05-I-0271

ARS4-B je registro-
váno s:

2019-07-I-0353
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PPouze prouze pro Thao Thajskjsko:o:

Země nebo rZemě nebo regiony Regiony Rádiovádiové homologé homologačníační
čísločíslo

Thajsko

Následující hodnoty
nebyly v době redakční
uzávěrky ještě k dispo-
zici:
Informace k prohlášení
o rádiové homologaci:
NBTC ID. A57007-14-
XXXX

PPouze prouze pro Ukrao Ukrajinu:jinu:
Výrobce (název ADC Automotive Distance Control
Systems GmbH) uvádí, že typ rádiového zařízení
splňuje technické předpisy pro rádiová zařízení;
úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na
následující internetové adrese: https://
continental.automotive-approvals.com/
Připojené prohlášení o shodě EU: Společnost ADC
Automotive Distance Control Systems GmbH tímto
prohlašuje, že typy rádiového zařízení ARS3-A/
ARS4-A/ ARS4-B splňují požadavky směrnice
2014/53 / EU. Úplný text prohlášení o shodě EU
je k dispozici na následující internetové adrese:
https://continental.automotive-approvals.com/
Název a adresa výrobce:
ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse 10, 88131, Lindau,
Německo

Frekvenční pásmo (s),
při němž je rádiové
zařízení provozováno:

76 - 77 GHz

Maximální výkon sig-
nálu rádiové frek-
vence, který je přená-
šen ve frekvenčním
rozsahu / ve frekvenč-
ních rozsazích, při
nichž je rádiové zaří-
zení provozováno:

3,16 W (efektivní
radiační výkon 35 dBm
RMS)

ARS3-A je registro-
váno s:

UA RF: 1CONT 0002

ARS4-A je registro-
váno s:

UA RF: 1CONT 0004

ARS4-B je registro-
váno s:

UA RF: 1CONT 0001

PrProhlášení o shodě držákohlášení o shodě držáku mobilního tu mobilního telefelefonuonu
WWSPCSPC

InfInforormace k prmace k prohlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiového zařízeníého zařízení
WWSPCSPC

Země nebo rZemě nebo regiony Regiony Rádiovádiové homologé homologačníační
číslo (pokčíslo (pokud je k dis-ud je k dis-
pozici)pozici)

Spojené království

ImImportportérér
Mercedes-Benz Trucks
UK Limited
Delaware Drive, Tong-
well
Milton Keynes, MK15
8BA
Anglie
ImImportportér náhrér náhradnícadníchh
dílů Merdílů Mercedes-Benzcedes-Benz
Mercedes-Benz Parts
Logistics
Delaware Drive, Tong-
well
Milton Keynes, MK15
8BA
Anglie
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PrProhlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiového zařízení prého zařízení pro plat-o plat-
fforormu tmu telematikyelematiky

Čísla prČísla prohlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiového zařízeníého zařízení
CTPDINCTPDIN

Země nebo rZemě nebo regionyegiony Čísla prČísla prohlášení oohlášení o
shodě rshodě rádiovádiového zaří-ého zaří-
zení (pokzení (pokud je k dispo-ud je k dispo-
zici)zici)

Argentina CNC ID: C-20049

Austrálie

Spojené království

PPokynokyny k systy k systému Mirrému MirrorCamorCam

Při používání rádiových zařízení ve vozidle dbejte
na následující: vzdálenost mezi anténou rádiového
zařízení a ramenem kamery systému MirrorCam
musí činit minimálně 85 cm.

ZZvvedákedák

Kopie a překlad originálního prohlášení o shodě:
ES Prohlášení o shodě 2006/42/ES
My, WEBER-HYDRAULIK GMBH, Heilbronner Str.
30, 74363 Güglingen, prohlašujeme, že produkt
„Hydraulický podstavný zvedák Weber“ typů:
A AD ADX AH AHX AL AT ATD ATDX ATG ATN ATGX
ATPX ATQ AX
Zatížení: 2000 až 100 000 kg
Sériové č.: od roku výroby 01/2010
je v souladu s příslušnými základními bezpečnost-
ními a zdravotními požadavky Směrnice o strojních
zařízeních ES.
Toto prohlášení o shodě ES ztrácí svou platnost:
R v případě úprav a oprav, které byly provedeny

osobami bez odbornosti,
R pokud produkty nejsou používány v souladu s

případy použití zobrazenými v návodu k
obsluze,
R pokud nejsou prováděny pravidelné přede-

psané kontroly.

Příslušné směrnice ES: Směrnice o strojních zaří-
zeních ES 2006/42/ES
Použité normy: ISO 11530
Zajištění kvality: DIN EN ISO 9001:2000
Güglingen, dne 01.07.2013
Podepsal
Jednatel společnosti, WEBER-HYDRAULIK GmbH
Osoba zodpovědná za technickou dokumentaci,
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Straße 30, 74363 Güglingen

DiagnosDiagnosticktická zásuvkaá zásuvka
Diagnostická zásuvka je technické rozhraní ve vozi-
dle. Používá se např. při opravách a servisních pra-
cích nebo pro načítání údajů o vozidle v kvali kova-
ném servisu. Připojování diagnostických přístrojů
by proto mělo probíhat pouze v kvali kovaném
servisu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při připojení
zařízení k diagnostické zásuvce

Pokud připojíte zařízení k diagnostické zásuvce
vozidla, může dojít k omezení funkce systémů
vozidla a provozní bezpečnosti.
# Z důvodu bezpečnosti doporučujeme

používat a připojovat pouze produkty
schválené servisním střediskem
Mercedes-Benz.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Vybíjení akumulátoru pro-
střednictvím používání zařízení připojených
k diagnostické zásuvce

Používání zařízení připojených k diagnostické
zásuvce zatěžuje akumulátor.
# Kontrolujte stav nabití akumulátoru.
# Při nízkém stavu nabití akumulátor nabijte

např. ujetím delší vzdálenosti.
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Připojení a použití jiných přístrojů k diagnostické
zásuvce může mít tyto následky:
R funkční poruchy v systémech vozidla
R trvalé poškození dílů vozidla

Připojení zařízení k diagnostické zásuvce může
navíc vést např. k vynulování informací o kontrole
výfukových plynů. Takto je možné, že vozidlo
nesplní požadavky příští emisní kontroly v rámci
hlavní technické prohlídky.

PPokynokyny ky ke změnám výke změnám výkonu motonu motoruoru
Zvýšení výkonu může mít následující důsledky:
R změna emisních hodnot
R funkční poruchy
R následná poškození

Provozní bezpečnost vozidla není zajištěna v kaž-
dém případě.
Po zvýšení výkonu musíte dodržovat následující
pokyny:
R Nechte si upravit pneumatiky, podvozek,

brzdový systém a chladicí systém motoru na
zvýšený výkon motoru.
R Nechte si provést novou certi kaci vozidla.
R Informujte o úpravě výkonu pojišťovnu.

Jinak dojde k zániku provozního povolení a pojistné
ochrany.
Pokud budete vozidlo prodávat, informujte kupují-
cího o úpravě výkonu motoru u vozidla. Zamlčení
může být podle dané zákonné legislativy trestným
činem.

KvKvali kovali kovanýaný serservisvis

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození elektroniky
motoru kvůli neodborně provedeným zása-
hům

Kvůli neodborně provedeným zásahům do elek-
troniky motoru může dojít k poškozením dílů
vozidla, což může vést k zániku provozního
povolení vozidla.
# Nechte provádět údržbu elektroniky

motoru a příslušných dílů pouze v kvali -
kovaném odborném servisu.

Kvali kovaný servis má potřebné odborné znalosti,
nářadí a kvali kaci pro odborné provedení potřeb-
ných prací na vozidle. To se týká zejména bezpeč-
nostních prací.
Následující práce na vozidle nechte vždy provést v
kvali kovaném servisu:
R práce související s bezpečností
R servisní a údržbářské práce
R opravárenské práce
R úpravy a také vestavby a přestavby
R práce na elektrických součástech

Společnost Mercedes‑Benz Vám doporučuje
servisní středisko Mercedes‑Benz.

RRegisegistrtrace vace vozidlaozidla
Může se stát, že společnost Mercedes-Benz nařídí
svým servisním střediskům provést u určitých vozi-
del technické prohlídky. Díky prohlídkám se zvyšuje
kvalita nebo bezpečnost vozidel.
Společnost Mercedes-Benz Vás může informovat o
prohlídkách vozidel pouze v případě, že má k dis-
pozici Vaše registrační údaje.
V následujících případech se může stát, že Vaše
vozidlo na Vás zatím nebude registrováno:
R Pokud jste Vaše vozidlo nekoupili u autorizova-

ného specializovaného prodejce.
R Pokud u Vašeho vozidla zatím nebyla prove-

dena prohlídka v servisním středisku
Mercedes-Benz.

Nechte Vaše vozidlo registrovat nejlépe v servis-
ním středisku Mercedes-Benz. Co nejdříve infor-
mujte společnost Mercedes-Benz o změně Vaší
adresy nebo o změně majitele vozidla. To můžete
provést např. v servisním středisku Mercedes-
Benz.
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VVyužívyužívání vání vozidla podle určeníozidla podle určení
Odstraníte-li nálepky s varovnými upozorněními,
nemůžete vy ani jiné osoby rozpoznat nebezpečí.
Ponechte nálepky s varovnými upozorněními na
místě.
Při používání vozidla respektujte zejména následu-
jící informace:
R bezpečnostní pokyny v tomto návodu
R technické údaje vozidla
R pravidla a předpisy silničního provozu
R zákony o motorových vozidlech a bezpečnostní

normy

InfInforormace o směrmace o směrnici REACHnici REACH
PPouze prouze pro země EU a EFTo země EU a EFTA:A:
Směrnice REACH (směrnice (ES) č. 1907/2006,
článek 33) stanoví povinnost poskytovat informace
o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).
Společnost Daimler Truck AG jedná podle nejle-
pšího vědomí, aby zabránila používání látek SVHC
a umožnila zákazníkovi bezpečnou manipulaci s
těmito látkami. Podle informací dodavatele a inter-
ních informací o výrobcích společnosti Daimler
Truck AG jsou známy látky SVHC, které jsou v jed-
notlivých výrobcích tohoto vozidla obsaženy v kon-
centraci vyšší než 0,1 % (hmot.).
Další informace obdržíte na následujících adre-
sách:
R https://www.reach.daimlertruck.com/de
R https://www.reach.daimlertruck.com/en

UUpozorpozornění prnění pro osobo osoby s elektry s elektroniconickými zdravokými zdravot-t-
ními pomůckními pomůckamiami
Společnost Daimler Truck AG nemůže přes pečlivý
vývoj zcela vyloučit vzájemné ovlivňování systémů
vozidla a elektronických zdravotních pomůcek,
např. kardiostimulátorů.
Kromě toho jsou ve vozidlech namontovány kom-
ponenty, které nezávisle na provozním stavu vozi-
dla generují magnetická pole jako trvalé magnety.
Tato pole se mohou nacházet např. v oblasti multi-
mediálního systému a soundsystému, nebo podle
výbavy vozidla také v oblasti sedadel.

Proto může v ojedinělých případech a v závislosti
na použitých elektronických zdravotních pomůc-
kách dojít k následujícím účinkům:
R porucha elektronických pomůcek
R negativní vliv na zdraví

Dbejte upozornění a varování výrobce elektronické
zdravotní pomůcky a v případě pochybnosti kon-
taktujte výrobce a/nebo svého lékaře. Při přetrvá-
vajících pochybnostech ohledně možného rušení
pomůcky společnost Daimler Truck AG doporučuje
využívat pouze několik elektrických systémů vozi-
dla a/nebo dodržovat od součástí odpovídající
odstup.
Opravárenské a údržbové práce v blízkosti následu-
jících komponentů vozidla nechte provést pouze v
kvali kovaném servisu:
R komponenty vozidla vedoucí napětí
R vysílací antény
R multimediální systém a soundsystém

V případě dotazů nebo připomínek se obraťte na
kvali kovaný servis.

RRučení za věcné vučení za věcné vadyady

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vozidla z důvodu
porušení upozornění z tohoto návodu k
obsluze

Kvůli porušení upozornění tohoto návodu k
obsluze může dojít k poškození Vašeho vozidla.
Takové škody nejsou kryty ručením za věcné
vady.
# Respektujte upozornění z tohoto návodu

k obsluze týkající se řádného provozu
vozidla i možného poškození vozidla.

Ukládání údaUkládání údajůjů
ZprZpracovacování údaání údajů vjů ve ve vozidleozidle

ElektrElektronickonické řídicí jednoé řídicí jednotkytky
Ve Vašem vozidle jsou nainstalovány elektronické
řídicí jednotky. Řídicí jednotky zpracovávají údaje,
které přijímají např. ze snímačů vozidla, samy je
generují nebo mezi sebou vyměňují. Některé řídicí
jednotky jsou zapotřebí pro bezpečné fungování
Vašeho vozidla, jiné Vás podporují při jízdě, např.
asistenční systémy řidiče, jiné umožňují komfortní
funkce nebo funkce multimediálního systému.
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V následujícím textu najdete všeobecné informace
ke zpracování údajů ve vozidle. Další informace o
tom, které konkrétní údaje za jakým účelem jsou
ve Vašem vozidle získávány, ukládány a předávány
třetím stranám, najdete v bezprostřední souvislosti
s pokyny k vlastnostem dotčených funkcí v přísluš-
ném návodu k obsluze. Jsou dostupné také online a
podle výbavy v digitální podobě ve vozidle.

Osobní údaOsobní údajeje
Každé vozidlo je označeno jednoznačným identi -
kačním číslem vozidla. V závislosti na zemi lze
pomocí tohoto identi kačního čísla vozidla dohle-
dat např. prostřednictvím úřadů také totožnost
držitele. Existují také další možnosti, jak získat z
údajů shromážděných ve vozidle informace o drži-
teli nebo řidiči vozidla, např. přes registrační
značku.
Data generovaná nebo zpracovaná řídicími jednot-
kami proto mohou být osobní nebo se za určitých
předpokladů mohou osobními stát. Na základě
dostupných údajů o vozidle lze případně odvodit
např. Váš způsob jízdy, Vaši polohu, Vaši trasu
nebo chování při používání.

ZákZákonné požadaonné požadavky na zvvky na zveřejňoveřejňování údaání údajůjů
Pokud to ukládají zákonné předpisy, jsou výrobci v
zásadě povinni poskytnout v jednotlivých přípa-
dech na vyžádání orgánů veřejné moci jimi uložené
údaje v požadovaném rozsahu. To může být např.
při vyšetřování trestného činu.
Podle platných zákonů jsou orgány veřejné moci v
jednotlivých případech také oprávněny načíst údaje
z vozidel. Například mohou být v případě nehody za
účelem jejího objasnění načteny informace z řídicí
jednotky airbagu.

ProvProvozní údaozní údaje vje ve ve vozidleozidle
Řídicí jednotky zpracovávají údaje pro provoz vozi-
dla.
Jsou to např. následující údaje:
R informace o stavu vozidla, např. rychlost, podé-

lné zrychlení, příčné zrychlení, otáčky kola,
indikátor zapnutí bezpečnostních pásů
R podmínky okolního prostředí, např. teplota,

dešťový senzor, snímač odstupu

Tyto údaje jsou zpravidla proměnlivé, po skončení
provozu se neukládají a zpracovávají se pouze v
samotném vozidle. Řídicí jednotky často obsahují
datovou paměť, např. klíček od vozidla. Používají se
k tomu, aby bylo možné dočasně nebo trvale zdo-
kumentovat informace o stavu vozidla, namáhání
součástí, potřebě údržby a technických událostech
a chybách.

Podle technického vybavení jsou ukládány následu-
jící údaje:
R provozní stavy hlavních ukazatelů, jako např.

výšky hladin kapalin, tlak vzduchu v pneumati-
kách, stav akumulátoru
R poruchy a defekty důležitých systémových

komponentů, např. světel, brzd
R reakce systémů ve zvláštních jízdních situa-

cích, např. rozvinutí airbagu, aktivace systémů
regulace stability
R informace o událostech, které mají negativní

vliv na vozidlo
R stav nabití vysokonapěťového akumulátoru,

odhadovaný dojezd

Ve zvláštních případech může být zapotřebí ukládat
údaje, které by vlastně byly pouze proměnlivé. To
může být např. v případě, když vozidlo rozpozná
funkční poruchu.
Pokud chcete uplatnit servisní výkony, např. opra-
várenské výkony, údržbové práce, mohou být v pří-
padě potřeby uložené provozní údaje načteny a
použity společně s identi kačním číslem vozidla.
Načtení údajů z vozidla mohou provádět zaměst-
nanci sítě servisních středisek, např. servisů,
výrobců nebo třetích osob, např. asistenčních slu-
žeb. To samé platí pro garanční případy a opatření
pro zajištění kvality.
Načtení údajů se zpravidla provádí pomocí záko-
nem předepsané přípojky pro diagnostickou
zásuvku ve vozidle. Načtené provozní údaje doku-
mentují technické stavy vozidla nebo jednotlivých
součástí, pomáhají při diagnostice poruch, dodržo-
vání garančních závazků a při zlepšování kvality.
Tyto údaje, zejména informace o namáhání sou-
částí, technických událostech, chybném ovládání a
dalších chybách, jsou v případě potřeby předány
výrobci spolu s identi kačním číslem vozidla.
Výrobce dává navíc na výrobek záruku. I k tomu
používá výrobce provozní údaje z vozidel, např. pro
svolávací akce. Tyto údaje lze použít také ke kon-
trole nároků zákazníků na garanci.
Chybovou paměť ve vozidle může servis v rámci
opravárenských a servisních prací nebo na Vaši
žádost resetovat.

KKomfomforortní funkce a funkce multimediálníhotní funkce a funkce multimediálního
systsystémuému
Komfortní a individuální nastavení můžete uložit ve
vozidle a kdykoliv je změnit nebo resetovat.
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K tomu patří v závislosti na zvolené výbavě např.
následující nastavení:
R poloha sedadla a volantu
R nastavení podvozku a nastavení klimatizování
R individualizace, např. osvětlení interiéru

V závislosti na výbavě, kterou jste si zvolili, si
můžete údaje sami načíst do funkcí multimediál-
ního systému vozidla.
K tomu patří v závislosti na zvolené výbavě např.
následující údaje:
R údaje pro multimédia, jako např. hudba, lmy,

nebo fotogra e k přehrávání v integrovaném
multimediálním systému
R údaje z adresáře k využití ve spojení s integro-

vaným hands-free nebo s integrovaným navi-
gačním systémem
R zadané navigační cíle
R data o používání služeb internetu

Tyto údaje pro komfortní funkce a funkce multime-
diálního systému mohou být uloženy lokálně ve
vozidle nebo se nacházejí v zařízení, které jste při-
pojili k vozidlu, např. chytrý telefon, USB ash disk
nebo MP3 přehrávač. Pokud jste tyto údaje načetli
do vozidla sami, můžete je kdykoliv vymazat.
Přenos těchto údajů z vozidla probíhá výhradně na
Vaši žádost. To platí zejména v rámci využití online
služeb podle Vámi zvolených nastavení.

IntIntegregrace chace chytrytrého tého telefelefonu (např. Andronu (např. Android Aoid Autouto
nebo Apple CarPlaynebo Apple CarPlay®®))
Pokud má Vaše vozidlo příslušnou výbavu, můžete
s vozidlem propojit Váš chytrý telefon nebo jiné
mobilní koncové zařízení. Toto zařízení můžete pak
ovládat pomocí ovládacích prvků integrovaných ve
vozidle. Přitom je možno obraz a zvuk z chytrého
telefonu reprodukovat přes multimediální systém.
Současně budou na Váš chytrý telefon přenášeny
určené informace. K nim patří, podle způsobu inte-
grace, např. údaje o poloze, denní/noční režim a
další všeobecný stav vozidla. Informujte se prosím
v návodu k obsluze vozidla / multimediálním
systému.
Integrace umožňuje využití vybraných aplikací chy-
trého telefonu, např. navigace nebo přehrávání
hudby. K další interakci mezi chytrým telefonem a
vozidlem, zejména k aktivnímu přístupu k údajům o
vozidle, ale nedochází. Způsob dalšího zpracování
dat je určen poskytovatelem příslušné aplikace.
Jaká nastavení můžete provést a zda je vůbec
můžete provést, závisí na konkrétní aplikaci a na
operačním systému Vašeho chytrého telefonu.

InfInforormace o poskytovmace o poskytovatatelícelích služebh služeb

Připojení k mobilní sítiPřipojení k mobilní síti
Pokud máte ve Vašem vozidle k dispozici připojení
k mobilní síti, můžete jeho prostřednictvím přená-
šet data mezi Vaším automobilem a dalšími
systémy. Připojení k mobilní síti je zajištěno pro-
střednictvím vysílače a přijímače ve vozidle nebo
prostřednictvím Vašeho mobilního koncového zaří-
zení, např. chytrého telefonu. Prostřednictvím
tohoto připojení k mobilní síti lze využívat funkce
online. Patří k nim online služby a aplikace, které
Vám poskytl výrobce nebo jiní poskytovatelé.

SlužbSlužby nabízené výry nabízené výrobcemobcem
U online služeb popisuje výrobce příslušné funkce
na vhodném místě, např. v návodu k obsluze, na
webové stránce výrobce, a uvádí s tím spojené
informace k ochraně údajů. Pro poskytování online
služeb mohou být používány osobní údaje. Výměna
údajů za tímto účelem probíhá přes chráněné při-
pojení např. přes IT systémy výrobce, které jsou k
tomu určeny. Získávání, zpracování a využívání
osobních údajů nad rámec poskytování služeb pro-
bíhá výhradně na základě zákonného povolení. Tak
je tomu např. u zákonem předepsaného systému
tísňového volání, smluvní dohody nebo na základě
souhlasu.
Tyto částečně zpoplatněné služby a funkce můžete
nechat aktivovat nebo deaktivovat. Výjimku z toho
tvoří zákonem předepsané funkce a služby, např.
systém tísňového volání.

SlužbSlužby ey extxterernícních poskytovh poskytovatatelůelů
Pokud využíváte online služby jiných poskytovatelů
(třetích stran), podléhají tyto služby odpovědnosti a
zásadám ochrany údajů a uživatelským podmínkám
příslušného poskytovatele. Na obsahy, které jsou
přitom vyměňovány, nemá výrobce zpravidla žádný
vliv.
Ohledně způsobu, rozsahu a účelu získávání a pou-
žívání osobních údajů v rámci služeb poskytova-
ných třetími stranami se proto prosím informujte u
příslušného poskytovatele služeb.

PrávPráva na oca na ochrhranu údaanu údajůjů

V závislosti na zemi, rozsahu výbavy a funkcí
Vašeho vozidla, jakož i na použitých službách a
nabídkách služeb máte různá práva na ochranu
údajů. Další informace k ochraně údajů a k Vašim
právům na ochranu údajů naleznete na příslušné
internetové stránce výrobce nebo je získáte v
rámci příslušných služeb a nabídek služeb. Tam
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najdete také kontaktní údaje výrobce a jeho zmoc-
něnce pro ochranu údajů.
Údaje, které jsou uloženy pouze lokálně ve vozidle,
můžete nechat za případný poplatek načíst s
odbornou podporou, např. v servisu.

AAututororskské právoé právo
Informace k licencím použitého svobodného so -
waru a so waru s otevřeným zdrojovým kódem ve
Vašem vozidle naleznete s aktualizacemi na násle-
dující internetové stránce:
https://www.mercedes-benz.com/trucks-
opensource.
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Přehled (příklad vozidla s levostranným řízením)
1Pole spínačů

2Větrací výdechy → 108

3Přepínač světel → 76

4Sdružený přístroj → 110

5Multifunkční volant

6Multifunkční páčka

7Ovládací jednotka klimatizace → 104

8Rádio a/nebo navigační systém → 169

9Zapalovač cigaret → 96

24V zásuvka → 95

AKamera asistenta jízdy v pruzích
a asistenta sledování bdělosti a
dešťový a světelný senzor

→ 294

BÚložné prostory → 97

CSklopný stolek → 100

D24V zásuvka → 95

EZdířka USB

FÚložné prostory / pomoc při
nastupování

→ 62

GDržák nápojů → 100

HKryt hlavní pojistkové skříňky → 329

IPopelník

JOtočný spínač uzávěrek vyrov-
návací převodovky

→ 208

KElektronická parkovací brzda → 190

Elektrická nezávislá brzda → 192

Trailer Stability Assist (TSA) → 237

LHoukačka (na stlačený vzduch /
signální houkačka)

MNastavení multifunkčního
volantu

→ 69

NPole spínačů

OKombinovaný přepínač → 79

PSpínací skříňka / tlačítko start-
stop

→ 182
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Přehled (příklad vozidla s levostranným řízením)
1Úložné boxy → 97

2Hlásič kouře → 97

3Úložné prostory → 97

4Pole spínačů

¦ Zasunutí sluneční rolety → 57

§ Vysunutí sluneční rolety → 57

Ú Osvětlená hvězda
Mercedes

→ 80

o Světlo pro čtení řidiče → 81

Í Noční osvětlení za jízdy → 81

c Světla vnitřního prostoru → 81

k Automatické řízení osvět-
lení interiéru

→ 81

¸ Otevření posuvného střeš-
ního okna / výklopného střeš-
ního poklopu

→ 52

P Zavření posuvného střeš-
ního okna / výklopného střeš-
ního poklopu

→ 52

5Šachta DIN pro:

rádiové zařízení (viz samostatný
návod k obsluze)

digitální tachograf (viz samo-
statný návod k obsluze)
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ZobrZobrazeníazení

Sdružený přístroj (příklad)
1Rychloměr

2 Jednotka palubního počítače → 115

3Otáčkoměr → 110

4Výška hladiny AdBlue® (vozidla
s dodatečnou úpravou výfuko-
vých plynů BlueTec®)

→ 111

Zásobní tlak ve vzduchojemech
brzdových okruhů (vozidla bez
dodatečné úpravy výfukových
plynů BlueTec®)

5Celková ujetá vzdálenost a
denní ujetá vzdálenosti

→ 112

6Hodiny a ukazatel venkovní
teploty

→ 111

7Výška hladiny paliva → 111
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VVaroarovné kvné kontrontrolky / kolky / kontrontrolkyolky

Sdružený přístroj (příklad)
1Varovné kontrolky / kontrolky v

rychloměru

; Diagnostika motoru → 112

º Zajištění kabiny řidiče → 313

¸ Regulace světlé výšky
vozidla mimo světlou výšku pro
jízdu

→ 238

D Elektrický posilovač řízení → 140

i Uzávěrka diferenciálu → 208

W Požadavek na brzdění při
vysokých otáčkách motoru

→ 110

2Ukazatel směru jízdy → 80

3Varovné kontrolky / kontrolky v
otáčkoměru

¿ Asistent rozjezdu do stou-
pání

→ 193

l Active Brake Assist → 223

Á Regulační zásah asistenta
regulace stability nebo ASR

→ 207

k Asistent regulace stability
nebo ASR vypnuté

→ 207

À ASR (protiprokluzový
systém)

→ 206

! ABS (protiblokovací
systém brzd)

→ 189

J Brzdy, porucha → 185

ß Trailer Stability Assist → 237

4Varovné kontrolky / kontrolky v
ukazateli AdBlue®

É Filtr pevných částic, auto-
matická regenerace

→ 253

Â Filtr pevných částic, poru-
cha

→ 253

5Varovné kontrolky / kontrolky
pod jednotkou palubního počí-
tače

T Obrysová světla → 76

K Dálková světla → 79

Ã Odlehčovací brzda → 195

X Kapalinová spojka → 204

! (červená) Parkovací brzda

! (žlutá) Předsazená/
vlečená náprava

→ 244

Přehled varovných kontrolek /
kontrolek ve stavové oblasti jed-
notky palubního počítače nale-
znete v části „Jednotka palub-
ního počítače a zobrazení“

→ 156
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PPole spínačů v kole spínačů v kokpituokpitu

PrPracoacoviště řidičeviště řidiče

Pole spínačů na pracovišti řidiče (příklad)
1Pole spínačů ve dveřích řidiče

2Pole spínačů

D Zvedací čelo (viz samo-
statný návod k obsluze)

i Pracovní světlomet
(vypíná se automaticky po roz-
jezdu)

¥ Regulace světlé výšky,
zvednutí spodního rámu

→ 239

¦Regulace světlé výšky,
spuštění spodního rámu

→ 239

é Přídavné světlomety → 81

J 12V měnič napětí → 96

3Pole spínačů

Ó FleetBoard s kartou řidiče:
Volání servisu

→ 177

Ø Regulace světlé výšky:
světlá výška pro jízdu

→ 241

ê Regulace světlé výšky:
zvýšená světlá výška pro jízdu

→ 243

¤ Regulace světlé výšky:
STOP

→ 240

þ Regulace světlé výšky:
světlá výška při manévrování

→ 243

ë Regulace světlé výšky:
provoz s nišerem

→ 242

F Udržování konstantních
otáček

→ 284

I Vedlejší pohon → 282

J 12V měnič napětí → 96

C Elektrohydraulické sklá-
pěcí zařízení kabiny řidiče

→ 313

, Varovné zařízení proti
vloupání a odcizení vozidla

→ 48

¨ Panický poplach → 49

þ Odpojovač akumulátoru → 94

q Protiblokovací systém
brzd

→ 189

â Rotační řetězy (viz samo-
statný návod k obsluze)

É Filtr pevných částic, spu-
štění regenerace

→ 255

Ê Filtr pevných částic, blo-
kování regenerace

→ 254

¿ Asistent rozjezdu do stou-
pání

→ 193

x Zastávková brzda → 192
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m Rozdělovací převodovka,
terénní převodový stupeň LOW
RANGE

→ 210

i Vyhoupání → 200

í Režim plazivé rychlosti → 199

1 Režim manévrování → 205

à ASR (protiprokluzový
systém)

→ 206

k Asistent regulace stability → 207

£ Varovná směrová světla

i Uzávěrky diferenciálu → 208

â Předsazená/vlečená
náprava

→ 244

å Pomoc při rozjezdu → 244

Õ Řiditelná přídavná náprava → 245

* Akustická signalizace cou-
vání

→ 256

À Výstražný maják → 80

© Střešní obrysová světla → 81

F Hydraulický přídavný
pohon

→ 211

è Vyhřívání čelního okna → 93

DvDveřní oveřní ovládací jednoládací jednotkytky

Vozidla se systém MirrorCam (příklad)
dDveřní ovládací jednotka dveří

řidiče

| Volba displeje vlevo → 72

~ Volba displeje vpravo → 72

Í Nastavení zorného pole → 72

Î Zapnutí/vypnutí vyhřívání
kamery

→ 72

Ï Automatická aktivace/
deaktivace nastavení zorného
pole/manévrovacího náhledu

→ 72

W Otevírání / zavírání boč-
ních oken

→ 51

ç Odemknutí / zamknutí
dveří

→ 46

Ï Aktivování systému Mir-
rorCam

→ 72

eDveřní ovládací jednotka dveří
spolujezdce

p Světlo pro čtení spolu-
jezdce

→ 81

c Světla vnitřního prostoru → 81

W Otevírání/zavírání boč-
ních oken ve dveřích spolu-
jezdce

→ 51
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ç Odemknutí / zamknutí
dveří

→ 46 Ï Aktivování systému Mir-
rorCam

→ 72
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Vozidla s vnějšími zpětnými zrcátky (příklad)
dDveřní ovládací jednotka dveří

řidiče

| Levé vnější zrcátko → 70

~ Pravé vnější zrcátko → 70

Í Nastavení vnějších zpět-
ných zrcátek

→ 70

Î Vyhřívání zrcátka → 70

Ï Manévrovací nastavení
vnějšího zrcátka spolujezdce

→ 70

W Otevírání / zavírání boč-
ních oken

→ 51

Ë Zamknutí dveří → 46

Ì Odemknutí dveří → 46

eDveřní ovládací jednotka dveří
spolujezdce

p Světlo pro čtení spolu-
jezdce

→ 81

c Světla vnitřního prostoru → 81

W Otevírání/zavírání boč-
ních oken ve dveřích spolu-
jezdce

→ 51

Ë Zamknutí dveří → 46

Ì Odemknutí dveří → 46

LůžkoLůžko

1Pole spínačů u lůžka

÷ Přídavné topení → 107

HIAudiozařízení (rádio) → 102

¸ Otevření posuvného střeš-
ního okna / výklopného střeš-
ního poklopu

→ 52
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P Zavření posuvného střeš-
ního okna / výklopného střeš-
ního poklopu

→ 52

Ë/Ì Osvětlení interiéru → 81

2Pole spínačů

Ï Aktivování systému Mir-
rorCam

→ 72
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Tlačítka na multifunkčním volantu (příklad)
1 Levá skupina tlačítek na multi-

funkčním volantu

Ovládání jednotky palubního
počítače:

→ 115

u Následující hlavní menu /
volba následujícího záznamu
v okně pro zadávání, zvýšení
nebo vynulování hodnoty

t Předcházející hlavní
menu / volba předcházejícího
záznamu v okně pro zadávání
nebo snížení hodnoty

r Následující okno menu /
v okně pro zadávání o řádek
menu dolů

s Předcházející okno
menu / v okně pro zadávání o
řádek menu nahoru

9 Otevření a zavření okna pro
zadávání / potvrzení hlášení na
displeji

Ú Uložení/zobrazení oblíbe-
ného okna menu

W Zvýšení hlasitosti/X
Snížení hlasitosti:

Audiosystém/telefon → 119

2Pravá skupina tlačítek na multi-
funkčním volantu

Ovládání jízdních systémů:

h Volba tempomatu → 214

Volba asistenta udržování
odstupu

→ 216

Ñ Zapnutí a nastavení
aktuální rychlosti / omezení
rychlosti, zvýšení nastavené
rychlosti / omezení rychlosti

q Zapnutí a vyvolání uložené
rychlosti / omezení rychlosti,
snížení nastavené rychlosti /
omezení rychlosti

È Volba omezovače
rychlosti

→ 213

o Vypnutí omezovače
rychlosti / tempomatu / asis-
tenta udržování odstupu

Ù Okno menu jízdních systémů

Nastavení tolerance rychlosti
(tempomat / asistent udržování
odstupu)

→ 215

Nastavení požadovaného
odstupu (asistent udržování
odstupu)

→ 217

Ovládání telefonu: → 119
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6 Uskutečnění, přijetí
hovoru / zobrazení okna menu
Telefon

~ Ukončení, odmítnutí
hovoru / aktivace ovládání hla-
sem

3636 Přehled – Multifunkční volant



dKombinovaný přepínač

1Dálková světla rozsvícená (při
rozsvícených potkávacích svět-
lech)

→ 79

Dálková světla jsou automaticky
ovládána (při aktivovaném adap-
tivním asistentu dálkových svě-
tel)

→ 78

2Dálková světla zhasnutá (při roz-
svícených potkávacích světlech)

→ 79

3Světelná houkačka → 79

4Pravé ukazatele směru jízdy → 80

5 Levé ukazatele směru jízdy → 80

6Stírání s ostřikováním / jedno
setření

→ 93

7Stěrače oken → 92

eMultifunkční páčka

8Odlehčovací brzda → 195

9Automatizované řazení –volba
směru jízdy

→ 201

h Drive / jízda vpřed

i Poloha neutrálu

k Couvání

AVolba jízdního programu o
automatický jízdní program A
nebo manuální jízdní program M

→ 198

BAutomatické řazení – manuální
řazení nahoru, automatický
jízdní program

→ 202

Manuální jízdní program → 203

CAutomatické řazení – manuální
řazení dolů, automatický jízdní
program

→ 202

Manuální jízdní program → 203
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Zádržný systZádržný systémém
OcOchrhranný potanný potenciál zádržného systenciál zádržného systémuému

Zádržný systém zahrnuje následující komponenty:
R systém bezpečnostních pásů
R airbag řidiče

Zádržný systém dokáže při nehodě snížit zatížení
cestujících ve vozidle.
Airbag řidiče a předpínač bezpečnostního pásu
sedadla řidiče pomáhá při nehodě zabránit
možnému kontaktu řidiče s díly vnitřního prostoru
vozidla.
Svůj ochranný potenciál může rozvinout pouze
správně zapnutý bezpečnostní pás.
Vozidla s airbagem řidiče: v závislosti na rozpo-
znané nehodové situaci doplňují předpínač bezpeč-
nostního pásu sedadla řidiče a airbag řidiče
správně zapnutý bezpečnostní pás. Předpínač bez-
pečnostního pásu a airbag řidiče se neaktivují při
každé nehodě.
Pokud vozidlo nemá žádný airbag řidiče, neza-
hrnuje systém bezpečnostních pásů žádný předpí-
nač bezpečnostního pásu.
Každý cestující ve vozidle musí dodržovat následu-
jící pokyny, aby mohl zádržný systém rozvinout svůj
ochranný potenciál:
R Správně si zapněte bezpečnostní pás.
R Zaujměte téměř vzpřímenou polohu při sezení

se zády opřenými o opěradlo sedadla.
R Seďte pokud možno s nohama na podlaze.
R Vždy zajistěte osoby menší než 1,50 m ve

vhodném přídavném zádržném systému pro
vozidla Mercedes-Benz.

Vždy dodržujte pokyny k nastavení sedadel
(/ Strana 58) a k nastavení volantu
(/ Strana 69).
Žádný dnes dostupný systém ale nedokáže v každé
nehodové situaci zcela zabránit poraněním nebo
úmrtí. Zejména bezpečnostní pás a airbag obecně
neposkytují žádnou ochranu před předměty, které
proniknou do vozidla zvenku. Nelze ani zcela vylou-
čit riziko poranění rozvinutým airbagem.

Omezení ocOmezení ochrhranného potanného potenciálu zádržnéhoenciálu zádržného
systsystémuému

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu nebo ohrožení
života vlivem úprav zádržného systému

Po úpravách zádržného systému nemusí již
zádržný systém chránit cestující ve vozidle
podle předpokladu.
# Nikdy neupravujte díly zádržného

systému.
# Nezasahujte do kabelových rozvodů, ani

elektrických součástí nebo jejich so -
waru.

Pokud je nutná úprava vozidla pro osobu s těles-
ným postižením, obraťte se na kvali kovaný servis.
Společnost Mercedes‑Benz Vám k tomuto účelu
doporučuje servisní středisko Mercedes‑Benz.

FFunkční pohotovunkční pohotovosost zádržného systt zádržného systémuému

Při zapnutém vozidle dojde při vlastním testu ke
kontrole funkcí zádržného systému. Pokud se
nerozsvítí varovná kontrolka zádržného systému
6 ve sdruženém přístroji, jsou komponenty
zádržného systému v pohotovosti.
Přehled varovných kontrolek/kontrolek
(/ Strana 156).

PPororucucha funkce zádržného systha funkce zádržného systémuému

Pokud se rozsvítí varovná kontrolka zádržného
systému 6 ve sdruženém přístroji, má zádržný
systém poruchu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění kvůli
funkčním poruchám zádržného systému

Komponenty zádržného systému se mohou
nečekaně aktivovat nebo se nemusí při nehodě
aktivovat podle určení.
# Nechte zádržný systém ihned zkontrolo-

vat a opravit v kvali kovaném odborném
servisu.

FFunkce zádržného systunkce zádržného systému při nehoděému při nehodě

Reakce zádržného systému je určována zjištěnou
závažností nárazu a souvisejícího čelního nárazu.
Zjišťování aktivačního prahu pro komponenty
zádržného systému probíhá prostřednictvím vyhod-
nocení zpomalení vozidla. Toto vyhodnocení má
charakter předpokladu. Předpínač bezpečnostního
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pásu a airbag řidiče se musí aktivovat včas v počá-
teční fázi nárazu.
Faktory, které jsou patrné a měřitelné až po
nárazu, nemohou mít žádný vliv na rozvinutí air-
bagu. Nejsou pro něj ani žádnou indicií.
Vozidlo může být výrazně zdeformováno, aniž by
došlo k rozvinutí airbagu. K tomu dojde v případě,
kdy jsou zasaženy pouze relativně snadno defor-
movatelné díly a nedojde k velkému zpomalení
vozidla. Na druhou stranu může dojít k rozvinutí
airbagu, přestože je vozidlo pouze nepatrně zdefor-
mováno. K dostatečnému zpomalení vozidla může
dojít např. při zasažení pevných dílů vozidla, jakými
jsou podélníky.
Při rozpoznané situaci pro aktivaci se předpínač
bezpečnostního pásu sedadla řidiče a airbag řidiče
aktivují společně.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení horkými
částmi airbagu

Po rozvinutí airbagu jsou komponenty airbagu
horké.
# Nedotýkejte se částí airbagu.
# Nechte rozvinutý airbag ihned vyměnit

v kvali kovaném servisu.

Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
nechat vozidlo po nehodě odtáhnout do kvali ko-
vaného servisu. Zohledněte tuto skutečnost
zejména po aktivaci předpínače bezpečnostního
pásu nebo rozvinutí airbagu.
Při aktivaci předpínače bezpečnostního pásu a roz-
vinutí airbagu řidiče uslyšíte ránu a může dojít k
úniku prášku:
R Rána většinou nemá negativní vliv na Váš

sluch.
R Uniklý prášek zpravidla není zdraví škodlivý, ale

u osob trpících astmatem nebo dýchacími potí-
žemi může vyvolat krátkodobou dušnost.
Pokud je to bezpečné, ihned opusťte vozidlo
nebo otevřete okno, abyste zamezili dýchacím
potížím.

BezpečnosBezpečnostní pásytní pásy
OcOchrhranný potanný potenciál bezpečnosenciál bezpečnostního pásutního pásu

Před začátkem jízdy si vždy správně zapněte bez-
pečnostní pás. Svůj ochranný potenciál může roz-
vinout pouze správně zapnutý bezpečnostní pás.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu‑ nebo ohro-
žení života při nesprávně zapnutém bez-
pečnostním pásu

Je-li bezpečnostní pás nesprávně zapnutý,
nemůže chránit podle předpokladu.
Navíc může nesprávně zapnutý bezpečnostní
pás např. při nehodě, při brzdném manévru
nebo náhlé změně směru způsobit zranění.
# Vždy se ujistěte, že jsou všichni cestující

ve vozidle správně připoutáni bezpeč-
nostním pásem a sedí ve správné poloze.

Vždy dodržujte pokyny k nastavení sedadel
(/ Strana 58) a k nastavení volantu
(/ Strana 69).
Každý cestující ve vozidle musí dodržovat následu-
jící pokyny, aby mohl správně zapnutý bezpeč-
nostní pás rozvinout svůj ochranný potenciál:
R Bezpečnostní pás musí u těla doléhat bez pře-

kroucení, s předepnutím a těsně.
R Bezpečnostní pás musí vést přes střed ramene

a co nejníže kolem pánve.
R Ramenní část bezpečnostního pásu by se

neměla dotýkat krku a nesmí být vedena pod
paží nebo za zády.
R Vyhněte se objemnému oděvu, např. zimním

kabátům.
R Zatlačte pánevní bezpečnostní pás co nejhlou-

běji kolem pánve a předepněte jej společně s
ramenní částí bezpečnostního pásu. Pánevní
bezpečnostní pás nesmí nikdy vést přes břicho
nebo podbřišek.
Na to musí dbát také těhotné ženy.
R Nikdy neveďte bezpečnostní pás přes ostré,

špičaté, odírající nebo křehké předměty.
R Vždy připoutávejte bezpečnostním pásem

pouze jednu osobu.
R Nikdy nepřipoutávejte předměty společně s

osobou.
Vždy se také ujistěte, že se mezi osobou a
sedadlem nenacházejí žádné předměty, např.
polštáře.
R Nohy musí být vždy na podlaze. Nepokládejte

nohy např. na kokpit. Jinak můžete při brzdném
manévru nebo při nehodě podklouznout pod
bezpečnostním pásem.

Pokud přepravujete dítě ve vozidle, bezpodmínečně
dodržujte instrukce a bezpečnostní pokyny v části
„Děti ve vozidle“ (/ Strana 43).
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Při zajišťování předmětů, zavazadel nebo nákladu
vždy dodržujte pokyny k úložným prostorům a k
úložným boxům (/ Strana 97).

Omezení ocOmezení ochrhranného potanného potenciálu bezpečnosenciálu bezpečnostníhotního
pásupásu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu nebo ohrožení
života kvůli nesprávné poloze sedadla

Pokud není opěradlo v téměř vzpřímené poloze,
neposkytuje bezpečnostní pás určenou
zádržnou ochranu.
Zejména můžete pod bezpečnostním pásem
proklouznout a přitom se zranit.
# Před začátkem jízdy nastavte sedadlo do

správné polohy.
# Vždy dbejte na to, aby se opěradlo

nacházelo v téměř vzpřímené poloze a
ramenní pás vedl přes střed ramene.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění‑ nebo
ohrožení života bez doplňkových zádržných
systémů pro malé osoby

Osoby s tělesnou výškou pod 1,50 m si nemo-
hou správně nasadit bezpečnostní pás bez
vhodných doplňkových zádržných systémů.
# Vždy zajistěte osoby s tělesnou výškou

pod 1,50 m ve vhodných doplňkových
zádržných systémech.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu‑ nebo ohro-
žení života poškozenými nebo změněnými
bezpečnostními pásy

Bezpečnostní pásy nemohou poskytnout
ochranu zejména v následujících situacích:
R Bezpečnostní pás je poškozený, upravený,

silně znečistěný, vybledlý nebo zabarvený.
R Zámek bezpečnostního pásu je poškozený

nebo silně znečistěný.
R Byly provedeny změny na předpínačích

bezpečnostních pásů, ukotveních bezpeč-
nostních pásů nebo navíječích bezpečnost-
ních pásů.

Bezpečnostní pásy se při nehodě mohou také
poškodit, aniž by poškození bylo viditelné, např.
skleněnými střepy.

Změněné nebo poškozené bezpečnostní pásy
se mohou přetrhnout nebo mohou mít výpa-
dek, např. při nehodě.
Změněné předepínače bezpečnostních pásů se
mohou nechtěně aktivovat nebo nemusí plnit
předpokládanou funkci.
# Nikdy neprovádějte změny na systému

bezpečnostních pásů, např. bezpečnostní
pás, zámek bezpečnostního pásu, předpí-
nač bezpečnostního pásu, ukotvení bez-
pečnostního pásu a navíječ bezpečnost-
ního pásu.

# Ujistěte se, že nejsou bezpečnostní pásy
poškozené, opotřebované nebo zneči-
stěné.

# Nechte bezpečnostní pásy po nehodě
okamžitě zkontrolovat v kvali kovaném
servisu.

Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje použí-
vat bezpečnostní pásy schválené společností
Mercedes-Benz speciálně pro příslušný typ vozidla.
Jinak může zaniknout povolení vozidla k provozu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu‑ nebo ohro-
žení života pyrotechnicky spuštěnými
předepínači bezpečnostních pásů

Pyrotechnicky aktivované předepínače bezpeč-
nostních pásů již nejsou funkční a proto nemo-
hou chránit podle předpokladu.
# Nechte pyrotechnicky aktivovaný přede-

pínač bezpečnostního pásu neprodleně
vyměnit v kvali kovaném servisu.

Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
nechat vozidlo po nehodě odtáhnout do kvali ko-
vaného servisu.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození přivřením bez-
pečnostního pásu

Pokud se nepoužívaný bezpečnostní pás zcela
nenavinul, mohl se zaklínit ve dveřích nebo v
mechanismu sedadla.
# Vždy se ujistěte, jestli se nepoužívaný

bezpečnostní pás zcela navíjí.

Zapnutí a nastavZapnutí a nastavení bezpečnosení bezpečnostního pásutního pásu

Při rychlém nebo prudkém vytažení bezpečnost-
ního pásu se zablokuje navíječ bezpečnostního
pásu. Pás už nelze více vytáhnout.
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% Svůj ochranný potenciál může rozvinout pouze
správně zapnutý bezpečnostní pás. Dodržujte
upozornění k přiložení bezpečnostního
pásu(/ Strana 39).

# Vždy zajistěte jazýček zámku2 bezpečnost-
ního pásu v příslušném zámku bezpečnostního
pásu sedadla1.

# NNastavastavení výšky bezpečnosení výšky bezpečnostního pásu:tního pásu: se stis-
knutým odjišťovacím tlačítkem nastavte vodítko
bezpečnostního pásu3 do příslušné polohy
podle tělesné výšky.

# ZaZajištění vjištění vodítkodítka pásu:a pásu: uvolněte odjišťovací tla-
čítko a ujistěte se, že je vodítko bezpečnost-
ního pásu3 zajištěno. Informace k ovládání
sedadla (/ Strana 59).

RRozepnutí bezpečnosozepnutí bezpečnostního pásutního pásu

# Stiskněte uvolňovací tlačítko v zámku bezpeč-
nostního pásu a zatáhněte bezpečnostní pás
zpět za jazýček bezpečnostního pásu.

FFunkce vunkce varovarování bezpečnosání bezpečnostního pásu řidiče a spo-tního pásu řidiče a spo-
lujezdcelujezdce

Varovná kontrolka bezpečnostního pásu ü na
sdruženém přístroji Vás upozorňuje na nutnost
správného připoutání všech cestujících ve vozidle
bezpečnostním pásem.
Navíc může zaznít výstražný tón.
Podle výbavy vozidla se varovná kontrolka bezpeč-
nostního pásu ü a výstražný tón vypnou v
následujících situacích:
R Řidič je připoután.
R Řidič a spolujezdec jsou připoutáni bezpeč-

nostním pásem.

Přehled varovných kontrolek/kontrolek
(/ Strana 156).

AirbagAirbag
MístMísto monto montáže airbaguáže airbagu

Místo montáže airbagu řidiče poznáte podle ozna-
čení AIRBAG na volantu.
Airbag řidiče může při aktivaci zvýšit ochranný
potenciál pro hlavu a hrudník řidiče.

OcOchrhranný potanný potenciál airbaguenciál airbagu

Podle nehodové situace může airbag doplňkově
zvýšit ochranný potenciál ke správně zapnutému
bezpečnostnímu pásu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění nebo ohro-
žení života kvůli nesprávné poloze při
sezení

Pokud změníte správnou polohu při sezení,
nemůže airbag chránit podle předpokladu.
Každý cestující ve vozidle musí vždy zajistit
následující skutečnosti:
R Správně zapněte bezpečnostní pás. Dbejte

především na to, aby u těhotných žen
bederní bezpečnostní pás neprobíhal přes
břicho nebo podbřišek.
R Dodržujte následující pokyny.

# Vždy se ujistěte, že se mezi airbagem a
cestujícími ve vozidle nenachází žádné
předměty.

Každý cestující ve vozidle musí kvůli zamezení rizi-
kům v důsledku rozvinutí airbagu dodržovat
zejména následující pokyny:
R Před začátkem jízdy správně nastavte sedadla,

posuňte sedadlo řidiče co nejvíce dozadu.
Přitom vždy dodržujte pokyny k nastavení seda-
del (/ Strana 58) a k nastavení volantu
(/ Strana 69).
R Držte volant pouze za věnec volantu z vnější

strany. Díky tomu se může airbag neomezeně
rozvinout.
R Během jízdy buďte vždy opřeni o opěradlo

sedadla. Nenahýbejte se dopředu. Jinak se
ocitnete v oblasti rozvinutí airbagu.
R Nohy byste měli mít vždy na podlaze. Nepoklá-

dejte nohy např. na kokpit.
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R Pokud povezete ve vozidle děti, dodržujte
dodatečné pokyny (/ Strana 43).
R Vždy řádně uložte a zajistěte předměty.

Předměty ve vnitřním prostoru vozidla mohou ome-
zit správnou funkci airbagu. Každý cestující ve vozi-
dle musí vždy zajistit zejména následující skuteč-
nosti:
R Mezi řidičem a airbagem řidiče se nenachází

žádné další osoby, zvířata ani předměty.
R Nezavěšujte na držadla nebo háčky na oděvy

žádné tvrdé předměty, např. ramínka na šaty.
R Neupevňujte v oblasti rozvinutí airbagu, např. u

volantu nebo u dveří, žádné díly příslušenství,
jakými jsou mobilní navigační zařízení, mobilní
telefony nebo držáky na nádoby s nápoji.
Vždy sledujte montážní návod výrobce příslu-
šenství, zejména také pokyny ke vhodnému
montážnímu místu.
R Neukládejte do kapes oděvů žádné těžké, ostré

nebo křehké předměty. Tyto předměty uklá-
dejte na vhodném místě.

Omezení ocOmezení ochrhranného potanného potenciálu airbaguenciálu airbagu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu vlivem úprav
na krytu airbagu

Pokud provedete úpravy na krytu airbagu, nebo
na něj upevníte předměty, např. také nálepky,
není již airbag správně funkční.
# Nikdy neprovádějte změnu krytu.
# Neupevňujte předměty na kryt.

Místo montáže airbagu poznáte podle označení
AIRBAG (/ Strana 41).

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění kvůli dříve
rozvinutému airbagu

Dříve rozvinutý airbag už neposkytuje žádný
ochranný účinek.
# Pro výměnu rozvinutého airbagu nechte

vozidlo odtáhnout do kvali kovaného
odborného servisu.

Nechte rozvinuté airbagy ihned vyměnit.

Bezpečná přepravBezpečná přeprava dětí va dětí ve ve vozidleozidle
DůležitDůležité pokyné pokyny při přepray při přepravě dětívě dětí

% Bezpodmínečně dodržujte také bezpečnostní
pokyny vztahující se k situaci. Pokud přepravu-
jete děti, můžete tak rozpoznat možná rizika a
zamezit nebezpečí (/ Strana 43).

BuďtBuďte důsledníe důslední
Myslete na to, že nedůslednost při zajištění dítěte v
dětském zádržném systému může mít vážné
následky. Buďte vždy důslední a zajistěte dítě peč-
livě před každou jízdou.
Nikdy nevozte kojence nebo dítě na klíně cestují-
cího ve vozidle.
Společnost Mercedes-Benz doporučuje pro lepší
ochranu dítěte mladšího než 12 let nebo s výškou
pod 1,50 m bezpodmínečně dodržovat následující
pokyny:
R Zajistěte dítě vždy v dětském zádržném

systému vhodném pro Vaše vozidlo Mercedes-
Benz.
R Dětský zádržný systém musí vždy odpovídat

věku, hmotnosti a výšce dítěte.
R Sedadlo ve vozidle musí být vhodné pro monto-

vaný dětský zádržný systém.

Obecný pojem dětský zádržný systObecný pojem dětský zádržný systémém
V tomto návodu k obsluze je používán obecný
pojem dětský zádržný systém. Dětským zádržným
systémem je např.:
R dětská skořepinová sedačka
R dětská sedačka orientovaná proti směru jízdy
R dětská sedačka orientovaná ve směru jízdy
R podsedák dětské sedačky s opěradlem a

vodítky bezpečnostního pásu

Dětský zádržný systém musí vždy odpovídat věku,
hmotnosti a výšce dítěte.

DodržujtDodržujte záke zákonony a předpisyy a předpisy
Vždy dodržujte zákonné předpisy k používání dět-
ského zádržného systému ve vozidle.
Ujistěte se, že je dětský zádržný systém schválený
podle platných zkušebních předpisů a směrnic.
Další informace obdržíte v kvali kovaném servisu.
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
servisní středisko Mercedes-Benz.
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RRozpoznání rozpoznání rizikizika, zamezení nebezpečía, zamezení nebezpečí

UUpepevňovvňovací syací syststémémy pry pro dětsko dětské zádržné systé zádržné systémyémy
vve ve vozidleozidle
Používejte pouze následující upevňovací systém
pro dětské zádržné systémy:
R systém bezpečnostních pásů vozidla

Výhoda dětskVýhoda dětského zádržného systého zádržného systému orému orientovientova-a-
ného proného proti směrti směru jízdyu jízdy
Přepravujte kojence nebo batole přednostně ve
vhodném dětském zádržném systému orientova-
ném proti směru jízdy. Dítě v tomto případě sedí
proti směru jízdy a dívá se dozadu.
Kojenci a batolata mají vzhledem k velikosti a
hmotnosti jejich hlavy slabě vyvinuté krční sval-
stvo. V dětském zádržném systému orientovaném
proti směru jízdy lze při nehodě snížit riziko pora-
nění krční páteře.

DětskDětské zádržné systé zádržné systémémy vždy spráy vždy správně upevně upevnětevněte

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění nebo ohro-
žení života kvůli nesprávné montáži dět-
ského zádržného systému

Dítě pak nemůže být chráněno nebo zadrženo,
jak by mělo.
# Bezpodmínečně dodržujte pokyny v mon-

tážním návodu od výrobce dětského
zádržného systému a také oblast použití.

# Ujistěte se, že je dětský zádržný systém
celou plochou usazen na ploše sedadla
spolujezdce.

# Nikdy neukládejte pod nebo za dětský
zádržný systém žádné předměty,
např.polštář.

# Používejte dětské zádržné systémy pouze
s příslušným originálním potahem.

# Poškozené potahy nahraďte pouze origi-
nálními potahy.

Používejte pokud možno dětské zádržné systémy
doporučené pro vozidla Mercedes-Benz .

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu nebo ohrožení
života způsobené nezajištěním dětských
zádržných systémů ve vozidle

Pokud je dětský zádržný systém nesprávně
namontovaný nebo nezajištěný, může se uvol-
nit.
Dětský zádržný systém se může vymrštit a
zasáhnout cestující ve vozidle.

# Namontujte vždy správně také nepouží-
vané dětské zádržné systémy.

# Dodržujte bezpodmínečně montážní
návod dodávaný výrobcem dětského
zádržného systému.

R Vždy dodržujte montážní návod a návod k
obsluze výrobce použitého dětského zádržného
systému a také speci cké pokyny vozidla:
- Upevněte dětský zádržný systém na seda-

dle spolujezdce bezpečnostním pásem
(/ Strana 44).

R Sledujte štítky s varovnými upozorněními ve
vnitřním prostoru vozidla a u dětského
zádržného systému.

NNeproveprovádějtádějte žádné úprae žádné úpravy dětskýcvy dětských zádržnýchh zádržných
systsystémůémů

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu vlivem úprav
provedených na dětském zádržném
systému

Dětský zádržný systém již nemůže fungovat v
souladu s jeho určením. Hrozí zvýšené nebez-
pečí poranění!
# Nikdy neprovádějte žádné úpravy dět-

ského zádržného systému.
# Montujte pouze příslušenství, které

výrobce dětského zádržného systému
speciálně schválil pro tento dětský
zádržný systém.

Společnost Mercedes‑Benz Vám doporučuje pro
čistění dětských zádržných systémů, doporuče-
ných společností Mercedes-Benz, prostředky pro
péči Mercedes-Benz.

PPoužití pouze nepoškoužití pouze nepoškozenýcozených dětských dětských zádržnýchh zádržných
systsystémůémů

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu nebo ohrožení
života při použití poškozených dětských
zádržných systémů

Poškozené dětské zádržné systémy nebo dět-
ské zádržné systémy, které byly používány v
případě nehody, a jejich upevňovací systémy
nemohou plnit svou ochrannou funkci.
Dítě pak nemůže být případně zadrženo.
# Neprodleně vyměňte dětské zádržné

systémy, které byly poškozené nebo
vystavené zatížení při nehodě.
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# Než znovu namontujete dětský zádržný
systém, nechte upevňovací systémy dět-
ských zádržných systémů neprodleně
zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

Zamezení přímému slunečnímu zářeníZamezení přímému slunečnímu záření

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí spálení přímým slu-
nečním zářením na dětské sedačce

Pokud je dětský zádržný systém vystaven pří-
mému slunečnímu záření, mohou se jeho části
silně zahřát.
Děti se mohou o tyto díly, především o kovové
díly dětského zádržného systému, popálit.
# Vždy dbejte na to, aby dětský zádržný

systém nebyl vystavován přímému slu-
nečnímu záření.

# Chraňte dětský zádržný systém např.
dekou.

# Pokud byl dětský zádržný systém vysta-
ven přímému slunečnímu záření, nechte
jej vychladnout, než v něm bude dítě zaji-
štěno.

# Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez
dozoru.

PPokynokyny pry pro zastavo zastavení nebo parkovení nebo parkováníání

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Riziko nehody a poranění v pří-
padě dětí bez dozoru ve vozidle

Když necháte děti ve vozidle bez dozoru,
mohou zejména
R otevřít dveře a tím ohrozit jiné osoby nebo

účastníky silničního provozu
R vystoupit a být zachyceny projíždějícími

vozidly
R ovládat výbavu vozidla a např. se přivřít

Kromě toho mohou děti rozjet vozidlo tím, že
např.:
R odbrzdí parkovací brzdu
R změní polohu převodovky
R nastartují vozidlo

# Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez
dozoru.

# Při opuštění vozidla si vezměte klíček
vždy s sebou a vozidlo zamkněte.

# Uchovávejte klíček mimo dosah dětí.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ohrožení života sil-
ným horkem nebo působením zimy ve vozi-
dle

Pokud jsou osoby – a to především děti –
vystaveny déle působícímu horku či zimě, exi-
stuje zde nebezpečí úrazu či dokonce nebez-
pečí ohrožení života!
# Osoby – a to především děti – nikdy

nenechávejte ve vozidle bez dozoru.

UUpepevnění dětskvnění dětského zádržného systého zádržného systému na sedadleému na sedadle
spolujezdce bezpečnosspolujezdce bezpečnostním pásemtním pásem

Dětské zádržné systémy kategorie „Universal“ jsou
označeny oranžovým homologačním štítkem.

Příklad homologačního štítku

Při montáži popruhového dětského zádržného
systému na sedadle spolujezdce vždy dodržujte
následující pokyny:
O Ujistěte se, že je dětský zádržný systém kate-

gorie „Universal“ schválený pro sedadlo ve
vozidle.

O Sledujte montážní návod a návod k obsluze
výrobce použitého dětského zádržného
systému.

O Opěradlo dětského zádržného systému orien-
tovaného ve směru jízdy musí co největší plo-
chou doléhat na opěradlo sedadla spolu-
jezdce.

O Dětský zádržný systém nesmí být mezi stře-
chou a sedákem namontován příliš upnutý a/
nebo zkroucený. Příslušným způsobem
nastavte sklon opěradla sedadla.
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O Dětský zádržný systém nesmí být zatížen
opěrkou hlavy. Příslušným způsobem nastavte
opěrky hlavy.

O Nikdy neukládejte předměty, např. polštáře,
pod nebo za dětský zádržný systém.

# Posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce
dozadu.

# Nastavte hloubku sedáku do nejnižší polohy.
# Nastavte sklon sedáku tak, aby byla přední

hrana sedáku v co nejvyšší a zadní hrana
sedáku v co nejnižší poloze.

# Nastavte opěradlo sedadla do téměř vzpřímené
polohy.

# Namontujte dětský zádržný systém.
Plocha sedáku dětského zádržného systému
musí zcela dosedat na sedák sedadla spolu-
jezdce.

# Vždy zajistěte správné vedení ramenního bez-
pečnostního pásu od výstupu bezpečnostního
pásu u vozidla k vodítku ramenního bezpeč-
nostního pásu dětského zádržného systému.
Ramenní bezpečnostní pás musí vést od
výstupu bezpečnostního pásu směrem dopředu
a dolů.

# V případě nutnosti příslušným způsobem
nastavte výstup bezpečnostního pásu a seda-
dlo spolujezdce.

UUpozorpozornění k domácím zvířatům vnění k domácím zvířatům ve ve vozidleozidle

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody nebo zra-
nění v případě nezajištěných zvířat nebo
zvířat bez dozoru ve vozidle

Když ve vozidle ponecháte nezajištěná zvířata
nebo zvířata bez dozoru, můžou např. stisknout
tlačítka nebo spínače.
Tím mohou zvířata např.:
R ovládat výbavu vozidla a např. se přivřít
R zapnout nebo vypnout systémy a tím ohro-

zit jiné osoby nebo účastníky silničního
provozu

Kromě toho mohou být nezajištěná zvířata při
nehodě nebo náhlých jízdních či brzdných
manévrech vymrštěna a tím zranit cestující ve
vozidle.
# Nikdy nenechávejte zvířata ve vozidle bez

dozoru.

# Zvířata během jízdy vždy řádně zajistěte,
např. ve vhodném boxu pro přepravu zví-
řat.
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ElektrElektroniconický klíčký klíč
Přehled elektrPřehled elektroniconickýckých klíčkůh klíčků

Pro využití následujících funkcí potřebujete klíček,
nakódovaný na vozidlo:
R zapnutí vozidla
R nastartování vozidla
R řazení převodovky

% Při ztrátě klíčku je pomoc s náhradním klíčkem
časově náročná.
Pomoc Vám může poskytnout pouze servisní
středisko Mercedes-Benz.
Z toho důvodu Vám společnost Mercedes-
Benz doporučuje mít pro nouzové případy kdy-
koli k dispozici dostupný náhradní klíček.
Při ztrátě klíčku jej nechte zablokovat v servis-
ním středisku Mercedes-Benz.

Klíček s dálkovým ovládáním

Klíček s dálkovým ovládáním a kontrolou žárovek

Vaše vozidlo je vybaveno jedním ze dvou klíčků.
Pokud je vozidlo vybaveno uzamykatelnými palivo-
vými nádržemi, obdržíte doplňkové klíčky pro uza-
mykatelné uzávěry palivových nádrží.
Je-li baterie klíčku slabá nebo téměř vybitá, ukazuje
Vám sdružený přístroj příslušné hlášení na displeji.
Výměna baterie klíčku (/ Strana 50).
Sledujte informace o „Rádiové homologaci klíčku
od vozidla“ (/ Strana 12).

PPoužití nouzovoužití nouzového klíčkuého klíčku

VVyjmutíyjmutí

# Stiskněte odjišťovací tlačítko1.
Nouzový klíček2 se povysune.

# Vytáhněte nouzový klíček2, až se zajistí v
mezipoloze.

% Mezipolohu nouzového klíčku2 můžete pou-
žít k upevnění klíčku u svazku klíčů.

# Stiskněte opět odjišťovací tlačítko1 a nou-
zový klíček2 zcela vytáhněte.

VloženíVložení
# Stiskněte odjišťovací tlačítko1.
# Zasuňte nouzový klíček2 do mezipolohy

nebo jej zcela zasuňte, až se zajistí.

ProvProvedení kedení kontrontrololy světy světel pomocí klíčkuel pomocí klíčku

Kontrola žárovek by Vám měla usnadnit kontrolu
před jízdou a pomoci Vám najít závadné žárovky.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Stiskněte tlačítkoÆ na klíčku.

Potkávací světla, boční obrysová světla, kon-
cová světla a osvětlení registrační značky se
trvale rozsvítí. Postupně za sebou se zapnou
směrová, dálková, brzdová světla, světla pro
jízdu ve dne, světlo zpátečky, mlhové světlo a
pracovní světlomet. Tento cyklus se opakuje
třikrát.

Pokud chcete kontrolu žárovek přerušit, stiskněte
znovu tlačítkoÆ nebo uvolněte parkovací
brzdu.

Odemknutí a zamknutí centrOdemknutí a zamknutí centrálního zamálního zamykykáníání

Zamknutí dvZamknutí dveří zveří zvenkuenku
Odemknutí/zamknutí dvOdemknutí/zamknutí dveří klíčkeří klíčkemem
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% Pokud odemknete dveře nouzovým klíčkem a
je aktivní varovné zařízení proti vloupání a
odcizení vozidla(/ Strana 49), spustí se
poplach.

# Zasuňte klíček do zámku dveří řidiče (pouze u
kódu F9Y) d nebo dveří spolujezdce e v
poloze 2.

# Odemknutí:Odemknutí: otočte klíček do polohy 1. Pří-
slušné dveře jsou odemknuté.

# Zamknutí:Zamknutí: otočte klíček do polohy 3. Oboje
dveře jsou zamknuté.

Odemknutí a zamknutí pomocí dálkovOdemknutí a zamknutí pomocí dálkového ového ovládáníládání
# Odemknutí:Odemknutí: stiskněte na klíčku tlačítkoÜ.

Dveře řidiče nebo oboje dveře jsou ode-
mknuté.

% Funkci odemknutí u dálkového ovládání
můžete změnit tak, že se stisknutím tlačítka
Ü odemknou oboje dveře nebo pouze
dveře řidiče. Pro přepnutí mezi oběma funk-
cemi odemykání stiskněte na cca šest sekund
současně obě tlačítka dálkového ovládání. Jako
potvrzení dvakrát blikne kontrolka LED v
klíčku. Pokud chcete zvolit funkci, která ode-
mkne pouze dveře řidiče, můžete dalším stis-
knutím tlačítkaÜ odemknout dveře spolu-
jezdce.

# Zamknutí:Zamknutí: stiskněte na klíčku tlačítkoß.
Oboje dveře jsou zamknuté.

CentrCentrální zamknutí a odemknutí pomocí tlačítkaální zamknutí a odemknutí pomocí tlačítka
(v(vozidla bez systozidla bez systému Mirrému MirrorCam)orCam)

# Zavřete oboje dveře.
# CentrCentrální zamknutí:ální zamknutí: stiskněte tlačítko Ë.
# CentrCentrální odemknutí:ální odemknutí: stiskněte tlačítko Ì.

Kontrolka v tlačítku Ì krátce zabliká.
CentrCentrální zamknutí a odemknutí pomocí tlačítkální zamknutí a odemknutí pomocí tlačítkaa
(v(vozidla se systozidla se systémem Mirrémem MirrorCam)orCam)

# Zavřete oboje dveře.
# CentrCentrální zamknutí:ální zamknutí: stiskněte tlačítkoç.
# CentrCentrální odemknutí:ální odemknutí: stiskněte tlačítkoç.

Kontrolka v tlačítkuç krátce zabliká.

OvOvládání systládání systému kému komfomforortního zatního zavírvíráníání

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při neopatr-
ném komfortním zavírání

Při komfortním zavírání může dojít k přivření
částí těla v rozsahu zavírání bočního okna a
posuvného střešního okna.

Otevírání a zavírání 4747



# Při komfortním zavírání kontrolujte celý
proces zavírání a ujistěte se, že se
v oblasti zavírání nenachází žádné části
těla.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při otevírání
a zavírání posuvného střešního okna /
výklopného střešního poklopu

V oblasti pohybu může dojít k přivření částí
těla.
# Při otevírání a zavírání se ujistěte, že se v

rozsahu pohybu posuvného střešního
okna / výklopného střešního poklopu
nenacházejí žádné části těla.

# Pokud dojde k přivření osoby, ihned uvol-
něte tlačítko.

nebo
# Stiskněte opětovně horní část tlačítka.

Zavírání se zastaví.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při zavírání
bočního okna

Při zavírání bočního okna se mohou části těla
zaklínit v oblasti zavírání.
# Během zavírání se ujistěte, že se v roz-

sahu pohybu zavíraných částí nenachází
žádné části těla.

# Pokud se někdo zaklíní, okamžitě uvol-
něte tlačítko nebo zatáhněte za tlačítko,
aby se boční okno opět otevřelo.

KKomfomforortní zatní zavírvíráníání

# Zasuňte integrovaný klíček do zámku dveří spo-
lujezdce v poloze 2, otočte ho do polohy 3
a přidržte ho.

nebo
# VVozidla bez vozidla bez varoarovného zařízení provného zařízení proti vti vloupání aloupání a

odcizení (EDodcizení (EDW):W): přidržte tlačítko & klíčku
stisknuté cca 2 sekundy.

nebo

# VVozidla s EDWozidla s EDW:: stiskněte tlačítko & klíčku.
Všechna směrová světla třikrát bliknou. Dveře
jsou zamčené. Boční okna a posuvné střešní
okno / výklopný střešní poklop se zavřou.

% Střešní poklop se nezavře.
Při nebezpečí sePři nebezpečí sevření:vření:
# Otočte ihned integrovaný klíček do polohy 1

a přidržte ho, dokud se boční okna a posuvné
střešní okno / výklopný střešní poklop znovu
neotevřou.

nebo
# Stiskněte ihned tlačítko % klíčku a přidržte

ho, dokud se boční okna a posuvné střešní
okno/výklopný střešní poklop znovu neot-
evřou.
Dveře řidiče jsou odemknuté.

KKomfomforortní otetní otevírvíráníání
# Zasuňte integrovaný klíček do zámku dveří v

poloze 2, otočte ho do polohy 1 a přidržte.
nebo
# Stiskněte tlačítko % klíčku a přidržte ho,

dokud se boční okna a posuvné střešní okno /
výklopný střešní poklop nedostanou do poža-
dované polohy. Všechna směrová světla jednou
bliknou. Dveře řidiče jsou odemknuté. Boční
okna a posuvné střešní okno/výklopný střešní
poklop se otevřou.

% Střešní poklop není otevřen.

EDEDW (vW (varoarovné zařízení provné zařízení proti vti vloupání a odcizeníloupání a odcizení
vvozidla)ozidla)
PPokynokyny k EDWy k EDW

EDW monitoruje následující systémy:
R na tažném vozidle:

- dveře,
- vnější víka,
- napájení,
- zamknutí kabiny řidiče,
- interiér vozidla (lze deaktivovat),
- víko pro údržbu,
- palivové nádrže,
R skříňové nástavby (volitelně).

VVozidla prozidla pro přeprao přepravu nebezpečnýcvu nebezpečných nákladů:h nákladů:
pokud aktivujete EDW a přerušíte napájení odpojo-
vačem akumulátoru (/ Strana 94), spustí EDW
poplach.
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Dodržujte následující:
R Pokud aktivujete EDW, potvrdí EDW proces

zavírání trojím bliknutím všech směrových svě-
tel. Pokud směrová světla třikrát nebliknou,
není jeden nebo více součástí ve výchozím
nastavení. EDW nemůže tyto komponenty
monitorovat, např. otevřené vnější víko.
R Pokud uvedete součásti během cca 30 sekund

po aktivaci do výchozího nastavení, budou
monitorovány prostřednictvím EDW.
R Pokud vnější víka později zavřete a zahrnete je

do monitoringu, aktivujte EDW znovu.

PPoplacoplach EDWh EDW
Pokud EDW spustí poplach, budou vydány tyto
výstrahy:
R všechna směrová světla blikají cca 5 minut,
R poplachová siréna zní cca 30 sekund.

Zapnutí a vypnutí EDWZapnutí a vypnutí EDW

PředpokladyPředpoklady
R Vozidlo je vypnuté nebo je zapnuté napájení.
R Okna, střešní poklop, posuvné střešní okno a

výklopný střešní poklop jsou zavřené.
R Záclony jsou stažené.
R Vnější víka jsou zavřená.
R V kabině řidiče nevisí volné předměty, např.

maskoti nebo ramínka na šaty.

Zapnutí vZapnutí varoarovného zařízení provného zařízení proti vti vloupání a odci-loupání a odci-
zení vzení vozidla se zabezpečením intozidla se zabezpečením intereriéruiéru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při zavírání
bočního okna

Při zavírání bočního okna se mohou části těla
zaklínit v oblasti zavírání.
# Během zavírání se ujistěte, že se v roz-

sahu pohybu zavíraných částí nenachází
žádné části těla.

# Pokud se někdo zaklíní, okamžitě uvol-
něte tlačítko nebo zatáhněte za tlačítko,
aby se boční okno opět otevřelo.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při otevírání
a zavírání posuvného střešního okna /
výklopného střešního poklopu

V oblasti pohybu může dojít k přivření částí
těla.

# Při otevírání a zavírání se ujistěte, že se v
rozsahu pohybu posuvného střešního
okna / výklopného střešního poklopu
nenacházejí žádné části těla.

# Pokud dojde k přivření osoby, ihned uvol-
něte tlačítko.

nebo
# Stiskněte opětovně horní část tlačítka.

Zavírání se zastaví.

# Otočte integrovaný klíček v zámku dveří řidiče
do polohy pro zamknutí a podržte ho cca dvě
sekundy.

# Následně otočte integrovaný klíček zpět do
základní polohy a vytáhněte jej.

nebo
# Stiskněte tlačítkoß klíčku.

Všechna směrová světla třikrát bliknou a
zabliká kontrolka tlačítka ,. Vozidlo je
zamknuté.
Vozidla se systémem komfortního zamykání:
zavřou se okna a posuvné střešní okno /
výklopný střešní poklop.

Zapnutí vZapnutí varoarovného zařízení provného zařízení proti vti vloupání a odci-loupání a odci-
zení vzení vozidla bez zabezpečení intozidla bez zabezpečení intereriéruiéru
Pokud ve vozidle zůstávají osoby nebo zvířata, akti-
vujte varovné zařízení proti vloupání a odcizení
vozidla bez zabezpečení interiéru.
# Stiskněte krátce tlačítko , nahoře.

Kontrolka v tlačítku se rozsvítí. Pro příští pro-
ces zamykání zůstane zabezpečení interiéru
deaktivováno.

# Zamkněte vozidlo pomocí integrovaného klíčku
nebo dálkového ovládání.

nebo
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# Stiskněte tlačítko , nahoře na déle než dvě
sekundy (neplatí pro Nizozemsko).
Vozidlo je zamknuté a všechna směrová světla
třikrát bliknou.
EDW je zapnuté.

Při zapnutí vozidla se varovné zařízení proti vlou-
pání a odcizení vozidla automaticky vypne.
VVypnutí vypnutí varoarovného zařízení provného zařízení proti vti vloupání a odci-loupání a odci-
zení vzení vozidla a přerozidla a přerušení poplacušení poplachuhu
# Stiskněte tlačítkoÜ klíčku.
nebo
# Při zapnutí varovného zařízení proti vloupání a

odcizení vozidla tlačítkem , znovu stisk-
něte tlačítko nahoře , na déle než dvě
sekundy (neplatí pro Nizozemsko).
Všechna směrová světla jednou bliknou.

Při zapnutí vozidla se varovné zařízení proti vlou-
pání a odcizení vozidla automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí panickZapnutí a vypnutí panického poplacého poplachuhu
Tlačítkem ¨ můžete spustit poplach manuálně,
např. v případě nebezpečí.
# Zapnutí:Zapnutí: stiskněte tlačítko ¨ dole.

Poplach se spustí a vozidlo se zamkne.
Vozidla se systémem komfortního zamykání:
zavřou se okna a posuvné střešní okno a
výklopný střešní poklop.

% Střešní poklop se nezavře.
# VVypnutí:ypnutí: stiskněte tlačítko ¨ dole.

Poplach se ukončí.

Výměna batVýměna batererie klíčkuie klíčku

& NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ Nebezpečí ohrožení života
spolknutím baterií

Baterie obsahují jedovaté a žíravé látky. Po
spolknutí baterií může během dvou hodin dojít
k těžkým vnitřním popáleninám.
Hrozí smrtelné nebezpečí!
# Uschovejte baterie na místě nepřístup-

ném dětem.
# Nelze-li víko a/nebo schránku baterie

bezpečně zavřít, klíček již nepoužívejte a
udržujte mimo dosah dětí.

# Jestliže došlo ke spolknutí baterií, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Škody na
životním prostředí při neodborné likvidaci
baterií

Baterie obsahují škodlivé látky. Lik-
vidace akumulátorů společně s domovním
odpadem je zákonem zakázána.
#

Baterie likvidujte ekologicky.
Vybité baterie odevzdejte v kvali kova-
ném servisu nebo na místě pro sběr sta-
rých baterií.

PředpokladyPředpoklady
R Potřebujete kno íkovou baterii 3 V typu

CR 2032

Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
nechat baterii vyměnit v kvali kovaném servisu.
# Vyjměte nouzový klíček.

# Stiskněte odjišťovací tlačítko2 úplně dolů a
posuňte kryt1 ve směru šipky.

# Vyklopte kryt1 ve směru šipky a sejměte ho.
# Vytáhněte přihrádku na baterii3 a vyjměte

prázdnou baterii.
# Vložte novou baterii do přihrádky3. Přitom

sledujte značení plusového pólu v přihrádce a
na baterii.

# Zasuňte přihrádku na baterii3.
# Znovu nasaďte kryt1 a zasuňte ho tak, aby

zaskočil.
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PrProblémoblémy se systy se systémem zamémem zamykykáníání

PrProblémoblém Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Pokud aktivujete varovné
zařízení proti vloupání a
odcizení (EDW), nebude
provedena odezva směro-
vými světly.

Monitorovaná součást není správně zamčená.
# Vypněte EDW (/ Strana 49).
# Překontrolujte uzamčení monitorovaných součástí, např.
R dveře
R okna
R zajištění kabiny řidiče
R vnější víka na straně řidiče a spolujezdce
R víko pro údržbu

# Zapněte EDW (/ Strana 49).
# Pokud nedochází k optickému zpětnému potvrzení, nechte EDW pře-

kontrolovat v kvali kovaném servisu.

NNasastupovtupování a vysání a vystupovtupováníání

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Riziko nehody a poranění v pří-
padě dětí bez dozoru ve vozidle

Když necháte děti ve vozidle bez dozoru,
mohou zejména
R otevřít dveře a tím ohrozit jiné osoby nebo

účastníky silničního provozu
R vystoupit a být zachyceny projíždějícími

vozidly
R ovládat výbavu vozidla a např. se přivřít

Kromě toho mohou děti rozjet vozidlo tím, že
např.:
R odbrzdí parkovací brzdu
R změní polohu převodovky
R nastartují vozidlo

# Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez
dozoru.

# Při opuštění vozidla si vezměte klíček
vždy s sebou a vozidlo zamkněte.

# Uchovávejte klíček mimo dosah dětí.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění při nadměr-
ném zatížení držadel

Pokud zatížíte držadlo celou vahou svého těla
nebo za něj trhavě zatáhnete, může se držadlo
poškodit nebo uvolnit ze svého ukotvení.
# Používejte držadla pouze pro stabilizaci

polohy při sezení nebo jako oporu při
nastupování a vystupování.

% Pokud ve vozidle přepravujete děti, dodržujte
následující pokyny (/ Strana 42).

Bezpečné nastupování a vystupování je zajištěno
pouze při použití držadel a nástupních schůdků.
Pouze ty jsou koncipovány pro takové zatížení. Z
kabiny řidiče neseskakujte.
Nástupní schůdky, vstupy, držadla a obuv udržujte
čisté. Zvýšíte tím bezpečnost při nastupování.

# Používejte pomoc při nastupování a vystupo-
vání odpruženého sedadla (/ Strana 59).

# Při nastupování a vystupování využívejte drža-
dla1 a nástupní schůdky2.

Boční oknaBoční okna
OteOtevření a zavření a zavření bočnícvření bočních okh okenen

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při otevírání
bočního okna

Při otevírání bočního okna může dojít ke vta-
žení nebo přivření částí těla mezi boční okno a
rám okna.
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# Při otevírání se ujistěte, že se nikdo
nedotýká bočního okna.

# Pokud se někdo zaklíní, okamžitě uvol-
něte tlačítko nebo zatáhněte za tlačítko,
aby se boční okno opět zavřelo.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při zavírání
bočního okna

Při zavírání bočního okna se mohou části těla
zaklínit v oblasti zavírání.
# Během zavírání se ujistěte, že se v roz-

sahu pohybu zavíraných částí nenachází
žádné části těla.

# Pokud se někdo zaklíní, okamžitě uvol-
něte tlačítko nebo zatáhněte za tlačítko,
aby se boční okno opět otevřelo.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření nebo ohro-
žení života z důvodu neaktivní reverzní
ochrany

Při opětovném zavření bočního okna bezpro-
středně po blokování se boční okno zavírá se
zvýšenou nebo maximální silou. Reverzní
funkce přitom není aktivní a může dojít k při-
vření částí těla.
# Dbejte na to, aby se v rozsahu pohybu

zavíraných částí nenacházela žádná část
těla.

# Pro zastavení zavírání uvolněte tlačítko
nebo tlačítko opětovně stiskněte, aby se
boční okno znovu otevřelo.

PředpokladyPředpoklady
R Napájení nebo vozidlo jsou zapnuté.

% Po provozní poruše nebo výpadku napětí boční
okna synchronizujte (/ Strana 52).

% Boční okna můžete otevřít také klíčkem a
u vozidel se systémem komfortního zamykání
je můžete také zavřít (/ Strana 47).

# OteOtevření a zavření a zavření:vření: levé nebo pravé tlačítko
W držte tak dlouho stisknuté nebo za něj
tak dlouho táhněte, dokud příslušné boční
okno nedosáhne požadované polohy.

# KKomfomforortní otetní otevírvírání:ání: zatlačte krátce levé nebo
pravé tlačítko W přes bod zvýšení odporu.
Příslušné boční okno se zcela otevře.

# KKomfomforortní zatní zavírvírání (vání (vozidla se systozidla se systémem kémem kom-om-
fforortního zamtního zamykykání):ání): zatáhněte krátce za levé
nebo pravé tlačítko W přes bod zvýšení
odporu.
Příslušné boční okno se zcela zavře. Jestliže je
boční okno při zavírání blokováno, zastaví auto-
matická reverzní funkce jeho pohyb.
Jestliže je boční okno blokováno a zatáhnete za
příslušné tlačítko W a podržíte ho, zavře se
boční okno bez automatické reverzní funkce.

# PřerPřerušení kušení komfomforortního zatního zavírvírání a oteání a otevírvírání:ání:
znovu stiskněte příslušné tlačítko W nebo
za něj zatáhněte.

SyncSynchrhronizovonizování bočnícání bočních okh okenen

Boční okno nově synchronizujte po přerušení napá-
jení nebo v případě, že se boční okno již úplně
nezavře nebo neotevře.
# Přepněte spínací skříňku do polohy „rádio“.
# Stiskněte příslušné tlačítko W, až se pří-

slušné boční okno otevře.
# Držte tlačítko W další sekundu stisknuté.
# Zatáhněte za příslušné tlačítko W, až se pří-

slušné boční okno zavře.
# Táhněte za tlačítko W další sekundu.

SStřectřechaha
OvOvládání posuvného sládání posuvného střešního okna a výklopnéhotřešního okna a výklopného
sstřešního pokloputřešního poklopu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při otevírání
a zavírání posuvného střešního okna /
výklopného střešního poklopu

V oblasti pohybu může dojít k přivření částí
těla.
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# Při otevírání a zavírání se ujistěte, že se v
rozsahu pohybu posuvného střešního
okna / výklopného střešního poklopu
nenacházejí žádné části těla.

# Pokud dojde k přivření osoby, ihned uvol-
něte tlačítko.

nebo
# Stiskněte opětovně horní část tlačítka.

Zavírání se zastaví.

OteOtevření posuvného svření posuvného střešního okna a výklopnéhotřešního okna a výklopného
sstřešního pokloputřešního poklopu

# Stiskněte krátce tlačítko ¸ nahoře.
Posuvné střešní okno se otevře. Výklopný
střešní poklop se zcela otevře.

# Pro zastavení pohybu stiskněte znovu tlačítko
¸ nebo P.

# U posuvného střešního okna znovu stiskněte a
podržte horní část tlačítka ¸, až posuvné
střešní okno dosáhne požadované polohy.

ZaZavření posuvného svření posuvného střešního okna a výklopnéhotřešního okna a výklopného
sstřešního pokloputřešního poklopu
# Držte tak dlouho stisknuté tlačítko P, až

posuvné střešní okno dosáhne požadované
polohy.

nebo
# Stiskněte krátce dolní část tlačítka P.

Posuvný nebo výklopný střešní poklop se zcela
zavře.

# Chcete-li pohyb zastavit, stiskněte tlačítko
P nebo ¸.

Během provozní poruchy nebo po odpojení akumu-
látoru můžete posuvné střešní okno nebo výklopný
střešní poklop zavřít i mechanicky.
Po provozní poruše nebo přerušení napětí posuvné
střešní okno nově synchronizujte.

OteOtevření zatvření zatemnění a ocemnění a ochrhranné ranné roleolety proty proti hmti hmyzuyzu

Výklopný střešní poklop je vybaven krycím rámem
a integrovanou ochranou proti hmyzu. Krycí rám
lze za účelem čištění sejmout.
Posuvné střešní okno je vybaveno ochrannou role-
tou proti hmyzu1 a zatemňovací roletou2. U
posuvného střešního okna můžete vždy zavřít jen
jednu roletu.
# Uchopte roletu za rukojeť3 a zatlačte ji až na

doraz ve směru zavírání.
# Zatlačte rukojeť3 nahoru a vyvěste roletu.
# Přetáhněte roletu zpět k protějšímu konci

střešního rámu a uvolněte rukojeť3.

ZaZavření zatvření zatemnění a ocemnění a ochrhranné ranné roleolety proty proti hmti hmyzuyzu
# Uchopte rukojeť3 rolety a zatáhněte ji až k

protějšímu konci střešního rámu.
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# Zatlačte rukojeť3 u dorazu lehce dolů a uvol-
něte ji.
Roleta je zavěšena.

MecMechanickhanické zaé zavření posuvného svření posuvného střešního oknatřešního okna
% Vnitřní šestihran pro otevření posuvného střeš-

ního okna se nachází v pouzdře s doklady od
vozidla.

VVozidla s kozidla s kabinou typu ClassicSpace nebo Com-abinou typu ClassicSpace nebo Com-
pactpactSpaceSpace

# Vozidla s kabinou řidiče typu ClassicSpace:
sejměte krytku1.

# Vozidla s kabinou řidiče typu CompactSpace:
sejměte kryt2.

# Nasaďte klíč na vnitřní šestihrany3 skrz pří-
slušný otvor na přestavovací motor a otáčejte
jím doprava tak dlouho, až je posuvné střešní
okno zcela zavřené.

# Vozidla s kabinou řidiče typu ClassicSpace:
nasaďte krytku1.

# Vozidla s kabinou řidiče typu CompactSpace:
namontujte kryt2.

VVozidla s kozidla s kabinou řidiče typu BigSpace, Sabinou řidiče typu BigSpace, Strtream-eam-
Space nebo GigSpace nebo GigaSpaceaSpace

# Vytáhněte zatemnění2 za rukojeť až ke
středu střešního rámu.

# Otočte vodicí tyč1 rolety a vyjměte ji na
obou stranách z vedení rolety ve střešním
rámu.

# Opatrně přesuňte zatemnění2 zpět, až se
roleta zastaví, a nechte ho viset do kabiny
řidiče.

# Vyjměte ochrannou roletu proti hmyzu3, jak
je popsáno výše pro zatemnění2, z vedení
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rolety ve střešním rámu a nechte ji viset do
kabiny řidiče.

# V případě potřeby přitlačte rolety ke střešnímu
rámu a nasaďte klíč na vnitřní šestihrany5
otvorem4 na přestavovací motor.

# Otáčejte klíčem na vnitřní šestihrany5
doprava tak dlouho, až je posuvné střešní okno
zcela zavřené.

# Nasaďte vodicí tyč1 ochranné rolety proti
hmyzu3 do vedení rolety ve střešním rámu,
otočte tak, aby byla rovnoběžná s koncovou
polohou, a přesuňte roletu zpět do koncové
polohy.

# Nasaďte vodicí tyč zatemnění2 do vedení
rolety ve střešním rámu, otočte tak, aby byla
rovnoběžná s koncovou polohou, a přesuňte
zatemnění2 zpět do koncové polohy.

SyncSynchrhronizace posuvného sonizace posuvného střešního oknatřešního okna
Posuvné střešní okno nově synchronizujte po pře-
rušení napětí nebo tehdy, když se již neotevírá ply-
nule.
# Držte tak dlouho stisknuté tlačítko P, až je

posuvné střešní okno cca 3 sekundy zcela
zavřené.

MecMechanickhanické zaé zavření výklopného svření výklopného střešního pokloputřešního poklopu
% Plochý šroubovák (šířka čepele 4 mm) se

nachází v palubním nářadí.
VVozidla s kozidla s kabinou řidiče typu ClassicSpaceabinou řidiče typu ClassicSpace

# Sejměte krytku z otvoru1.
# Nasaďte plochý šroubovák2 skrz otvor1

na přestavovací motor a otáčejte jím doleva
tak dlouho, až je výklopný střešní poklop zcela
zavřený.

# Vložte krytku do otvoru1.

VVozidla s kozidla s kabinou řidiče typu BigSpace, Sabinou řidiče typu BigSpace, Strtream-eam-
Space nebo GigSpace nebo GigaSpaceaSpace
# Odstraňte kryt ze stropního obložení.

# Nasaďte plochý šroubovák4 skrz otvor3
na přestavovací motor a otáčejte jím doleva
tak dlouho, až je výklopný střešní poklop zcela
zavřený.
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OteOtevření a zavření a zavření svření střešního pokloputřešního poklopu

Střešní poklop můžete otevřít jednostranně
(vpředu nebo vzadu) nebo oboustranně (vpředu i
vzadu).
# Střešní poklop zatlačte u páček1 nahoru

nebo za něj zatáhněte dolů.

OteOtevření a zavření a zavření kvření kulatulatého sého střešního pokloputřešního poklopu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění nezajiště-
ným střešním poklopem

Otevřený střešní poklop se může v následují-
cích situacích samovolně zavřít:
R při nehodě
R při brzdění
R při prudké změně směru jízdy

# Otevřený střešní poklop vždy zajistěte.

Odjištění a oteOdjištění a otevírvíráníání

# Obě rukojeti1 a2 zatáhněte dolů.
# Otočte rukojetí1 doleva a rukojetí2

doprava.
Střešní poklop4 se zvedne nahoru.

# Střešní poklop4 posuňte až na doraz doleva
přes dosedací těsnění3.

# Páku5 otočte ve směru šipky až na doraz.
Jedou rukou přitom přidržujte střešní poklop,
aby nesklouzl zpátky.
Střešní poklop4 je tlačen na dosedací těs-
nění3 na střeše a je zajištěn.

ZaZavření a zavření a zajištěníjištění
# Páku5 otočte až na doraz ke střešnímu

poklopu4.
Střešní poklop4 je zajištěn a zvedá se smě-
rem nahoru.

# Střešní poklop4 zatáhněte až na doraz
doprava přes střešní otvor.

# Střešní poklop4 zatáhněte dolů za obě ruko-
jeti1 a2.

# Otočte rukojetí1 doprava a rukojetí2
doleva.
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Zasunutí a vyZasunutí a vysunutí sluneční rsunutí sluneční roleoletyty

VyVysunutí sluneční rsunutí sluneční roleoletyty

V následujících případech provede sluneční roleta
referenční jízdu a kompletně se zasune:
R když bylo přerušeno napájení, např. po pro-

vozní poruše nebo výměně akumulátoru
R když je vozidlo vystaveno příliš vysokému zatí-

žení, např. v důsledku výmolu

# Klikněte krátce na tlačítko §.
Sluneční roleta se vysune až do koncové
polohy.

nebo
# Podržte stisknuté tlačítko § tak dlouho,

dokud sluneční roleta nedosáhne požadované
polohy.

Zasunutí sluneční rZasunutí sluneční roleoletyty
# Klikněte krátce na tlačítko ¦.

Sluneční roleta se zasune až do koncové
polohy.

nebo
# Podržte stisknuté tlačítko ¦ tak dlouho,

dokud sluneční roleta nedosáhne požadované
polohy.

% Dojde-li k poruše a stisknete tlačítko, provede
sluneční roleta referenční jízdu. Sluneční
roleta se posouvá, pomaleji než v normálním
režimu, do horní koncové polohy. Potom může
být sluneční roleta obsluhována opět nor-
málně.

# PPokokud byud byla rla refefererenční jízda přerenční jízda přerušena:ušena: stisk-
něte tlačítko § a potom ihned tlačítko
¦. Sluneční roleta se posune do horní kon-
cové polohy.
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PPokynokyny k sedadlůmy k sedadlům

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody způsobené
nastavováním vozidla za jízdy

Zejména v následujících situacích můžete ztra-
tit kontrolu nad vozidlem:
R Pokud během jízdy nastavujete sedadlo

řidiče, volant nebo zrcátko.
R Pokud si za jízdy zapínáte bezpečnostní

pás.

# Před nastartováním vozidla: nastavte
sedadlo řidiče, volant nebo zrcátko a
zapněte si bezpečnostní pás.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přiskřípnutí při
nastavování sedadla

Když nastavujete sedadlo, můžete zaklínit sebe
nebo cestujícího ve vozidle, např. do vodicí
kolejnice sedadla.
# Zajistěte, aby se při nastavování sedadla

nenacházela žádná část těla v prostoru
pohybu sedadla.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu nebo ohrožení
života kvůli nesprávné poloze sedadla

Pokud není opěradlo v téměř vzpřímené poloze,
neposkytuje bezpečnostní pás určenou
zádržnou ochranu.
Zejména můžete pod bezpečnostním pásem
proklouznout a přitom se zranit.
# Před začátkem jízdy nastavte sedadlo do

správné polohy.
# Vždy dbejte na to, aby se opěradlo

nacházelo v téměř vzpřímené poloze a
ramenní pás vedl přes střed ramene.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli nezaji-
štěnému sedadlu řidiče

Sedadlo řidiče se může během jízdy neočeká-
vaně pohnout.
Tím můžete ztratit kontrolu nad vozidlem.
# Než vozidlo nastartujete, vždy se ujistěte,

že je sedadlo řidiče zajištěné.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí sevření v důsledku
nedostatečného prostoru pro odpružené
sedadlo

Když není k dispozici dostatek prostoru, může
dojít k sevření částí těla mezi volantem a
odpruženým sedadlem.
# Dbejte na dostatek volného prostoru

mezi volantem a odpruženým sedadlem.
# Před vystupováním spusťte odpružené

sedadlo úplně dolů.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při stisknutí
pružicího měchu dovnitř

Pokud stiskněte pružicí měch odpruženého
sedadla dovnitř, můžete si přivřít ruku.
# Netlačte pružicí měch směrem dovnitř.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození sedadel a vyhří-
vání sedadla tekutinami, ostrými předměty
nebo izolujícími materiály

Pro zamezení poškozením sedadel a vyhřívání
sedadla dodržujte následující pokyny:
# Nevylévejte na sedadla žádné tekutiny.

Pokud dojde k vylití tekutiny na sedadla,
co možná nejrychleji je vysušte.

# Pokud jsou potahy sedadel vlhké nebo
mokré, nezapínejte vyhřívání sedadla.
Nepoužívejte vyhřívání sedadla k vysu-
šení sedadel.

# Čistěte potahy sedadel podle doporu-
čení, viz kapitola „Čistění a péče“.

# Nepřepravujte na sedadlech žádné těžké
předměty. Neodkládejte na sedadla špi-
čaté předměty, jako např. nože, hřebíky
nebo nástroje. Používejte sedadla pokud
možno pouze pro osoby.

# Nezakrývejte sedadla za provozu vyhří-
vání sedadel izolačním materiálem, např.
dekami, kabáty, taškami, ochrannými
potahy, dětskými sedačkami nebo pod-
kládacími sedáky.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození sedadel před-
měty v kabině řidiče

Dbejte na to, aby sedadla v kabině řidiče
neblokovaly žádné předměty.
Jinak by mohlo dojít k poškození sedadel.
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# Oblast pro nastavení sedadel nechte vol-
nou.

Vaše sedadlo musí být nastaveno tak, abyste mohli
správně vést bezpečnostní pás. Dodržujte přitom
následující body:
R Nastavte opěradlo sedadla do téměř vzpřímené

polohy a seďte téměř vzpřímeně. Nejezděte s
opěradlem sedadla silně skloněným dozadu.
R Vaše paže by měly být v mírném úhlu k volantu.
R Vyvarujte se poloh sedadel, které ovlivňují

správné vedení bezpečnostního pásu. Ramenní
část bezpečnostního pásu musí vždy vést přes
střed ramene a dobře přiléhat k trupu. Dvoubo-
dový bezpečnostní pás musí vždy co nejníže
přiléhat k pánvi, tzn. v úrovni kyčlí.
R Udržujte takový odstup od pedálů, abyste je

mohli dobře sešlápnout.
R Dbejte na to, aby byl zajištěn nejlepší možný

výhled na bezprostřední okolí vozidla přes čelní
okno a boční okna a také prostřednictvím
zrcátek nebo displejů kamery vnějšího elektro-
nického zpětného zrcátka. Případně upravte
příslušným způsobem výšku sedadla.

Rovněž dodržujte bezpečnostní pokyny k ochran-
nému potenciálu airbagu (/ Strana 41) a dětem
ve vozidle (/ Strana 42).
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno odpruženým seda-
dlem, použijte při vystupování vždy pomoc při
nastupování a vystupování.
K ovládání odpruženého sedadla musí být ve vzdu-
chotlaké soustavě Vašeho vozidla zásobní tlak
minimálně 700 kPa (7 barů, 100 psi).
Nepoužívejte sedadlo jako podpůrné stupátko,
např. k dosažení horního lůžka.
Sedadlo s integrovaným bezpečnostním pásem je
součást důležitá z hlediska bezpečnosti a
zádržného systému. Přečtěte si k tomu bezpeč-
nostní pokyny k „Bezpečnosti cestujících“
(/ Strana 38).
Informace o čistění sedadel najdete v části
„Čistění a péče“ (/ Strana 289).
Práce na sedadlech nechte vždy provádět v kvali -
kovaném servisu.

OvOvládání sedadlaládání sedadla

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody způsobené
nastavováním vozidla za jízdy

Zejména v následujících situacích můžete ztra-
tit kontrolu nad vozidlem:
R Pokud během jízdy nastavujete sedadlo

řidiče, volant nebo zrcátko.
R Pokud si za jízdy zapínáte bezpečnostní

pás.

# Před nastartováním vozidla: nastavte
sedadlo řidiče, volant nebo zrcátko a
zapněte si bezpečnostní pás.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Přehřívání vyhřívání sedadla

Při přehřátí vyhřívání/větrání sedadla automa-
ticky nevypne.
Dodržujte následující pokyny, jinak může dojít
k poškození vyhřívání/odvětrání sedadla:
# Neodkládejte na sedadlo žádné před-

měty.
# Nezakrývejte sedadlo např. ručníkem

nebo polštářem.
# Když sedadlo spolujezdce není obsazené,

vypněte vyhřívání a větrání na sedadle
spolujezdce.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození hlavové části
spodního lůžka

# Při nastavování podélného nastavení
sedadla dbejte na to, aby byla hlavová
část spodního lůžka spuštěna úplně dolů.
Jinak může hlavová část narazit do lůžka
a obě součásti se mohou poškodit.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození odpruženého
sedadla

Dbejte na to, aby se odpružené sedadlo mohlo
pohybovat. Zejména dbejte na to, aby zámek
lůžka neodíral zadní stranu sedadla.
# Zámek lůžka uložte např. pod matraci

tak, aby neodíral zadní stranu odpruže-
ného sedadla.
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SSttatickatické sedadlo, sé sedadlo, střední sedadlo a odprtřední sedadlo a odpruženéužené
sedadlo stsedadlo standarandardní/kdní/komfomforortní/vtní/ventiloventilovanéané

# Dodržujte upozornění k sedadlům
(/ Strana 58).

# Při nastavování sedadel dbejte na dostatečně
volný prostor, zejména za sedadlem.

# NNastavastavení horení horní čásní části opěrti opěradla:adla:
R Vytáhněte páčku1 na zadní straně opěra-

dla nahoru a držte ji.
R Nastavte horní část opěradla do požado-

vané polohy.
# Sklopení opěrSklopení opěradla:adla: vytáhněte za páčku2

nahoru a opěradlo sklopte dopředu nebo zpět.
# NNastavastavení polštení polštáře pod šíji:áře pod šíji:
R Stiskněte druky na gumových pásech a

podržte je stisknuté.
R Nastavte polštář pod šíji3 podle tělesné

výšky do příslušné výšky.
# NNastavastavení výšky bezpečnosení výšky bezpečnostního pásu:tního pásu:
R Stiskněte a držte tlačítko na vodítku pásu
4.
R Nastavte vodítko pásu4 do příslušné

výšky podle tělesné výšky.
# NNastavastavení lokeení loketníctních opěrh opěrek:ek:

R Vyklopte loketní opěrky5 nahoru.
R Pomocí otočného kolečka na spodní straně

nastavte sklon loketních opěrek sedadla
5.

# NNastavastavení tlumiče kmitů:ení tlumiče kmitů: nastavte tlumič kmitů
pákou6 po krocích tak, aby sedadlo nepro-
pružilo až na doraz.

# NNastavastavení hloubky sedákení hloubky sedáku:u:
R Vytáhněte páčku7 nahoru a podržte ji.
R Uveďte sedák posunutím dopředu/dozadu

do požadované polohy.
# ZaZajištění blokovjištění blokování odprání odpružení sedadel:užení sedadel: nastavte

páčku8 nahoru.
Odpružení sedadla se zajistí a je blokováno.

# UvUvolnění blokovolnění blokování odprání odpružení sedadla:užení sedadla: nastavte
páčku8 dolů.
Sedadlo může pružit.

# PPoužívoužívání pomoci při nasání pomoci při nastupovtupování a vysání a vystupo-tupo-
vvání:ání:
R Stiskněte tlačítko9. Sedadlo se zcela

spustí dolů.
R Stiskněte tlačítko9. Sedadlo se posune

do naposledy nastavené výšky.
# NNastavastavení sklonu sedadla:ení sklonu sedadla:
R Zatlačte páčkuA dolů a podržte ji.
R Uveďte sedák nebo opěradlo zatížením/

odlehčením do požadované polohy.
# NNastavastavení opěrení opěradla sedadla:adla sedadla:
R Odlehčete opěradlo.
R Vytáhněte páčkuA nahoru a podržte ji.
R Uveďte opěradlo sedadla zatížením/odleh-

čením do požadované polohy.
# NNastavastavení výšky sedadla:ení výšky sedadla: vytáhněte páčkuB

o jeden stupeň nahoru anebo ji zatlačte dolů.
Sedadlo se o jeden stupeň zvedne nebo spustí
dolů.

# Zapnutí vyhřívZapnutí vyhřívání sedadla:ání sedadla: stiskněte spínačC
nahoře (první stupeň vyhřívání) nebo dole
(druhý stupeň vyhřívání).

# VVypnutí vyhřívypnutí vyhřívání sedadla:ání sedadla: stiskněte tlačítkoC
do střední polohy.

# Zapnutí odvětrZapnutí odvětrání sedadla:ání sedadla: otočte regulátor
ventilátoru sD z polohy g dolů.
Množství vzduchu se zvyšuje ve třech stupních.

# VVypnutí odvětrypnutí odvětrání sedadla:ání sedadla: otočte regulátor
ventilátoru sD zcela nahoru.

# PPodélné nastavodélné nastavení sedadla:ení sedadla:
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R Vytáhněte páčkuE nahoru a podržte ji.
R Uveďte sedadlo posunutím dopředu/

dozadu do požadované polohy.
R Uvolněte páčkuE.
R Posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu, až

se slyšitelně zajistí.
# NNastavastavení do klidovení do klidové polohyé polohy::
R Vytáhněte páčkuE nahoru a podržte ji.
R Sedadlo posuňte dozadu až na doraz.
R Zároveň táhněte páčkuF nahoru a seda-

dlo posuňte přes aretovanou polohu dále
dozadu do klidové polohy.
R Uvolněte páčkyE aF.

Nastavením v podélném směru můžete sedadlo
opět posunout do polohy pro jízdu a zajistit jej.

% Pomocí masážní funkce můžete předejít
únavě.

# Zapnutí/vypnutí masážní funkce:Zapnutí/vypnutí masážní funkce: stiskněte tla-
čítkoG.
Když je zapnutá masážní funkce, cítíte
v bederní oblasti opěradla vlnění, probíhající
střídavě nahoru a dolů. Jednotlivé vzduchové
polštáře v opěradle sedadla budou po dobu asi
deseti minut postupně plněny vzduchem a opět
vypouštěny.

% Pro podepření bederní páteře můžete přizpů-
sobit klenutí opěradla (bederní opěrka) a boční
kontury.

# NNastavastavení kení konturontury opěry opěradla:adla: stiskněte horní
nebo dolní část tlačítkaK.
Nastavení horní kontury opěradla bude výra-
znější nebo méně výrazné.

# Stiskněte horní nebo dolní část tlačítkaI.
Nastavení spodní kontury opěradla bude výra-
znější nebo méně výrazné.

# Stiskněte tlačítkoH.
Boční kontura bude výraznější.

# Stiskněte tlačítkoJ.
Boční kontura bude méně výrazná.

FFunkční sedadlounkční sedadlo

# Dodržujte upozornění k sedadlům
(/ Strana 58).

# NNastavastavení lokeení loketníctních opěrh opěrek:ek:
R Vyklopte loketní opěrky1 nahoru.
R Pomocí otočného kolečka na spodní straně

nastavte sklon loketních opěrek1.
# NNastavastavení opěrení opěradla sedadla:adla sedadla:
R Odlehčete opěradlo.
R Vytáhněte páčku3 nahoru a podržte ji.
R Uveďte opěradlo sedadla zatížením/odleh-

čením do požadované polohy.
# VVyklopení sedákyklopení sedáku nahoru nahoru:u: vyklopte sedák2

nahoru, až se zajistí.
# Sklopení sedákSklopení sedáku dolů:u dolů:
R Zatlačte sedák2 proti opěradlu a odji-

stěte jej.
R Sklopte sedák2 dolů.

LůžkLůžka v ka v kabině řidiče Labině řidiče L
Přehled lůžekPřehled lůžek

V kabině řidiče L mohou být instalována následující
lůžka:
R Horní lůžko úzké/široké (/ Strana 62)
R Horní lůžko (přepravník automobilů se dvěma

lůžky)(/ Strana 62)
R Horní sklápěcí lůžko (/ Strana 62)
R Spodní lůžko (/ Strana 63)
R Kombinace sedadla a lůžka (/ Strana 64)
R Koncepce SoloStar (/ Strana 66)
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InfInforormace k pomoci při nasmace k pomoci při nastupovtupováníání

Použijte plochu na středové konzole jako pomoc
při nastupování pro horní lůžko.

Sklopení/vyklopení horSklopení/vyklopení horního lůžkaního lůžka

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění a smrti v
důsledku používání lůžka během jízdy

Pokud se cestující ve vozidle během jízdy
zdržují na lůžku, nemohou se připoutat.
# Používejte lůžko, pouze když je vozidlo

odstavené.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození lůžka a sedadel

Ujistěte se, že lůžko při vyklápění i sklápění
nenaráží na sedadla.
Jinak by mohlo dojít k poškození obou sou-
částí.
# Sklopte opěradlo u sedadla řidiče a spo-

lujezdce dopředu nebo posuňte sedadla
dále dopředu.

HorHorní lůžkoní lůžko

Stojí-li vozidlo ve stoupání nebo v klesání, můžete
horní široké lůžko uvést do vodorovné polohy.

# Opěradla sedadel řidiče a spolujezdce posuňte
dopředu nebo je sklopte.

# V případě potřeby posuňte sedadlo řidiče a
spolujezdce dostatečně dopředu.

# Sklopení a nastavSklopení a nastavení sklonu:ení sklonu: stiskněte a
podržte uvolňovací tlačítka2.

# Lůžko odklopte.
# Lůžko srovnejte pomocí trubicové libely

v držáku3 do vodorovné polohy a upravte
sklon lůžka.
Pro úplné vyrovnání lůžka posunujte držák3
podél rámu lůžka. Držák3 můžete také dole
vypojit a napojit opět na druhé straně lůžka.

# Uvolněte uvolňovací tlačítka2.
Upevňovací pásy1 se automaticky zajistí a
lůžko bude zajištěno v tomto sklonu.

# VVyklopení lůžkyklopení lůžka nahora nahoru:u: vyklopte lůžko nahoru
až na doraz.

Sklopení horSklopení horního lůžkního lůžka dolů (přepraa dolů (přepravník autvník automo-omo-
bilů)bilů)
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# Opěradla sedadel řidiče a spolujezdce posuňte
dopředu nebo je sklopte.

# V případě potřeby posuňte sedadlo řidiče a
spolujezdce dostatečně dopředu.

# Lůžko lehce nadzvedněte, přidržte ho a stisk-
něte uvolňovací tlačítka na obou zámcích pásů
2.

# Vytáhněte jazýčky zámku1 upevňovacích
pásů z obou zámků bezpečnostních pásů2.

# Lůžko odklopte.

VVyklopení horyklopení horního lůžkního lůžka nahora nahoru (přeprau (přepravník autvník auto-o-
mobilů)mobilů)
# Vyklopte lůžko nahoru a přidržte je.
# Zatlačte jazýčky zámku1 upevňovacích pásů

do zámků bezpečnostních pásů2 a slyšitelně
je zajistěte.

Přiklopení/odklopení spodního lůžkaPřiklopení/odklopení spodního lůžka

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození lůžka a sedadel

Ujistěte se, že lůžko při vyklápění i sklápění
nenaráží na sedadla.
Jinak by mohlo dojít k poškození obou sou-
částí.
# Sklopte opěradlo u sedadla řidiče a spo-

lujezdce dopředu nebo posuňte sedadla
dále dopředu.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození lůžka nebo jiných
součástí

Pokud lůžko není při nehodě sklopené dolů,
mohou se z úchytů na stěně uvolnit přidržovací
pryže.
Lůžko se sklopí dolů a může dojít k jeho poško-
zení nebo k poškození jiných součástí.
# Před zahájením jízdy sklopte lůžko dolů.

PřiklopeníPřiklopení

# Opěradla sedadel řidiče a spolujezdce posuňte
dopředu nebo je sklopte.

# V případě potřeby posuňte sedadlo řidiče a
spolujezdce dostatečně dopředu.

# Mechanismus pro výškové nastavení opěradla
lůžka uveďte do nejnižší polohy.

# Lůžko přiklopte, zatlačte je proti zadní stěně a
držte je v této poloze.

# U obou nástěnných úchytů s přidržovací pryží
postupně zatlačte1 na víko2, až se při-
držovací pryž1 zajistí.

NNastavastavení náklonu lůžkaení náklonu lůžka
# Pro uvedení lůžka do kolmé polohy zatáhněte

za poutko4.
# Pro změnu sklonu zatlačte sponu3 nahoru a

uveďte lůžko do požadované polohy.

OdklopeníOdklopení
# Zatlačte lůžko proti zadní stěně a držte je v této

poloze.
# Zatlačte víko2 dozadu.
# Obě přidržovací pryže1 vyvěste z nástěnných

úchytů.
# Lůžko odklopte.

NNapnutí bezpečnosapnutí bezpečnostní sítětní sítě

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění a smrti v
důsledku používání lůžka během jízdy

Pokud se cestující ve vozidle během jízdy
zdržují na lůžku, nemohou se připoutat.
# Používejte lůžko, pouze když je vozidlo

odstavené.
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& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění při zdržování
se na lůžku

Cestující může z lůžka spadnout a zranit se.
# Pokud se zdržujete na lůžku, používejte

vždy bezpečnostní síť.

Spodní lůžko používejte za jízdy pouze s bezpeč-
nostní sítí. Před použitím lůžka si prostudujte
zákonné předpisy země, ve které se právě nachá-
zíte.
# Před jízdou zavěste bezpečnostní síť2 do

třmenu1 na stropě kabiny řidiče.
% Jestliže se na spodním lůžku nenachází žádná

osoba, uložte bezpečnostní síť pod lůžko.
Zavěste karabinu do příslušného poutka na
levém okraji bezpečnostní sítě.

NNastavastavení mecení mechanismu prhanismu pro výškovo výškovou rou regulaci opě-egulaci opě-
rradlaadla
Vozidla se (sníženým) spodním lůžkem nejsou
vybavena výškovou regulací opěradla.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození výškové regulace
opěradla a sedadel

Pokud je výšková regulace opěradla vyklopená
nahoru a sedadlo posunete dozadu, mohou se
oba díly poškodit.
# Při vracení sedadla zpět dbejte na to, aby

byla výšková regulace opěradla ve spodní
poloze.

# Před vyklopením výškové regulace opěra-
dla posuňte sedadlo úplně dopředu nebo
opěradlo sklopte dopředu.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození lůžka nebo
výškové regulace opěradla

Pokud položíte předměty pod vyklopenou
výškovou regulaci opěradla, mohou se součásti
při sklopení výškové regulace opěradla dolů
poškodit.
# Pod vyklopenou výškovou regulaci opěra-

dla nepokládejte žádné předměty.

Výškovou regulaci opěradla zatěžujte maximálně
50 kg.
# Vytáhněte mechanismus pro výškovou regulaci

opěradla uchopením za textilní poutko1 a
zajistěte jej.

# PrPro uvo uvedení do vedení do vodoroodorovné polohyvné polohy:: zvedněte
mechanismus pro výškovou regulaci opěradla
uchopením za textilní poutko1 nad nejvyšší
polohu a spusťte jej dolů do nejnižší polohy.

UUpozorpozornění knění ke ke kombinacím sedadla/lůžkaombinacím sedadla/lůžka

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění a ohrožení
života v důsledku používání lůžka během
jízdy

Cestující ve vozidle zdržující se na lůžku
nemůže být zadržen.
# Používejte lůžko, pouze když je vozidlo

odstavené.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění při zdržování
se na lůžku

Cestující může z lůžka spadnout a zranit se.
# Pokud se zdržujete na lůžku, používejte

vždy bezpečnostní síť.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění nebo ohro-
žení života v důsledku nezaaretovaného
sedáku

Sedák se může pohybovat.

6464 Pracoviště řidiče



Bezpečnostní pás nemůže chránit podle před-
pokladu.
# Před jízdou se vždy ujistěte, že je sedák

zaaretovaný v poloze sedadla.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při odklo-
pení a sklopení opěradla sedadla

Při odklápění či sklápění opěradla můžete při-
vřít sebe nebo jiné cestující ve vozidle.
# Ujistěte se, že se v oblasti vyklápění a

sklápění opěradla sedadla nenachází
žádné předměty ani osoby.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při vyklá-
pění a sklápění padajícím opěradlem seda-
dla

Pokud při vyklápění nebo sklápění nedržíte
opěradlo sedadla pevně, spadne dolů.
Může narazit do cestujících ve vozidle a sevřít
části těla.
# Při vyklápění nebo sklápění opěradlo

sedadla vždy pevně držte.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí sevření při vytaho-
vání sedáku

Při vytahování sedáku můžete sevřít sebe nebo
jiné cestující ve vozidle mezi rámem sedadla a
sedákem.
Ujistěte se, že při vytahování sedáku nemá
nikdo žádnou část těla v oblasti pohybu
sedáku.

Bezpečnostní síť na horním lůžku neslouží jako
zádržný systém, který by umožňoval používání
lůžka během jízdy.
Kombinace sedadla a lůžka není vhodná pro dětské
zádržné systémy. Dětský zádržný systém instalujte
pouze na sedadlo spolujezdce. Dodržujte bezpeč-
nostní pokyny v části „Děti ve vozidle“
(/ Strana 42).

VVyklopení/sklopení horyklopení/sklopení horního lůžkaního lůžka

VVyklopení opěryklopení opěradla sedadla do polohadla sedadla do polohy leženíy ležení

# Vyvěste upevňovací pásy1 vpravo a vlevo
z opěradla sedadla2.

# Vyklopte opěradlo sedadla2 nahoru.
# Sklopte opěradlo sedadla2 do vodorovné

polohy a podržte jej.
# Zasuňte jazýčky zámku bezpečnostního pásu
4 do zámků bezpečnostních pásů3 vpravo
a vlevo.

Sklopení opěrSklopení opěradla do polohadla do polohy pry pro sezenío sezení
# Mírně nadzvedněte opěradlo sedadla2,

podržte a stiskněte uvolňovací tlačítka5
zámků bezpečnostních pásů3 vpravo a vlevo.

# Vyklopte opěradlo sedadla2 mírně nahoru.
# Sklopte lůžko dolů až k zadní stěně.
# Zavěste upevňovací pásy1 vlevo a vpravo na

opěradle sedadla2.
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VVyysunutí nebo zasunutí spodního lůžkasunutí nebo zasunutí spodního lůžka

# VVytytažení sedákažení sedáku do polohu do polohy lůžky lůžka:a: vytáhněte
sedák pomocí poutka3 směrem dopředu.

# Držáky2 zavěste do západek1.
# Zasunutí sedákZasunutí sedáku do polohu do polohy sedadla:y sedadla: sedák nad-

zvedněte za poutko3 a posuňte jej směrem
dozadu.

KKoncepce SoloStoncepce SoloStarar
PPoužívoužívání sedadla spolujezdce a sklopného stání sedadla spolujezdce a sklopného stolkuolku

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu při vyklope-
ném sklopném stolku

Cestující ve vozidle mohou narazit do sklop-
ného stolku a zranit se.
# Před každou jízdou sklopný stolek

sklopte.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění nezajiště-
nými předměty ve vozidle

Pokud jsou předměty, zavazadla nebo náklad
nedostatečně zajištěny, nebo nejsou zajištěny
vůbec, mohou sklouznout, převrátit se nebo se
vymrštit a narazit tak do cestujících ve vozidle.
Hrozí nebezpečí poranění, obzvláště při
brzdných manévrech nebo náhlé změně směru!
# Předměty ukládejte vždy tak, aby se

nemohly vymrštit.
# Zajistěte před jízdou předměty, zavazadla

nebo náklad proti sklouznutí nebo převrá-
cení.

# Volně ložené předměty uložte před jízdou do
úložných prostor a úložných boxů
(/ Strana 97).

1 Obytný kout
2 Sklopný stolek

# NNastavastavení opěrení opěrky hlaky hlavyvy:: vytáhněte opěrku hlavy
nahoru nebo ji zatlačte dolů, až se dosáhne
požadované výšky.

# DemontDemontáž opěráž opěrky hlaky hlavy:vy: vytáhněte opěrku
hlavy silně směrem nahoru.

Sklopení sklopného stSklopení sklopného stolkolku dolůu dolů

# Opěrku3 sklopného stolku2 vyklopte a zaji-
stěte ji.

# Vyvěste přidržovací pryž5 na sklopném
stolku2.

# Sklopte sklopný stolek2 dolů.
# Podpěru3 umístěte do vybrání4 na bočním

obložení zásuvkového kontejneru.
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Sklopení sklopného stSklopení sklopného stolkolku nahoruu nahoru
# Sklopný stolek2 vyklopte nahoru a přidržo-

vací pryž5 zavěste za sklopný stolek2.
# Podpěru3 sklopte.

Sklopení/vyklopení lůžkaSklopení/vyklopení lůžka

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění a smrti v
důsledku používání lůžka během jízdy

Pokud se cestující ve vozidle během jízdy
zdržují na lůžku, nemohou se připoutat.
# Používejte lůžko, pouze když je vozidlo

odstavené.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození lůžka a sedadel

Ujistěte se, že lůžko při vyklápění i sklápění
nenaráží na sedadla.
Jinak by mohlo dojít k poškození obou sou-
částí.
# Sklopte opěradlo u sedadla řidiče a spo-

lujezdce dopředu nebo posuňte sedadla
dále dopředu.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození výškové regulace
opěradla a sedadel

Pokud je výšková regulace opěradla vyklopená
nahoru a sedadlo posunete dozadu, mohou se
oba díly poškodit.
# Při vracení sedadla zpět dbejte na to, aby

byla výšková regulace opěradla ve spodní
poloze.

# Před vyklopením výškové regulace opěra-
dla posuňte sedadlo úplně dopředu nebo
opěradlo sklopte dopředu.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození lůžka nebo
výškové regulace opěradla

Pokud položíte předměty pod vyklopenou
výškovou regulaci opěradla, mohou se součásti
při sklopení výškové regulace opěradla dolů
poškodit.
# Pod vyklopenou výškovou regulaci opěra-

dla nepokládejte žádné předměty.

# Vyklopte sklopný stolek2 nahoru, přidržovací
pryž zavěste za sklopný stolek2 a sklopte
podpěru.

# Zatáhněte za textilní poutko3 na sedadle
spolujezdce1. Opěradlo sedadla spolujezdce
je odblokováno.

# Sklopte opěradlo sedadla dolů.

Sklopení lůžkSklopení lůžka dolůa dolů

Před použitím lůžka během jízdy dbejte zákonných
předpisů země, ve které se právě nacházíte. Pokud
používáte lůžko během jízdy, napněte bezpečnostní
síť.
% Informace k napnutí bezpečnostní sítě a nasta-

vení hlavové části najdete v části „Spodní
lůžko“ (/ Strana 63).

# Lůžko4 tlačte proti zadní stěně.
# Držte stlačené zajištění6.
# Přidržovací pryž5 vyvěste z úchytu na stěně.
# Sklopte lůžko dolů4.
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VVyklopení lůžkyklopení lůžka nahorua nahoru
# Hlavovou část lůžka uveďte do nejnižší polohy.
# Vyklopte lůžko4 směrem nahoru a zatlačte

jej proti zadní stěně.
# Přidržovací pryž zatlačte5 proti blokování6

a zavěste ji za úchyt na stěně.
# Opěradlo sklápějte zpět, až se zajistí.

LůžkLůžka v ka v kabině řidiče Mabině řidiče M
Přehled lůžek v kPřehled lůžek v kabině řidiče typu Mabině řidiče typu M

V kabině řidiče typu M mohou být zabudována
následující lůžka:
R čalouněné standardní spodní lůžko / odkládací

prostor(/ Strana 68)
R spodní dělené standardní lůžko(/ Strana 68)

PPoužívoužívání čalouněného stání čalouněného standarandardního spodníhodního spodního
lůžklůžka / úložného pra / úložného prostostoruoru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění a ohrožení
života v důsledku používání lůžka během
jízdy

Cestující ve vozidle zdržující se na lůžku
nemůže být zadržen.
# Používejte lůžko, pouze když je vozidlo

odstavené.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození lůžek a sedadel v
důsledku sklopení lůžka

Dbejte na to, aby při vyklápění nahoru a sklá-
pění dolů lůžko nenaráželo do sedadel.
Jinak by mohlo dojít k poškození obou sou-
částí.
# Sklopte opěradlo u sedadla řidiče a spo-

lujezdce dopředu nebo posuňte sedadla
dále dopředu.

Odklopení lůžkOdklopení lůžka dolůa dolů

# Vozidla se standardním spodním lůžkem: opě-
radla sedadel řidiče a spolujezdce sklopte
dopředu.

# V případě potřeby posuňte sedadlo řidiče a
spolujezdce dostatečně dopředu.

# Lůžko tlačte proti zadní stěně a držte ho.
# Otočte hák1 o 90° a vyvěste ho z úchytů na

stěně2.
# Lůžko odklopte.

Přiklopení lůžkPřiklopení lůžka nahorua nahoru
# Lůžko přiklopte nahoru, zatlačte ho proti zadní

stěně a držte ho.
# Otočte hák1 o 90° a zavěste ho do úchytů

na stěně2.

PPoužívoužívání stání standarandardního spodního lůžkdního spodního lůžka (děleného)a (děleného)

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění a ohrožení
života v důsledku používání lůžka během
jízdy

Cestující ve vozidle zdržující se na lůžku
nemůže být zadržen.
# Používejte lůžko, pouze když je vozidlo

odstavené.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození lůžek a sedadel v
důsledku sklopení lůžka

Dbejte na to, aby při vyklápění nahoru a sklá-
pění dolů lůžko nenaráželo do sedadel.
Jinak by mohlo dojít k poškození obou sou-
částí.

6868 Pracoviště řidiče



# Sklopte opěradlo u sedadla řidiče a spo-
lujezdce dopředu nebo posuňte sedadla
dále dopředu.

Odklopení lůžkOdklopení lůžka dolůa dolů

# Lůžko tlačte proti zadní stěně a držte ho.
# Otočte háky1 o 90° a vyvěste je z úchytů na

stěně2.
# Posuňte zajišťovací jezdec5 dolů.

Části lůžka vpředu4 a vzadu3 již nejsou
zajištěné.

# Lůžko odklopte.
# Hák1 vtlačte mezi části polstrování.

Přiklopení lůžkPřiklopení lůžka nahorua nahoru
# Lůžko přiklopte nahoru, zatlačte ho proti zadní

stěně a držte ho.
# Otočte háky1 o 90° a zavěste je do úchytů

na stěně2.
# Tlačte přední část lůžka4 proti zadní části
3, až se zajišťovací jezdec5 zajistí.

NNastavastavení multifunkčního vení multifunkčního volantuolantu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody způsobené
nastavováním vozidla za jízdy

Zejména v následujících situacích můžete ztra-
tit kontrolu nad vozidlem:
R Pokud za jízdy nastavujete sedadlo řidiče,

opěrku hlavy, volant nebo zrcátko.
R Pokud si za jízdy zapínáte bezpečnostní

pás.

# Před nastartováním vozidla: nastavte
zejména sedadlo řidiče, opěrku hlavy,

volant a zrcátko a zapněte si bezpeč-
nostní pás.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při odjiště-
ném volantu

Při odjištěném volantu během jízdy může dojít
k jeho nečekanému přestavení.
# Před jízdou se ujistěte o zajištění volantu.
# Nikdy neprovádějte odjištění volantu

během jízdy.

PředpokladyPředpoklady
R Je k dispozici dostatek zásobního tlaku.
R Vozidlo stojí.
R Parkovací brzda je zabrzděna.

Dodržujte při nastavení volantu následující:
R Posuňte nejprve sedadlo do správné polohy

(/ Strana 58).
R Nastavte sklon volantu do co nejnižší polohy.
R Po nastavení volantu prověřte volnost pohybu a

snadnou ovladatelnost.

Odjištění sloupku řízení v prostoru pro nohy řidiče

# Šlápněte na tlačítko1 a podržte jej sešláp-
nuté.
Sloupek řízení je odjištěný.

# Nastavte výšku a sklon multifunkčního volantu.
# Sejměte nohu z tlačítka1.

Sloupek řízení je zajištěný.

Pracoviště řidiče 6969



Vnější zpětná zrVnější zpětná zrcátkacátka
NNastavastavení vnějšícení vnějších zpětných zpětných zrh zrcátcátekek

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody způsobené
nastavováním vozidla za jízdy

Zejména v následujících situacích můžete ztra-
tit kontrolu nad vozidlem:
R Pokud za jízdy nastavujete sedadlo řidiče,

opěrku hlavy, volant nebo zrcátko.
R Pokud si za jízdy zapínáte bezpečnostní

pás.

# Před nastartováním vozidla: nastavte
zejména sedadlo řidiče, opěrku hlavy,
volant a zrcátko a zapněte si bezpeč-
nostní pás.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při používání
vnějšího zpětného zrcátka z důvodu
nesprávného odhadu vzdálenosti

Vnější zpětná zrcátka zobrazují zmenšeně.
Viditelné objekty jsou ve skutečnosti blíže, než
se zdá.
# Proto vždy zjistěte skutečný odstup od

ostatních účastníků silničního provozu
ohlédnutím přes rameno.

Pole spínačů ve dveřích řidiče
1 | Levé vnější zpětné zrcátko
2 ~ Pravé vnější zpětné zrcátko
3 Í Nastavení vnějších zpětných zrcátek
4 Ï Poloha vnějšího zpětného zrcátka pro

manévrování

Nastavte manuálně manévrovací zrcátko, zpětné
zrcátko pro najíždění k rampě a širokoúhlé zrcátko.
V poloze pro manévrování směřuje vnější zpětné

zrcátko na straně spolujezdce tak daleko do pro-
storu od vozidla, že můžete při manévrování kon-
trolovat přívěs/návěs. Když je vnější zpětné
zrcátko v poloze pro manévrování, lze nastavit hori-
zontální vnější zpětné zrcátko.
# Zapněte vozidlo.
# NNastavastavení vnějšího zpětného zrení vnějšího zpětného zrcátkcátka:a: stiskněte

tlačítko | pro levé vnější zpětné zrcátko
nebo tlačítko ~ pro pravé vnější zpětné
zrcátko.
Kontrolka v tlačítku se rozsvítí.

# Zatlačte tlačítko Í dopředu nebo dozadu,
doprava nebo doleva, dokud nebudou vnější
zpětná zrcátka správně nastavena.

# PřestavPřestavení vnějšího zpětného zrení vnějšího zpětného zrcátkcátka doa do
polohpolohy pry pro manéo manévrovvrování:ání: stiskněte tlačítko
Ï.
Kontrolka v tlačítku se rozsvítí. Vnější zpětné
zrcátko na straně spolujezdce směřuje ven na
polohu pro manévrování.

# NNastavastavení vnějšího zpětného zrení vnějšího zpětného zrcátkcátka doa do
polohpolohy pry pro manéo manévrovvrování:ání: zatlačte tlačítko Í
doprava nebo doleva, dokud není vnější zpětné
zrcátko správně nastaveno.
Nastavená poloha pro manévrování je uložena.
Pokud při dalším manévrování stisknete tla-
čítko Ï, přestaví se vnější zpětné zrcátka
do poslední nastavené polohy pro manévro-
vání.

# PřestavPřestavení vnějšího zpětného zrení vnějšího zpětného zrcátkcátka doa do
polohpolohy pry pro jízdu:o jízdu: stiskněte tlačítko Ï.
Kontrolka v tlačítku zhasne. Vnější zpětné
zrcátko na straně spolujezdce se přestaví zpět
do Vámi nastavené polohy pro jízdu.

Zapnutí nebo vypnutí vyhřívZapnutí nebo vypnutí vyhřívání zrání zrcátkacátka
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# Zapněte vozidlo.
# Zapnutí/vypnutí:Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko Î.

Když svítí kontrolka v tlačítku, je vyhřívání
zrcátek zapnuté.

% Jestliže je zapnuté vyhřívání zrcátek a vnější
zpětné zrcátka se nastaví do polohy pro
manévrování, vyhřívání zrcátek se deaktivuje.
Pokud vnější zpětné zrcátko natočíte zpět do
polohy pro jízdu, vyhřívání zrcátka se opět akti-
vuje.
Zpětné zrcátko pro najíždění k rampě není
vyhřívané.

SystSystém Mirrém MirrorCamorCam
PPokynokyny k systy k systému Mirrému MirrorCamorCam

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli poruše
funkce nebo výpadku systému MirrorCam

V následujících případech musí být systém
před pokračováním v jízdě opraven:
R Kompletní výpadek displeje
R Nepohyblivý obraz — navzdory pohybujícím

se předmětům před kamerou
R Zpožděné zobrazení dopravní situace

# Vozidlo ihned bezpečně zastavte.
# Obraťte se na kvali kovaný odborný

servis.

Při výpadku pouze jednoho z obou zorných polí na
displeji lze se zvýšenou opatrností pokračovat v
jízdě vždy do nejbližšího servisu. Tam nechte
systém opravit.

Displej systému MirrorCam je rozdělen stavovým
zobrazením (modrá linie)1 na oblasti2 a3.

Pokud na displeji není zobrazeno stavové zobrazení
1, došlo k poruše systému.
V následujících situacích se kvůli teplotě nezobrazí
na displeji žádný obraz:
R Naměřená teplota na displeji je cca -18 °C

nebo nižší.
R Naměřená teplota na displeji je cca 67 °C

nebo vyšší.

Navíc se na sdruženém přístroji zobrazí příslušné
hlášení na displeji.
Displej systému MirrorCam nemá žádnou samo-
statnou funkci vyhřívání.
V těchto případech je nutné zahřívat nebo ochlazo-
vat vnitřní prostor vozidla, dokud se na displeji
neobjeví obraz.
Při neobvyklém nebo chybném obrazu na některém
displeji musí být systém ihned zkontrolován a popř.
opraven v kvali kovaném servisu.
Jsou to např. následující stavy zobrazení:
R zkreslený obraz,
R jasně patrné chyby zobrazení, výpadky sloupců

nebo řádků,
R žádné viditelné informace, např. šipky při

posunu zorného pole během zatáčení
(/ Strana 75),
R změny kontrastu nebo barev.

Pokud se na monitoru objeví vybledlý, rozmazaný
nebo neostrý obraz, zkontrolujte objektiv kamery
ohledně znečistění a případně jej očistěte. Přitom
dodržujte pokyny k čistění kamery systému Mirror-
Cam v části „Čistění snímačů“ (/ Strana 294).
Pokud přesto nedojde ke zlepšení zobrazeného
obrazu, nechte systém ihned zkontrolovat v kvali -
kovaném servisu.
Určitá sluneční záření (např. slunce nízko nad
obzorem) nebo světlo z jiného intenzivního zdroje
světla mohou snížit kontrast displeje a vést k pře-
záření. V takových situacích mohou být objekty na
displeji skryté nebo jen těžko rozpoznatelné. V
takových případech buďte mimořádně pozorní a
příslušně upravte Váš způsob jízdy.
Řidič musí vždy používat potřebné osobní optické
pomůcky, které má předepsány pro řízení motoro-
vého vozidla. V případě presbyopie (vetchozrakost)
by řidič měl případně používat multifokální brýle
kvůli dostatečnému rozpoznání silničního provozu
také na displejích.
Při čistění displeje systému MirrorCam dodržujte
pokyny k čistění interiéru (/ Strana 289).
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FFunkce systunkce systému Mirrému MirrorCamorCam

Systém MirrorCam slouží k nahrazení zákonem
předepsaných zrcátkových systémů u motorového
vozidla elektronickými systémy obrazového
záznamu a zobrazení. Pomáhá Vám udržet si pře-
hled o Vašem vozidle a jeho okolí.
Systém je nastaven pro jízdu vpřed ve všech rozsa-
zích rychlosti, pro jízdu vzad a také pro stojící vozi-
dlo.
Pro optimalizaci zobrazení na displeji se rozlišuje
mezi následujícími jízdními situacemi:
R jízda vpřed,
R jízda vpřed s odbočováním doleva nebo

doprava,
R jízda vzad včetně manévrování.

Vozidlo je na každé straně vybaveno jednou kame-
rou a jedním displejem.

Pouzdro kamery (na příkladu levé strany vozidla)

Pro zajištění správné provozní polohy kamery je v
konzole kamery namontován snímač.
Při natočení konzoly kamery o více než 4° dopředu
nebo dozadu se na displeji zobrazí symbolå.
% Díky namontované pružině se konzola kamery

při malých odchylkách sama vrátí do správné
provozní polohy. Při větších odchylkách může
být nutné manuálně vrátit konzolu kamery do
správné polohy.

Optický systém kamery je vybaven vyhříváním,
které se automaticky zapíná/vypíná podle teploty
snímače kamery a venkovní teploty. Díky tomu se
zabrání hromadění sněhu a ledu v oblasti kamery.
Vyhřívání můžete zapnout/vypnout také manuálně
stisknutím tlačítka Î (/ Strana 72).
% Automatické ovládání může podle přijatých sig-

nálů teploty zrušit manuální aktivaci nebo
deaktivaci vyhřívání.

Displej (příklad levé strany vozidla)

Displej je rozdělen stavovým zobrazením (modrá
linie)1 na dvě části.
Zorné pole zobrazené v horní části obrazovky2
odpovídá hlavnímu zrcátku, zorné pole ve spodní
části3 odpovídá širokoúhlému zrcátku.

OvOvládání systládání systému Mirrému MirrorCamorCam

AAututomatickomatická aktivá aktivace syace syststému Mirrému MirrorCamorCam
Systém se automaticky aktivuje při následujících
událostech:
R odemknutí/otevření dveří,
R odemknutí/otevření vozidla,
R zapnutí vozidla.

% Zapnutí vozidla vede k trvalé aktivaci.
Manuální aktivManuální aktivace systace systému Mirrému MirrorCamorCam
# Stiskněte tlačítkoÏ.

Do sedmi sekund po manuální nebo automa-
tické aktivaci systému má řidič na displeji k
dispozici zorné pole (základní nastavení).
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Dveřní ovládací jednotka na straně řidiče
1 | Výběr displeje vlevo
2 ~ Výběr displeje vpravo
3 Í Nastavení zorného pole
4 Ï Automatická aktivace/deaktivace nasta-

vení zorného pole / manévrovacího náhledu
5Ï Manuální zapnutí systému
6 Î Zapnutí/vypnutí vyhřívání kamery

Tlačítka1,2,4 a6 jsou vybavena kontrol-
kami, které indikují stav funkce. Při rozsvícené kon-
trolce v tlačítku je funkce aktivována.
PPohotovohotovosostní rtní režim a autežim a automatickomatická deaktivá deaktivaceace
V následujících případech se systém MirrorCam
automaticky přepne do pohotovostního režimu:
R dvě minuty po vypnutí vozidla,
R dvě minuty po posledním stisknutí tlačítka
Ï při vypnutém vozidlu.

% Deset sekund před přepnutím systému do
pohotovostního režimu se na displeji zobrazí
symbolØ.

V následujících případech se systém v pohotovost-
ním režimu opět aktivuje:
R Bude stisknuto tlačítkoÏ.
R Otevřou se některé dveře.

% Při aktivaci systému z pohotovostního režimu
bude mít řidič během jedné sekundy k dispo-
zici zobrazení na displeji.

Po pěti minutách v pohotovostním režimu se
systém automaticky deaktivuje.

NNastavastavení zorení zorného poleného pole

NNastavastavení kení koncovoncové hré hranany náy návěsu/přívěsuvěsu/přívěsu

Po zapnutí vozidla nebo po změně návěsu/přívěsu
lze nastavitelnou distanční linii1, zobrazenou na
displeji, posunout na koncovou hranu přívěsu/
návěsu.
Pro přesnější nastavení se doporučuje umístit na
konci vozidla na zem objekt a linii vyrovnat podle
něj.
Předpoklady:
R Na displeji se zobrazí symbolÕ.
R Rychlost jízdy je pod 10 km/h.
R Automatický posun zorného pole není aktivní.

# Pro posunutí zobrazené linie1 na displeji
zatlačte tlačítko Í dopředu nebo dozadu.
Linie na displeji se rozbliká.

# Uložení nastavení: stiskněte tlačítko Í
vpravo nebo vlevo.
Zobrazená linie na displeji přestane blikat.
Nastavení se uloží pro obě strany.

% Zvolené nastavení zůstane uloženo také po
vypnutí vozidla. Koncová hrana tak musí být
znovu nastavena pouze při změně celkové
délky, např. při změně návěsu/přívěsu nebo
při přečnívajícím nákladu.

% Koncová hrana návěsu/přívěsu se skryje při
aktivním sledování návěsu nebo při manuálně
nastaveném zorném poli.

% Při aktivovaném manévrovacím náhledu se pro
lepší orientaci koncová hrana návěsu/přívěsu
zobrazí s prodloužením.

Manuální nastavManuální nastavení zorení zorného poleného pole
Řidič má možnost posunout zorné pole, zobrazené
v horní části displeje nahoru, dolů, doleva nebo
doprava.
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# Manuální nastavManuální nastavení zorení zorného pole:ného pole: stiskněte tla-
čítko | pro displej vlevo nebo tlačítko ~
pro displej vpravo.
Kontrolka v příslušném tlačítku se rozsvítí.

# Posuňte zorné pole pomocí tlačítka Í.
Pokud se zobrazené zorné pole na displeji liší
od zákonem předepsaného zorného pole
(základní nastavení), zobrazí se na displeji sym-
bolÔ (červený).

% Při aktivovaném manévrovacím náhledu jsou
obě zobrazená zorná pole na displeji posu-
nutá.

% Distanční linie jsou při manuálně nastaveném
zorném poli skryté (/ Strana 75).

# ObnovObnovení základního nastavení základního nastavení zorení zorného pole:ného pole:
stiskněte tlačítko | pro displej vlevo nebo
tlačítko ~ pro displej vpravo.
Kontrolka v příslušném tlačítku se rozsvítí.

# Přidržte tlačítko Ï stisknuté přibližně dvě
sekundy.
Bude obnoveno základní nastavení zorného
pole.
Při opětovném zobrazení zákonem předepsa-
ného zorného pole na displeji se rozbliká sym-
bolÔ (zelený) na displeji po dobu pěti
sekund a poté zhasne.

% U manuálně nastaveného zorného pole se při
vypnutí vozidla obnoví základní nastavení.

AAututomaticomatický posun zorký posun zorného pole při jízdě vpředného pole při jízdě vpřed
(sledov(sledování náání návěsu)věsu)
Automatický posun zorného pole při jízdě vpřed je
možný pouze u souprav tahače s návěsem.
Předpoklady:
R Systém rozpozná jízdní situaci, v níž má posun

zorného pole smysl.
R Návěs je správně propojen s tažným vozidlem

(přenos signálu).
R Automatický posun zorného pole Ï je akti-

vován.

Automatický posun zorného pole probíhá pouze v
horní části displeje.
Automatický posun zorného pole probíhá pouze na
displeji vnitřní strany zatáčení.
Funkce rozpozná procesy odbočování, při nichž
bude mít změna zorného pole význam.

Ovlivňující veličiny pro automatické nastavení zor-
ného pole jsou následující:
R úhel otáčení mezi tažným vozidlem a přívě-

sem/návěsem,
R rychlost jízdy.

# AktivAktivace autace automatickomatického posunu zorého posunu zorného pole:ného pole:
stiskněte tlačítko Ï.
Při rozsvícené kontrolce v tlačítku Ï je
funkce aktivována.

Automatický posun zorného pole se řidiči zobrazí
prostřednictvím symboluÑ na displeji příslušné
strany.
% Pokud je aktivní automatický posun zorného

pole, nezobrazují se na displeji žádné distanční
linie (/ Strana 75).

Během automatického posunu zorného pole je
navíc možné manuální posunutí zorného pole. Tím
lze např. kompenzovat vliv různých návěsů na
polohu konce návěsu při aktivním sledování
návěsu.
# Stiskněte tlačítko | pro displej vlevo nebo

tlačítko ~ pro displej vpravo.
Kontrolka v příslušném tlačítku se rozsvítí.
Na displeji se zobrazí symbolÖ (zelené
šipky vpravo/vlevo).

# Tlačítkem Í posouvejte zobrazené zorné
pole doleva nebo doprava.
Pokud symbolÒ na displeji bliká, nastavení
se ukládá.
Automatický posun zorného pole zůstane
nadále aktivní.

% Manuální posunutí zorného pole lze stisknutím
tlačítka Ï po dobu cca dvou sekund změnit
zpět na základní nastavení.

% Při jízdě bez návěsu je nutné automatický
posun zorného pole deaktivovat.

# DeaktivDeaktivace autace automatickomatického posunu zorého posunu zornéhoného
pole:pole: stiskněte tlačítko Ï.
Při zhasnutí kontrolky v tlačítku Ï je funkce
deaktivována.

ManéManévrovvrovací náhledací náhled
Manévrovací náhled pomáhá řidiči při manévrování
získat lepší přehled o vozidle a jeho okolí.
Při aktivovaném manévrovacím náhledu je v horní
části displeje zobrazeno blízké okolí vozidla, ve
spodní části vzdálené okolí vozidla.
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% Soupravy tahače s návěsem s připojeným
návěsem: pokud je aktivován automatický
posun zorného pole, zapne systém při zařazení
zpátečky automaticky manévrovací náhled.

% Manuální aktivace manévrovacího náhledu je
možná pouze při rychlosti jízdy do 10 km/h .

# AktivAktivace manéace manévrovvrovacího náhledu:acího náhledu: stiskněte tla-
čítko Ï.
Při aktivovaném manévrovacím náhledu se na
displeji zobrazí symbolø nebo÷.
Navíc v tlačítku Ï svítí kontrolka.

% Při aktivovaném manévrovacím náhledu je
navíc možný manuální posun zorného pole u
obou zobrazených zorných polí na displeji.
Přitom dodržujte pokyny v části „Manuální
posun zorného pole“.

% Při aktivovaném manévrovacím náhledu se
nastavitelná distanční linie pro lepší orientaci
zobrazí s prodloužením (/ Strana 75).
Ostatní distanční linie se při aktivovaném
manévrovacím náhledu nezobrazují.

% Při aktivovaném manévrovacím náhledu se pro
lepší orientaci koncová hrana návěsu/přívěsu
zobrazí s prodloužením.

# DeaktivDeaktivace manéace manévrovvrovacího náhledu:acího náhledu: stiskněte
tlačítko Ï.
Kontrolka v tlačítku Ï zhasne.

% Při překročení rychlosti 10 km/h při jízdě
vpřed se funkce automaticky vypne.

NNastavastavení jasu displejeení jasu displeje
Jas displeje je automaticky regulován v závislosti
na jasu okolí.
Navíc má řidič možnost manuálního nastavení jasu
displeje.
Pro provedení manuálního nastavení musí být
nastaven jas „Osvětlení přístrojů“.
# V menu jednotky palubního počítače Nasta-

vení zvolte bod menu Osvětlení, Přístrojová
deska (/ Strana 125).

Přehled situací zobrPřehled situací zobrazenýcazených na displejih na displeji

Displej systému MirrorCam disponuje několika
možnostmi zobrazení pro signalizaci jízdních
situací, systémových chyb a aktivních funkcí, které
lze zobrazit na displeji.

DistDistanční linieanční linie
Distanční linie se zobrazují v základním nastavení
zorného pole po spuštění systému. Pomáhají Vám

lépe odhadnout rychlosti a vzdálenosti od objektů
(např. vozidel).
% Zobrazení linie se uskutečňuje v části displeje,

ve které není zobrazeno žádné zákonem
předepsané zorné pole.

Koncová hrana přívěsu/návěsu a distanční linie
(příklad)
1 Nastavitelná distanční linie (/ Strana 73)
2 Distanční linie
3 Distanční linie
4 Distanční linie

% Nastavitelná distanční linie1 může být
nastavena po zapnutí vozidla nebo po výměně
návěsu/přívěsu (/ Strana 73).

% Vzdálenosti, v nichž se distanční linie2,3 a
4 zobrazují, nelze nastavit a mohou se lišit v
závislosti na topogra i projížděné trasy.

V následujících případech se distanční linie na dis-
pleji skryjí:
R při aktivním sledování návěsu
R při manuálně nastaveném zorném poli
R při aktivovaném manévrovacím náhledu (pouze
2,3 a4)

AsistAsistent prent pro předjížděnío předjíždění

Asistent pro předjíždění je rozšířeným zobrazením
distančních linií. Funkce má řidiče podporovat při
předjíždění na silnicích s několika jízdními pruhy ve
směru jízdy.
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V tomto případě budou distanční linie23 a4
příslušným způsobem prodlouženy směrem ven.
Zobrazení se objeví při zapnutém ukazateli směru
jízdy na příslušné straně, od rychlosti jízdy
30 km/h.
Na straně spolujezdce jsou navíc oblasti mezi
liniemi barevně označeny.
Deset sekund po vypnutí ukazatele směru jízdy
nebo při poklesu rychlosti jízdy pod 25 km/h se
pomocné linie skryjí.

VVyysvětlení symbolů na displejisvětlení symbolů na displeji
Û Varování asistenta pro odbočování (žlutá

barva) (doplněk k zobrazení na sdruženém
přístroji) (/ Strana 232)

Û Varování asistenta pro odbočování (červená
barva) (doplněk k zobrazení na sdruženém
přístroji) (/ Strana 232)

Ñ Aktivní automatické sledování návěsu při
jízdě vpřed

Ò Manuální nastavení při aktivním automatic-
kém sledování návěsu (bliká při ukládání
nového nastavení)

Ø Zobrazení deset sekund před přepnutím
systému do pohotovostního režimu

Õ Zobrazení po spuštění systému nebo po
výměně návěsu/přívěsu
Možnost nastavení koncové hrany přívěsu/
návěsu

Ô Na displeji není zobrazeno zákonem přede-
psané zorné pole (červená barva)

Ô Na displeji je opět zobrazeno zákonem
předepsané zorné pole (zelená barva)
(základní nastavení)

Ö Možnost manuálního nastavení zorného
pole během aktivního sledování návěsu
(zelené šipky vpravo/vlevo)

Ù Systém bez kalibrace (vyhledání servisu)
å Kamera mimo provozní polohu
ø Aktivní manévrovací náhled (příklad levé

strany)

% Na displeji může být současně zobrazeno
několik symbolů.

% Kromě symbolů na displeji systému MirrorCam
se řidiči mohou zobrazovat informační hlášení
na sdruženém přístroji.

Vnější osvětleníVnější osvětlení
KKontrontrola žárovola žárovekek

Kontrola žárovek je pouze pomůcka. Odpovědnost
za správné osvětlení vozidla podle zákonných usta-
novení nese řidič.
Kompletní vnější osvětlení vozidla je elektronicky
sledováno. Porucha na vnějším osvětlení je řidiči
signalizována prostřednicím kontrolky b ve
sdruženém přístroji.
Dbejte pokynů hlášení na displeji sdruženého pří-
stroje.
Zkontrolujte osvětlení vozidla s pomocí druhé
osoby.
V závislosti na výbavě jsou navíc k dispozici násle-
dující možnosti kontroly osvětlení:
R Elektronický klíček vozidla (/ Strana 46)
R Funkce „Remote Online“ (/ Strana 101)

Přehled přepínače světPřehled přepínače světelel

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu hrozí v pří-
padě, že bočnice zakryje vnější osvětlení

Zadní vnější osvětlení se zakryje, jestliže ote-
vřete zadní čelo.
Ostatní účastníci silničního provozu by tak
mohli až velmi pozdě rozpoznat takové vozidlo
jako blížící se překážku.
# V souladu s vnitrostátními předpisy zabe-

zpečte vozidlo vzadu např. výstražným
trojúhelníkem.
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Přepínač světel (příklad)
1 c Automatické řízení světel a světla pro

jízdu ve dne
2 $ Vypnutí světel nebo světel pro jízdu ve

dne
3 T Parkovací a koncová světla, osvětlení

registrační značky, obrysová světla a boční
obrysová světla

4 L Potkávací nebo dálková světla
5 N Mlhová světla
6 R Zadní mlhové světlo

Dálková světla a světelnou houkačku ovládáte kom-
binovaným přepínačem (/ Strana 79).
V následujících případech zazní výstražný tón:
R Otevřete dveře řidiče při zapnutých potkáva-

cích světlech a spínací skříňce v poloze rádio.
R Otevřete dveře řidiče při rozsvícených parkova-

cích nebo potkávacích světlech a spínací
skříňce v poloze g.

Zapnutí/vypnutí poZapnutí/vypnutí potkávtkávacícacích světh světelel

# Otočte přepínač světel na L.
Potkávací a obrysová světla jsou zapnutá. Kon-
trolka T ve sdruženém přístroji se rozsvítí.

% Potkávací světla jsou asymetrická. V zemích s
opačnou stranou provozu než v zemi regis-
trace proto hrozí nebezpečí oslnění. Určité
části světlometů proto musí být při jízdách v
těchto zemích zalepeny (/ Strana 91).

Vozidla s manuální regulací sklonu světlometů:
sdružený přístroj zobrazuje při prvním zapnutí
potkávacích světel po zapnutí nebo nastartování
vozidla hlášení na displeji Regul. dosahu svět..

Pokud je osvětlení vozovky nedostatečné nebo
dochází k oslňování protijedoucích vozidel, je
nutné nastavit sklon světlometů.
# Zobrazené nastavení změňte tlačítkem u

nebo t na volantu.
Při naloženém vozidle má být vozovka osvě-
tlena na 40 m až 100 m a potkávací světla
nesmí oslňovat protijedoucí vozidla.

# U nezatíženého vozidla zvolte stupeň $.
% Sklon světlometů lze také nastavit přes okno

menu Osvětlení v menu Nastaveníä
(/ Strana 125).

Zapnutí/vypnutí světZapnutí/vypnutí světel prel pro jízdu vo jízdu ve dnee dne

# Nastartujte vozidlo.
# Otočte spínač světel do polohy $.

Zapnou se světla pro jízdu ve dne.
nebo
# Otočte přepínač světel na c.

Když automaticky zhasnou potkávací a parko-
vací světla, rozsvítí se světla pro jízdu ve dne.

Když spínač světel otočíte do polohy L, vypne
se světlo pro jízdu ve dne automaticky.

Zapnutí/vypnutí autZapnutí/vypnutí automatickomatického řízení světého řízení světelel

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody způsobené
vypnutými potkávacími světly při omeze-
ném výhledu

Když je spínač světel v poloze c, potkávací
světla se za mlhy, sněžení nebo při jiném ome-
zeném výhledu (např. větrem nesená mořská
pěna) automaticky nerozsvítí.
# V takových situacích otočte spínač světel

do polohy L.

Automatické řízení světel je pouze pomocný pro-
středek. Odpovědnost za osvětlení vozidla nese
řidič.
Otočte spínač světel za tmy nebo mlhy plynule z
c na L. Jinak může dojít ke krátkodobému
přerušení osvětlení vozidla.
# Zapněte vozidlo.
# Otočte přepínač světel na c.

Potkávací a obrysová světla jsou zapínána a
vypínána automaticky podle světelných
poměrů. Když jsou zapnutá potkávací světla,
rozsvítí se kontrolka T ve sdruženém pří-
stroji.
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Vozidla se světly pro jízdu ve dne: když jsou
potkávací a obrysová světla vypnuta automa-
ticky, rozsvítí se světla pro jízdu ve dne.

% Když je vozidlo vypnuto ručně nebo automa-
ticky (/ Strana 182), zhasne rovněž osvětlení
vozidla zapnuté automatickým řízením světel.
Podle potřeby zapněte osvětlení vozidla ručně.

% Při poruše dešťového a světelného senzoru se
automaticky rozsvítí potkávací a obrysová
světla a zůstanou rozsvícená.

Zapnutí/vypnutí mlhoZapnutí/vypnutí mlhovýcvých světh světel a zadního mlho-el a zadního mlho-
vvého světlaého světla

# Otočte přepínač světel na T nebo L.
# RRozsvícení mlhoozsvícení mlhovýcvých světh světel:el: vytáhněte přepí-

nač světel na stupeň 5.
Rozsvítí se mlhová světla a kontrolka mlhových
světel N vedle přepínače světel.

# RRozsvícení mlhoozsvícení mlhovýcvých světh světel a zadního mlho-el a zadního mlho-
vvého světla:ého světla: vytáhněte přepínač světel na stu-
peň 6.
Rozsvítí se mlhová světla, zadní mlhové světlo
a kontrolka mlhových světel N a zadního
mlhového světla R vedle přepínače světel.

% Pokud je vozidlo vybaveno pouze zadním mlho-
vým světlem, otočte přepínač světel na L a
vytáhněte ho na stupeň 6.

FFunkce světunkce světel prel pro odbočovo odbočováníání

Vozidla s mlhovými světly a denním svícením LED:
Když svítí potkávací světla, zlepší světlo pro odbo-
čování osvětlení vozovky směrem, jímž odbočujete.
Když zařadíte zpátečku, rozsvítí se při natočení
volantu obě mlhová světla.
V následujících situacích se automaticky zapne
světlo pro odbočování:
R Jedete rychlostí nižší než cca 25 km/h a jsou

aktivovaná směrová světla nebo otočíte multi-
funkčním volantem.
R Jedete rychlostí mezi cca 25 km/h a 40 km/h

a otočíte multifunkčním volantem.

Světlo pro odbočování může ještě krátkou dobu
dobíhat, ale nejpozději po třech sekundách se
automaticky vypne.

FFunkce asistunkce asistententa adapa adaptivníctivních dálkoh dálkovýcvých světh světelel

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody navzdory
asistentu adaptivních dálkových světel

Asistent adaptivních dálkových světel nerea-
guje na následující účastníky silničního pro-
vozu:
R účastníci silničního provozu, kteří nejsou

osvětleni, např. chodci
R účastníci silničního provozu, kteří jsou

osvětleni slabě, např. cyklisté
R účastníci silničního provozu, jejichž osvět-

lení je zakryto, např. svodidly
R účastníci provozu v příčném směru

Předjíždějící vozidlo bude rozpoznáno asisten-
tem adaptivních dálkových světel teprve tehdy,
když se kompletně nachází před vlastním vozi-
dlem.
Ve velmi ojedinělých případech asistent adap-
tivních dálkových světel nereaguje nebo nerea-
guje včas na ostatní účastníky silničního pro-
vozu s vlastním osvětlením.
Z toho důvodu nejsou v těchto nebo podob-
ných situacích automatická dálková světla
deaktivována nebo přesto aktivována.
# Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a

včas vypněte dálková světla.

V závislosti na osvětlení cyklistů a dopravní situaci
je jejich rozpoznávání možné, avšak není zaručeno.
Sledujte pozorně dopravní situaci a v případě
potřeby dálková světla manuálně vypněte.
Asistent adaptivních dálkových světel je pouze
pomocný prostředek. Odpovědnost za správné
osvětlení vozidla s přihlédnutím k aktuálním světel-
ným podmínkám, viditelnosti a také k dopravní
situaci nese řidič.
Vozidla s adaptivním asistentem dálkových světel
jsou vybavena kamerou za čelním oknem.
Systém rozpoznává následující situace v silničním
provozu:
R osvětlená vozidla jedoucí vpředu
R osvětlená vozidla v protisměru

Když systém rozpozná jiné účastníky silničního pro-
vozu, automaticky se deaktivují dálková světla. Tím
by mělo být zabráněno oslnění ostatních účastníků
silničního provozu.
Pokud již systém nerozpozná žádné další vozidlo,
aktivuje opět dálková světla.
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Následující ovlivňující faktory mohou také vést k
automatické aktivaci/deaktivaci dálkových světel:
R jas okolí
R rychlost jízdy

HrHranice systanice systémuému
Asistent adaptivních dálkových světel nemůže
zohlednit stav vozovky, povětrnostní podmínky ani
dopravní situaci.
Systém může fungovat omezeně nebo může být
nefunkční v následujících situacích:
R Při špatné viditelnosti, např. při sněžení, dešti,

mlze nebo silně odstřikující vodě od kol vozidel.
R Při znečistění, zamlžení nebo poškození čelního

okna v oblasti kamery.
R Při zakrytí čelního okna v oblasti kamery, např.

vadným stěračem nebo nálepkou.
R Na velmi úzkých nebo klikatých vozovkách.
R Při omezení výhledu kamery na označení jízd-

ního pruhu montovanými díly, např. sněhovým
pluhem.
R Po velké změně naložení při zapnutém vozidle.

Po velké změně naložení proto vozidlo znovu
nastartujte, aby byl asistent adaptivních dálko-
vých světel k dispozici bez omezení.

Udržujte čelní okno v oblasti kamery čisté a bez
sněhu nebo ledu. Použijte stěrače nebo očistěte
čelní okno podle potřeby rukou. Přitom dodržujte
pokyny v částech „Pokyny k vnějšímu čistění“
(/ Strana 290) a „Čistění snímačů“
(/ Strana 294).
Pokud má systém poruchu, dálková světla se
vypnou. Řidiči se porucha zobrazí prostřednictvím
hlášení na displeji ve sdruženém přístroji.
Podle potřeby zapněte dálková světla manuálně.

Zapnutí/vypnutí adapZapnutí/vypnutí adaptivního asisttivního asistententa dálkoa dálkovýchvých
světsvětelel
Funkci lze aktivovat/deaktivovat v jednotce palub-
ního počítače v menu Nastavení, v okně menu
Systémy (/ Strana 125).
Když je asistent adaptivních dálkových světel akti-
vován, svítí šedá kontrolkaÔ ve sdruženém pří-
stroji.
Pokud asistent adaptivních dálkových světel auto-
maticky zapnul dálková světla, svítí modrá kon-
trolkaÔ ve sdruženém přístroji.

KKombinovombinovaný přepínačaný přepínač

PPoužívoužívání dálkoání dálkovýcvých světh světel a světel a světelné houkelné houkačkyačky

# Zapněte vozidlo.

Zapnutí dálkoZapnutí dálkovýcvých světh světelel
# Zapněte potkávací světla L.
# Stiskněte a zacvakněte kombinovaný přepínač

ve směru šipky1.
Kontrolka K ve sdruženém přístroji se roz-
svítí.

VVozidla s asistozidla s asistententem adapem adaptivníctivních dálkoh dálkovýcvých světh světelel
Ovládání dálkových světel může probíhat automa-
ticky.
# Zapněte asistenta adaptivních dálkových světel
Ô (/ Strana 78).

# Zapněte potkávací světla L.
# Stiskněte a zacvakněte kombinovaný přepínač

ve směru šipky1.
Dálková světla jsou automaticky zapínána/
vypínána podle situace.
KontrolkaÔ (šedá) ve sdruženém přístroji
se znovu rozsvítí (u dálkových světel VYP).
KontrolkaÔ (modrá) ve sdruženém přístroji
se znovu rozsvítí (u dálkových světel ZAP).

# SvětSvětelná houkelná houkačkačka:a: zatlačte kombinovaný pře-
pínač ve směru šipky2.
Kontrolka K ve sdruženém přístroji a dál-
ková světla se krátce rozsvítí.
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PPoužívoužívání ukání ukazatazatelů směrelů směru jízdyu jízdy

# Signalizace změnSignalizace změny směry směru:u: zatlačte kombino-
vaný přepínač nahoru, signalizace změny
směru vpravo1, nebo dolů, signalizace
změny směru vlevo2, až se zajistí.
Blikají příslušná směrová světla a kon-
trolka , nebo . ve sdruženém přístroji.

# KrKrátkátká signalizace změná signalizace změny směry směru:u: při předjíž-
dění nebo změně jízdního pruhu krátce klep-
něte na kombinovaný přepínač v požadovaném
směru, signalizace změny směru vpravo1,
nebo signalizace změny směru vlevo2.
Příslušná směrová světla a kontrolka ,
nebo . ve sdruženém přístroji pětkrát blik-
nou.

# ZrZrušení krušení krátkátké signalizace změné signalizace změny směry směru:u: klep-
něte krátce na kombinovaný přepínač v opač-
ném směru.

Zapnutí/vypnutí osvětlení hvězdy MerZapnutí/vypnutí osvětlení hvězdy Mercedescedes

Osvětlení hvězdy Mercedes v masce je homologo-
váno výhradně pro použití na soukromých pozem-

cích. Použití na veřejných komunikacích je zaká-
záno.
V některých zemích mohou existovat na základě
zákonných ustanovení odchylky od zde popsaného
použití osvětlení hvězdy Mercedes. Při provozu
vozidla s pozičními světly dodržujte zákonná usta-
novení v místě aktuálního pobytu.
# Zapnutí:Zapnutí: stiskněte spínač Ú nahoře.

Kontrolka ve spínači Ú se rozsvítí.
# VVypnutí:ypnutí: stiskněte spínač Ú dole.

Kontrolka ve spínači Ú zhasne.

Zapnutí/vypnutí výsZapnutí/vypnutí výstrtražného maažného majákujáku

Tlačítko výstražného majáku (příklad)

# Zapnutí/vypnutí:Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko À.

U vozidel s výstražnými majáky dodržujte zákonné
předpisy země, ve které se právě nacházíte. Není-li
splněna potřebná viditelnost z důvodu přívěsu
nebo nástavby, zajistěte bezpečnost vozidla přídav-
nými světly.
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Zapnutí/vypnutí obryZapnutí/vypnutí obrysosovýcvých světh světel na sel na střešetřeše

Tlačítko obrysových světel (příklad)

# Zapnutí/vypnutí:Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítkoÂ
nahoře.

Při provozu vozidla s obrysovými světly dbejte
zákonných ustanovení v místě aktuálního pobytu.

Zapnutí/vypnutí přídaZapnutí/vypnutí přídavnýcvných světlomeh světlometůtů

% Před použitím přídavných světlometů na veřej-
ných komunikacích se informujte o zákonných
ustanoveních příslušné země, v níž se aktuálně
zdržujete.

# Zapnutí/vypnutí:Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko é
nahoře.
Když je přídavný světlomet zapnutý, rozsvítí se
kontrolka v tlačítku é.

Zapnutí/vypnutí osvětlení intZapnutí/vypnutí osvětlení intereriéruiéru

Světla vnitřního prSvětla vnitřního prostostoruoru

Pole spínačů nad čelním oknem (varianta 1)

Pole spínačů nad čelním oknem (varianta 2)

Pole spínačů ve dveřích spolujezdce
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Pole spínačů u lůžka se světlem pro čtení (příklad,
dolní lůžko)
1 Zapnutí/vypnutí nebo ztlumení světla pro čtení

řidiče
2 Zapnutí/vypnutí nebo ztlumení světel vnitřního

prostoru
3 Zapnutí/vypnutí automatického řízení osvět-

lení interiéru
4 Zapnutí/vypnutí nočního osvětlení za jízdy
5 Zapnutí/vypnutí nebo ztlumení světla pro čtení

spolujezdce
6 Zhasnutí celého osvětlení interiéru

# Zapnutí:Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko2.
Světla vnitřního prostoru je možné ztlumit.

# Ztlumení:Ztlumení: podržte tlačítko2 stisknuté.
Jas světel vnitřního prostoru lze nastavit od 0
do 100 %. Pokud jedete rychleji než cca
30 km/h, jas se automaticky sníží.

# VVypnutí:ypnutí: stiskněte znovu tlačítko2.
nebo
# Zapnutí/vypnutí pomocí pole spínačů lůžka:

stiskněte tlačítko6.
Světla vnitřního prostoru zhasnou.

AAututomatickomatické řízení osvětlení inté řízení osvětlení intereriéruiéru
Pro aktivaci/deaktivaci funkce jsou v závislosti na
výbavě k dispozici následující možnosti:
R okno menu Osvětlení v menu Nastavení

(/ Strana 125)
R tlačítko3 dle následujícího popisu

# Zapnutí/vypnutí tlačítkZapnutí/vypnutí tlačítkem:em: stiskněte a tak
dlouho držte tlačítko3 stisknuté, až zazní
krátký signální tón.
Když otevřete dveře řidiče nebo spolujezdce a
automaticky se rozsvítí světla vnitřního pro-

storu a osvětlení při nastupování, je automa-
tické řízení aktivováno.

Světlo prSvětlo pro čto čtení řidiče/spolujezdceení řidiče/spolujezdce
# Zapnutí/vypnutí:Zapnutí/vypnutí: krátce stiskněte tlačítko1

pro světlo pro čtení řidiče nebo tlačítko5 pro
světlo pro čtení spolujezdce.

# Ztlumení:Ztlumení: držte stisknuté tlačítko1 pro světlo
pro čtení řidiče nebo5 pro světlo pro čtení
spolujezdce.

Světlo prSvětlo pro čto čtení u lůžkaení u lůžka

Světlo pro čtení u lůžka (příklad)

# Zapnutí:Zapnutí: stiskněte dole kryt světla pro čtení.
# VVypnutí:ypnutí: stiskněte nahoře kryt světla pro čtení.

NNoční osvětlení za jízdyoční osvětlení za jízdy
Pro ovládání funkce jsou v závislosti na výbavě k
dispozici následující možnosti:
R přes okno menu Osvětlení v menu Nastavení

(/ Strana 125)
R tlačítkem4 dle následujícího popisu

# Zapnutí/vypnutí tlačítkZapnutí/vypnutí tlačítkem:em: stiskněte tlačítko
4.

Výměna žárovVýměna žárovekek
PPokynokyny k výměně žárovy k výměně žárovekek

Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje, aby-
ste nechali žárovky světlometů vyměnit v kvali ko-
vaném servisu.
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& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení horkými
součástmi při výměně žárovek

Žárovky, světla a konektory se mohou při pro-
vozu silně zahřát.
Při výměně žárovky se o tyto součásti můžete
popálit.
# Před výměnou žárovky nechte součásti

vychladnout.

V následujících případech může žárovka prasknout:
R Dotknete se žárovky, když je horká.
R Necháte žárovku upadnout.
R Poškrábete žárovku.

Nepoužívejte žárovku, která spadla na zem nebo
má poškrábanou skleněnou baňku.
Žárovky za provozu chraňte před vlhkostí a kontak-
tem s kapalinou.
Žárovky a světla tvoří podstatnou součást bezpeč-
nosti vozidla. Dbejte proto vždy na to, aby byly
všechny žárovky stále funkční. Funkce kontroly
žárovek Vás podporuje při kontrole žárovek
(/ Strana 76).
% Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje

vyměnit při defektu žárovky potkávacích nebo
dálkových světel také příslušnou žárovku
ve druhém světlometu. Společnost Mercedes-
Benz Vám doporučuje pro tento účel používat
žárovky s dlouhou životností.

& NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ Ohrožení života, pokud se
dotknete elektrických kontaktů xenonové
výbojky

Xenonové výbojky jsou pod vysokým napětím.
Když sejmete kryt xenonových výbojek a
dotknete se elektrických kontaktů xenonových
výbojek, můžete být zraněni elektrickým prou-
dem.
# Nikdy se nedotýkejte součástí nebo elek-

trických kontaktů xenonových výbojek.
# Nechávejte práce na xenonových výboj-

kách provádět vždy v kvali kovaném
servisu.

U bi-xenonových světlometů je na tělese světlo-
metu nalepena nálepka se symbolem vysokého
napětí.

Při výměně žárovky dbejte navíc následujících
bodů:
R Před výměnou žárovky vypněte soustavu osvět-

lení, abyste se vyvarovali zkratu.
R Používejte ochranné brýle a čisté rukavice.
R Vadné žárovky vždy vyměňujte za nové certi -

kované žárovky se správnou hodnotou wattů a
voltů.
R Nové žárovky uchopte pouze pomocí čisté

neroztřepené textilie nebo podobné tkaniny.
V žádném případě nepracujte s vlhkými prsty
nebo prsty od oleje.
R Kontakty zkontrolujte z hlediska koroze a v pří-

padě potřeby je očistěte.
R Dbejte na správné umístění těsnění. Poškozená

těsnění vyměňte.
R Pokud nová žárovka nesvítí, vyhledejte kvali -

kovaný servis.

Vozidla s předními LED světlomety: v případě
defektu osvětlovacího prostředku se obraťte na
kvali kovaný servis.
Vozidla s osvětlovacím tělesem LED vzadu: je
možné vyměnit pouze kompletní modul LED. Modul
LED nechte podle potřeby vyměnit pouze v kvali -
kovaném servisu.
Také následující osvětlovací prostředky nechte
vyměnit v kvali kovaném servisu:
R bi-xenonové výbojky
R poziční světla (bi-xenonové světlomety)
R denní svícení LED
R přední obrysová světla LED
R ukazatel směru LED
R světla ambientního osvětlení v kabině řidiče
R světla LED vnitřního prostoru
R světla LED pro jízdu v noci

ŽároŽárovkyvky

Přední žároPřední žárovkyvky

Přední směrová světla PY21 W 24 V

Dálková světla H1 24 V

Světla pro jízdu ve dne H21W 24 V

Potkávací světla (halo-
genové světlomety)

H7 24 V
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Boční směrová světla,
boční obrysová světla

P21/5 W 24 V

Mlhová světla H11 24 V

Poziční světla (haloge-
nové světlomety)

W5W 24 V

Střešní poziční světla R10W 24 V

Zadní žároZadní žárovkyvky

Zadní směrová světla,
brzdová světla, světlo
zpátečky, zadní mlhové
světlo

P21W 24 V

Koncová světla, osvět-
lení registrační značky,
obrysová světla

R5W 24 V

Osvětlení intOsvětlení intereriéruiéru

Stropní světlo: osvět-
lení vnitřního prostoru

P18W 24 V

Stropní světlo: světlo
pro čtení

R10W 24 V

Stropní světlo: osvět-
lení pro jízdu v noci

EBS-R4 1,2W 24 V

Světlo pro čtení /
lůžko (su tová žárovka)

10W 24 V

Osvětlení úložného
boxu pod lůžkem

W5W 5 W 24 V

Osvětlení úložného
boxu nad čelním
oknem (su tová
žárovka)

5W 24 V

PřídaPřídavné žárovné žárovkyvky

Boční obrysová světla modul LED

Horní pracovní světlo-
mety

H11 24 V

Spodní pracovní svě-
tlomety

H3 24 V

Výstražné majáky H1 24 V

Výměna přednícVýměna předních žárovh žárovekek

VVyklopení světlomeyklopení světlometu, vtu, varariantianta 1a 1

Kryt vedle světlometu

# Zatlačte na kryt vedle světlometu v místě ozna-
čeném šipkou.
Kryt se vyklopí.

# Odšroubujte šroub2.
# Otočte díl nárazníku1 ve směru šipky ven.

# Vyšroubujte šrouby se šedou podložkou3.
Neotáčejte seřizovacími šrouby4 světlometu.
Jinak bude nutné provést nové seřízení světlo-
metu.

# Vyklopte světlomet ve směru šipky.
% Neopírejte se o vyklopený světlomet.
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VVyklopení světlomeyklopení světlometu, vtu, varariantianta 2a 2

Ochranná mřížka (příklad)

# Pokud je vozidlo vybaveno ochrannými mříž-
kami před světlomety, povolte šrouby1 a
sejměte ochrannou mřížku.

# Odšroubujte šroub3.
# Posuňte vnější krycí rám2 dolů, vyklopte ho

dopředu ve směru šipky a vyjměte jej.

# Vyšroubujte šrouby se šedou podložkou4.
Neotáčejte seřizovacími šrouby5 světlometu.
Jinak bude nutné provést nové seřízení světlo-
metu.

# Vyklopte světlomet ve směru šipky.
% Neopírejte se o vyklopený světlomet.

PPootkávtkávací světla a poziční světla (halogací světla a poziční světla (halogenovenové svě-é svě-
tlometlomety)ty)

Halogenový světlomet, varianta 1

Halogenový světlomet, varianta 2

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

# Vyklopte světlomet, varianta 1 nebo varianta 2.
# Zatlačte svorku1 ve směru šipky.
# Sejměte kryt2.
# PPootkávtkávací světlo:ací světlo: rozpojte konektor žárovky

potkávacího světla3.
# Vyvěste pojistnou pružinu.
# Vyjměte žárovku3.
# Vložte novou žárovku do objímky tak, aby

výčnělek zapadl do vybrání.
# PPoziční světlo:oziční světlo: zatlačte na boční stranu

objímky4 a vytáhněte ji.
# Vyjměte žárovku z objímky.
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DálkovDálková světlaá světla

Světlomet, varianta 1

Světlomet, varianta 2

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

# Vyklopte světlomet, varianta 1 nebo varianta 2.
# Otočte kryt1 doleva a sejměte jej.
# Rozpojte konektor žárovky2.
# Vyvěste pojistnou pružinu.
# Vyjměte žárovku2.
# Vložte novou žárovku do objímky tak, aby

výčnělek zapadl do vybrání.

Světla prSvětla pro jízdu vo jízdu ve dnee dne

Světlomet, varianta 2

Světlomet, varianta 3

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

# Vyklopte světlomet, varianta 1 nebo varianta 2.
# Otočte kryt1 doleva a sejměte jej.
# Otočte objímku žárovky2 lehkým tlakem

doleva a vyjměte ji.
# Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a

vyjměte ji.
# Vložte novou žárovku do objímky a lehkým tla-

kem ji otočte doprava.
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SměrovSměrová světlaá světla

Světlomet, varianta 1

Světlomet, varianta 2

Světlomet, varianta 3

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

# Vyklopte světlomet, varianta 1 nebo varianta 2.
# Otočte objímku1 lehkým tlakem doleva a

vyjměte ji.
# Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a

vyjměte ji.
# Vložte novou žárovku do objímky1 a lehkým

tlakem ji otočte doprava.

Boční směrovBoční směrová světla, boční obryá světla, boční obrysovsová světlaá světla

Směrová světla a boční obrysová světla (příklad)

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

# Zatáhněte za žárovku1 směrem dozadu d a
otočením e ji vpředu uvolněte.

# Otočte držák žárovky lehkým tlakem doleva a
vyjměte jej.

# Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a
vyjměte ji.

# Vložte novou žárovku do držáku žárovky a leh-
kým tlakem ji otočte doprava.

Přední mlhovPřední mlhová světla, vá světla, varariantianta 1a 1

Přední mlhová světla (příklad Actros)

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

# Vyšroubujte šroub4 prosvětlovacího krytu
3.
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# Uvolněte prosvětlovací kryt3 nahoře a dole a
sejměte jej.

# Vyšroubujte šrouby2 předních mlhových svě-
tel1.

# Přední mlhová světla1 poněkud vytáhněte
ven.

# Odpojte konektor od žárovky předního mlho-
vého světla1.

# Vytáhněte přední mlhová světla1.
# Vyšroubujte žárovku ze světlometu otáčením

doleva.
# Vložte novou žárovku a zašroubujte ji do světlo-

metu otáčením doprava.

Přední mlhovPřední mlhová světla, vá světla, varariantianta 2a 2

Přední mlhová světla (příklad: přední mlhová světla
s denním svícením LED, Arocs)

% Pokud jsou přední mlhová světla1 vylepšena
denním svícením LED, nezaměňte osvětlovací
prostředky denního svícení LED. V případě
potřeby nechte osvětlovací prostředky vyměnit
v kvali kovaném servisu.

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

# Vyklopte světlomet.
# Odpojte konektor od žárovky1 předního

mlhového světla.
# Vyšroubujte žárovku1 ze světlometu otáče-

ním doleva.
# Vložte novou žárovku a zašroubujte ji do světlo-

metu otáčením doprava.

SStřešní poziční světlatřešní poziční světla

Střešní poziční světla

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

# Vyšroubujte šrouby1.
# Sejměte kryt světla2.
# Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a

vyjměte ji.
# Vložte novou žárovku do držáku žárovky a leh-

kým tlakem ji otočte doprava.

Výměna zadnícVýměna zadních žárovh žárovekek

Odklopení ocOdklopení ochrhranné mřížkyanné mřížky

# Uvolněte ochrannou mřížku z upínacích třmenů
1 a vyklopte ji nahoru.
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Výměna žárovVýměna žárovekek

Levé zadní 6komorové osvětlovací těleso (příklad
valníku)

Pravé zadní 6komorové osvětlovací těleso (příklad
valníku)
1 Šrouby
2 Obrysové světlo / boční obrysové světlo
3 Směrové světlo
4 Brzdové světlo
5 Světlo zpátečky
6 Koncové světlo
7 Zadní mlhové světlo

Osvětlení registrační značky se nachází za jednot-
kou světlometu.
Vozidla s osvětlovacím tělesem LED vzadu: je
možné vyměnit pouze kompletní modul LED.
V případě potřeby nechte modul LED vyměnit v
kvali kovaném servisu.
# Dodržujte pokyny k výměně žárovek

(/ Strana 82).

# Vyšroubujte šrouby1.
# Sejměte kryt světla.
# Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a

vyjměte ji.
# Vložte novou žárovku a lehkým tlakem ji otočte

doprava.
# Nasaďte kryt světla.
# Zašroubujte šrouby1.

Výměna žárovVýměna žárovek osvětlení intek osvětlení intereriéruiéru

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).

Světlo prSvětlo pro čto čtení u lůžkaení u lůžka

Světlo pro čtení u lůžka

# Vytlačte kryt světla šroubovákem z otočného
závěsu.

# Vyjměte žárovku.
# Vložte novou žárovku.
# Připevněte kryt světla.

Výměna přídaVýměna přídavnýcvných žárovh žárovekek

# Dodržujte pokyny k výměně žárovek
(/ Strana 82).
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Boční obryBoční obrysovsová světlaá světla

Boční obrysová světla (příklad)

# Šroubovákem stiskněte a držte pojistku na
konektoru2.

# Rozpojte konektor2.
# Stiskněte a podržte pojistky1 u bočního

obrysového světla3.
# Boční obrysové světlo3 vyměňte.
% Tahač: před výměnou žárovky bočního obryso-

vého světla vyklopte boční obložení směrem
ven (/ Strana 277).

HorHorní prní pracoacovní světlomevní světlometyty

Pracovní světlomet (příklad)

# Stiskněte zajišťovací tlačítka1 a vyklopte
těleso nahoru.

Žárovka s konektorem (příklad)

# Otočte žárovku2 s konektorem3 nahoru a
vyjměte ji.

# Stiskněte pojistku na konektoru3 a podržte
ji.

# Rozpojte konektor3.
# Vyměňte žárovku2.

Spodní prSpodní pracoacovní světlomevní světlometyty

Pracovní světlomet (příklad)

# Povolte šrouby1.
# Vyjměte světlomet s rámem.
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# Rozpojte konektor2.
# Vyvěste pojistnou pružinu.
# Vyjměte žárovku3.
# Vložte novou žárovku do objímky tak, aby

výčnělek zapadl do vybrání.

ČástČástečné přelepení světlomeečné přelepení světlometů – levtů – levosostrtranný/anný/
pravpravosostrtranný provanný provozoz

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození světlometů při
odstraňování lepicí fólie

Pokud k odstranění lepicí fólie ze světlometů
použijete ostré nebo špičaté předměty, můžete
světlomety poškodit.
# Nepoužívejte k odstranění lepicí fólie

ostré nebo špičaté předměty.

Při použití vozidla v jiných zemích dodržujte
zákonné předpisy země, ve které se právě nachá-
zíte.
Odpovědnost za osvětlení vozidla nese řidič.
V zemích s opačnou stranou provozu než v zemi
registrace vozidla jsou v závislosti na namontova-
ných světlometech nutná opatření, aby nebyla
oslňována protijedoucí vozidla.

TTyp svě-yp svě-
tlometlometutu

Opatření při překrOpatření při překročení hročení hraniceanice

Světlo-
mety
LED

opatření nejsou nutná

Xeno-
nové
světlo-
mety

nechte změnit nastavení světlometů
v kvali kovaném servisu co možná
nejblíže u hranic při jízdě tam i zpět

Haloge-
nové
světlo-
mety

před překročením hranic nechte co
možná nejblíže u hranic přelepit svě-
tlomety podle následujících stan-
dardů společnosti Mercedes-Benz
Z běžné samolepicí fólie nepropou-
štějící světlo vyrobte přelepovací
pásky a polepte příslušné části na
světlometu.
Při návratu odstraňte přelepovací
pásky co nejblíže u hranic.

Při přelepených světlometech není okraj vozovky
osvětlován do takové výšky a vzdálenosti.

Přelepovací plocha u vozidel s pravostranným říze-
ním v zemích s levostranným provozem (příklad
halogenový světlomet varianta 1)
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Přelepovací plocha u vozidel s pravostranným říze-
ním v zemích s levostranným provozem (příklad
halogenový světlomet varianta 2)
1 Pravý světlomet
2 Levý světlomet
3 235 mm
4 210 mm
5 130 mm
6 80 mm
7 30 mm
A 140 mm
B 260 mm
C 175 mm

Přelepovací plocha u vozidel s levostranným říze-
ním v zemích s pravostranným provozem (příklad
halogenový světlomet varianta 1)

Přelepovací plocha u vozidel s levostranným říze-
ním v zemích s pravostranným provozem (příklad
halogenový světlomet varianta 2)
3 235 mm
4 210 mm
5 130 mm
6 80 mm
7 30 mm
8 Pravý světlomet
9 Levý světlomet
A 140 mm
B 260 mm
C 175 mm

Výhled z vVýhled z vozidlaozidla
PPoužívoužívání sání stěrtěračůačů

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození čelního okna u
vozidel s dešťovým a světelným senzorem

Za suchého počasí může v důsledku nečistot
nebo optických vlivů dojít k nechtěnému
pohybu stěračů.
Tím se mohou poškodit stírací lišty nebo
poškrábat čelní okno.
# Za suchého počasí stěrače vypněte.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození čelního okna
zapnutým stěračem při zahájení další jízdy

Pokud před odstavením vozidla nevypnete stě-
rače, může při zahájení další jízdy dojít k nežá-
doucím stíracím pohybům stěračů. Tím může v
případě zvláště silného znečištění nebo
námrazy na čelním okně dojít k poškození stí-
racích lišt nebo čelního okna.
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# Před odstavením vozidla vypněte stěrače.

Opotřebované nebo poškozené stírací lišty vytváří
šmouhy na čelním okně. U vozidel s dešťovým a
světelným senzorem tak může dojít k funkčním
poruchám.

Spínač stěračů v kombinovaném přepínači
g Vypnuté stěrače
Ä Pomalé intervalové stírání nebo stírání s

dešťovým senzorem
Å Rychlé intervalové stírání nebo stírání s

dešťovým senzorem
° Pomalé trvalé stírání
¯ Rychlé trvalé stírání

# Zapnutí:Zapnutí: zapněte vozidlo.
# Podle intenzity deště otočte spínač stěračů do

požadované polohy.

VVozidla s dešťoozidla s dešťovým a světvým a světelným senzorelným senzorem:em: v
poloze Ä nebo Å se frekvence stírání při-
způsobuje intenzitě deště. V poloze Å je
dešťový a světelný senzor citlivější než v poloze
Ä, stírání je tedy častější. Pokud dojde k
výpadku dešťového a světelného senzoru, přepnou
stěrače automaticky na intervalové stírání odpoví-
dající poloze spínače.

PPoužívoužívání osání ostřikovtřikovačů okačů okenen

Kombinovaný přepínač (příklad)

# Jedno seJedno setření:tření: stiskněte krátce tlačítko î.
# SStírtírání s osání s ostřikovtřikováním:áním: podržte stisknuté tla-

čítko î.

VVozidla s osozidla s ostřikovtřikovači světlomeači světlometů:tů: když po zapnutí
vozidla se zapnutými potkávacími světly poprvé
ostříknete okna kapalinou do ostřikovačů, budou
očištěny i světlomety. Při každém desátém omytí
oken kapalinou do ostřikovačů při zapnutých potká-
vacích světlech se omyjí rovněž i světlomety.

Zapnutí/vypnutí vyhřívZapnutí/vypnutí vyhřívání čelního oknaání čelního okna

Vyhřívání čelního okna je při nastartovaném vozidle
připraveno k provozu a vypne se automaticky po
cca 15 minutách.
# Zapnutí/vypnutí:Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko è

nahoře.
Když svítí kontrolka v tlačítku, je vyhřívání čel-
ního okna zapnuté.
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PPokynokyny k zimnímu provy k zimnímu provozuozu

SvětlomeSvětlometyty

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození světlometů při
odstraňování námrazy

Pokud pro odstraňování námrazy a sněhu ze
světlometů použijte škrabku na led, můžete
poškrábat plastové kryty světlometu.
# Použijte rozmrazovací sprej vhodný pro

plastové kryty.

SStěrtěrače okače okenen
Při teplotách cca 5 °C až ‒5 °C a sněžení nasmě-
rujte proud vzduchu pomocí ovladače distribuce
vzduchu na čelní okno (poloha z nebo ¯)
(/ Strana 105). Navíc můžete zapnout také vyhří-
vání čelního okna. V tomto nastavení se zahřívají
stírátka stěračů na čelním okně. Tím zabráníte
tvorbě šmouh nebo zamrznutí sněhu na stírací
liště.

PřívPřívod prod prouduoudu
PPoužití odpojovoužití odpojovače akače akumulátumulátoruoru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody aktivací
odpojovače akumulátoru během jízdy

Pokud přerušíte napájení pomocí odpojovače
akumulátoru, motor se automaticky vypne. Tím
budou omezeny bezpečnostní funkce nebo již
nebudou k dispozici a zásobování stlačeným
vzduchem bude vypnuto.
V případě poklesu tlaku se může aktivovat pru-
žinová parkovací brzda, a tak může vozidlo
nekontrolovatelně přibrzdit. Můžete ztratit kon-
trolu nad vozidlem.
# Teprve až bude vozidlo stát a bude zata-

žena parkovací brzda, stiskněte odpojo-
vač akumulátoru.

Odpojovač akumulátoru (příklad)

Pomocí odpojovačů akumulátorů můžete přerušit
napájení. Tím lze zamezit zkratům s tvorbou jisker,
které mohou způsobit požár nebo výbuch. Vozidla
pro přepravu nebezpečných nákladů jsou podle
klasi kace ADR vybavena jedním nebo dvěma
odpojovači akumulátorů pro přerušení napájení.
Odpojovač akumulátoru používejte pouze u stojí-
cího vozidla, např. při nakládání vozidla v zóně
nebezpečného zboží.
# Sledujte pokyny v hlášeních na displeji jed-

notky palubního počítače.
# Vypněte vozidlo.

U vozidel s retardérem po vypnutí vozidla počkejte
cca pět sekund, než dojde k přerušení napájení
odpojovačem akumulátoru.
Při zapnutém nezávislém topení počkejte na doběh
nezávislého topení.
V nebezpečné situaci můžete okamžitě přerušit
napájení odpojovačem akumulátoru.
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Proces odpojení až do přerušení napájení trvá až
deset sekund.
Při přerušení napájení odpojovačem akumulátoru
při aktivovaném varovném zařízení proti vloupání a
odcizení vozidla spustí varovné zařízení proti vlou-
pání a odcizení vozidla poplach.

PřerPřerušení napájeníušení napájení
# Vyklopte kryt þ1 nahoru.
# Vytáhněte přepínač2.
nebo
# Otočte spínač3 nahoru.

Všechny spotřebiče jsou odpojeny od akumulá-
torů s výjimkou digitálního tachografu.

# ObnovObnovení napájení:ení napájení: zatlačte kryt þ1 dolů
a slyšitelně jej zajistěte.

Přehled zásuvPřehled zásuvekek

Zásuvky v kokpitu (příklad)

Zásuvka u odkládací schránky (příklad)

Silová zásuvka 24 V (příklad)

Zásuvka AUX/zásuvka (příklad)

Zásuvka u dolního lehátka (příklad)
1 Zapalovač cigaret 5 A (max. 120 W) nebo

zásuvka 24 V 15 A (max. 360 W)
2 Zásuvka 24 V 15 A (max. 360 W), elektrický

obvod 1
3 Zásuvka 24 V 15 A (max. 360 W), elektrický

obvod 2
4 Zásuvka 24 V 15 A (max. 360 W), elektrický

obvod 2 nebo zásuvka 12 V 15 A (180 W)
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5 Zásuvka 24 V 15 A (max. 360 W), elektrický
obvod 1

6 Silová zásuvka 24 V 25 A (600 W)
7 Konektor adaptéru 24 V silové zásuvky
8 Zásuvka AUX (viz samostatný návod k obsluze)
9 Zásuvka 24 V 15 A (max. 360 W), elektrický

obvod 2
A Zásuvka 24 V 15 A (max. 360 W), elektrický

obvod 2

Zásuvky 12 VZásuvky 12 V
Zásuvku 12 V můžete zatížit maximálně 180 W
(15 A).
VVozidla s přípojkozidla s přípojkou 12 V prou 12 V pro vo vedlejší spoedlejší spotřebiče:třebiče:
Pokud chcete použít zásuvku 12 V, musíte zapnout
měnič napětí.

Zásuvky 24 VZásuvky 24 V
Každou zásuvku 24 V můžete použít pro příslušen-
ství maximálně do 15 A (max. 360 W).
Zásuvky 24 V jsou rozděleny do dvou elektrických
obvodů:
R Elektrický obvod 1: zásuvky 24 V2 a5
R Elektrický obvod 2: zásuvky 24 V3,4,9 a
A

Pokud používáte více zásuvek 24 V jednoho elek-
trického obvodu současně, smíte je celkem zatížit
maximálně 360 W (15 A).
VVozidla bez zapalovozidla bez zapalovače cigače cigaretaret:: na místě zapalo-
vače cigaret je zabudována zásuvka 24 V1.
% Chcete-li použít zásuvku 24 V, musíte zapnout

vozidlo.

SilovSilová zásuvká zásuvka 24 Va 24 V
Silovou zásuvku 24 V6 můžete nezávisle na pou-
žití jiných zásuvek použít pro příslušenství maxi-
málně do 600 W (25 A). Pro použití silové zásuvky
24 V6 Vám Mercedes-Benz doporučuje nechat
si v kvali kovaném servisu na příslušenství namon-
tovat konektor adaptéru7. Jinak nelze zajistit bez-
pečné používání.

PPoužití měniče napětí 12 Voužití měniče napětí 12 V

Měnič napětí napájí 12V zásuvku a 12V přípojku
pro vedlejší spotřebiče dohromady maximálním
proudem 15 A.
Pokud chcete připojit navíc další zařízení, obraťte
se na kvali kovaný odborný servis.

VVozidla s 12V přípojkozidla s 12V přípojkou prou pro vo vedlejší spoedlejší spotřebiče:třebiče:
# Zapnutí/vypnutí:Zapnutí/vypnutí: stiskněte přepínač J

nahoře.
Při rozsvícení kontrolky v přepínači J jsou
12V zásuvky a 12V přípojka pro vedlejší spo-
třebiče pod napětím.

% U vozidel bez přepínače J je měnič napětí
12 V napájen trvale.

Další výbavaDalší výbava
PPoužívoužívání zapalování zapalovače cigače cigaretaret

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Riziko požáru ‑ a zranění hor-
kým zapalovačem cigaret

Pokud se dotknete topného článku nebo zapa-
lovače cigaret nebo horké objímky, můžete se
spálit.
Kromě toho se můžou vznítit hořlavé materiály:
R pokud horký zapalovač cigaret spadne
R pokud např.děti podrží horký zapalovač

cigaret v blízkosti předmětů

# Uchopte zapalovač cigaret vždy za ruko-
jeť.

# Vždy se ujistěte, že děti nemají k zapalo-
vači cigaret přístup.

# Nikdy nenechávejte ve vozidle děti bez
dozoru.
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# Zapněte vozidlo.
# Zapalovač cigaret zatlačte dovnitř.

Když je spirála nažhavená, zapalovač cigaret
automaticky vyskočí zpět.

# Zapalovač cigaret vytáhněte ze zásuvky za
rukojeť.

Zapalovač cigaret zatěžujte maximálně do 5 A.

AktivAktivace/deaktivace/deaktivace hlásiče kace hlásiče kouřeouře

VVypnutí poplacypnutí poplachu / krhu / krátkátkodobá deaktivodobá deaktivace hlásičeace hlásiče
kkouřeouře

Hlásič kouře se nachází nad dveřmi spolujezdce
nebo na stropě za řidičem.
Pokud se v kabině řidiče objeví kouř, hlásič kouře
na to upozorní. Poplach mohou vyvolat i částice,
např. cigaretový kouř, prach nebo výfukové plyny.
# Stiskněte tlačítko1. Hlásič kouře je na cca

20 minut vypnutý a potom se znovu automa-
ticky zapne.
Je-li hlásič kouře vypnutý, zní každých cca
40 sekund krátký tón a tlačítko1 blikne kaž-
dých 10 sekund.

KKontrontrola funkčnosola funkčnosti hlásiče kti hlásiče kouřeouře

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Ohrožení života v případě
nefunkčního hlásiče kouře

Když je baterie vybitá nebo hlásič kouře vadný,
může se stát, že nespustí varování.
# Pravidelně kontrolujte funkčnost hlásiče

kouře.
# Prázdnou baterii ihned vyměňte.

Funkčnost hlásiče kouře kontrolujte jednou týdně.
# Stiskněte a držte tlačítko1.

Pokud hlásič kouře funguje správně, spustí se
poplach. Hlásič kouře je po stisknutí tlačítka po
dobu cca 20 minut vypnutý.
Je-li baterie vybitá, zazní každých přibližně
40 sekund krátký tón. Baterii co nejdříve
vyměňte, abyste zajistili funkčnost hlásiče
kouře.

Výměna batVýměna batererieie
V hlásiči kouře je jedna 9V baterie.
# Stiskněte odjištění2 a vyjměte hlásič kouře z

držáku.
# Vyměňte baterii.
# Zajistěte hlásič kouře v držáku.

Úložné prÚložné prostostorory a odkládací přihry a odkládací přihrádkyádky

PPokynokyny k úložným pry k úložným prostostorům a úložným boorům a úložným boxůmxům

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění kvůli
nevhodnému uložení předmětů

Předměty, které ve vnitřním prostoru vozidla
uložíte nevhodným způsobem, mohou klouzat
nebo být vymrštěny, a zasáhnout cestující ve
vozidle. Navíc nemohou držáky nápojů, ote-
vřené úložné prostory a držáky na mobilní tele-
fony při nehodě vždy zadržet předměty, které
se v nich nacházejí.
Hrozí nebezpečí zranění, zejména při brzdění
nebo náhlých změnách směru jízdy!
# Předměty ukládejte vždy tak, aby v tako-

vých nebo podobných situacích nemohly
být vymrštěny.

# Vždy se ujistěte, že předměty nepřesahují
přes úložné prostory, sítě na zavazadla
nebo odkládací sítě.

# Uzavíratelné úložné prostory před jízdou
zavřete.
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# Předměty těžké, ostré, špičaté, s ostrými
hranami, rozbitné nebo nadrozměrné
vždy v nákladovém prostoru uložte a zaji-
stěte.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění při překro-
čení maximálně přípustného zatížení

Hrozí vymrštění předmětů z odkládací při-
hrádky. Hrozí nebezpečí zranění pro cestující
ve vozidle, zejména při brzdění nebo náhlých
změnách směru jízdy.
# Vždy dodržujte maximální přípustné zatí-

žení odkládací přihrádky.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění při překro-
čení maximálně přípustného zatížení

Předměty mohou být vymrštěny na vozovku.
# Vždy dodržujte maximální přípustné zatí-

žení úložného boxu.
# Před jízdou se vždy ujistěte, že je úložný

box zajištěný.

U jednotlivých úložných boxů nebo zásuvek nepře-
kračujte následující hmotnosti:
R úložný box nad čelním oknem s krytem: 8 kg
R úložné boxy / zásuvky v kokpitu: 10 kg
R úložné boxy /zásuvky uprostřed pod lůžkem:

25 kg
R úložné boxy / zásuvky na vnější straně pod lůž-

kem: 50 kg (včetně nářadí a příslušenství)

OteOtevírvírání a zaání a zavírvírání úložnýcání úložných boh boxůxů

Zásuvky na prZásuvky na pracoacovišti řidičevišti řidiče

# Vyjměte vložku a zavěste ji na levou/pravou
stranu zásuvky nebo do jiné zásuvky.

ZásuvkZásuvka pod lůžka pod lůžkemem

# OteOtevření/zavření/zavření:vření: zatáhněte za rukojeť1
nahoru a zásuvný box vytáhněte nebo zasuňte
až na doraz.

2 Odkládací panel
3 Odpadkový koš

# OteOtevření/zavření/zavření:vření: odkládací panel2 vytáh-
něte do požadované polohy až na doraz nebo
jej zasuňte až na doraz.

OdpadkoOdpadkový kvý košoš

# Odpadkový koš3 nasazujte pouze v pozicích
d nebo e. Jinak není odpadkový koš zajištěn
a může se během jízdy převrátit.
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Chladicí boxChladicí box

Zásuvka pod lůžkem může být vybavena také chla-
dicím boxem.
# OteOtevření:vření: vytáhněte zásuvný box ve směru

šipky až na doraz.
# Vyklopte kryt za rukojeť ve směru šipky nahoru

a zajistěte jej.
# ZaZavření:vření: sklopte kryt za rukojeť dolů.
# Zasuňte zásuvku až na doraz.

Pro zapnutí nebo vypnutí je na chladicím boxu
otočný spínač.

Úložné boÚložné boxy s vnějšími víkyxy s vnějšími víky

Úložné boxy jsou přístupné zevnitř přes víka úlo-
žných boxů pod lůžkem a také zvenku přes vnější
víka.
# Zvedněte spodní lůžko a zajistěte ho.
# OteOtevření víkvření víka úložného boa úložného boxu:xu: zatáhněte za

rukojeť1 a víko úložného boxu2 vyklopte
nahoru a zajistěte ho.
Osvětlení úložného boxu se automaticky roz-
svítí.

# ZaZavření víkvření víka úložného boa úložného boxu:xu: sklopte víko úlož-
ného boxu2 dolů a zajistěte jej v zámku.
Osvětlení úložného boxu automaticky zhasne.

3 Vnější víko úložného boxu
4 Odjišťovací páčka pro vnější víko úložného

boxu

# OteOtevření vnějšího víkvření vnějšího víka:a: zatlačte odjišťovací
páčku4 ven.
Vnější víko úložného boxu3 se otevře až k
dorazu zajišťovacího háku.

# Znovu zatlačte na odjišťovací páčku4.
Vnější víko úložného boxu3 je zcela odji-
štěno. Osvětlení úložného boxu se automaticky
rozsvítí.

# Vnější víko úložného boxu3 otočte dopředu.
# ZaZavření vnějšího víkvření vnějšího víka:a: zavřete vnější víko úlož-

ného boxu3 a zajistěte jej v zámku.
Osvětlení v úložném boxu automaticky zhasne.

PPokynokyny pry pro ko kosmeosmeticktické zré zrcátkocátko

Kosmetické zrcátko je upevněno pomocí háčků k
levé dělicí příčce pravého úložného boxu. Kosme-
tické zrcátko můžete sejmout a postavit jej s použi-
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tím výklopného stojánku nebo ho zavěsit pomocí
háčku na vhodné místo.

Sklopení/vyklopení sklopného stSklopení/vyklopení sklopného stolkuolku

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu při vyklope-
ném sklopném stolku

Cestující ve vozidle mohou narazit do sklop-
ného stolku a zranit se.
# Před každou jízdou sklopný stolek

sklopte.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění při překro-
čení maximálního zatížení sklopného
stolku

Sklopný stolek se může prudce sklopit.
# Vždy dodržujte maximální přípustné zatí-

žení sklopného stolku.

# Sklopný stolek zatěžujte maximálně 15 kg.

VVyklopení sklopného styklopení sklopného stolkuolku
# Odklopte víko2 směrem dolů.
# Odklopte víko1 směrem nahoru a pevně jej

držte.

# Složený sklopný stolek3 vyklopte až na
doraz.

# Odklopte víko1 směrem dolů.
# Rozložte polovinu sklopného stolku4.

PPokynokyny k držáky k držáku nápojů/lahvíu nápojů/lahví

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody a poranění
při používání držáku nápojů během jízdy

Držák nápojů a lahví nedokáže zajistit žádnou
nádobu během jízdy.
Pokud během jízdy používáte držák nápojů
nebo lahví, může nádoba vyklouznout a teku-
tina se může vylít. Cestující ve vozidle mohou
přijít do kontaktu s tekutinou a v případě horké
tekutiny se opařit. Můžete přestat sledovat
dopravní situaci a ztratit kontrolu nad vozidlem.
# Používejte držák nápojů a lahví pouze ve

stojícím vozidle.
# Dávejte do držáku nápojů nebo lahví

pouze vhodné nádoby.
# Uzavřete nádobu, především u horké

tekutiny.
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1 Držák nápojů
2 Držák lahví

Připojení/odpojení přípojky sPřipojení/odpojení přípojky stlačeného vzductlačeného vzduchuhu
v kv kabině řidičeabině řidiče

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění při čištění
stlačeným vzduchem zvířenými částicemi

Zvířené částice se mohou dostat do očí, nosu,
úst a uší a způsobit podráždění.
# Při čištění kabiny řidiče stlačeným vzdu-

chem vždy používejte respirační masku,
ochranné brýle a ochranu sluchu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění při použí-
vání tlakovzdušné pistole

Pokud tlakovzdušnou pistoli namíříte na části
těla nebo jiné osoby, může dojít k poškození
např. očí, uší nebo pokožky.
# Vždy směřujte tlakovzdušnou pistoli smě-

rem od těla.
# Nemiřte tlakovzdušnou pistolí na jiné

osoby.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vzduchového l-
tru stlačeným vzduchem

# Vzduchový ltr nečistěte tlakovzdušnou
pistolí.

# Znečištěný vzduchový ltr vyměňte.

# Připojení:Připojení: zatlačte hadici pro vedení stlačeného
vzduchu do přípojky stlačeného vzduchu1 a
zajistěte ji.

# Odpojení:Odpojení: zatlačte hadici pro vedení stlače-
ného vzduchu do přípojky stlačeného vzduchu
1 a vytáhněte ji.

KKomunikomunikaceace
FFunkce „Runkce „Remotemote Online“e Online“

Všeobecná upozorVšeobecná upozorněnínění
S funkcí „Remote Online“ máte s mobilním zaříze-
ním ze vzdálenosti až do cca 25 m přístup do sítě
vozidla (WLAN). Vzdálenost do značné míry závisí
na prostředí. Ve venkovním prostředí s přímým
vizuálním kontaktem je dosah nejvyšší. Přes síť
vozidla můžete využívat různé funkce jednotky
palubního počítače a další přídavné funkce.
Pro přístup k síti vozidla musí být splněny následu-
jící podmínky:
R Vlastní síť vozidla (WiFi) je zapnutá.
R Na mobilním zařízení musí být nainstalována

aplikace Truck.
R Mobilní zařízení musí být jednorázově autorizo-

váno pro přístup do sítě vozidla
(/ Strana 119).

AplikAplikace Race Remotemote Tre Trucuck 2.0k 2.0
Aplikace „Remote Truck 2.0“ je k dispozici v
Google Play Store a v Apple App Store® a umož-
ňuje přístup k vlastní síti vozidla (WiFi). S aplikací
Truck můžete ovládat různé funkce vozidla a vyvo-
lávat zobrazení stavu. Počet funkcí závisí na vyba-
vení Vašeho vozidla a na typu vozidla.
V hlavním menu Párování se můžete spojit s vozi-
dlem, pro které už jste autorizováni, nebo přidat
nové vozidlo.
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Funkce vozidla jsou v hlavním menu My Truck roz-
děleny do tří menu Dashboard, Truck a Remote.
Některé funkce můžete ovládat pouze při zapnu-
tém nebo nastartovaném vozidle. Využijte k tomu
funkci doběhu zapalování nebo pokračujícího
chodu motoru (/ Strana 182).
V menu Dashboard se zobrazí následující infor-
mace:
R celkový počet kilometrů
R zásoba paliva a AdBlue®

R venkovní teplota a teplota v interiéru vozidla
(vozidla s automatickou klimatizací)
R zásobní tlak v brzdových okruzích

V menu Truck se zobrazí následující informace:
R zobrazení stavu vnějších vík a dveří

Můžete sledovat, zda jsou vnější víka a dveře
otevřené nebo zavřené a zda je vozidlo
zamknuté nebo odemknuté.
V případě potřeby můžete otevřít nebo zavřít
posuvné střešní okno/výklopný střešní poklop.
R zobrazení zatížení náprav a celkové hmotnosti

při splnění následujících podmínek:
- vozidlo stojí
- jízdní výška je aktivní
- vozidlo je zapnuté (doběh zapalování)

(/ Strana 182)
R tlak vzduchu v pneumatikách, teplota

pneumatik a stav akumulátorů snímačů tlaku
vzduchu v pneumatikách
Další informace k tématu Kontrola tlaku vzdu-
chu v pneumatikách najdete v části „Jednotka
palubního počítače a zobrazení“.
R ovládání regulace světlé výšky při zapnutém

vozidle (doběh zapalování nebo pokračující
chod motoru) (/ Strana 182).
R kontrola osvětlovacích prostředků

Potkávací světla, boční obrysová světla, kon-
cová světla a osvětlení registrační značky se
trvale rozsvítí. Postupně za sebou se zapnou
směrová, dálková, brzdová světla, světla pro
jízdu ve dne, světlo zpátečky, mlhové světlo a
pracovní světlomet. Tento cyklus se opakuje
třikrát.
Kontrolu osvětlovacích prostředků můžete akti-
vovat pouze při zabrzděné parkovací brzdě.

Pomocí dálkového ovládání můžete provádět násle-
dující činnosti:
R odjištění nebo zajištění zvedacího čela
R zapnutí nebo vypnutí pracovních světlometů
R zapnutí nebo vypnutí nezávislého topení

(/ Strana 106)
R ovládání audiosystému

Pro další informace si přečtěte návod k obsluze
výrobce nástavby.

PPokynokyny k audiozařízení (ry k audiozařízení (rádio)ádio)

Jestliže jste instalovali audiozařízení Mercedes-
Benz, můžete jej ovládat následujícím způsobem:
R pomocí tlačítek na multifunkčním volantu v jed-

notce palubního počítače pod oknem menu
Audio (/ Strana 119)
R prostřednictvím aplikace Truck mobilním zaří-

zením (/ Strana 101)
R tlačítkem audiozařízení v poli spínačů u lůžka

(/ Strana 102)

OvOvládání audiozařízení (rládání audiozařízení (rádio) v poli spínačů u lůžkaádio) v poli spínačů u lůžka

H Zapnutí audiozařízení, zvyšování hlasitosti,
naladění následující stanice, volba další
skladby

I Zapnutí/vypnutí audiozařízení, snižování hla-
sitosti

# Zapnutí:Zapnutí: stiskněte krátce tlačítko H nebo
I.

# VVypnutí:ypnutí: stiskněte dlouze dolní část tlačítka
I.
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# ZZvýšení hlasitvýšení hlasitososti:ti: stiskněte krátce horní část
tlačítka H.

# Snížení hlasitSnížení hlasitososti:ti: stiskněte krátce dolní část
tlačítka I.

# VVolba následující stolba následující stanice/skladbyanice/skladby:: stiskněte
dlouze horní část tlačítka H.

TTelefelefonon

InfInforormace k tmace k telefelefonuonu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli multimediálním systémům a komuni-
kačním zařízením

Pokud ovládáte informační systémy a komuni-
kační zařízení integrovaná ve vozidle za jízdy,
může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem.
# Používejte tato zařízení pouze tehdy, když

to dopravní situace dovoluje.
# V opačném případě zastavte s ohledem

na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Při ovládání telefonu nebo jiného komunikačního
zařízení dodržujte zákonné předpisy země, v níž se
aktuálně nacházíte.
Vozidlo může být vybaveno integrovaným zařízením
hands-free Bluetooth®. Pro nabíjení mobilního tele-
fonu s funkcí Bluetooth® ve vozidle potřebujete
vhodný držák mobilního telefonu. Získáte jej v
obchodě s příslušenstvím Mercedes-Benz.
Mobilní telefon ovládejte tlačítky 6 a ~ na
multifunkčním volantu.
Pokud provádíte dodatečnou montáž některého z
následujících komunikačních zařízení, dodržujte
montážní podmínky společnosti Mercedes-Benz:
R mobilní telefon
R vysílačka
R telefax

PPoužívoužívání držákání držáku notu notebookuebooku

Horní strana

Spodní strana

Držák notebooku1 používejte, pouze pokud vozi-
dlo stojí.
# UUpepevnění notvnění notebookebooku:u: položte držák notebooku
1 na volant a zavěste jej horním vedením5
za volant.

# Otevřete notebook a vsuňte spodní část kláves-
nice pod pryžové popruhy3 a4 až k hraně
2 držáku notebooku1.
Horní pryžový popruh3 musí vést v jednom z
vybrání6.

Držák notebooku můžete zavěsit v kabině řidiče
následujícím způsobem:
# Zavěste držák notebooku horním vedením5

do otevřeného úložného prostoru nad čelním
oknem.

nebo
# Zavěste držák notebooku horním vedením5

do držadla nade dveřmi.
nebo
# Zavěste držák notebooku horním5 a spod-

ním vedením7 do bočních úložných boxů
spodního lůžka nebo dolního lůžka.
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UUpozorpozornění knění ke klimatizove klimatizováníání

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození klimatizace při
málo častém používání

Pokud není klimatizace používána po delší
dobu, může se poškodit kompresor chladiva.
# Klimatizaci zapínejte minimálně jednou

za měsíc přibližně na deset minut.

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Zvýšená spo-
třeba paliva v důsledku používání klimati-
zace

Když je zapnutá klimatizace nebo automatická
klimatizace, zvyšuje se spotřeba paliva.
# Funkci zapínejte jen v případě potřeby.

Topení a klimatizace jsou připraveny k provozu
pouze při nastartovaném vozidle.
Klimatizace reguluje teplotu a vlhkost vzduchu v
kabině řidiče.
Instalovaný ltr odstraňuje z venkovního vzduchu a
v režimu vnitřní cirkulace vzduchu z cirkulujícího
vzduchu částice prachu, pyly kvetoucích rostlin a
nepříjemné pachy. Zanesený ltr snižuje množství
vzduchu proudícího do kabiny řidiče. Podle provoz-
ních podmínek a vlivů okolního prostředí může být
interval výměny ltru kratší, než je předepsáno.
% Při horkém počasí vozidlo krátce vyvětrejte.

Urychlíte tím proces ochlazení a bude rychleji
dosaženo požadované teploty.

Přehled funkcí klimatizacePřehled funkcí klimatizace

TTopeníopení

1 K Nastavení množství vzduchu
(/ Strana 105)

2 Ì Zapnutí/vypnutí využití zbytkového tepla
(/ Strana 106)

3 Nastavení teploty (/ Strana 105)

z Odmrazení čelního okna
(/ Strana 106)

4 ø Zapnutí/vypnutí vnitřní cirkulace vzdu-
chu (/ Strana 106)

5 Nastavení distribuce vzduchu (/ Strana 105)
Mz Odmrazení čelního okna
(/ Strana 106)

KlimatizaceKlimatizace

1 K Nastavení množství vzduchu
(/ Strana 105)

2 ¿/Á Zapnutí/vypnutí chlazení nebo
chlazení s vysoušením vzduchu
(/ Strana 105)
Á Zapnutí/vypnutí využití zbytkového tepla
(/ Strana 106)

3 Nastavení teploty (/ Strana 105)
z Odmrazení čelního okna
(/ Strana 106)

4 ø Zapnutí/vypnutí vnitřní cirkulace vzdu-
chu (/ Strana 106)

5 Nastavení distribuce vzduchu (/ Strana 105)
Mz Odmrazení čelního okna
(/ Strana 106)

TTopení/klimatizace s přídaopení/klimatizace s přídavným tvným topenímopením

1 K Nastavení množství vzduchu
(/ Strana 105)

2 Displej
3 ù Nastavení časů předvoleb pro:

y Přídavné topení (/ Strana 108)
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ü Předehřev motoru (/ Strana 108)
4 Nastavení distribuce vzduchu (/ Strana 105)
5 z Odmrazení čelního okna

(/ Strana 106)
6 y Zapnutí/vypnutí přídavného topení

(/ Strana 107)
7 s Zvýšení teploty (/ Strana 105)

s Změna nastavení časů předvoleb
(/ Strana 108)

8 r Snížení teploty (/ Strana 105)
r Změna nastavení časů předvoleb
(/ Strana 108)

9 ¿/Á Zapnutí/vypnutí chlazení nebo
chlazení s vysoušením vzduchu
(/ Strana 105)
Ì/ Á Zapnutí/vypnutí využití zbytko-
vého tepla (/ Strana 106)

A ø Zapnutí/vypnutí vnitřní cirkulace vzdu-
chu (/ Strana 106)

Některé funkce mají nad symbolem kontrolku.
Pokud kontrolka svítí, je funkce zapnutá.

Chlazení s vyChlazení s vysoušením vzducsoušením vzduchuhu
UUpozorpozornění k cnění k chlazení s vyhlazení s vysoušením vzducsoušením vzduchuhu

U vozidel s klimatizací můžete vzduch v interiéru
při teplém počasí ochladit na nastavenou teplotu a
vysušit ho. V závislosti na výbavě může být funkce
„chlazení s vysoušením vzduchu“ jednostupňová či
dvoustupňová.
Pokud je funkce dvoustupňová, zapněte pro ochla-
zování vzduchu v interiéru nejprve funkci „chla-
zení“. V případě potřeby můžete přidat funkci
„vysoušení vzduchu“. Vzduch v interiéru je doda-
tečně zbavován vlhkosti a postranní okna včetně
čelního okna se nemohou zamlžit.
Funkce „chlazení“ je méně náročná na spotřebu
než funkce „chlazení s vysoušením vzduchu“.
Funkci „chlazení s vysoušením vzduchu“ zapínejte
pouze v případě, že se postranní okna / čelní okno
zamlžují.
Pokud je funkce jednostupňová, můžete zapnout
pouze funkci „chlazení s vysoušením vzduchu“.
% Na spodní straně vozidla může při provozu

chlazení vytékat zkondenzovaná voda.

Zapnutí nebo vypnutí cZapnutí nebo vypnutí chlazení s vyhlazení s vysoušením vzdu-soušením vzdu-
cchu (klimatizace)hu (klimatizace)

Zapnutí cZapnutí chlazení s vyhlazení s vysoušením vzducsoušením vzduchu (jednoshu (jednostup-tup-
ňovňové)é)
# Stiskněte tlačítko ¿ nebo Á.

Kontrolka v tlačítku svítí červeně.

Zapnutí cZapnutí chlazení bez vyhlazení bez vysoušení vzducsoušení vzduchu (dvhu (dvousoustup-tup-
ňovňové)é)
# Stiskněte tlačítko ¿ nebo Á.

Kontrolka v tlačítku svítí zeleně.

Zapnutí cZapnutí chlazení s vyhlazení s vysoušením vzducsoušením vzduchu (dvhu (dvousoustup-tup-
ňovňové)é)
# Znovu stiskněte tlačítko ¿ nebo Á.

Kontrolka v tlačítku svítí červeně.

VVypnutíypnutí
# Stiskněte tlačítko ¿ nebo Á.

Když kontrolka v tlačítku zhasne, jsou funkce
chlazení vypnuté.

NNastavastavení tení teploeplotyty
# Pro zvýšení teploty otočte regulátor teploty

doprava a pro její snížení doleva
(/ Strana 104).

NNastavastavení množsení množství/diství/distrtribuce vzducibuce vzduchuhu

DisDistrtribuce vzducibuce vzduchuhu
Symboly distribuce vzduchu mají následující
význam:
M
z

Směruje vzduch navíc i na čelní okno

_ Směruje vzduch navíc i na čelní okno a do
celé kabiny řidiče

O Směruje vzduch navíc i do prostoru pro
nohy

P Směřuje vzduch jen ke středním a bočním
výdechům

TTopení/klimatizaceopení/klimatizace
# Ovladač distribuce vzduchu topení/klimatizace
5 nastavte na příslušný symbol
(/ Strana 104).

TTopení/klimatizace s přídaopení/klimatizace s přídavným tvným topenímopením
# Ovladač distribuce vzduchu topení/klimatizace
4 nastavte na příslušný symbol
(/ Strana 104).
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MnožsMnožství vzductví vzduchuhu
# Regulátor množství vzduchu K nastavte na

požadovaný stupeň (/ Strana 104).

OdmrOdmrazení čelního okna a posazení čelního okna a postrtrannícanních okh okenen
Zvolte následující nastavení pouze na tak dlouho,
dokud nebude čelní okno odmrazeno.
# VVozidla s vyhřívozidla s vyhříváním čelního okna:áním čelního okna: zapněte

vyhřívání čelního okna (/ Strana 93).

TTopení/klimatizaceopení/klimatizace
# Regulátor teploty3 nastavte na z

(/ Strana 104).
# Ovladač distribuce vzduchu5 nastavte na

Mz.
# Zavřete střední výdechy (/ Strana 109).
# Regulační kolečko bočních výdechů otočte

přes nulovou polohu zcela ven do polohy z
(/ Strana 109).

TTopení/klimatizace s přídaopení/klimatizace s přídavným tvným topenímopením
# Stiskněte tlačítko z.
# Regulační kolečko bočních výdechů otočte

přes nulovou polohu zcela ven do polohy z
(/ Strana 109).

Zapnutí/vypnutí vnitřní cirkZapnutí/vypnutí vnitřní cirkulace vzduculace vzduchuhu
% Při zapnuté vnitřní cirkulaci vzduchu se mohou

rychleji zamlžit okna, zejména při nízkých
venkovních teplotách. Vnitřní cirkulaci vzduchu
zapínejte pouze krátkodobě, např. v případě
prašného prostředí nebo při nepříjemném
zápachu.

# Zavřete postranní okna, střešní poklop,
výklopné nebo posuvné střešní okno.

# Stiskněte tlačítko ø.

Zapnutí/vypnutí využití zbZapnutí/vypnutí využití zbytkovytkového tého teplaepla
U vozidel s využitím zbytkového tepla můžete zbyt-
kovým teplem motoru vytápět zaparkované vozidlo
ještě dalších cca 90 minut.
% Jestliže je zapnuté využití zbytkového tepla, pří-

davné topení (/ Strana 106) se automaticky
vypne.

# Stiskněte tlačítko Ì nebo Á
(/ Strana 104).

# Nastavte teplotu, množství vzduchu, distribuci
vzduchu a větrací výdechy podle potřeby.

V následujících případech se využití zbytkového
tepla automaticky vypne:
R Vozidlo je nastartováno.
R Po uplynutí cca 90 minut doby provozu (v závi-

slosti na nastavené teplotě a teplotě chladicí
kapaliny).

PřídaPřídavné tvné topeníopení
UUpozorpozornění k přídanění k přídavnému tvnému topeníopení

& NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ Nebezpečí ohrožení života
jedovatými výfukovými plyny

Pokud je koncovka výfuku blokovaná nebo není
možné dostatečné větrání, mohou do vozidla
vniknout jedovaté výfukové plyny, zejména oxid
uhelnatý. Stane se tak např. v uzavřených pro-
storech, nebo pokud vozidlo uvízlo ve sněhu.
# V uzavřených prostorech bez odsávacího

zařízení, např. v garáži, nezávislé topení
vypněte.

# Pokud běží motor nebo nezávislé topení,
udržujte koncovku výfuku a oblast kolem
vozidla bez sněhu.

# Chcete-li zajistit dostatečný přísun čer-
stvého vzduchu, otevřete okno na straně
vozidla odvrácené od větru.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení o výfukové
potrubí při pracích na přídavném topení

Když bylo přídavné topení zapnuté, můžete se
popálit o horké výfukové potrubí.
# Před pracemi na přídavném topení

nechte výfukové potrubí vychladnout.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození přídavného
topení

Pokud není přídavné topení delší dobu použí-
váno, může dojít k jeho poškození.
# Přídavné topení zapínejte minimálně jed-

nou za měsíc přibližně na deset minut.

Pokud přídavné topení delší dobu nepoužíváte,
mohou se vlivem tepla a kondenzátu v palivové
soustavě přídavného topení vytvořit usazeniny. Tyto
usazeniny způsobují funkční poruchy přídavného
topení. Nechte přídavné topení před opětovným
uvedením do provozu zkontrolovat a opravit v kvali-
kovaném servisu.
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Přídavné topení provozujte pouze na běžnou moto-
rovou na u (/ Strana 362).
Přídavné topení pracuje nezávisle na motoru a
doplňuje topení vozidla. Přídavné topení můžete
zapnout také při nastartovaném vozidle a nízkých
venkovních teplotách, abyste podpořili topení
(funkce přihřívání).
Ovládání přídavného topení je v závislosti na
výbavě možné těmito způsoby:
R ovládací jednotka topení/klimatizace

(/ Strana 104)
R pole spínačů u lůžka

Je-li Vaše vozidlo vybaveno předehřevem motoru,
může přídavné topení ohřívat také chladicí kapa-
linu. Předehřev motoru tím doplňkově šetří motor a
snižuje spotřebu paliva. Přídavné topení můžete
manuálně zapnout nebo vypnout nebo můžete de -
novat až dva časy zapnutí.
Pokud zapnete přídavné topení manuálně nebo ho
zapnete přes časy zapnutí, využití zbytkového tepla
(/ Strana 106) se automaticky vypne.

Nucené vypnutíNucené vypnutí

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození přídavného
topení v důsledku přerušení napájení

Pokud je při provozu topení přerušeno napá-
jení, nemůže být spuštěna ochlazovací fáze a
tím se může poškodit přídavné topení.
# V provozu topení nebo v ochlazovací fázi

přídavného topení přerušte napájení
pomocí odpojovače akumulátoru jen při
nebezpečí.

U vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů
musíte před vjezdem do oblasti nebezpečí (např.
ra nérie) vypnout topné zařízení.
Z bezpečnostních důvodů nemůžete u těchto vozi-
del nastavit časy zapnutí a předehřev motoru
můžete zapnout pouze pomocí okamžitého provozu
topení.
Po vypnutí vozidla nebo zapnutí vedlejšího pohonu
se topné zařízení automaticky vypne. Ventilátor pro
přívod vzduchu pro spalování po vypnutí ještě
krátce dobíhá a potom se automaticky vypne.

Zapnutí/vypnutí okZapnutí/vypnutí okamžitamžitého prového provozu tozu topeníopení

Přídavné tlačítko v poli spínačů pro lůžko (příklad:
vozidlo bez nezávislé klimatizace)

# Zapnutí/vypnutí:Zapnutí/vypnutí: na ovládací jednotce topení/
klimatizace stiskněte tlačítko y.

nebo
# V poli spínačů u lůžka stiskněte tlačítko ÷.
# Nastavte teplotu, množství vzduchu, distribuci

vzduchu a větrací výdechy podle potřeby.

Přídavné topení se po cca jedenácti hodinách
automaticky vypne. Přídavné topení dobíhá po
vypnutí ještě cca dvě minuty.

Zapnutí/vypnutí předehřívZapnutí/vypnutí předehřívání motání motoruoru
U vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů
můžete předehřívání motoru zapnout manuálně.
Zapnutí/vypnutíZapnutí/vypnutí
# Zapněte okamžitý provoz topení.
# Na ovládací jednotce topení/klimatizace stisk-

něte tlačítko ù pro přepnutí na předehřívání
motoru ü.

Předehřívání motoru se vypne automaticky s pří-
davným topením.
% Pokud je funkce předehřívání motoru ü

zapnutá, je automaticky vytápěna kabina
řidiče.
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NNastavastavení času zapnutíení času zapnutí

& NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ Smrtelné nebezpečí při odsta-
vení vozidla na nevhodných místech při
předvoleném času zapnutí přídavného
topení

Není-li zajištěno dostatečné větrání, mohou se
nahromadit výfukové plyny.
Jsou-li v blízkosti snadno vznětlivé látky nebo
hořlavé materiály, hrozí nebezpečí požáru a
výbuchu!
# Pokud je vozidlo odstaveno za těchto

nebo podobných podmínek, vždy deakti-
vujte předvolené časy zapnutí.

Pro přídavné topení (vytápění kabiny řidiče) a
předehřev motoru (ohřev chladicí kapaliny) lze
nastavit časy zapnutí. Je-li vozidlo vybaveno pro
přepravu nebezpečného nákladu, nelze časy
zapnutí nastavit.
Zvolte jednu z možností zobrazených na displeji
ovládací jednotky stisknutím tlačítka s nebo
r. Zvolená varianta bliká. Volbu potvrďte stis-
knutím tlačítka ù. Při nastavování dbejte na to,
aby se nastavené provozní doby nepřekrývaly.
# Zapněte vozidlo.
# Na ovládací jednotce topení/klimatizace stisk-

něte tlačítko ù.
Na displeji se zobrazí obě paměťové pozice 1
a 2. Číslo zvolené paměťové pozice bliká.

# Tlačítkem s nebo r zvolte paměťovou
pozici.

# Stiskněte tlačítko ù.
Na displeji je zobrazena volba klimatizace pří-
davné topení y a předehřev motoru ü.

# Tlačítkem s nebo r zvolte přídavné
topení y nebo předehřev motoruü.

% Pokud není zvolen žádný symbol, bude pří-
slušná paměťová pozice vymazána.

# Stiskněte tlačítko ù.
# Tlačítkem s nebo r nastavte den

v týdnu.
# Stiskněte tlačítko ù.
# Tlačítkem s nebo r nastavte hodiny.
# Stiskněte tlačítko ù.
# Tlačítkem s nebo r nastavte minuty.
# Stiskněte tlačítko ù.
# Tlačítkem s nebo r nastavte teplotu.

# Stiskněte tlačítko ù.
Na displeji je zobrazena teplota, symbol časo-
vého spínače ù a zvolená paměťová pozice.

# Vypněte vozidlo.
Přídavné topení a/nebo předehřev motoru se
automaticky zapnou v nastavený čas zapnutí.
Když se rozsvítí kontrolky v tlačítku y ovlá-
dací jednotky a v přídavném tlačítku ÷ u
lůžka, jsou přídavné topení a/nebo předehřev
motoru zapnuté.

# Pokud aktivujete čas zapnutí: otevřete střední
větrací otvory a boční výdechy
(/ Strana 109).

# Topení nebo klimatizace: nastavte ovladač dis-
tribuce vzduchu na O.

# Topení nebo klimatizace: nastavte regulátor
množství vzduchu na stupeň 1.
Když je teplota chladicí kapaliny dostatečně
vysoká, je během běžícího předehřevu motoru
vytápěna kabina řidiče.

Čas zapnutí předehřevu motoru lze naprogramovat
také za chodu přídavného topení. Po zapnutí
předehřevu motoru zůstává přídavné topení v
chodu.
Předehřev motoru a přídavné topení se po cca
dvou hodinách automaticky vypnou. Přídavné
topení dobíhá po vypnutí ještě cca dvě minuty.

VětrVětrací výdechyací výdechy
UUpozorpozornění k větrnění k větracím výdecacím výdechůmhům

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení nebo
omrznutí v důsledku příliš malé vzdálenosti
od větracích výdechů

Z větracích výdechů může vystupovat velmi
horký nebo velmi studený vzduch.
# Vždy se ujistěte, že všichni cestující ve

vozidle udržují dostatečný odstup od
větracích výdechů.

# V případě potřeby veďte proud vzduchu
do jiné oblasti vnitřního prostoru vozidla.

Udržujte všechny větrací výdechy a větrací mřížky v
kabině řidiče volné, aby jimi mohl volně proudit
vzduch do kabiny řidiče.
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NNastavastavení větrení větracícacích výdech výdechůhů

SStřední výdechytřední výdechy

Střední výdech pracoviště řidiče (příklad)

# OteOtevření:vření: pro otevření otočte regulační kolečko
2 do polohy II nebo doprava až na doraz.

# NNastavastavení směrení směru pru proudění vzducoudění vzduchu:hu: otočte
regulační kolečko2 doprava přes polohu II a
nastavte proudění vzduchu v souladu se smě-
rem otočení.

nebo
# Nastavte regulační kolečko1 nahoru nebo

dolů podle proudění vzduchu.
# ZaZavření:vření: otočte regulační kolečko2 doleva až

na doraz.

Střední výdech místa spolujezdce (příklad)

# OteOtevření nebo zavření nebo zavření:vření: pro otevření otočte
regulační kolečko1 do polohy II a pro zavření
do polohy 00.

Boční výdechyBoční výdechy

Boční výdech pracoviště řidiče (příklad)

# OteOtevření nebo zavření nebo zavření:vření: pro otevření otočte
regulační kolečko2 doleva a pro zavření boč-
ního větracího výdechu1 do polohy 00.
Pokud je regulační kolečko2 otočeno přes
zajišťovací polohu směrem doleva do polohy
z, otevře se odmrazovací výdech3.
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SdrSdružený přísužený přístrtrojoj
UUpozorpozornění knění ke sdre sdruženému přísuženému přístrtrojioji

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli multimediálním systémům a komuni-
kačním zařízením

Pokud ovládáte informační systémy a komuni-
kační zařízení integrovaná ve vozidle za jízdy,
může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem.
# Používejte tato zařízení pouze tehdy, když

to dopravní situace dovoluje.
# V opačném případě zastavte s ohledem

na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při výpadku
sdruženého přístroje

Při výpadku nebo poruše sdruženého přístroje
nepoznáte funkční omezení systémů souvisejí-
cích s bezpečností. To může negativně ovlivnit
provozní bezpečnost.
# Neprodleně odstavte vozidlo s ohledem

na bezpečnost dopravního provozu a
kontaktujte kvali kovaný servis.

Při ovládání sdruženého přístroje dodržujte
zákonné předpisy země, ve které se právě nachá-
zíte.

UUpozorpozornění k otnění k otáčkáčkoměruoměru

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru v
důsledku překročení maximálních povole-
ných otáček

Pokud jsou překročeny maximální povolené
otáčky motoru, zazní výstražný tón.
# Vyhněte se jízdě v červeném rozsahu

otáček (oblast nebezpečí).

Sdružený přístroj (příklad)
1 Hospodárná zóna (zelená)
2 Zóna působení motorové brzdy (žlutá)
3 Nebezpečná zóna příliš vysokých otáček (čer-

vená)

Rozsvítí-li se kontrolka W ve sdruženém pří-
stroji, je počet otáček vysoký, např. při řazení dolů
na nižší převodový stupeň.
Dbejte na další pokyny v hlášeních na displeji.
Snižte rychlost jízdy pomocí provozní brzdy nebo
zařaďte o jeden převodový stupeň výše.
Kontrolka W ve sdruženém přístroji zhasne.
Všeobecné pokyny k jízdě s otáčkoměrem:
R V režimu jízdy sledujte otáčkoměr a udržujte

otáčky v hospodárné zóně1.
Ve výjimečných situacích může být provoz
mimo hospodárnou zónu účelný, např. ve stou-
pání nebo při předjíždění.
R Jezdíte-li s vozidlem v hospodárné zóně1,

dosáhnete nižší spotřeby paliva a menšího opo-
třebení.
R Využívejte při brzdném režimu motoru žlutý

rozsah otáček2. Nejvyššího brzdného výkonu
motoru je dosaženo krátce před červenou
nebezpečnou zónou3.
R Při jízdě z kopce dbejte na to, aby se otáčky

motoru nezvýšily do červené nebezpečné zóny
3.
R Volnoběžné otáčky jsou řízeny automaticky v

závislosti na teplotě chladicí kapaliny.
R Pokud vozidlo stojí, motor běží a je zařazená

poloha neutrálu, reaguje motor na přidání
plynu se zpožděním.

% Dbejte informací k hospodárnému způsobu
jízdy v okně menu Fleetboard EcoSupport v
menu Režim jízdy à (/ Strana 118). Jed-
notka palubního počítače Vás přitom může
podpořit při optimalizaci Vašeho stylu jízdy a
navrhne jízdu s úsporou paliva.
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UUpozorpozornění k uknění k ukazatazateli Aeli AdBluedBlue®®

Sdružený přístroj (příklad)

Ukazatel AdBlue® je k dispozici pouze u vozidel s
dodatečnou úpravou výfukových plynů BlueTec®.
Redukční prostředek AdBlue® je potřebný ke sní-
žení emisních hodnot motoru.
Pokud je vozidlo provozováno bez AdBlue®, zaniká
povolení k provozu. Právním důsledkem je, že
nadále už nesmíte vozidlo provozovat na veřejných
komunikacích.
V okně menu Dojezd menu Údaje o cestě ß
můžete nechat zobrazit dojezd vozidla na základě
aktuálního množství paliva v nádrži
(/ Strana 117).
Pokud klesne množství AdBlue® na cca 10 %,
zobrazí se ve sdruženém přístroji příslušné hlášení
o události se symbolem Ø. Naplňte včas nádrž
na AdBlue® (/ Strana 260).
VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 4 a BlueT4 a BlueTecec®® 5:5: pokud jízdou
zcela vyprázdníte nádrž na AdBlue®, hrozí snížení
výkonu motoru.
VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 6:6: pokud klesne množství
AdBlue® dále na cca 2,5 %, hrozí snížení výkonu
motoru.
Pokud nádrž na AdBlue® před jízdou vyprázdníte,
bude událost uložena a signalizována kontrol-
kou ; při startování vozidla jako chyba souvise-
jící s emisemi výfukových plynů (/ Strana 113).
Navíc hrozí omezení rychlosti na cca 20 km/h.

UUpozorpozornění k palivnění k palivoměruoměru

Sdružený přístroj (příklad)

Klesne-li hladina paliva 6 až na cca 14 %, dosá-
hla ručička červené zóny rezervy. Ve sdruženém
přístroji se zobrazí příslušné hlášení na displeji se
symbolem 6.
V okně menu Dojezd menu Údaje o cestě ß
můžete nechat zobrazit dojezd vozidla na základě
aktuálního množství paliva v nádrži
(/ Strana 117).

Přehled hodin a vPřehled hodin a venkoenkovní tvní teploeplotyty

Sdružený přístroj (příklad displeje v rychloměru)

Jakmile se teploty přiblíží bodu mrazu, věnujte
zvláštní pozornost stavu vozovky.
Změna venkovní teploty se zobrazí se zpožděním.
Zapněte vozidlo. Displej v rychloměru zobrazuje
čas1 a venkovní teplotu2.
Čas a venkovní teplotu zobrazuje i okno menu
Truck-Info v menu Údaje o trase ß
(/ Strana 117). Formát času a jednotky teploty
můžete změnit v okně menu Menu menu Nastavení
ä (/ Strana 125).

Jednotka palubního počítače a ukazatele 111111



Přehled počítPřehled počítadla ujeadla ujetýctých kilomeh kilometrůtrů

Sdružený přístroj (příklad displeje v otáčkoměru)

Zapněte vozidlo. Displej v otáčkoměru zobrazuje
celkovou ujetou vzdálenost1 a denní ujetou
vzdálenost2.
Celkovou ujetou vzdálenost a denní ujetou vzdále-
nost zobrazuje i okno menu Truck-Info v menu
Údaje o trase ß (/ Strana 117). Měrné jednotky
můžete změnit v okně menu Menu v menu Nasta-
vení ä (/ Strana 125). Denní ujetou vzdálenost
2 můžete vynulovat v okně menu Truck-Info
menu Údaje o jízdě ß (/ Strana 117).

KKontrontrolkolka diagnosa diagnostiky mottiky motororu: vu: vozidla bez dodatozidla bez dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýcvých plh plynů BlueTynů BlueTecec®®

VVaroarovná kvná kontrontrolkolka/a/
kkontrontrolkaolka

Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

*Pokud se nevyskytuje žádná porucha, kontrolka se během kontroly uka-
zatelů sdruženého přístroje rozsvítí a po nastartování vozidla opět
zhasne.

KKontrontrolkolka diagnosa diagnostiky mottiky motororu: vu: vozidla BlueTozidla BlueTecec®® 4 a BlueT4 a BlueTecec®® 55

VVaroarovná kvná kontrontrolkolka/a/
kkontrontrolkaolka

Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

*Pokud se nevyskytuje žádná porucha, kontrolka se během kontroly uka-
zatelů sdruženého přístroje rozsvítí a po nastartování vozidla opět
zhasne.

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

*Kontrolka bliká. Na sdruženém přístroji je zobrazeno hlášení.
AdBlue® je spotřebováno nebo byla rozpoznána porucha související
s emisemi škodlivin.
Výkon motoru se může snížit.
# Dodržujte pokyny hlášení na displeji.
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VVaroarovná kvná kontrontrolkolka/a/
kkontrontrolkaolka

Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

# Opatrně jeďte k nejbližší čerpací stanici a načerpejte AdBlue®

(/ Strana 260).
nebo
# Opatrně jeďte do nejbližšího kvali kovaného servisu a poruchu

nechte bez odkladu odstranit.

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

* Kontrolka se rozsvítí.
Dodatečná úprava výfukových plynů BlueTec® má poruchu nebo funkční
poruchu týkající se emisí.
Tato funkční porucha nebo závada může poškodit systém dodatečné
úpravy výfukových plynů BlueTec®.
# Řiďte se pokynem, který se zobrazí v hlášení na displeji sdruženého

přístroje.
# Nechte systém dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec® nepro-

dleně zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

KKontrontrolkolka diagnosa diagnostiky mottiky motororu: vu: vozidla BlueTozidla BlueTecec®® 66

VVaroarovná kvná kontrontrolkolka/a/
kkontrontrolkaolka

Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

* Kontrolka bliká.
Po zapnutí vozidla signalizuje kontrolka stav systému blikáním. Neexi-
stuje-li žádná porucha, kontrolka po nastartování vozidla zhasne
(/ Strana 114).

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

*Kontrolka se rozsvítí a zůstane rozsvícená po nastartování vozidla.
Dodatečná úprava výfukových plynů BlueTec® má poruchu nebo funkční
poruchu týkající se emisí. Tato funkční porucha nebo závada může
poškodit systém dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec®.
# Řiďte se pokynem, který se zobrazí v hlášení na displeji sdruženého

přístroje.
# Nechte systém dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec® nepro-

dleně zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

*Kontrolka se rozsvítí. Ve sdruženém přístroji je zobrazeno hlášení a ve
stavové oblasti svítí kontrolka ·.
Byla rozpoznána porucha související s emisemi.
# Dodržujte pokyny hlášení na displeji.
# Nechte systém dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec® nepro-

dleně zkontrolovat v kvali kovaném servisu.
Pokud budete upozornění v hlášení na displeji ignorovat, hrozí podle
zobrazeného hlášení snížení výkonu motoru:
R po uplynutí cca 10 hodin, např. při nekvalitním, ředěném redukčním

prostředku nebo chybném dávkování
R po uplynutí cca 36 hodin, např. při poruchách recirkulace výfuko-

vých plynů nebo zabezpečovacího systému
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VVaroarovná kvná kontrontrolkolka/a/
kkontrontrolkaolka

Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Snížení výkonu motoru může nastat v určitých případech i dříve.

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

*Kontrolka svítí. Výkon motoru je snížen. Ve sdruženém přístroji je záro-
veň zobrazeno hlášení a ve stavové oblasti svítí kontrolka ·.
Neodstranili jste rozpoznanou poruchu související s emisemi.
# Dodržujte pokyny hlášení na displeji.
# Opatrně jeďte do nejbližšího kvali kovaného servisu a poruchu

nechte bez odkladu odstranit.
Pokud budete pokyn v hlášení na displeji ignorovat, hrozí podle zobraze-
ného hlášení omezení rychlosti:
R po uplynutí cca 20 hodin po prvním výskytu poruchy, např. při

nekvalitním, ředěném redukčním prostředku nebo chybném dávko-
vání
R po uplynutí cca 100 hodin, po prvním výskytu poruchy, např. při

poruchách recirkulace výfukových plynů nebo zabezpečovacího
systému

Omezení rychlosti může nastat v určitých případech i dříve.

;
Varovná kontrolka dia-
gnostiky motoru

*Kontrolka svítí. Rychlost je omezena na cca 20 km/h. Současně zobra-
zuje sdružený přístroj kontrolku · ve stavové oblasti.
AdBlue® je spotřebováno nebo jste neodstranili rozpoznanou poruchu
související s emisemi.
# Dodržujte pokyny hlášení na displeji.
# Opatrně jeďte k nejbližší čerpací stanici a načerpejte AdBlue®

(/ Strana 260).
nebo
# Opatrně jeďte do nejbližšího kvali kovaného servisu a poruchu

nechte bez odkladu odstranit.
Pokud je vozidlo nadále provozováno, zaniká platnost povolení k provozu
vozidla na pozemních komunikacích.

KKontrontrola systola systému po porému po porušeuše

VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 4 a BlueT4 a BlueTecec®® 55
Pokud doplníte nádrž na AdBlue® nebo je porucha
odstraněna, máte k dispozici opět plný výkon
motoru. Jestliže kontrola systému nezjistí žádnou
další poruchu, kontrolka ; ve sdruženém pří-
stroji zhasne. Kontrola systému může probíhat
během několika jízd.

VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 66
Pokud doplníte nádrž na AdBlue® nebo je porucha
odstraněna, máte k dispozici opět plný výkon
motoru. Jestliže kontrola systému nezjistí žádnou
další poruchu, kontrolka ; ve sdruženém pří-
stroji po zobrazení statutu zhasne. Kontrola
systému může probíhat během několika jízd.
Pokud je v nádrži na AdBlue® méně hodnotný nebo
naředěný redukční prostředek, je nutné nádrž

vyprázdnit a následně znovu naplnit AdBlue® podle
DIN 70070/ISO. Poté můžete spustit kontrolu
systému. Za tímto účelem proveďte manuální rege-
neraci ltru pevných částic (/ Strana 255).

SSttaavvoovvé zobré zobrazení dodatazení dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýchvých
plplynů BlueTynů BlueTecec®® 66

U vozidel BlueTec® 6 je signalizován stav doda-
tečné úpravy výfukových plynů BlueTec® pro
rychlou kontrolu úřady na místě.
Signalizace probíhá prostřednictvím kon-
trolky ; ve třech po sobě následujících fázích.
Signalizace začne po zapnutí vozidla a skončí s
nastartováním vozidla.
1. fáze je kontrola ukazatelů sdruženého přístroje.
Kontrolka se rozsvítí na cca pět sekund a následně
na cca deset sekund zhasne.
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2. fáze signalizuje stav kontroly systému. Kontrolka
se buď znovu na pět sekund rozsvítí, nebo bliká po
dobu cca pět sekund. Následně na cca pět sekund
zhasne.
Ve 3. fázi signalizuje kontrolka rozpoznané poruchy
související s emisemi.
Nebyla-li rozpoznána žádná porucha související s
emisemi, kontrolka krátce svítí a následně cca pět
sekund nesvítí. Tento rytmus blikání se opakuje až
do nastartování vozidla.
Byla-li rozpoznána porucha související s emisemi,
kontrolka třikrát blikne a následně cca pět sekund
nesvítí. Tento rytmus blikání se opakuje až do
nastartování vozidla. Po nastartování vozidla svítí
kontrolka ještě cca 15 sekund.
V následujících případech se rozsvítí kontrolka
a zůstane rozsvícená i po nastartování vozidla:
R Byla rozpoznána závažná porucha související

s emisemi.
R Byla rozpoznána porucha související s emisemi

před více než 200 hodinami a doposud trvá.

JednoJednotktka palubního počíta palubního počítačeače
JednoJednotktka palubního počíta palubního počítače – upozorače – upozornění a pře-nění a pře-
hledhled

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli multimediálním systémům a komuni-
kačním zařízením

Pokud ovládáte informační systémy a komuni-
kační zařízení integrovaná ve vozidle za jízdy,
může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem.
# Používejte tato zařízení pouze tehdy, když

to dopravní situace dovoluje.
# V opačném případě zastavte s ohledem

na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Při ovládání jednotky palubního počítače dodržujte
zákonné předpisy země, ve které se právě nachá-
zíte.

Jednotka palubního počítače (příklad)
1 Displej
2 Tlačítka

u Následující hlavní menu / volba následu-
jícího záznamu v okně pro zadávání, zvýšení
nebo vynulování hodnoty
t Předcházející hlavní menu / volba před-
cházejícího záznamu v okně pro zadávání nebo
snížení hodnoty
r Následující okno menu / v okně pro
zadávání o řádek menu dolů
s Předcházející okno menu / v okně pro
zadávání o řádek menu nahoru
9 Otevření a zavření okna pro zadávání /
potvrzení hlášení na displeji
Ú Uložení/zobrazení oblíbeného okna menu

Jednotku palubního počítače ovládáte levou skupi-
nou tlačítek na multifunkčním volantu.
V jednotce palubního počítače se v režimu jízdy
zobrazují následující informace:
R spotřeba paliva
R doba jízdy
R provozní stavy
R termíny údržby
R poruchy
R příčiny poruch
R opatření

OvOvládání jednoládání jednotky palubního počíttky palubního počítačeače

# Zapněte vozidlo.
V jednotce palubního počítače se zobrazí
poslední aktivní okno menu.
Pokud je rozpoznána porucha, zobrazí se udá-
lost v jednotce palubního počítače nejprve v
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hlášení na displeji. Kromě hlášení na displeji se
navíc může ve stavové oblasti rozsvítit kon-
trolka. U více událostí se v jednotce palubního
počítače zobrazí hlášení na displeji seřazená
podle závažnosti.
Jsou-li k dispozici další informace o poruše,
zobrazuje hlášení na displeji symbol Û.
Informace lze zobrazit stisknutím tlačítka
u.

# Potvrďte hlášení na displeji tlačítkem 9.
# ListovListování hlaání hlavními menu:vními menu: stiskněte tlačítko

u nebo t.
# ZobrZobrazení dalšícazení dalších okh oken menu v hlaen menu v hlavním menu:vním menu:

stiskněte tlačítko r nebo s.
# OteOtevření a zavření a zavření okna prvření okna pro zadávo zadávaní:aní: jestliže

je v okně menu zobrazen symbol 9, stiskněte
tlačítko 9.

# VVolba řádkolba řádku menu v okně pru menu v okně pro zadávo zadávání:ání: stisk-
něte tlačítko r nebo s.

# V okně prV okně pro zadávo zadávání změňtání změňte hodnoe hodnotu nebotu nebo
vybertvyberte určite určitou položkou položku:u: stiskněte tlačítko
u nebo t.

% Jestliže některé okno menu vyvoláváte pravi-
delně, např. za účelem kontroly výšky hladiny
motorového oleje, uložte jej pod tlačítko Ú.

# Uložení oblíbeného okna menu:Uložení oblíbeného okna menu: vyvolejte oblí-
bené okno menu a přibližně na dvě sekundy
stiskněte tlačítko Ú.
Zazní signální tón a okno menu je uloženo.

# ZobrZobrazení oblíbeného okna menu:azení oblíbeného okna menu: stiskněte
krátce tlačítko Ú.

Přehled oblasPřehled oblastí na displejití na displeji

Oblasti displeje (příklad: okno menu Truck Info)

ZáložkZáložka a řádek s názva a řádek s názvemem
Záložka1 Vám zobrazuje hlavní menu. Aktivní
hlavní menu je zobrazeno bíle. Záložka4 Vám
zobrazuje počet oken menu (podmenu) a pozici, na
níž se nacházíte. V řádku s názvem5 vidíte název
aktivního okna menu.

ZobrZobrazovazovací oblastací oblast
V zobrazovací oblasti2 Vám jednotka palubního
počítače zobrazuje menu nebo hlášení na displeji.
Hlášení na displeji se zobrazí automaticky a obsa-
huje sdělení, např. Vedlejší pohon aktivní nebo
informaci o poruše, např. Porucha směrového
světla. K hlášení na displeji se navíc může ve sta-
vové oblasti rozsvítit také kontrolka3. Pokud
můžete hlášení na displeji potvrdit tlačítkem 9,
hlášení na displeji se skryje. Kontrolka, která se
rozsvítí ve stavové oblasti3, po potvrzení hlášení
na displeji nezhasne.

StavovStavová oblastá oblast
Stavová oblast3 zobrazuje u automatizované
převodovky zvolený jízdní program, např. AEconomy,
a ukazatel převodového stupně, např. N1
(/ Strana 197).
Ve stavové oblasti3 jednotky palubního počítače
se podle zvoleného jízdního systému zobrazují
následující informace:
R TEMPOMAT: symbol ¯ a nastavená rych-

lost, např. 85 km/h (/ Strana 214)
R Asistent jízdy v pruzích: označení jízdního

pruhu (/ Strana 229)
R Asistent udržování odstupu: symbol É a

nastavená rychlost, např. 85 km/h
(/ Strana 216)
R Omezovač rychlosti: symbol È a nastavené

omezení rychlosti např. 50 km/h
(/ Strana 213)
R PPC (Predictive Powertrain Control): nastavené

tolerance rychlosti (/ Strana 221)

Stav jízdního systému, např. zapnutý nebo vypnutý,
je znázorněn barevně.
Doplňkově má stavová oblast3 pole s kontrol-
kami. V případě poruchy, varování nebo provozní
informace se automaticky rozsvítí kontrolka. Podle
priority poruchy, varování nebo provozní informace
se kontrolka rozsvítí různými barvami. Kontrolka se
též může rozsvítit jako doplněk k hlášení na dis-
pleji.
Přehled kontrolek najdete v části „Přehled kontro-
lek ve stavové oblasti“ (/ Strana 156).
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Přehled menu v jednoPřehled menu v jednotce palubního počíttce palubního počítačeače

% Rozsah a uspořádání menu závisí na výbavě a
typu Vašeho vozidla.

ÚdaÚdaje o trje o trasease ß (/ Strana 117)
R Truck Info
R Tachograf
R Od startu
R Dojezd
R Od resetu 1
R Od resetu 2

RRežim jízdyežim jízdy à (/ Strana 118)
R Rychlost
R FleetBoard EcoSupport
R Navigace
R Asistenty
R Video

AAudio a kudio a komunikomunikaceace á(/ Strana 119)
R Budík
R Telefon
R Audio
R Mobilní zařízení

ProvProvoz a údržbaoz a údržba â(/ Strana 122)
R Nápravy
R Pneumatiky
R Regulace světlé výšky
R Přívěs
R Údržba

KKontrontrolní infolní inforormacemace ã(/ Strana 125)
R Zásobní tlak
R Chladicí kapalina
R Motor
R Události
R Diagnostika

NNastavastaveníení ä (/ Strana 125)
R Menu
R Osvětlení
R Jazyk
R Provozní látky
R Systémy

Menu ÚdaMenu Údaje o jízděje o jízdě

Okno menu TrOkno menu Truckuck-Info-Info

Okno menu Truck-Info
1 Celková ujetá vzdálenost
2 Denní ujetá vzdálenost
3 Čas
4 Venkovní teplota

# ZobrZobrazení celkovazení celkové, denní ujeté, denní ujeté vzdálenosé vzdálenosti,ti,
času a včasu a venkoenkovní tvní teploeplotyty:: tlačítkem u nebo
t nalistujte Údaje o jízdě ß.

# VVynulovynulování denní ujetání denní ujeté vzdálenosé vzdálenosti:ti: stiskněte
tlačítko 9.
V okně pro zadávaní se zobrazí Vynulovat
denní kilometry? Ne/Ano.

# Pomocí tlačítka r zvolte řádek menu Ano
a potvrďte stisknutím tlačítka u nebo 9.

Okno menu TOkno menu Tacachogrhografaf
Okno menu Tachograf je k dispozici u vozidel s
digitálním tachografem.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte Údaje o

jízdě ß.
# ZobrZobrazení dobazení doby řízení a přestávy řízení a přestávek:ek: tlačítkem

r nebo s nalistujte okno menu Tacho-
graf.

Další informace o digitálním tachografu najdete
v samostatném návodu k obsluze.

Okno menu Od stOkno menu Od starartu / Od rtu / Od reseesetu 1 / Od rtu 1 / Od reseesetu 2tu 2
Údaje o jízdě Od startu obsahují údaje o jízdě a
stání. Jestliže je vozidlo odstaveno déle čtyři než
hodiny, hodnoty se automaticky vynulují.
Údaje o jízdě Od resetu 1 nebo Od resetu 2 obsa-
hují údaje od posledního resetování okna menu.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte Údaje o

jízdě ß.
# ZobrZobrazení údaazení údajů o jízdě:jů o jízdě: tlačítkem r nebo

s nalistujte okno menu Od startu, Od
resetu 1 nebo Od resetu 2.
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V okně menu se zobrazí např. následující infor-
mace:
R ujetá vzdálenost
R doba jízdy
R průměrná rychlost jízdy
R průměrná spotřeba paliva

# ZobrZobrazení údaazení údajů o jízdě a stjů o jízdě a stání:ání: stiskněte tla-
čítko 9.

# Tlačítkem r nebo s listujte k oknu
menu Spotřeba, Časy nebo Rychlost.

# RResetovesetování údaání údajů o jízdě:jů o jízdě: v okně menu Spo-
třeba, Časy nebo Rychlost stiskněte tlačítko
u.
V okně pro zadávaní se zobrazí např. Vynulo-
vat hodnoty pro: Od startu Ne/Ano.

# Pomocí tlačítka r zvolte řádek menu Ano
a potvrďte stisknutím tlačítka u nebo 9.

Okno menu DojezdOkno menu Dojezd
# Tlačítkem u nebo t nalistujte Údaje o

jízdě ß.
# ZobrZobrazení dojezdu:azení dojezdu: tlačítkem r nebo s

nalistujte okno menu Dojezd.
Okno menu zobrazuje přibližný dojezd s danou
zásobou paliva 6 a aditiva AdBlue® Ø.
Okno menu dále zobrazuje pod dojezdem prů-
měrnou spotřebu paliva jako sloupec. Jestliže
vozidlo stojí, změní se sloupec a ukazuje Vám
spotřebu paliva v klidovém stavu vozidla (l/h).
Značka nad sloupcem odpovídá průměrné spo-
třebě Od startu - Celkem.
Okno menu zobrazuje dojezdy do 50 km. U
nižších hodnot zobrazuje jednotka palubního
počítače <50 km.

Menu RMenu Režim jízdyežim jízdy

Okno menu RycOkno menu Rychlosthlost
# Nalistujte tlačítkem u nebo t Režim

jízdy à.
# ZobrZobrazení rycazení rychloshlosti jízdyti jízdy:: nalistujte tlačítkem

r nebo s okno menu Rychlost.

Okno menu FleeOkno menu FleetBoartBoard EcoSupportd EcoSupport
Jednotka palubního počítače zaznamenává styl
jízdy v osmi kategoriích, vyhodnocuje ho a zobra-
zuje v okně menu FleetBoard EcoSupport. Jed-
notka palubního počítače přitom poskytuje pod-
poru při optimalizaci jízdního stylu a rozvoji pali-
vově úsporného jízdního stylu.

Okno menu FleetBoard EcoSupport rozpozná
řidiče na základě karty řidiče tachografu a ukládá
hodnocení dvou řidičů. Pokud do tachografu vloží
svou kartu řidiče třetí řidič, jsou nejstarší hodno-
cení automaticky smazána. Hodnocení můžete
kdykoliv resetovat. Všechna hodnocení jsou pak
automaticky vymazána.
# Nalistujte tlačítkem u nebo t Režim

jízdy à.
# Nalistujte tlačítkem r nebo s okno

menu FleetBoard EcoSupport.
# ZobrZobrazení hodnocení:azení hodnocení: stiskněte tlačítko 9.

V okně menu se zobrazí následující kategorie:
R Rovnoměrně: jednotka palubního počítače

vyhodnotí v rámci delšího časového úseku
rovnoměrnost rychlosti jízdy.
R Dojíždějte/brzděte: jednotka palubního

počítače hodnotí fáze brzdění, které neve-
dou k zastavení vozidla. Přitom se vyhodno-
cuje, zda je vozidlo zpomalováno jízdou bez
plynu nebo použitím brzd (motorová brzda
nebo retardér a provozní brzda).
Pořadí hospodárnosti jednotlivých způsobů
vedoucích ke snížení kinetické energie je
následující:
- zpomalení jízdou bez plynu
- zpomalení motorovou brzdou nebo

retardérem
- zpomalení provozní brzdou

Pokud často snižujete rychlost vozidla jíz-
dou bez plynu, dochází k pozitivnímu
vyhodnocení.
R Zastavte: jednotka palubního počítače

hodnotí fáze brzdění, které vedou k zasta-
vení vozidla. Jezdíte-li předvídavě, čímž se
vyhýbáte zastavení vozidla, dochází k pozi-
tivnímu vyhodnocení.
R Rychlost: jednotka palubního počítače

hodnotí překročení povolené rychlosti jízdy.
Pokud jedete více než cca 85 km/h,
dochází k negativnímu hodnocení.
R Použití odlehč. brzdy: jednotka palubního

počítače hodnotí používání odlehčovací
brzdy a předvídavou, postupnou aktivaci
stupňů brzdění.
R Zařaďte: jednotka palubního počítače hod-

notí, zda dbáte doporučení řazení v jed-
notce palubního počítače a který jízdní pro-
gram jste zvolili. Pokud byl zvolen např.
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program řazení pro úsporu paliva A eco-
nomy, proběhne pozitivní hodnocení.
R Použití ped. akc.: jednotka palubního počí-

tače hodnotí používání pedálu akcelerace a
také funkce kickdown. Klidné a rovno-
měrné používání pedálu akcelerace je hod-
noceno pozitivně.
R Truck Check: jednotka palubního počítače

vyhodnotí následující:
- dobu běhu motoru u stojícího vozidla

Pokud necháte motor po dobu přibližně
jedné minuty bez rozpoznatelného
důvodu běžet u zastaveného vozidla,
dochází k negativnímu hodnocení.
Pokud např. během prodlev způsobe-
ných dopravní situací vypnete vozidlo,
proběhne pozitivní hodnocení.

- tlak vzduchu v pneumatikách (vozidla s
kontrolou tlaku vzduchu v pneumati-
kách)
Při jízdě s příliš nízkým tlakem vzduchu
v pneumatikách dochází k negativnímu
hodnocení.

- regeneraci ltru pevných částic
Pokud není provedena plánovaná rege-
nerace ltru pevných částic, dochází k
negativnímu hodnocení.

- údržbu vzduchového ltru
Pokud překročíte stanovený termín
údržby vzduchového ltru, dochází k
negativnímu hodnocení.

# Kategorii zvolte tlačítkem r nebo s.
V okně menu je v příslušné kategorii zobrazeno
následující:
R průměrné hodnocení, např. ØØ 25 %25 %
R aktuální hodnocení ve formě stupnice
R informace o aktuálním hodnocení, např.

Správná rovnoměrná jízda
# RResetovesetování hodnocení:ání hodnocení: stiskněte tlačítko u.

V okně pro zadávaní se zobrazí Vymazat hod-
nocení? Ano/Ne.

# Zvolte tlačítkem r nebo s Ano a
potvrďte tlačítkem u nebo 9.

Okno menu NaOkno menu Navigvigaceace
# Nalistujte tlačítkem u nebo t Režim

jízdy à.

# ZobrZobrazení navazení navádění k cíli:ádění k cíli: tlačítkem r nebo
s nalistujte okno menu Navigace.
V okně menu se zobrazují následující infor-
mace:
R cíl cesty, název ulice
R směr jízdy
R vzdálenost k další změně směru

Okno menu AsistOkno menu Asistenční systenční systémyémy
V jednotce palubního počítače jsou barevně zobra-
zena varování a stavy určitých jízdních systémů.
% Věnujte pozornost upozorněním k obsluze

asistenta udržování odstupu (/ Strana 216),
asistenta jízdy v pruzích (/ Strana 229) a
PPC (/ Strana 220).

# Zapněte asistenta udržování odstupu a/nebo
asistenta jízdy v pruzích.

# Nalistujte tlačítkem u nebo t Režim
jízdy à.

# ZobrZobrazení odsazení odstupu, ryctupu, rychloshlosti a označení jízd-ti a označení jízd-
ního prního pruhu:uhu: nalistujte tlačítkem r nebo
s okno menu Asistenční systémy.
V okně menu se zobrazují následující infor-
mace:
R rychlost jízdy identi kovaného vozidla a

odstup k identi kovanému vozidlu (asistent
udržování odstupu)
R označení jízdního pruhu (asistent jízdy v

pruzích)

Okno menu VOkno menu Videoideo
# Nalistujte tlačítkem u nebo t Režim

jízdy à.
# ZobrZobrazení obrazení obrazu kazu kameryamery:: tlačítkem r nebo

s nalistujte okno menu Video. Na displeji
sdruženého přístroje je zobrazen obraz
kamery.

# NNastavastavení jasu a kení jasu a kontrontrasastu:tu: stiskněte tlačítko
9.

# Tlačítkem r nebo s zvolte zobrazení
jasu a kontrastu formou sloupcového ukaza-
tele.

# Tlačítkem u nebo t nastavte jas a kon-
trast obrazu kamery.

Menu AMenu Audio a kudio a komunikomunikaceace

Okno menu BudíkOkno menu Budík
Pokud je vozidlo vybaveno audiozařízením
Mercedes-Benz, lze rádio v režimu buzení nastavit
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jako budík. Je-li režim buzení nastaven na Rádio a
v nastaveném čase buzení je audiozařízení
zapnuto, neprobíhá žádná další signalizace.
# ZobrZobrazení času buzení:azení času buzení: nalistujte tlačítkem

u nebo t Audio a komunikace á.
V okně menu Budík se zobrazí následující:
R den v týdnu a datum
R čas buzení budíku æ

R čas buzení budíku ç
# NNastavastavení budíkení budíku:u: stiskněte tlačítko 9.
# Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný

řádek menu.
# Tlačítkem u nebo t změňte hodnotu.

% Držíte-li stisknuté tlačítko u nebo t,
posouvají se hodiny/minuty rychle.

# UkUkončení signálu buzení:ončení signálu buzení: stiskněte tlačítko 9.
% Signál buzení se po dvou minutách automa-

ticky vypne.

Okno menu TOkno menu Telefelefonon

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli ovládání informačních systémů a
komunikačních zařízení

Pokud ovládáte informační systémy a komuni-
kační zařízení za jízdy, může být odvedena
Vaše pozornost od dopravní situace. Můžete
tak ztratit kontrolu nad vozidlem.
# Ovládejte tato zařízení pouze ve stojícím

vozidle.

% Informace o vhodných mobilních telefonech a
o spojení s mobilními telefony přes Bluetooth®

obdržíte na následujících místech:
R v servisním středisku Mercedes-Benz
R na internetové adrese https://

www.mercedes-benz-mobile.com
# Mobilní telefony Bluetooth®: spárování mobil-

ního telefonu s audiozařízením.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu

Audio a komunikace á.
# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno

menu Telefon.
V okně menu se objeví název poskytovatele a
název mobilního telefonu připojeného přes
Bluetooth®.

% Krátkým stisknutím tlačítka ; lze přímo
vyvolat okno menu Telefon.

# ZobrZobrazení tazení telefelefonního seznamu / seznamuonního seznamu / seznamu
hovhovorů:orů: stiskněte tlačítko 9.
Okno pro zadávání zobrazuje následující infor-
mace:
R Telefonní seznam
R Zmeškané hovory
R Příchozí hovory
R Odchozí hovory
R Načíst tel. seznam

# Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný
řádek menu.

# Tlačítkem u zobrazte záznamy.
# Tlačítkem r nebo s zvolte číslo nebo

jméno.

% Delším stisknutím tlačítka r nebo s
můžete rychle listovat telefonním seznamem
nebo seznamem hovorů.

% Pro volání na číslo z telefonního seznamu nebo
ze seznamu hovorů stiskněte tlačítko ;.
Okno menu zobrazí nejdříve podrobnosti
hovoru. Opětovným stisknutím tlačítka ; je
vytočeno volané číslo.

Příklad
; Volání, přijetí hovoru / zobrazení okna menu

„Telefon“
= Ukončení, odmítnutí hovoru
W Zesílení hlasitosti
X Ztlumení hlasitosti

# PřiPřijejetí hovtí hovororu:u: stiskněte tlačítko ;.
Jednotka palubního počítače zobrazuje číslo
volajícího nebo Neznámé číslo.
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# Změna hlasitZměna hlasitososti hovti hovororu:u: během hovoru lze zvý-
šit nebo snížit hlasitost pomocí tlačítka W
nebo X.

# Odmítnutí nebo ukOdmítnutí nebo ukončení hovončení hovororu:u: stiskněte tla-
čítko =.

Okno menu AOkno menu Audioudio
ZdrZdroj audiosignálu, skladba/stoj audiosignálu, skladba/stanice, pranice, prohlížečohlížeč
MP3MP3
Okno menu Audio je k dispozici u vozidel s audio-
zařízením Mercedes-Benz.
# Zapněte audiozařízení (/ Strana 169, 160).
# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu

Audio a komunikace á.
# ZobrZobrazení zdrazení zdroje audiosignálu a skladboje audiosignálu a skladby/y/

ststanice:anice: nalistujte tlačítkem r nebo s
okno menu Audio.

# Změna zdrZměna zdroje audiosignálu nebo skladboje audiosignálu nebo skladby/y/
ststanice:anice: stiskněte tlačítko 9.

# Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný
řádek menu.

# Tlačítkem u nebo t změňte volbu.

U souborů MP3 na zařízení USB lze listovat v adre-
sářích a přehrávat soubory MP3.
OvOvládání prládání prohlížeče MP3ohlížeče MP3
# Otevřete okno menu Audio.
# Stiskněte tlačítko 9.
# Pomocí tlačítka r nebo s zvolte řádek

prohlížeče MP3.
# OteOtevření prvření prohlížeče MP3:ohlížeče MP3: stiskněte tlačítko

u nebo t.
# Přepnutí na souborPřepnutí na soubory / adry / adresáře MP3:esáře MP3: stiskněte

tlačítko r nebo s.
# VVolba souborolba souboru MP3 nebo oteu MP3 nebo otevření adrvření adresáře:esáře:

stiskněte tlačítko u.
# ZaZavření aktuálního adrvření aktuálního adresáře:esáře: stiskněte krátce

tlačítko t.
# ZaZavření prvření prohlížeče MP3:ohlížeče MP3: stiskněte dlouze tla-

čítko t.

V režimu audio lze kdykoliv nastavit hlasitost.
# NNastavastavení hlasitení hlasitososti:ti: na multifunkčním volantu

stiskněte tlačítko W nebo X.

Okno menu Mobilní zařízeníOkno menu Mobilní zařízení
Je-li Vaše vozidlo vybaveno funkcí „Remote
Online“, autorizujte prostřednictvím tohoto menu
zařízení pro přístup k vlastní síti vozidla (WiFi). Za

tím účelem musí být na mobilním zařízení instalo-
vána aplikace Truck.
% Další informace o funkci „Remote Online“ a

aplikaci Truck najdete v části „Komunikace“
(/ Strana 101).

# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu
Audio a komunikace á.

# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Mobilní zařízení.
V okně menu se zobrazí Ò.

# Stiskněte tlačítko 9.
# Připojení mobilního zařízení:Připojení mobilního zařízení: zvolte tlačítkem

r nebo s Připojit.
Okno pro zadávání Připojit zařízení zobrazuje
následující informace:
R Název sítě: název vlastní sítě vozidla (WiFi)
R Síťový klíč: heslo WiFi pro autentizaci

zadání při přihlášení do sítě přes mobilní
zařízení
R Síťová relace: PIN pro identi kaci mobil-

ního zařízení při zadání přes aplikaci Truck
# Mobilní zařízení: připojte mobilní zařízení k

vlastní síti vozidla (WiFi) (viz návod k obsluze
výrobce).

# Mobilní zařízení: v menu Párování aplikace
Truck přidejte nové vozidlo a zadejte PIN pro
síťovou relaci.

# Stiskněte tlačítko 9.
Na displeji je zobrazeno hlášení, zda bylo zaří-
zení úspěšně připojeno k vlastní síti vozidla.

# Stiskněte tlačítko 9.
Pokud nemohlo být mobilní zařízení úspěšně
připojeno, postup opakujte.

# OdsOdstrtranění mobilnícanění mobilních zařízení:h zařízení: zvolte pomocí
tlačítka r nebo s Odstranit.
V okně pro zadávání Odstranit zařízení je
zobrazen seznam názvů schválených mobilních
zařízení a volba Všechna zařízení.

# Pro odstranění všech schválených zařízení
zvolte tlačítkem r nebo s Všechna
zařízení a potvrďte tlačítkem 9

nebo
# Pomocí tlačítka r nebo s zvolte mobilní

zařízení, které má být vymazáno a volbu
potvrďte pomocí 9.
V okně pro zadávání je zobrazen název a pod-
robnosti mobilního zařízení jako např. adresa
sítě. Výběr zařízení je nutno potvrdit tlačítkem
u nebo 9.
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V okně pro zadávaní se zobrazí bezpečnostní
dotaz Skutečně odstranit?.

# Zvolte tlačítkem r nebo s Ano a
potvrďte tlačítkem u nebo 9.
Na displeji je zobrazeno hlášení, zda bylo zaří-
zení úspěšně odstraněno ze seznamu schvále-
ných zařízení.

# Stiskněte tlačítko 9. Pokud nemohlo být
mobilní zařízení úspěšně odstraněno, postup
opakujte.

Menu ProvMenu Provoz a údržbaoz a údržba

Okno menu NOkno menu Nápraápravyvy
ZobrZobrazení zatížení nápravazení zatížení náprav
Vozidla se vzduchovým odpružením: vozidlo může
být vybaveno ukazatelem zatížení nápravy. Ukaza-
tel zatížení nápravy není kalibrovaný systém a ani
jej nelze kalibrovat. Údaje jsou pouze informativní.
Hodnoty nelze použít k úředním účelům. Aby nedo-
šlo k nepřesnostem při měření, naložte vozidlo rov-
noměrně. Pokud je spodní rám nastaven na světlou
výšku pro jízdu, zařízení na měření zatížení nápravy
odvodí zatížení náprav z tlaku v měších vzducho-
vého odpružení.
# Zaparkujte vozidlo na rovině.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Nastavte světlou výšku pro jízdu

(/ Strana 241).
# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu

Provoz a údržba â.
Okno menu zobrazuje příslušné nápravy vozidla
a jejich zatížení.

NNastavastavení ukení ukazatazatele zatížení nápraele zatížení nápravyvy
Pokud vykazuje ukazatel zatížení nápravy výrazné
rozdíly od výsledků vážení kalibrovanými vahami,
lze ukazatel zatížení nápravy nastavit.
# Zaparkujte vozidlo na rovině.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Vypněte pomoc při rozjezdu (/ Strana 244).
# Nastavte světlou výšku pro jízdu

(/ Strana 241).
# Vozidlo nastavte na váhu na měření zatížení

jednotlivých náprav.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu

Provoz a údržba â.
Okno menu zobrazuje zatížení náprav a celko-
vou hmotnost.

# Stiskněte tlačítko 9.
Okno pro zadávání zobrazuje zatížení náprav.

# Tlačítkem r nebo s zvolte požadova-
nou nápravu.

# Tlačítkem u nebo t proveďte úpravu
zatížení nápravy podle hodnoty zobrazené na
váze na měření zatížení jednotlivých náprav.

Okno menu PneumatikyOkno menu Pneumatiky

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli příliš
nízkému nebo příliš vysokému tlaku vzdu-
chu v pneumatikách

Pneumatiky s příliš nízkým nebo příliš vysokým
tlakem vzduchu skrývají zejména následující
nebezpečí:
R Pneumatiky mohou prasknout.
R Pneumatiky se mohou nadměrně a/nebo

nerovnoměrně opotřebovávat.
R Jízdní vlastnosti a také vlastnosti při řízení a

brzdění mohou být značně zhoršeny.

# Dodržujte doporučené tlaky vzduchu v
pneumatikách a pravidelně kontrolujte
tlak vzduchu ve všech pneumatikách
včetně náhradního kola:
R jednou za měsíc
R při změně zatížení
R před delší jízdou
R při změně podmínek používání, např. jízdě

v terénu

# Pokud je to nutné, upravte tlak vzduchu v
pneumatikách.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách je kom-
fortní systém, který poskytuje následující výhody:
R podpora při pravidelné kontrole tlaku vzduchu

v pneumatikách
R automatické varování při poklesu tlaku vzduchu

v pneumatice

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Vás může
spolehlivě varovat pouze za předpokladu, že je
v jednotce palubního počítače nastaven správný
požadovaný tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách zjistí
nesprávnou hodnotu v následujících případech:
R Vozidlo je přetíženo nebo nesprávně naloženo.
R Na vozidlo byla namontována kola s jiným roz-

měrem pneumatik a v jednotce palubního počí-
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tače nebyl upraven požadovaný tlak vzduchu
v pneumatikách.
R Byl nastaven nesprávný požadovaný tlak vzdu-

chu v jednotce palubního počítače.

Odpovědnost za správný tlak vzduchu v pneumati-
kách máte vždy Vy. Nechte správnou požadovanou
hodnotu tlaku v jednotce palubního počítače vždy
nastavit v kvali kovaném servisu.
% Věnujte pozornost upozorněním k tlaku vzdu-

chu v pneumatikách v kapitole „Pravidelná
kontrola kol a pneumatik“ (/ Strana 346).

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách sleduje
během stání a jízdy tlak ve všech pneumatikách
tažného vozidla.
% Je-li přívěs vybaven kontrolou tlaku vzduchu

v pneumatikách, jsou sledovány také
pneumatiky přívěsu a v okně menu je zobra-
zeno Přívěs.

Budete-li ve vozidle nebo v jeho okolí provozovat
vysílačky (např. sluchátka s rádiovým vysílačem,
vysílačky), může být rušena funkce kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikách.
V následujících případech se na jednotce palub-
ního počítače zobrazuje místo příslušného tlaku
vzduchu v pneumatikách hlášení „--“:
R snímač tlaku vzduchu v pneumatikách má krát-

kodobou poruchu, např. kvůli vysílacímu rádio-
vému zařízení
R ještě nejsou k dispozici hodnoty ze snímače

tlaku vzduchu v pneumatice

Vyčkejte několik minut a/nebo vozidlo odstraňte z
účinného rozsahu vysílacího zařízení.
Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách v jednotce
palubního počítače se mohou lišit od hodnot, které
naměříte tlakoměrem. Zobrazené hodnoty tlaku
vzduchu v pneumatikách na jednotce palubního
počítače se vztahují k nadmořské výšce. Ve výše
položených místech tlakoměry indikují vyšší tlak
vzduchu v pneumatikách než jednotka palubního
počítače. V takovém případě nesnižujte tlak vzdu-
chu v pneumatikách.
Po výměně snímačů tlaku v pneumatikách by se
vozidlo po dobu 15 minut nemělo pohybovat.
S vozidlem následně jeďte po dobu alespoň
10 minut rychlostí přesahující 30 km/h.
ZobrZobrazení tlakazení tlaku vzducu vzduchu v pneumatikhu v pneumatikáchách
% Je-li vozidlo vybaveno funkcí „Remote Online“,

můžete tlaky vzduchu v pneumatikách zkontro-
lovat také prostřednictvím aplikace Truck
(/ Strana 101).

# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu
Provoz a údržba â.

# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Pneumatiky.
Okno menu zobrazuje tlak vzduchu ve všech
pneumatikách tažného vozidla.

# Stiskněte tlačítko 9.
V závislosti na výbavě se v okně pro zadávání
zobrazují následující informace:
R stav baterie snímačů tlaku vzduchu v pneu-

matikách této nápravy
R zvolená náprava, např. Náprava 1
R tlak vzduchu a teplota pneumatik této

nápravy
R požadovaný tlak vzduchu pneumatik této

nápravy při 20 °C)
R požadovaný tlak pro každou pneumatiku

podle příslušné teploty pneumatiky

1 Náprava
2 Požadovaný tlak

% Je-li teplota pneumatik rozdílná, mohou být u
pneumatik zobrazeny rozdílné požadované
hodnoty, např. vlivem slunečního záření.

# Tlačítkem r nebo s nalistujte následu-
jící nápravu.

VVarovarování při poklesu tlakání při poklesu tlaku vzducu vzduchu v pneumaticehu v pneumatice
Jestliže značně poklesne tlak vzduchu v jedné nebo
několika pneumatikách, zobrazí jednotka palubního
počítače ve žlutém nebo červeném hlášení na dis-
pleji varování h. Navíc zazní výstražný tón.
Každá hodnota tlaku vzduchu v pneumatice, u
které byla zjištěna ztrátou tlaku, bude zvýrazněna
červeně nebo žlutě. Při výrazném poklesu tlaku
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vzduchu v pneumatice se hodnota tlaku vzduchu v
pneumatice zobrazí červeně.

Okno menu ROkno menu Regulace světlé výškyegulace světlé výšky
# Dbejte upozornění k regulaci světlé výšky

(/ Strana 238).
# Rám podvozku zvedněte nebo snižte pomocí

jednotky palubního počítače (/ Strana 240).

Okno menu NáOkno menu Návěs/přívěsvěs/přívěs
Věnujte pozornost upozorněním výrobce k vyba-
vení a jeho obsluze v návodu k obsluze přívěsu/
návěsu.
Když se má zobrazit zatížení naprav přívěsu, dbejte
následujících bodů:
R Zaparkujte vozidlo na rovině.
R Zabrzděte parkovací brzdu.

# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu
Provoz a údržba â.

# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Přívěs.

# Stiskněte tlačítko 9.
Na displeji se zobrazí první okno pro zadávání,
např. Info brzd.

# Tlačítkem u nebo t zobrazte další okno
pro zadávání.
V závislosti na vybavě lze zobrazit následující
informace nebo okna pro zadávání:
R Info brzd zobrazí teplotu a opotřebení brzd

u přívěsu/návěsu.
R Zatížení náprav zobrazí celkové zatížení

náprav přívěsu/návěsu.
R Pneumatiky zobrazí tlak vzduchu v pneu-

matikách přívěsu/návěsu.
R Zásobní tlak zobrazí zásobní tlak v zásobní-

cích stlačeného vzduchu přívěsu / návěsu.

Okno menu ÚdržbaOkno menu Údržba

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Potvrzení údržbových prací

Když jsou údržbové práce potvrzeny, vypočítá
systém údržby nový termín pro údržbu.
Pokud dojde k potvrzení, aniž by byly prove-
deny nezbytné údržbové práce v řádném ter-
mínu, může to mít následující důsledky:
R Může se poškodit vozidlo nebo jeho agre-

gáty.
R Může se významně zvýšit opotřebení.

# Údržbové práce potvrďte pouze v pří-
padě, když byly údržbové práce prove-
deny.

Pokud byly údržbové práce potvrzeny omylem nebo
předčasně, nechte příslušné údržbové práce bez-
odkladně provést.
Systém údržby vypočítává v závislosti na podmín-
kách používání vozidla termíny údržby pro vozidlo a
agregáty. Hlášení na displeji zobrazí termíny údržby
automaticky poprvé 14 dní před jejich lhůtou.
Pokud údržbové práce provádí servisní středisko
Mercedes-Benz, potvrdí jejich odborné provedení v
jednotce palubního počítače a v servisní zprávě.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu

Provoz a údržba â.
# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno

menu Údržba.
# ZobrZobrazení místazení místa a ta a terermínu údržbymínu údržby:: stiskněte

tlačítko 9.
V okně pro zadávaní se zobrazí např. následu-
jící informace:
R místo údržby Motor
R termín údržby 23.09.2018
R zbývající vzdálenost 2000 km

Pokud zatím není možná žádná prognóza pro
termín servisní prohlídky, zobrazí se v okně pro
zadávání např. následující údaje:
R místo údržby Motor
R termín údržby --.--.--

# ZobrZobrazení dalšího údržbovazení dalšího údržbového místého místa a ta a terermínumínu
údržby:údržby: další údržbové místo zobrazíte tlačít-
kem r nebo s.

# RResetovesetování tání terermínu údržby:mínu údržby: tlačítkem r
nebo s zobrazte požadované místo údržby.
Pokud je resetování možné, zobrazí se v okně
pro zadávaní Vynulovat?.

# Stiskněte tlačítko u.
V okně pro zadávaní se zobrazí Ne /Ano.

# Pomocí tlačítka r zvolte řádek menu Ano
a potvrďte stisknutím tlačítka u nebo 9.
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Menu KMenu Kontrontrolní infolní inforormacemace

Okno menu Zásobní tlakOkno menu Zásobní tlak
# ZobrZobrazení zásobního tlakazení zásobního tlaku:u: nalistujte tlačítkem

u nebo t Kontrolní informace ã.
Okno menu zobrazuje zásobní tlaky ve vzdu-
chojemech brzdových okruhů \ a ^ ve
formě stupnice.

Okno menu Chladicí kOkno menu Chladicí kapalinaapalina
# Nalistujte tlačítkem u nebo t Kontrolní

informace ã.
# ZobrZobrazení tazení teploeploty cty chladicí khladicí kapalinyapaliny:: tlačítkem

r nebo s nalistujte okno menu Chla-
dicí kapalina.

Při příliš nízké hladině chladicí kapaliny nemá uka-
zatel teploty chladicí kapaliny dostatečnou výpo-
vědní hodnotu.

Okno menu MotOkno menu Motoror
V okně menu Motor lze zkontrolovat výšku hladiny
oleje v motoru a zobrazit provozní hodiny motoru.
Zkontrolujte výšku hladiny oleje v motoru před kaž-
dou jízdou. Během jízdy se nezobrazují žádná upo-
zornění k výšce hladiny oleje v motoru.
# Zaparkujte vozidlo na rovině.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Vypněte vozidlo.
# Zapněte vozidlo, ale nestartujte ho.
# Vyčkejte alespoň pět minut.

% Pokud výšku hladiny oleje v motoru vyvoláte
dříve nebo při nastartovaném vozidle, zobrazí
okno menu Celá souprava.

# Nalistujte tlačítkem u nebo t Kontrolní
informace ã.

# ZobrZobrazení výšky hladinazení výšky hladiny oleje a provy oleje a provoznícozníchh
hodin:hodin: tlačítkem r nebo s nalistujte
okno menu Motor.

Počítadlo provozních hodin není vhodné pro evi-
denci pracovní doby řidiče.
# Pokud se v okně menu zobrazuje Hladina

oleje nízká nebo Nízká hladina oleje, vozidlo
nestartujte. Doplňte neprodleně zobrazené
chybějící množství oleje (/ Strana 301) a
znovu vyvolejte dotaz na výšku hladiny oleje.
Když se v okně menu zobrazí Hladina oleje OK
a chybějící množství oleje, je množství oleje v
motoru dostačující. Údaj o chybějícím množství
oleje až do maximální výšky hladiny je informa-
tivní. Ještě není nutno doplnit olej.

# Pokud není možné zobrazit ukazatel výšky hla-
diny oleje, opakujte kontrolu stavu oleje.

# Pokud nelze opakovaně zobrazit ukazatele
výšky hladiny oleje, nechte ukazatel výšky hla-
diny oleje zkontrolovat v kvali kovaném
servisu.

Okno menu UdálosOkno menu Událostiti
V okně menu Události můžete zobrazit uložené
poruchy a hlášení. Jakmile bude příčina poruchy/
sdělení odstraněna, v jednotce palubního počítače
se daná událost již nezobrazuje.
# Nalistujte tlačítkem u nebo t Kontrolní

informace ã.
# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno

menu Události.
Okno menu zobrazuje např. počet událostí.

# ZobrZobrazení událosazení události:ti: stiskněte tlačítko 9.
# ZobrZobrazení dalšícazení dalších událosh událostí:tí: stiskněte tlačítko

r nebo s.

Okno menu DiagnosOkno menu Diagnostikatika
Diagnostické údaje obsahují informace, které
mohou pomoci pracovníkům servisu při diagno-
stice chyb, např. pomocí vzdálené diagnostiky.
Okno menu Diagnostika obsahuje např. seznam
všech řídicích jednotek (systémů), které jsou ve
vozidle nainstalovány.
Další informace získáte v servisním středisku
Mercedes-Benz.
# Nalistujte tlačítkem u nebo t Kontrolní

informace ã.
# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno

menu Diagnostika.
# ZobrZobrazení diagnosazení diagnostictickýckých údah údajů:jů: stiskněte tla-

čítko 9.
Okno pro zadávání zobrazuje seznam zkratek
systémů všech řídicích jednotek.

# Tlačítkem r nebo s zvolte řídicí jed-
notku.

# Tlačítkem u zobrazte další podrobnosti k
řídicí jednotce.

Menu NMenu Nastavastaveníení

Okno menu MenuOkno menu Menu
Jestliže v okně menu Menu změníte nastavení,
ovlivní tyto změny zobrazení oken menu.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení

ä.
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# NNastavastavení jednotení jednotek:ek: stiskněte tlačítko 9.
V okně pro zadávání se zobrazí seznam mož-
ností nastavení.

# Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný
řádek menu.

# Pomocí tlačítka u nebo t změňte
nastavení.

Okno menu OsvětleníOkno menu Osvětlení
V okně menu Osvětlení jsou možná následující
nastavení:
R sklon světlometů potkávacích světel
R jas osvětlení přístrojů a audio displeje za tmy a

při zapnutých světlech
R doba doběhu vnějšího osvětlení (potkávací a

mlhová světla) pro orientační osvětlení
R zapnutí/vypnutí automatického řízení osvětlení

interiéru
R aktivace/deaktivace nočního osvětlení za jízdy

# Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení
ä.

# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Osvětlení.

# Stiskněte tlačítko 9.
V okně menu se zobrazí okno pro zadávání
Regul. dosahu svět..

# NNastavastavení sklonu světlomeení sklonu světlometů potů potkávtkávacícacích svě-h svě-
ttel:el: tlačítkem u nebo t změňte nasta-
vení. Při naloženém vozidle má být vozovka
osvětlena na 40 m až 100 m a potkávací světla
nesmí oslňovat protijedoucí vozidla. U nezatíže-
ného vozidla zvolte stupeň g.

# NNastavastavení osvětlení přísení osvětlení přístrtrojů:ojů: zvolte tlačítkem
r nebo s Přístrojová deska.
Pokud je osvětlení vypnuté a nebyl rozpoznán
noční režim, zobrazuje okno pro zadávání
Denní režim. Nastavení pak není možné. V
opačném případě se v okně pro zadávání
zobrazí jas osvětlení přístrojů a audiodispleje
ve formě stupnice.

# Pomocí tlačítka u nebo t změňte
nastavení.

# NNastavastavení dobení doby doběhu vnějšího osvětlení:y doběhu vnějšího osvětlení: tla-
čítkem r nebo s zvolte Doba doběhu
vnějšího osvětlení.
Okno pro zadávání zobrazuje nastavenou dobu
doběhu vnějšího osvětlení (potkávací světla a
mlhová světla) pro orientační osvětlení.

# Pomocí tlačítka u nebo t změňte
nastavení.
Pokud nastavíte dobu doběhu osvětlení na
0 sekund, je orientační osvětlení vypnuto.
Vozidla s dešťovým a světelným senzorem:
V následujících případech se zapne orientační
osvětlení po nastavenou dobu doběhu osvět-
lení:
R Za tmy odemknete vozidlo dálkovým ovlá-

dáním.
R Za tmy se otevřou dveře vozidla.

Vozidla bez dešťového a světelného senzoru:
V následujících případech se zapne orientační
osvětlení po nastavenou dobu doběhu osvět-
lení:
R Odemknete vozidlo dálkovým ovládáním.
R Potkávací nebo obrysová světla a vozidlo

se vypnou a během cca čtyř minut se ote-
vřou dveře.

# Zapnutí/vypnutí autZapnutí/vypnutí automatickomatického řízení osvět-ého řízení osvět-
lení intlení intereriériéru:u: tlačítkem r nebo s
zvolte Automatické řízení osv. interiéru.

# Tlačítkem u nebo t automatické řízení
zapněte, nebo vypněte.
Když je automatické řízení zapnuté a otevřete
dveře, automaticky se rozsvítí světlo vnitřního
prostoru a osvětlení nástupního prostoru.

# Zapnutí/vypnutí autZapnutí/vypnutí automatickomatického řízení osvět-ého řízení osvět-
lení intlení intereriériéru:u: tlačítkem r nebo s
zvolte Noční osvětlení za jízdy.

# Tlačítkem u nebo t zvolte vypnutí nebo
zapnutí nočního osvětlení za jízdy.
Když zvolíte nastavení Auto, zapne se automa-
ticky se zapnutím potkávacích světel noční
osvětlení za jízdy.

Okno menu JazykOkno menu Jazyk
Informace o instalaci dalších jazyků získáte
v servisním středisku Mercedes-Benz.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení

ä.
# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno

menu Jazyk.
# NNastavastavení jazykení jazyka:a: stiskněte tlačítko 9.

V okně pro zadávaní se zobrazí volba jazyka.
# Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný

jazyk.
# Pomocí tlačítka u změňte nastavení.
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Okno menu ProvOkno menu Provozní látkyozní látky
Pokud v jednotce palubního počítače změníte
údaje o provozních látkách, přizpůsobí systém
údržby automaticky příslušně termíny servisní pro-
hlídky.
Je nutné nastavit údaje o naplněných provozních
látkách.
# Věnujte pozornost upozorněním v kapitole Pro-

vozní látky (/ Strana 358).

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Zvýšené opotřebení v
důsledku smísení olejů různé kvality

Při smísení motorových olejů různé kvality se
zkracují intervaly výměny motorového oleje ve
srovnání s motorovým olejem stejné kvality.
# Motorové oleje s různou kvalitou je dovo-

leno mísit pouze ve výjimečných přípa-
dech.

# V jednotce palubního počítače nastavte v
části Motor Kvalita oleje číslo listu moto-
rového oleje s nižší kvalitou.

NNastavastavení provení provoznícozních láth látekek
# Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení

ä.
# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno

menu Provozní látky.
# Stiskněte tlačítko 9.

Okno pro zadávání zobrazuje agregát a vlast-
nost provozní látky, např. Motor Kvalita oleje,
a také aktuálně nastavenou hodnotu, např.
228.51.

# VVolba agrolba agregátu:egátu: tlačítkem u nebo t
zvolte agregát s příslušnými vlastnostmi pro-
vozní látky.

Můžete zvolit např. následující agregáty s přísluš-
nou vlastností provozní látky:
R kvalita motorového paliva
R viskozita motorového oleje
R kvalita motorového oleje
R kvalita převodového oleje
R kvalita oleje zadní nápravy

# NNastavastavení hodnoení hodnoty provty provozní látkyozní látky:: tlačít-
kem r nebo s zvolte hodnotu provozní
látky.

# Tlačítkem u nebo t zvolte hodnotu
používané provozní látky.

Okno menu SystOkno menu Systémyémy
% Pro informace k ovládání regenerace ltru pev-

ných částic věnujte pozornost následujícím
částem:
R Blokování regenerace (/ Strana 254)
R Spuštění manuální regenerace

(/ Strana 255)

Pro informace k jízdním funkcím automatizo-
vané manuální převodovky věnujte pozornost
následujícím částem:
R Vyhoupání (/ Strana 200)
R Režim plazivé rychlosti (/ Strana 199)
R Hydromove (vozidla s kapalinovou spojkou)

(/ Strana 204)
R Režim EcoRoll (/ Strana 199)

Pro informace k jízdním systémům věnujte
pozornost následujícím částem:
R Asistent sledování bdělosti

(/ Strana 231)
R Asistent jízdy v pruzích (/ Strana 229)
R Systém PPC (Predictive Powertrain Con-

trol) (/ Strana 220)
R PPC (Predictive Powertrain Control) Inte-

rurban (/ Strana 220)
R Asistent adaptivních dálkových světel

(/ Strana 78)
R Active Brake Assist (/ Strana 223)
R Asistent pro odbočování (/ Strana 232)
R Asistent pro odbočování s monitorováním

přívěsu (/ Strana 232)
Pomocí funkce vyskakovacího okna s videem
můžete nastavit, zda se obraz zpětné kamery pro
couvání automaticky zobrazí při zařazení zpátečky.
Obraz zpětné kamery pro couvání lze nastavit
v menu Režim jízdy v okně menu Video.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení

ä.
# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno

menu Systémy.
# Zapnutí/vypnutí funkce nebo jízdního systZapnutí/vypnutí funkce nebo jízdního systému:ému:
# Stiskněte tlačítko 9.
# Tlačítkem r nebo s zvolte funkci nebo

jízdní systém.
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# Tlačítkem u funkci nebo systém zapněte,
nebo vypněte.
Pokud je položka menu k jízdnímu systému
zobrazena šedě, nelze jízdní systém ve Vašem
vozidle vypnout.

Pokud přepnete spínací skříňku na několik sekund
do polohy g, opět se automaticky zapnou násle-
dující systémy vozidla:
R Režim plazivé rychlosti
R Režim EcoRoll
R Asistent sledování bdělosti

PPC a blokování regenerace ltru pevných částic
zůstanou zapnuté nebo vypnuté i po opětovném
zapnutí vozidla.

Hlášení na displejiHlášení na displeji
UUpozorpozornění k hlášením na displejinění k hlášením na displeji

BezpečnosBezpečnostní pokynytní pokyny
Pokud ignorujete varovné kontrolky / kontrolky
nebo hlášení na displeji, může se stát, že nerozpo-
znáte výpadky a poruchy komponentů nebo
systémů. Jízdní a brzdné vlastnosti se mohou změ-
nit a provozní bezpečnost Vašeho vozidla a bez-
pečnost silničního provozu může být omezena.
Nechte příslušný systém zkontrolovat a opravit
v kvali kovaném servisu. Dbejte vždy varovných
kontrolek a hlášení na displeji a dodržujte příslušná
opatření k nápravě.
Sdružený přístroj v hlášení na displeji automaticky
zobrazuje provozní informace, chybová hlášení
nebo varování. Kromě hlášení na displeji se navíc
může ve stavové oblasti rozsvítit kontrolka
(/ Strana 156).
Podle priority události zobrazí sdružený přístroj hlá-
šení na displeji odlišnou barvou:
R Šedé hlášení na displeji při poruše/sdělení s

nízkou prioritou (/ Strana 128)
R Žluté hlášení na displeji při poruše/sdělení se

střední prioritou (/ Strana 133)
R Červené hlášení na displeji při poruše s vyso-

kou prioritou (/ Strana 148)

Jsou-li k dispozici další informace o poruše/
sdělení, zobrazuje hlášení na displeji symbol Û.
Informace můžete zobrazit tlačítkem u na mul-
tifunkčním volantu.
Pokud můžete hlášení na displeji potvrdit tlačítkem
9, hlášení na displeji se skryje. Hlášení na displeji
můžete později opět vyvolat (/ Strana 125). Když

se kromě hlášení na displeji rozsvítí kontrolka ve
stavové oblasti, zůstane kontrolka rozsvícená.

Šedé hlášení na displejiŠedé hlášení na displeji

Při poruše/sdělení s nízkou prioritou se ve sdruže-
ném přístroji zobrazí šedé hlášení na displeji.
Dbejte informací a pokynů hlášení na displeji.
Můžete pokračovat v jízdě.
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SystSystém dodatém dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýcvých plh plynů BlueTynů BlueTecec®®

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Â
Zvýšení otáček

* Automatickým zvýšením otáček jsou snižovány nánosy uhlovodíku v
katalyzátoru.
Je-li proces ukončen, hlášení automaticky zhasne.
Vozidla s ltrem pevných částic: tato funkce není regenerací ltru pev-
ných částic.

Â
Regenerace zablokována

* Regenerace ltru pevných částic je zablokovaná a stav naplnění ltru
pevných částic je zvýšený.
# Co nejrychleji vypněte blokování regenerace, aby byla možná

automatická regenerace ltru pevných částic (/ Strana 254).

Â
Manuální regenerace
není možná

* Doplňující text Û : Předpoklady pro manuální regeneraci nebyly
splněny Viz návod k obsluze
Regenerace ltru pevných částic není možná. Jeden nebo několik
předpokladů nebylo splněno.
# Dodržte podmínky zapnutí a předpoklady pro manuální regeneraci

ltru pevných částic (/ Strana 255).

PřevPřevodoodovkvka a spojkaa a spojka

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Ô
Silně zatížená spojka

* Spojka je hodně zatížená, ale ne přetížená.
# Rozjíždějte se už jen na 1. převodový stupeň.
# Proces rozjezdu nebo manévrování zbytečně neprodlužujte.

1
Spínač manévrování
stiskněte dlouze

* Stiskli jste spínač 1 pro režim manévrování příliš krátce.
# Stiskněte znovu spínač 1.

1
Spínač manévrování
stiskněte krátce

* Pokud hlášení na displeji opět zhasne, stiskli jste spínač 1 pro
režim manévrování příliš dlouze. Pokud hlášení na displeji nezhasne, je
spínač 1 defektní.
Pokud hlášení na displeji opět zhasne:
# Znovu stiskněte spínač 1.

Pokud hlášení na displeji nezhasne:
# Nechte spínač 1 zkontrolovat v kvali kovaném servisu.
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Jízdní systJízdní systémyémy

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

È
Active Brake Assist
nelze aktivovat

* ABS může být vypnutý. Může být porucha v Active Brake Assist nebo v
brzdovém systému vozidla.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Není-li možné zapnout Active Brake Assist, nejste varováni před nára-
zem. V kritické situaci vozidlo nebude automaticky brzdit.
Při nevhodném stylu jízdy hrozí nebezpečí nehody.
# Sledujte obzvláště pozorně dopravní situaci.
# V případě potřeby přibrzděte vozidlo provozní brzdou.
# Nechte Active Brake Assist zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

È
Nouzové brzdění ukon-
čeno

* Active Brake Assist automaticky spustil nouzové brzdění (maximální
brzdění) a nouzové brzdění je ukončeno.
# Co nejdříve odkliďte vozidlo z nebezpečné oblasti, sledujte při tom

dopravní situaci.
# Vypněte vozidlo.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Zkontrolujte řádný stav vozidla a zajištění nákladu.

æ
Asistent pro odbočování
nefunkční

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo a očistěte senzor
Snímač je znečistěný. Asistent odbočování není k dispozici.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Pokud asistent odbočování není k dispozici, neobdržíte žádná varování
asistenta odbočování.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Zastavte vozidlo s ohledem na dopravní situaci a očistěte snímač.

ElektrElektricický systký systém a klíčkyém a klíčky

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

#
Energeticky úsporný
režim aktivní

* Doplňující text Û : Elektrické spotřebiče jsou odpojené
Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti šedě rozsvítí kontrolka
#.
Motor je vypnutý a stav nabití akumulátoru je nízký.
Dojde k automatickému vypnutí následujících elektrických spotřebičů:
R Audiozařízení
R Chladicí box
R Zásuvky 24 V
R 12V zásuvka
R Zapalovač cigaret
R Vyhřívání sedadla
R 1. spínač externí nástavby (např. světlo ložného prostoru)
R Osvětlení odkládací přihrádky nad čelním oknem
R Ambientní osvětlení
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení
R Světla pro čtení
R Noční osvětlení za jízdy
R Osvětlení zadní odkládací přihrádky
R Bezdrátové nabíjení (mobilní telefon)
R Nabíjecí funkce USB
R Subwoofer
R 12V připojovací místo pro výrobce nástaveb
R Funkce otevření posuvného nebo zvedacího střešního okna
R Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
R Vyhřívání vysoušeče stlačeného vzduchu
R Světla pro lůžko

% Audiozařízení můžete po automatickém vypnutí znovu manuálně
zapnout.

U následujících funkcí se doba seřízení zkracuje:
R automatická aktivace osvětlení interiéru
R nastavení doby doběhu vnějšího osvětlení

# V případě potřeby nastartujte vozidlo.
Když nastartujete vozidlo, jsou elektrické spotřebiče opět k dispo-
zici.

+
Použijte náhradní klíček

* # Použijte náhradní klíček.

+
Klíček nebyl rozpoznán

* Klíček momentálně není rozpoznán.
Klíček se musí nacházet v kabině řidiče.
# Změňte polohu klíčku ve vozidle.

Pokud klíček nebude ani pak rozpoznán:
# Klíček přidržte vedle tlačítka start-stop a nastartujte vozidlo.

+
Tlačítko nouzového
vypnutí držte stisknuté 3
s

* Pokud za jízdy krátce stisknete tlačítko start-stop, zobrazí se na dis-
pleji hlášení. V nouzové situaci můžete dlouhým stisknutím tlačítka
start-stop vypnout vozidlo během jízdy.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při vypnutém vozidle během
jízdy

Pokud během jízdy vypnete vozidlo, budou funkce související
s bezpečností omezené nebo nebudou vůbec k dispozici.
K řízení pak např. budete potřebovat mnohem více síly.
# Nevypínejte vozidlo během jízdy.

# Pokud chcete vozidlo vypnout, stiskněte po dobu cca tří sekund
tlačítko start-stop.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

+
Držte klíček u kontakt-
ního místa podle návodu
k obsluze

* Rozpoznání klíčku má poruchu.
# Změňte polohu klíčku ve vozidle.
# Klíček přidržte vpravo vedle tlačítka start-stop a nastartujte vozi-

dlo.

NNáávěsvěs

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

ï
Výška točnice dosažena

* Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka £. Návěs byl rozpoznán při couvání. Točnice návěsu je odji-
štěná.
# Pokračujte v připojování, přitom pomalu couvejte.

ProvProvozní látky a údržbaozní látky a údržba

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

¥
* Výška hladiny kapaliny do ostřikovačů v nádržce kapaliny do ostřiko-

vačů čelního okna / ostřikovačů světlometů klesla až na cca jeden litr.
# Doplňte nádržku kapaliny do ostřikovačů (/ Strana 298).

¯
Vzduchový filtr

* Doplňující text: 12.08.2020 3000 km (příklad)
Brzy nastane termín servisní prohlídky.
# Domluvte si termín servisní prohlídky v kvali kovaném servisu.

¯
Vzduchový filtr Nutná
údržba (příklad)

* Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti šedě rozsvítí kontrolka
¯.
Nastal termín servisní prohlídky.
# Servisní práce nechte provést v kvali kovaném servisu.

6
Nejdříve zcela naplňte
hlavní nádrž

* Hlavní nádrž byla zcela vyprázdněna jízdou.
U vozidel s přídavnou palivovou nádrží musíte dbát na pořadí nádrží,
jinak nezobrazuje palivoměr správnou aktuální výšku hladiny paliva a
jednotka palubního počítače správný dojezd.
# Nejprve zcela naplňte hlavní nádrž na levé straně vozidla

(/ Strana 259).
# Poté naplňte přídavnou palivovou nádrž.
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MotMotor a cor a chlazeníhlazení

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

I
Žaluzie chladiče
nefunkční (příklad)

* Došlo k poruše horního a/nebo spodního systému regulace proudění
vzduchu, např. vlivem cizích těles před chladičem motoru.
# Zastavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního provozu. a

vypněte ho.
# Zkontrolujte horní a spodní systém regulace proudění vzduchu

ohledně výskytu cizích těles nebo znečistění a v případě potřeby
odstraňte cizí tělesa nebo znečistění.

Pokud nejsou rozpoznána žádná cizí tělesa / žádné znečistění, nebo
pokud se hlášení na displeji znovu zobrazí:
# Otevřete manuálně systém regulace proudění vzduchu a zajistěte

jej (/ Strana 320).
# Nechte systém regulace proudění vzduchu zkontrolovat v kvali ko-

vaném servisu.

ŽlutŽluté hlášení na displejié hlášení na displeji

Při poruše/sdělení se střední prioritou se ve sdru-
ženém přístroji zobrazí žluté hlášení na displeji.
Ve sdruženém přístroji se zobrazí žluté hlášení na
displeji např. tehdy, když nebyla provedena nutná
údržbová práce.
Sdružený přístroj zobrazuje žluté hlášení na displeji
také při zvláštních provozních stavech, např. když
je tlak vzduchu v pneumatikách u jednoho kola pří-
liš nízký. Dbejte informací a pokynů hlášení na dis-
pleji.

DodatDodatečná úpravečná úprava výfukoa výfukovýcvých plh plynů BlueTynů BlueTecec®® 4 / BlueT4 / BlueTecec®® 55

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Ø
Rezerva AdBlue

* Doplňující text Û : Natankujte AdBlue
Stav AdBlue® poklesl na cca 10 %.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).

Jinak hrozí snížení výkonu motoru.

Ø
Prázdná nádrž AdBlue

* Doplňující text Û : Natankujte AdBlue
Stav AdBlue® poklesl na cca 0 %. Po dalším nastartování vozidla se
sníží výkon motoru.
# Přizpůsobte styl jízdy.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).

ê
Snížený výkon motoru

* Doplňující text Û : Natankujte AdBlue
Stav AdBlue® poklesl na cca 0 %. Výkon motoru je snížen.
# Přizpůsobte styl jízdy.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).
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DodatDodatečná úpravečná úprava výfukoa výfukovýcvých plh plynů BlueTynů BlueTecec®® 66

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Ø
Rezerva AdBlue

* Doplňující text Û : Natankujte AdBlue
Stav AdBlue® poklesl na cca 10 %.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).

Jinak hrozí snížení výkonu motoru a omezení rychlosti na cca
20 km/h.

Ø
Rezerva AdBlue

* Doplňující text Û : Načerpejte AdBlue Hrozí snížení výkonu
motoru
Navíc se ve stavové oblasti rozsvítí kontrolka ·. Stav AdBlue®

poklesl na cca 7,5 %.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).

Jinak hrozí snížení výkonu motoru a omezení rychlosti na cca
20 km/h.

Ø
Nádrž AdBlue téměř
prázdná

* Doplňující text Û : Načerpejte AdBlue Snížení výkonu motoru po
vypnutí
Navíc se ve stavové oblasti rozsvítí kontrolka ·. Stav AdBlue®

poklesl na cca 2,5 %.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).

Jinak bude po příštím zastavení vozidla omezen výkon motoru a
hrozí omezení rychlosti na cca 20 km/h.

Ø
Prázdná nádrž AdBlue

* Doplňující text Û : Načerpejte AdBlue Hrozí omezení rychlosti
Navíc se ve stavové oblasti rozsvítí kontrolka ·. Stav AdBlue®

poklesl na cca 0 %.
Výkon motoru je snížen.
# Přizpůsobte styl jízdy.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).

Jinak hrozí omezení rychlosti na cca 20 km/h.

·
Snížený výkon motoru

* Doplňující text Û : Načerpejte AdBlue Hrozí omezení rychlosti
Navíc se ve stavové oblasti rozsvítí kontrolka ·. Stav AdBlue®

poklesl na cca 2,5 %.
Výkon motoru je snížen.
# Přizpůsobte styl jízdy.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).

Jinak hrozí omezení rychlosti na cca 20 km/h.

·
Omezení rychlosti

* Doplňující text Û : Natankujte AdBlue
Navíc se ve stavové oblasti rozsvítí kontrolka ·. Stav AdBlue®

poklesl na cca 0 %.
Rychlost je omezena na cca 20 km/h.
# Přizpůsobte styl jízdy.
# Neprodleně doplňte nádrž na AdBlue®(/ Strana 260).
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FFiltr peiltr pevnýcvných čásh částictic

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Â
Filtr pevných částic: zvý-
šené naplnění

* Doplňující text Û : Proveďte regeneraci Viz návod k obsluze
Na sdruženém přístroji se navíc žlutě rozsvítí kontrolka Â. Regene-
race ltru pevných částic je nutná.
V závislosti na provozních podmínkách během příštích čtyř hodin:
# Vypněte blokování regenerace (/ Strana 254) a provádějte jízdu

po dálnici nebo dálkovou jízdu až do zhasnutí kontrolky Â.
nebo
# Spusťte manuální regeneraci (/ Strana 255).

Â
Filtr pevných částic plný

* Doplňující text Û : Ihned proveďte regeneraci Řiďte se návodem
k obsluze
Na sdruženém přístroji se navíc žlutě rozsvítí kontrolka Â. Regene-
race ltru pevných částic je nutná.
V závislosti na provozních podmínkách během příštích 30 minut:
# Vypněte blokování regenerace (/ Strana 254) a provádějte jízdu

po dálnici nebo dálkovou jízdu až do zhasnutí kontrolky Â.
nebo
# Spusťte manuální regeneraci (/ Strana 255).

Â
Filtr pevných částic plný

* Doplňující text Û : Ihned proveďte regeneraci Řiďte se návodem
k obsluze
Na sdruženém přístroji navíc žlutě bliká kontrolka Â. Regenerace
ltru pevných částic je ihned nutná a můžete ji naposled manuálně

spustit.
# Ihned spusťte manuální regeneraci (/ Strana 255). Jinak už bude

možné vyčistění nebo výměna ltru pevných částic pouze v kvali -
kovaném servisu.

ProvProvozní látky a údržbaozní látky a údržba

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

6
* Palivo je spotřebováno až na rezervu.
# Doplňte palivovou nádrž (/ Strana 257).

¯
Motor Ihned proveďte
údržbu(příklad)

* Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka ¯ ve stavové
části.
Výrazně jste překročili platný termín údržby. Můžete poškodit vozidlo a
agregáty. Opotřebení se může zvýšit.
# Nechte ihned provést údržbu v kvali kovaném odborném servisu.
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VzducVzduchohotlaktlaké zařízení, moté zařízení, motor a cor a chlazeníhlazení

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

+
Kondenzát ve vzducho-
jemu

* Vysoušeč stlačeného vzduchu má funkční poruchu.
# Nechte vysoušeč stlačeného vzduchu zkontrolovat v kvali kova-

ném servisu.

:
Příliš nízký zásobní tlak
pro převod./spojku

* Zásobní tlak v okruhu převodovky/spojky je příliš nízký.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Už nemůžete správně řadit převodové stupně.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Ihned vozidlo bezpečně zastavte s ohledem na dopravní situaci.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Nechte běžet motor, dokud nezmizí hlášení na displeji a není opět

dosaženo dostatečného zásobního tlaku.
# Při častějším výskytu poruchy nechte vzduchotlaké zařízení zkon-

trolovat v kvali kovaném servisu.

I
Porucha regulace jízdy

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis
Elektronická regulace jízdy má poruchu.
# Dbejte pokynů v hlášeních na displeji.

Odlučovač vody plný * Doplňující text Û : Vyprázdněte odlučovač vody
Příliš vysoká hladina kapaliny v odlučovači vody.
# Odvodnění palivového ltru s odlučovačem vody v motoru

(/ Strana 317)

Pokud je vozidlo vybaveno palivovým před ltrem:
# Zkontrolujte, zda se v kontrolním okénku neobjevila voda a v pří-

padě potřeby odvodněte palivový před ltr (/ Strana 317).

ÿ
Porucha motoru

* Některý z následujících systémů má funkční poruchu:
R motor
R chlazení motoru
R řízení motoru
R systém vstřikování paliva

# Nechte systémy zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

ÿ
Porucha chlazení motoru

* Vícedrážkový klínový řemen může být poškozen nebo nemusí být
dostatečné napnutí vícedrážkového klínového řemenu.
# Nechte vícedrážkový klínový řemen zkontrolovat v kvali kovaném

servisu.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

?
Teplota chladicí kapaliny
příliš vysoká

* Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká. Výkon motoru se automa-
ticky sníží.
# Snižte rychlost.
# Zařaďte nižší převodový stupeň.
nebo
# Odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
# Vypněte vozidlo.
# Odstraňte předměty, které zabraňují přívodu vzduchu k chladiči

motoru, např. přisátý papír.

?
Ochrana motoru: sní-
žený výkon motoru

* Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká. Výkon motoru se automa-
ticky sníží.
# Snižte rychlost.
# Zařaďte nižší převodový stupeň.
nebo
# Odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
# Vypněte vozidlo.
# Odstraňte předměty, které zabraňují přívodu vzduchu k chladiči

motoru, např. přisátý papír.

+
Hladina chladicí kapaliny
příliš nízká

* Doplňující text Û : Doplňte chladicí kapalinu
Hladina chladicí kapaliny klesla pod normální stav hladiny. Při stude-
ném motoru a zapnutém vozidle se zobrazí žluté hlášení na displeji.
# Doplňte chladicí kapalinu (/ Strana 297).
# Při opětném poklesu hladiny chladicí kapaliny nechte chladicí

systém motoru ihned zkontrolovat v kvali kovaném odborném
servisu.

+
Porucha regulace tlaku
chladiva

* Elektrický konektorový spoj nebo hadicový spoj u vyrovnávací nádržky
chladicí kapaliny se uvolnil. Tyrkysové víko u vyrovnávací nádržky chla-
dicí kapaliny je netěsné.
# Zkontrolujte elektrický konektorový spoj a hadicový spoj u vyrov-

návací nádržky chladicí kapaliny (/ Strana 297).
# Při zjištění netěsností nechte chladicí systém motoru zkontrolovat

v kvali kovaném odborném servisu.

PřevPřevodoodovkvka a spojkaa a spojka

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Ú
Porucha řazení

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Došlo k poruše převodovky. Pokračování v jízdě je s omezeními
možné.
# Nechte převodovku zkontrolovat v kvali kovaném servisu.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Ú
Porucha řazení (pouze
vozidla s automatickou
převodovkou)

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Automatická převodovka má funkční poruchu. Pokračování v jízdě je s
omezeními možné.
Podle závady může kvali kovaný servis na základě uvedení chybových
kódů poskytnout podporu pro omezené pokračování v jízdě. Chybové
kódy si můžete nechat zobrazit na jednotce palubního počítače v okně
menu Diagnostika (/ Strana 125) nebo prostřednictvím tlačítkového
řazení automatické převodovky (/ Strana 302).
Zobrazení chybových kódů prostřednictvím tlačítkového řazení:
# Dvakrát stiskněte současně tlačítka & a * na tlačítkovém

řazení.
Na displeji tlačítkového řazení se postupně zobrazí 5místné chy-
bové kódy.

# Pro zobrazení dalšího chybového kódu stiskněte přepínač MODE.
Může být uloženo maximálně pět chybových kódů.

# Pro ukončení zobrazování chybových kódů stiskněte současně tla-
čítka & a * automatické převodovky.

nebo
# U automatické převodovky zařaďte polohu neutrálu.

Ô
Převodovka: příliš
vysoká teplota oleje

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis
Je dosažena přípustná provozní teplota převodovky nebo retardéru.
Teplota převodového oleje nebo chladicí kapaliny je příliš vysoká. Pří-
činou může být příliš vysoká nebo nízká hladina oleje v převodovce.
Pokud se teplota oleje v převodovce stále zvyšuje, může být převo-
dovka poškozena.
# Vypněte retardér.
# Co nejrychleji zastavte vozidlo, přitom sledujte dopravní situaci.
# Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte u automatické převodovky

polohu neutrálu.
# Nechte vozidlo běžet dvě až tři minuty při otáčkách 1200 až

1500 ot./min.
# Vypněte vozidlo.
# Pokud teplota oleje neklesne, zkontrolujte hladinu oleje v automa-

tické převodovce (/ Strana 301).
# Pokud hlášení na displeji zůstává i nadále zobrazeno, kontaktujte

kvali kovaný servis a nechte závadu odstranit.

Ø
Porucha spojky

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Spojka má poruchu. Pokračování v jízdě je s omezeními možné.
# Nechte spojku zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

Ô
Silně zatížená spojka

* Je dosažena přípustná provozní teplota spojky. Při pokračujícím zatí-
žení hrozí nebezpečí poškození spojky.
# Pro manévrování nebo rozjezd přeřaďte na nižší převodový stupeň.

138138 Jednotka palubního počítače a ukazatele



Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení
# Proces rozjezdu, popř. manévrování dokončete co nejrychleji.

Jinak dojde k přetěžování spojky.

Ù
Teplota oleje spojky

* Doplňující text: 180 °C (příklad)
Teplota oleje v kapalinové spojce je příliš vysoká.
# Zařaďte nižší převodový stupeň.

Otáčky motoru vzrostou a suchá spojka sepne.

Ö
Retardér: teplota oleje
příliš vysoká

* Teplota oleje v retardéru je příliš vysoká.
# Zařaďte nižší převodový stupeň.

Otáčky motoru a brzdný účinek motoru vzrostou.

ù
Převodovka v terénní
redukci

* Jedete se zařazeným terénním převodovým stupněm rychleji než cca
50 km/h. Teplota v retardéru je příliš vysoká.
# Pokud je zařazen terénní převodový stupeň, jeďte s nízkými otáč-

kami nebo zařaďte silniční převod.

Přívěs/náPřívěs/návěsvěs

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

w
r
Přetížení kolové brzdy

* Doplňující text Û : Přizpůsobte styl jízdy
Teplota jedné bubnové/kotoučové brzdy přívěsu/návěsu je příliš
vysoká. Bubnová/kotoučová brzda se může přehřívat.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Jízdní a brzdné chování vozidla se může změnit. Dodržujte pokyny
v samostatném návodu k obsluze od výrobce přívěsu/návěsu.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Opatrně pokračujte v jízdě.
# Zařaďte nižší převodový stupeň.
# Vozidlo přibrzděte pomocí odlehčovací brzdy.
# Pouze v případě nedostatečného brzdného výkonu odlehčovací

brzdy sešlápněte i brzdový pedál.
# Nechte brzdový systém zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

h
r
Zkontrolujte tlak vzdu-
chu v pneumatikách

* V minimálně jedné pneumatice přívěsu/návěsu je příliš nízký tlak
vzduchu.
Mohou se změnit jízdní a brzdné vlastnosti vozidla.
Dodržujte pokyny v samostatném návodu k obsluze od výrobce pří-
věsu/návěsu.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Zastavte bez prudkých pohybů volantem a prudkého brzdění. Při-

tom zohledněte situaci v silničním provozu.
# Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a v případě potřeby ho

upravte.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

å
r
Rozjezdová pomoc
aktivní

* Pomoc při rozjezdu přívěsu/návěsu je zapnutá.
# Dodržujte samostatný návod k obsluze od výrobce přívěsu/

návěsu.

ó
r
Přídavná náprava zved-
nutá

* Předsazená/vlečená náprava přívěsu/návěsu je zvednutá.
# Dodržujte samostatný návod k obsluze od výrobce přívěsu/

návěsu.

ñ
Věnujte pozornost výšce
přívěsu

* Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka ï ve sdruže-
ném přístroji. Regulace světlé výšky přívěsu/návěsu je mimo světlou
výšku pro jízdu.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Za jízdy se chování vozidla při jízdě a brzdění může změnit.
Při nevhodném stylu jízdy hrozí nebezpečí nehody.
Dávejte pozor na průjezdnou výšku podjezdů. Dodržujte pokyny
v samostatném návodu k obsluze od výrobce přívěsu/návěsu.
# Nastavte regulaci světlé výšky přívěsu/návěsu na světlou výšku

pro jízdu, viz samostatný návod k obsluze od výrobce přívěsu/
návěsu.

b
r
Porucha směrového
světla (příklad)

* Směrová světla přívěsu/návěsu nesvítí.
# Vyměňte příslušnou žárovku, viz samostatný návod k obsluze od

výrobce přívěsu/návěsu.

BrBrzdy a jízdní systzdy a jízdní systémyémy

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

J
Změněné jízdní a brzdné
vlastnosti

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis
Na sdruženém přístroji se navíc žlutě rozsvítí varovná kontrolka J.
Brzdový systém vozidla má poruchu.
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& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při poruše brzdové soustavy

Když má brzdová soustava poruchu, chování vozidla při brzdění se
může zhoršit.
# Opatrně pokračujte v jízdě.
# Nechte brzdovou soustavu neprodleně zkontrolovat v kvali -

kovaném servisu.

¯
Brzdy náprava 1 Ihned
proveďte údržbu(příklad)

* Kromě hlášení na displeji se ve stavové části žlutě rozsvítí kontrolka
# doplněná o s.
Nenechali jste provést náležité práce údržby.
U brzdových obložení anebo brzdových kotoučů je překročena mez
opotřebení.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku sníženého výkonu
brzd

Pokud brzdové obložení dosáhne meze opotřebení, může dojít ke
zhoršení výkonu brzd.
# Opatrně pokračujte v jízdě.
# Nechte brzdovou soustavu neprodleně zkontrolovat v kvali -

kovaném servisu.

# Vyhledejte kvali kovaný servis.

#
r
Brzdové obložení zcela
opotřebované

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis
Kabelový rozvod k přívěsu/návěsu je přerušený nebo jste nenechali
provést náležité práce údržby u přívěsu/návěsu. U brzdových obložení
anebo brzdových kotoučů přívěsu/návěsu je překročena mez opotře-
bení.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku sníženého výkonu
brzd

Pokud brzdové obložení dosáhne meze opotřebení, může dojít ke
zhoršení výkonu brzd.
# Opatrně pokračujte v jízdě.
# Nechte brzdovou soustavu neprodleně zkontrolovat v kvali -

kovaném servisu.

Dodržujte pokyny v samostatném návodu k obsluze výrobce přívěsu/
návěsu.
# Nechte kabelový rozvod přívěsu/návěsu ihned zkontrolovat v kvali-

kovaném servisu.
nebo
# Nechte brzdová obložení přívěsu/návěsu ihned vyměnit v kvali ko-

vaném servisu.
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w
s
Omezení brzdného
účinku

* Doplňující text Û : Přizpůsobte styl jízdy
Teplota u některé kotoučové brzdy tažného vozidla je příliš vysoká.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Kotoučová brzda se může přehřát. Mohou se změnit jízdní a brzdné
vlastnosti vozidla.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Opatrně pokračujte v jízdě.
# Zařaďte nižší převodový stupeň.
# Vozidlo přibrzděte pomocí odlehčovací brzdy.
# Pouze v případě nedostatečného brzdného výkonu odlehčovací

brzdy sešlápněte i brzdový pedál.

Õ
ESP není k dispozici

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis
Ve sdruženém přístroji se navíc rozsvítí varovná kontrolka Á.
Asistent regulace stability má poruchu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí smyku kvůli poruše v ESP

Při poruše ESP® neprovádí ESP® žádnou stabilizaci vozidla.
# Opatrně pokračujte v jízdě.
# Nechte ESP® zkontrolovat v kvali kovaném odborném

servisu.

Õ
ESP deaktivováno
Nastavte normální jízdní
výšku

* Ve sdruženém přístroji se navíc rozsvítí varovná kontrolka Á.
Pokud není rám podvozku během jízdy v jízdní výšce, bude asistent
regulace stability vypnutý.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Mohou se změnit jízdní a brzdné vlastnosti vozidla.
Při nevhodném stylu jízdy hrozí nebezpečí nehody!
# Nastavte světlou výšku pro jízdu (/ Strana 241).

Ò
Senzor odstupu zneči-
stěný

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo a očistěte senzor. Porucha
aktivního brzdového asistentu a asistentu regulace odstupu
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Při nefunkčním systému Active Brake Assist a asistentu udržování
odstupu nebudete varováni před nárazem. V kritické situaci vozidlo
nebude automaticky brzdit.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Očistěte kryt snímače odstupu v předním nárazníku vodou

(/ Strana 294).
Nepoužívejte žádné suché, drsné nebo tvrdé textilie a neodřete
nebo nepoškrábejte kryt.

È
Active Brake Assist není
k dispozici

* Doplňující text Û : Při příští údržbě nechte opravit (příklad).
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Pokud není systém Active Brake Assist k dispozici, nebudete varováni
před nárazem. V kritické situaci vozidlo nebude automaticky brzdit.
Při nevhodném stylu jízdy hrozí nebezpečí nehody!
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# V případě nutnosti přibrzděte vozidlo provozní brzdou.
# Nechte systém Active Brake Assist zkontrolovat v kvali kovaném

odborném servisu.

Ô
Oblast viditelnosti
kamery znečistěná

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo a očistěte čelní sklo Asistent
jízdy v pruzích a asistent sledování bdělosti nejsou k dispozici (pří-
klad).
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Funkce následujících asistenčních systémů řidiče/systémů pro bez-
pečnou jízdu může být omezena nebo nemusí být k dispozici:
R asistent jízdy v pruzích
R asistent sledování bdělosti
R asistent adaptivních dálkových světel
R systém Active Brake Assist
R asistent udržování odstupu

Hrozí nebezpečí nehody.
# Očistěte čelní okno v oblasti kamery (/ Strana 294).

Ô
Asist. jízdy v pruzích
není k dispozici (příklad)

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis Chybná kalibrace kamery
Asistent jízdy v pruzích a asistent sledování bdělosti nejsou k dispo-
zici
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Funkce následujících asistenčních systémů řidiče/systémů pro bez-
pečnou jízdu může být omezena nebo nemusí být k dispozici:
R Asistent jízdy v pruzích
R Asistent sledování bdělosti
R Asistent adaptivních dálkových světel
R Systém Active Brake Assist
R Asistent udržování odstupu

Hrozí nebezpečí nehody.
# Nechte dotčený asistenční systém řidiče/systém pro bezpečnou

jízdu zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

Ô
Asist. jízdy v pruzích
není k dispozici (příklad)

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis Asistent jízdy v pruzích a
asistent sledování bdělosti nejsou k dispozici
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Funkce následujících asistenčních systémů řidiče/systémů pro bez-
pečnou jízdu může být omezena nebo nemusí být k dispozici:
R Asistent jízdy v pruzích
R Asistent sledování bdělosti
R Asistent adaptivních dálkových světel
R Systém Active Brake Assist
R Asistent udržování odstupu

Hrozí nebezpečí nehody.

Jednotka palubního počítače a ukazatele 143143



Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení
# Nechte dotčený asistenční systém řidiče/systém pro bezpečnou

jízdu zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

Ô
Porucha asistentu pro
jízdu v pruzích (příklad)

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis Asistent jízdy v pruzích a
asistent sledování bdělosti nejsou k dispozici
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Funkce následujících asistenčních systémů řidiče/systémů pro bez-
pečnou jízdu může být omezena nebo nemusí být k dispozici:
R Asistent jízdy v pruzích
R Asistent sledování bdělosti
R Asistent adaptivních dálkových světel
R Systém Active Brake Assist
R Asistent udržování odstupu

Hrozí nebezpečí nehody.
# Nechte dotčený asistenční systém řidiče/systém pro bezpečnou

jízdu zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

Ô
Porucha asistentu pro
jízdu v pruzích

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis Porucha levého reproduk-
toru asistenta jízdy v pruzích nebo Vyhledejte servis Porucha pra-
vého reproduktoru asistenta jízdy v pruzích
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Levý nebo pravý reproduktor má poruchu. Na levé nebo pravé straně
neobdržíte žádná varování asistenta jízdy v pruzích.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Nechte asistenta jízdy v pruzích zkontrolovat v kvali kovaném

odborném servisu.

ç
Porucha asistenta pro
odbočování

* Asistent pro odbočování má poruchu.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Při poruše asistenta pro odbočování Vás případně asistent pro odbo-
čování nemusí varovat.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Nechte asistenta pro odbočování zkontrolovat v kvali kovaném

odborném servisu.

Ô
Asistent sledování bdě-
losti: chcete přestávku?

* Asistent sledování bdělosti rozpoznal únavu nebo narůstající nepozor-
nost.
Navíc zazní výstražný tón.
# V případě potřeby si udělejte přestávku.

Během delších jízd dělejte včasné a pravidelné přestávky.

D
Změněná řiditelnost

* Doplňující text Û : Netočte volantem u stojícího vozidla Při
pomalé rychlosti řiďte opatrně nebo Při příští údržbě nechte opravit
Posilovač řízení rozpoznal závadu. Citlivost řízení se může změnit.
Pokud při manévrovacím režimu intenzivně točíte volantem, může se
aktivovat nouzový režim řízení.
# Zastavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
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# Vypněte vozidlo.
# Vozidlo znovu nastartujte.
# Při opětovné nebo přetrvávající signalizaci závady: nechte vozidlo

zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

D
Netočte až na doraz
volantu

* Doplňující text Û : Aktivní podpora řízení nefunkční nebo Při pří-
ští údržbě nechte opravit
V řídicí jednotce řízení se vyskytla chyba. Citlivost řízení se může změ-
nit. Volant už se nevrací do nastavení přímého směru.
Netočte volantem až na doraz řízení. Jinak může dojít k přehřátí řízení.
# Zastavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
# Vypněte vozidlo.
# Vozidlo znovu nastartujte.
# Při opětovné nebo přetrvávající signalizaci závady: nechte vozidlo

zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

D
Předsazená/vlečená
náprava vystředěna

* Řízená přídavná náprava má poruchu a byla automaticky vystředěná.
Je deaktivována a už není řízena.
# Opatrně pokračujte v jízdě a při nejbližší příležitosti zastavte. Při-

tom přizpůsobte způsob jízdy změněným jízdním vlastnostem a
ovladatelnosti vozidla.

# Zastavte vozidlo a vypněte je.
# Po cca deseti sekundách nastartujte vozidlo.

Hlášení na displeji zhasne. Řízená přídavná náprava je opět aktivo-
vána.

# Pokud hlášení na displeji nezhasne: nechte řiditelnou přídavnou
nápravu zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

þ
Deaktivujte výšku pro
manévrování

* Při výšce pro manévrování jedete rychleji než cca 20 km/h. Pokud
pojedete rychleji než cca 40 km/h, zazní navíc výstražný tón.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Jízdní a brzdné chování vozidla se může změnit.
Při nevhodném stylu jízdy hrozí nebezpečí nehody!
# Vypněte výšku pro manévrování (/ Strana 243).
nebo
# Snižte rychlost.

SoustavSoustava osvětlení, elektra osvětlení, elektricický systký systém a klíčkyém a klíčky

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

#
Stav nabití akumulátoru
nelze zjistit

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis Úsporný režim, varování
stavu nabití akumulátoru a řízení alternátoru nejsou k dispozici
Naměřené hodnoty stavu nabití akumulátoru nejsou k dispozici. Nebu-
dete varováni při kritickém stavu nabití akumulátoru.
# Když jsou při vypnutém motoru zapnuté elektrické spotřebiče, sle-

dujte spotřebu elektrické energie.
# Nechte elektrický systém zkontrolovat v kvali kovaném servisu.
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#
Stav nabití akum. příliš
nízký Nastart. motor

* Doplňující text Û : Nastartujte motor a/nebo nabijte akumulátor
Kromě hlášení na displeji se ozvou tři krátké výstražné tóny a kon-
trolka # ve stavové oblasti se rozsvítí žlutě.
Vozidlo je vypnuté a stav nabití je příliš nízký.
# Nastartujte vozidlo.
nebo
# Nabijte akumulátor (/ Strana 309).
# Vypněte nepotřebné elektrické spotřebiče, např. klimatizaci.

I
Porucha zobrazení a ovlá-
dání sdruž. přístroje

* Spojení CAN ke sdruženému přístroji má poruchu.
Ve sdruženém přístroji už nelze zobrazovat důležité informace pro pro-
vozní a dopravní bezpečnost vozidla.
# Opatrně pokračujte v jízdě.
# Nechte sdružený přístroj zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

b
s

* Kompletní vnější osvětlení vozidla je elektronicky sledováno. Jestliže
se na displeji zobrazí hlášení, došlo k výpadku žárovky. Hlášení na dis-
pleji obsahuje informace o místě poruchy a jejím řešení, např.
Vyměňte žárovku Porucha potkávacího světla vlevo nebo Vyhledejte
servis Porucha potkávacího světla vlevo.
Jestliže se na displeji zobrazí hlášení „Vyměnit osvětlovací pro-
středky‟:
# Vyměňte příslušnou žárovku (/ Strana 82).

Pokud před výměnou žárovky nevypnete soustavu osvětlení,
musíte potom hlášení na displeji resetovat. Vypněte a opět
zapněte příslušné osvětlení nebo v případě potřeby vozidlo.

nebo
# V případě LED světel a xenonových výbojek vyhledejte kvali ko-

vaný servis.
Jestliže se na displeji zobrazí hlášení „Vyhledejte servis‟:
# Vyhledejte kvali kovaný servis.

+
Nesprávný klíček

* Používáte nesprávný klíček.
# Použijte správný klíček.

+
Vyměňte klíček

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis a nechte klíček vyměnit
Klíček musí být vyměněn.
# Vyhledejte kvali kovaný servis.

+
Vyměňte baterii v klíčku

* Baterie klíčku je vybitá.
# Vyměňte baterii (/ Strana 50).
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

h
Kontrola tlaku vzduchu
pneumatik nefunkční

* Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka h ve stavové
části. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách má poruchu.
# Vyhledejte kvali kovaný servis.

h
Porucha kontroly tlaku
vzduchu v pneu

* Doplňující text Û : Výpadek kontroly tlaku vzduchu v jedné/více
pneumatikách.
Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka h ve stavové
části. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách na jedné/několika pneu-
matikách má výpadek. Např. kvůli zdroji rádiového rušení nejsou přijí-
mány signály od snímačů tlaku vzduchu v pneumatikách.
# Pokračujte v jízdě.

Jakmile je příčina odstraněna, bude sledování pneumatik opět
aktivováno a hodnota tlaku vzduchu v pneumatikách zobrazována.

# Pokud se sledování pneumatik po delší jízdě automaticky neakti-
vuje, nechte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách zkontrolovat v
kvali kovaném odborném servisu.

h
Porucha snímače tlaku
kola

* Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka h ve stavové
části. V jedné pneumatice je vadný snímač tlaku vzduchu.
# Nechte snímač tlaku vzduchu v pneumatikách neprodleně vyměnit

v kvali kovaném odborném servisu.

h
Baterie snímače tlaku
kola slabá

* Doplňující text Û : Vyměňte snímač tlaku kola
Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka h ve stavové
části. Baterie ve snímači tlaku vzduchu v pneumatice je prázdná.
# Nechte snímač tlaku vzduchu v pneumatikách neprodleně vyměnit

v kvali kovaném odborném servisu.

h
Teplota pneumatik je pří-
liš vysoká

* Doplňující text Û : SIlně snižte rychlost
Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka h ve stavové
části.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
V jedné nebo více pneumatikách během jízdy výrazně stoupla teplota.
R Mohou být přehřáté brzdy.
R Tlak vzduchu v pneumatikách je příliš nízký.

Mohou se změnit jízdní a brzdné vlastnosti vozidla.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Pomalu pokračujte v jízdě.

Teplota pneumatik díky proudění vzduchu za jízdy klesne.
# Po snížení teploty pneumatiky zkontrolujte pneumatiky a brzdy a

nechte příčinu odstranit v kvali kovaném odborném servisu.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

h
Tlak vzduchu v pneumati-
kách příliš nízký

* Doplňující text Û : Zkontrolujte a upravte tlak v pneu.
Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka h ve stavové
části.
V jedné nebo více pneumatikách je příliš nízký tlak vzduchu.
# Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v pneumatikách.

h
Tlak vzduchu v pneumati-
kách příliš vysoký

* Doplňující text Û : Zkontrolujte a upravte tlak v pneu.
Kromě hlášení na displeji se žlutě rozsvítí kontrolka h ve stavové
části.
V jedné nebo více pneumatikách během jízdy výrazně stoupl tlak.
# Zastavte bez prudkých pohybů volantem a prudkého brzdění. Při-

tom zohledněte situaci v silničním provozu.
# Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak vzduchu v pneumati-

kách.

ČervČervené hlášení na displejiené hlášení na displeji

Při poruše s vysokou prioritou se ve sdruženém pří-
stroji zobrazí červené hlášení.
Ve sdruženém přístroji se zobrazí červené hlášení
např. při nízkém zásobním tlaku brzd. Vozidlo
neprodleně odstavte s ohledem na bezpečnost
provozu a informujte kvali kovaný servis. Dbejte
informací a pokynů hlášení na displeji.

SystSystém dodatém dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýcvých plh plynů BlueTynů BlueTecec®®

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Â
Filtr pevných částic plný

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Informujte servis Regenerace
již není možná
Doplňkově svítí červeně kontrolka Â ve sdruženém přístroji.
Filtr pevných částic dosáhl meze zaplnění. Je snížen výkon motoru a již
není možná manuální regenerace.
# Nechte ltr pevných částic bez odkladu vyčistit nebo vyměnit.

VzducVzduchohotlaktlaké zařízeníé zařízení

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

\
Příliš nízký zásobní tlak
1.okruhu (příklad)

* Navíc se rozsvítí červená kontrolka J na sdruženém přístroji.
Zásobní tlak v brzdovém okruhu 1 \ nebo 2 ^ je příliš nízký.
Je-li zásobní tlak v brzdném obvodu pružinové brzdy a brzdném okruhu
přívěsu příliš nízký, zobrazuje hlášení na displeji symbol J.
Možné příčiny:
R Spotřebovali jste přílišné množství stlačeného vzduchu.
R Vzduchotlaké zařízení je netěsné.

VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Provozní a dopravní bezpečnost vozidla je ohrožena.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Ihned vozidlo bezpečně zastavte s ohledem na dopravní situaci.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Nechte běžet motor.

Vzduchotlaké zařízení se naplní.

Pokud varovná kontrolka J na sdruženém přístroji zhasne:
# Pokračujte v jízdě.

Pokud varovná kontrolka J na sdruženém přístroji nezhasne:
# Zkontrolujte těsnost vzduchotlaké brzdové soustavy

(/ Strana 188).
# Pokud je vzduchotlaká brzdová soustava těsná, ale varovná kon-

trolka J nezhasne: nechte vzduchotlakou brzdovou soustavu
zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

MotMotor a cor a chlazeníhlazení

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

5
Tlak motorového oleje
příliš nízký

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Vypněte motor
Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka 5. Tlak oleje v motoru je příliš nízký.
Provozní bezpečnost motoru je ohrožena.
# Ihned vozidlo bezpečně zastavte s ohledem na dopravní situaci.
# Vypněte vozidlo.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Zkontrolujte hladinu oleje v motoru (/ Strana 125) a doplňte

motorový olej (/ Strana 301).
# Informujte kvali kovaný servis.

?
Teplota chladicí kapaliny
příliš vysoká

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Vypněte motor
Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka ?.
# Ihned vozidlo bezpečně zastavte s ohledem na dopravní situaci.
# Vypněte vozidlo.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Nechte vychladnout chladicí systém motoru.

+
Hladina chladicí kapaliny
příliš nízká

* Doplňující text Û : Doplňte chladicí kapalinu Teplota chladicí
kapaliny není věrohodná
Kromě hlášení na displeji se rozsvítí kontrolka + ve stavové části.
Dokud bude kontrolka + svítit, není ukazatel teploty chladicí kapa-
liny věrohodný.
Hladina chladicí kapaliny klesla minimálně tři litry pod normální stav
hladiny. Provozní bezpečnost motoru je ohrožena.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení
# Ihned vozidlo bezpečně zastavte s ohledem na dopravní situaci.
# Vypněte vozidlo.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Doplňte chladicí kapalinu (/ Strana 297).
# Nechte zkontrolovat těsnost chladicího systému motoru v kvali -

kovaném servisu.

PřevPřevodoodovkvka a spojkaa a spojka

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Ø
Porucha spojky

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Informujte servis
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Převodovka už neprovádí řazení. Zásobní tlak v okruhu převodovky/
spojky může být příliš nízký.
# Ihned vozidlo bezpečně zastavte s ohledem na dopravní situaci.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Pokud se na displeji zobrazí hlášení Příliš nízký zásobní tlak pro

převod./spojku: nechte motor běžet, dokud nebude v okruhu pře-
vodovky/spojky opět dostatečný zásobní tlak.
Hlášení na displeji Příliš nízký zásobní tlak pro převod./spojku
zhasne.

# Vypněte vozidlo.
# Po cca deseti sekundách znovu nastartujte vozidlo.
# Při opětovném hlášení na displeji Porucha spojky Zastavte vozi-

dlo Informujte servis: aktivujte náhradní režim.
# Při nemožnosti aktivace náhradního režimu: informujte kvali ko-

vaný servis.

NNáávěsvěs

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

£
Točnice návěsu otevřená

* Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka £.
Pokud sdružený přístroj zobrazí varování a zazní výstražný tón, byl při
připojování/odpojování rozpoznán sedlový čep návěsu a točnice se
senzory není zajištěna.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Návěs se může uvolnit.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Při odpojování návěsu: pokračujte v postupu.
# Při připojování návěsu: zkontrolujte zajištění snímané točnice.
nebo
# Znovu připojte návěs.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

£
Jízdní výška pod výškou
točnice

* Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka £.
Když sdružený přístroj zobrazí varování a zazní výstražný tón, nebude
již návěs při couvání rozpoznán. Snímaná točnice ještě není zajištěna.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Návěs se může uvolnit.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Upravujte výšku točnice tak, dokud se ve sdruženém přístroji

nezobrazí šedé hlášení na displeji Výška točnice dosažena.

¤
Zkontrolujte točnici
návěsu

* Doplňující text Û : Zkontrolujte točnici návěsu a v případě
potřeby ji otevřete
Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka ¤.
Když sdružený přístroj zobrazí varování a zazní výstražný tón, je toč-
nice se senzory zajištěna a návěs nebude rozpoznán.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Návěs se může uvolnit.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Zkontrolujte zajištění snímané točnice.

¤
Zkontrolujte točnici
návěsu

* Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka ¤.
Když sdružený přístroj zobrazí varování a zazní výstražný tón, je toč-
nice se senzory zajištěna a návěs nebude rozpoznán.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Návěs se může uvolnit.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Zkontrolujte zajištění snímané točnice.
nebo
# Znovu připojte návěs.

î
Porucha snímání točnice
návěsu

* Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka î.
Došlo k poruše snímání točnice návěsu. Stav snímané točnice není
správně rozpoznán.
Sledujte doplňující text Û k poruše/nápravě, např. Zastavte vozi-
dlo a očistěte senzor.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Návěs se může uvolnit.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Očistěte snímač, viz návod k obsluze od výrobce.
# Zkontrolujte zajištění snímané točnice.
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BrBrzdy a jízdní systzdy a jízdní systémyémy

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

·
* V závislosti na situaci se ozve ještě výstražný tón.

VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Systém Active Brake Assist Vás varuje před nebezpečím nárazu do
vozidla jedoucího před Vámi.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Buďte připraveni ihned brzdit.
# Sledujte obzvláště pozorně dopravní situaci.
# Pokud je to nutné, zabrzděte vozidlo provozní brzdou.

!
Zabrzděte parkovací
brzdu

* Asistent udržování odstupu zastavil vozidlo.
Nebyla zabrzděna parkovací brzda a byla provedena jedna z následují-
cích akcí:
R bylo opuštěno sedadlo řidiče,
R byly otevřeny dveře řidiče,
R bylo vypnuto vozidlo.

VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Vozidlo již nebude zastaveno prostřednictvím funkce asistenta udržo-
vání odstupu. Odstavené vozidlo se může rozjet. Můžete ohrozit sebe
a ostatní osoby.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Zabrzděte parkovací brzdu.

!
Zabrzděte parkovací
brzdu

* Nezabrzdili jste parkovací brzdu.
Odstavili jste vozidlo se zařazeným převodovým stupněm a uvolněnou
parkovací brzdou. Po vypnutí motoru se převodovka automaticky pře-
řadí na neutrál.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Odstavené vozidlo se může rozjet. Můžete ohrozit sebe a ostatní
osoby.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Zabrzděte parkovací brzdu.

!
Zabrzděte parkovací
brzdu

* Vozidla s parametrizovatelným zvláštním modulem (PSM): nezabrzdili
jste parkovací brzdu.
Před zapnutím vedlejšího pohonu jste nezabrzdili parkovací brzdu.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Odstavené vozidlo se může rozjet. Můžete ohrozit sebe a ostatní
osoby.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Před zapnutím vedlejšího pohonu zabrzděte parkovací brzdu.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

J
Zvýšená brzdná síla, zvět-
šený zdvih pedálu

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Informujte servis
Navíc se rozsvítí červená kontrolka J na sdruženém přístroji.
Nemusíte mít případně k dispozici plný brzdný výkon.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Jízdní a brzdné vlastnosti se změní. Provozní a dopravní bezpečnost
vozidla je ohrožena.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Opatrně zastavte vozidlo a odstavte jej s ohledem na bezpečnost

silničního provozu.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Kontaktujte kvali kovaný servis.

D
Posilovač řízení: funkce
není zajištěna

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo nebo nastartujte motor.
Navíc se rozsvítí červená kontrolka D na sdruženém přístroji.
Vozidlo se pohybuje, aniž by byl motor v chodu.
# Zastavte vozidlo.
nebo
# Nastartujte vozidlo.

D
Posilovač řízení: funkce
není zajištěna

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Zkontrolujte hydraulické
řízení při manévrování Informujte servis.
Navíc se rozsvítí červená kontrolka D na sdruženém přístroji.
Řízení pracuje v nouzovém provozu.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Došlo k výpadku hydraulického posilovače řízení.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Vozidlo ihned zastavte s ohledem na bezpečnost provozu.
# Vypněte vozidlo.
# Vozidlo znovu nastartujte.

Jestliže je chyba opět signalizována nebo signalizována stále:
# Kontaktujte kvali kovaný servis.

D
Posilovač řízení: funkce
není zajištěna

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Informujte servis.
Navíc se rozsvítí červená kontrolka D na sdruženém přístroji.
Vyskytla se porucha elektrického posilovače řízení.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Funkce posilovače řízení není trvale zajištěna.
Hrozí nebezpečí nehody!
# Vozidlo ihned zastavte s ohledem na bezpečnost provozu.
# Vypněte vozidlo.
# Vozidlo znovu nastartujte.

Jestliže je chyba opět signalizována nebo signalizována stále:
# Kontaktujte kvali kovaný servis.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

D
Posilovač řízení přehřátý

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Vypněte motor.
Navíc se rozsvítí červená kontrolka D na sdruženém přístroji.
Převodka řízení je přehřátá.
# Vozidlo ihned zastavte s ohledem na bezpečnost provozu.
# Vypněte vozidlo.
# Nechte převodku řízení vychladnout.
# Vozidlo znovu nastartujte.

Jestliže je chyba znovu signalizována:
# Kontaktujte kvali kovaný servis.

D
Změněná řiditelnost pří-
davné nápravy

* Doplňující text Û : Vyhledejte servis.
Řízená přídavná náprava má poruchu a je spoluřízena už pouze
pasivně. Tím může být vypnutý také asistent regulace stability. Pokud
je asistent regulace stability vypnutý, zobrazí se žluté hlášení na dis-
pleji Õ ESP není k dispozici.
V extrémních jízdních situacích, např. při prudkých brzdných
manévrech na kluzké nebo nerovné vozovce, se řízená přídavná
náprava může deaktivovat. V tomto případě už je nadále spoluřízena
pouze pasivně. U vozidel se zvedací vlečenou nápravou už není během
jízdy možné spuštění přídavné nápravy.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Při deaktivaci asistenta regulace stability kvůli defektní řízené přídavné
nápravě se sníží stabilita vozidla.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Opatrně pokračujte v jízdě a při nejbližší příležitosti zastavte.

Přitom přizpůsobte způsob jízdy změněným jízdním vlastnostem a
ovladatelnosti vozidla.

# Zastavte vozidlo a vypněte je.
# Po cca deseti sekundách nastartujte vozidlo.

Hlášení na displeji zhasne. Řízená přídavná náprava je opět aktivo-
vána.

# Pokud hlášení na displeji nezhasne: nechte řiditelnou přídavnou
nápravu zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

ElektrElektrickické zařízeníé zařízení

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

#
Přepětí

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo Vypněte motor Informujte
servis
Napětí v akumulátorech je příliš vysoké.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Mohou se změnit jízdní vlastnosti. Provozní a dopravní bezpečnost
vozidla je ohrožena.
Hrozí nebezpečí nehody.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení
# Ihned zastavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního pro-

vozu.
# Vypněte vozidlo.
# Kontaktujte kvali kovaný servis.

#
Podpětí

* Doplňující text během jízdy Û : Zastavte vozidlo Změna jízdního
chování.
Doplňující text při stání Û : Pokud možno nabijte akumulátor Při
trvající chybě informujte servis.
Navíc se ve stavové oblasti sdruženého přístroje rozsvítí červená kon-
trolka #.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Chování vozidla při jízdě a brzdění se může změnit.
Při nevhodném stylu jízdy hrozí nebezpečí nehody.
# Zastavte vozidlo.
# Nabijte akumulátor (/ Strana 309).

Pokud závada přetrvává:
# Kontaktujte kvali kovaný servis.

#
Porucha alternátoru

* Doplňující text Û : Akumulátor se vybíjí Zastavte vozidlo Infor-
mujte servis
Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka #.
Alternátor má poruchu nebo je prasklý vícedrážkový klínový řemen.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Chování vozidla při jízdě a brzdění se může změnit.
Při nevhodném stylu jízdy hrozí nebezpečí nehody.
# Alternátor / vícedrážkový klínový řemen nechte okamžitě zkontro-

lovat v kvali kovaném servisu.

+
Klíček nebyl rozpoznán

* Klíček není rozpoznán, popř. již není ve vozidle.
Pokud není klíček ve vozidle a vypnete vozidlo:
R vozidlo už nepůjde nastartovat
R vozidlo již nebude možné centrálně uzamknout

# Ujistěte se, že je klíček je ve vozidle.

PneumatikyPneumatiky

Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

h
Defekt pneu

* Doplňující text Û : Vyměňte pneumatiku
Kromě hlášení na displeji se ve stavové oblasti červeně rozsvítí kon-
trolka h. U jedné pneumatiky nebo několika pneumatik došlo k
náhlému poklesu tlaku vzduchu. Navíc zazní výstražný tón.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Jízdní a brzdné vlastnosti se změní.
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Hlášení na displejiHlášení na displeji Možné příčinMožné příčiny / následky ay / následky a MM řešenířešení

Hrozí nebezpečí nehody.
# Zastavte vozidlo bez prudkých pohybů volantem a intenzivního

brzdění. Vždy přitom zohledněte dopravní situaci.
# V případě nutnosti vyměňte kolo (/ Strana 321).

DomícDomíchávhávač betač betonovonové směsi s jednoducé směsi s jednoduchou monthou montáží pneumatik:áží pneumatik: vozi-
dlo je při výpadku jedné pneumatiky u zadní nápravy zkonstruováno
tak, že lze sníženou rychlostí ještě ujet krátkou vzdálenost. Díky tomu
máte možnost vyhledat bezpečné místo pro zastavení pro výměnu
kola.
# Zkontrolujte rozsah poškození u kola (pneumatika a diskové kolo).
# PPokokud hrud hrozí nebezpečí prozí nebezpečí pro osto ostatní účasatní účastníky silničního provtníky silničního provozuozu

kvůli závkvůli závadě pneumatikyadě pneumatiky:: nepokračujte v jízdě.
# Ihned vyměňte kolo (/ Strana 321).
nebo
# PPokokud nehrud nehrozí nebezpečí prozí nebezpečí pro osto ostatní účasatní účastníky silničního provtníky silničního provozuozu

kvůli závkvůli závadě pneumatikyadě pneumatiky:: pokračujte v jízdě až do dalšího
možného místa pro zastavení.

# Na rovné silnici jeďte maximální rychlostí 40 km/h.
# V zatáčkách jeďte maximální rychlostí 15 km/h.

h
Tlak vzduchu v pneumati-
kách příliš nízký

* Doplňující text Û : Zkontrolujte a upravte tlak v pneu.
Kromě hlášení na displeji se červeně rozsvítí kontrolka h ve sta-
vové části. U minimálně jedné pneumatiky je příliš nízký tlak vzduchu.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Jízdní a brzdné vlastnosti se změní.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Zastavte bez prudkých pohybů volantem a prudkého brzdění. Při-

tom zohledněte situaci v silničním provozu.
# Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v pneumatikách.

h
Blokované kolo

* Doplňující text Û : Zastavte vozidlo a uvolněte blokované kolo.
Kromě hlášení na displeji se červeně rozsvítí kontrolka h ve sta-
vové části. Minimálně jedno kolo je zablokováno. Navíc zazní výstražný
tón.
VVAROVAROVÁNÍ!ÁNÍ!
Jízdní vlastnosti se změní.
Hrozí nebezpečí nehody.
# Zastavte vozidlo. Přitom zohledněte situaci v silničním provozu.
# Zkontrolujte kolo v dotčené pozici a případně uvolněte blokování.

Přehled vPřehled varoarovnýcvných kh kontrontrolek / kolek / kontrontrolek volek ve ste sta-a-
vovvové oblasé oblastiti

BezpečnosBezpečnostní pokynytní pokyny
Pokud ignorujete varovné kontrolky / kontrolky,
může se stát, že nerozpoznáte výpadky a poruchy

komponent nebo systémů. Jízdní a brzdné vlast-
nosti mohou být změněné a může být omezena
provozní a dopravní bezpečnost Vašeho vozidla.
Příslušný systém nechte co nejdříve zkontrolovat
v kvali kovaném servisu. Dbejte varovných kontro-
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lek / kontrolek a dodržujte příslušná opatření
k nápravě.

PřehledPřehled

Varovné kontrolky / kontrolky ve stavové oblasti
(příklad)

Při poruše, varování nebo provozní informaci se
automaticky rozsvítí varovná kontrolka / kontrolka
ve stavové oblasti1 jednotky palubního počítače.
Podle priority poruchy, varování nebo provozní
informace se varovná kontrolka / kontrolka rozsvítí
odlišnou barvou. Varovná kontrolka / kontrolka se
může rozsvítit také jako doplněk k hlášení na dis-
pleji.
Ô Asistent adaptivních dálkových světel

(/ Strana 78)
i Pracovní světlomety
% Žhavicí systém
6 Zádržný systém (/ Strana 38)
7 Varování bezpečnostního

pásu(/ Strana 41)
m Asistent jízdy v pruzích vypnutý

(/ Strana 231)
5 Příliš nízký tlak oleje (motor), viz příslušné

hlášení na displeji
4 Hladina oleje je příliš nízká
? Příliš vysoká teplota chladicí kapaliny

(/ Strana 149)
+ Příliš nízká výška hladiny chladicí kapaliny

(/ Strana 297)
· Porucha týkající se emisí dodatečné

úpravy výfukových plynů BlueTec® nebo je
nízká zásoba AdBlue®

# (šedá) Režim úspory energie aktivní

# (žlutá) Příliš nízký stav nabití akumulátoru
# (červená) Porucha alternátoru nebo pod-

pětí
¯ Termín servisní prohlídky, viz příslušné

hlášení na displeji
X Kapalinová spojka(/ Strana 204)
} Předsazená náprava (/ Strana 244)
¡ Vlečená náprava (/ Strana 244)
å Pomoc při rozjezdu (/ Strana 244)
i Uzávěrky diferenciálu (/ Strana 208)
Õ Vycentrovaná řiditelná přídavná

náprava(/ Strana 245)
{ Rozdíl v úhlu natočení řiditelné přídavné

nápravy (/ Strana 245)
F Hydraulický přídavný pohon
m Rozdělovací převodovka, terénní převo-

dový stupeň
Ù Příliš vysoká teplota převodového oleje

(/ Strana 301)
D
(žlutá)

Porucha řiditelné přídavné nápravy
(vycentrovaná předsazená/vlečená
náprava) nebo porucha posilovače řízení,
viz příslušné hlášení na displeji

D
(čer-
vená)

Porucha řiditelné přídavné nápravy nebo
porucha posilovače řízení, viz příslušné
hlášení na displeji

¤ Točnice se senzory(/ Strana 263)
£ Točnice se senzory(/ Strana 263)
î Porucha snímané točnice

návěsu(/ Strana 263)
ð Točnice návěsu, naplnění tukového zásob-

níku (viz samostatný návod k obsluze)
¬ Zvedací čelo (viz samostatný návod

k obsluze)
Ç Kontrola sklápěče
I Vedlejší pohon (/ Strana 282)
y Porucha odlehčovací brzdy

(/ Strana 195)
h Varovné hlášení kontroly tlaku vzduchu v

pneumatikách, viz příslušné hlášení na
displeji

¨ Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
(/ Strana 122)

x Zastávková brzda (/ Strana 192)
ë Funkce HOLD (/ Strana 194)
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! Výbava ABS ! doplněna o s,
r nebo u pro tažné vozidlo a/
nebo přívěs/návěs(/ Strana 189)

Û Porucha brzdového systému přívěsu/
návěsu (/ Strana 188)

# Opotřebení brzdového obložení #
doplněno o s pro tažné vozidlo nebo
doplněno o r pro přívěs/návěs

Á Regulační zásah asistenta regulace stabi-
lity přívěsu/návěsu (/ Strana 207)
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UUpozorpozornění k provnění k provozní bezpečnosozní bezpečnostiti

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli multimediálním systémům a komuni-
kačním zařízením

Pokud ovládáte informační systémy a komuni-
kační zařízení integrovaná ve vozidle za jízdy,
může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem.
# Používejte tato zařízení pouze tehdy, když

to dopravní situace dovoluje.
# V opačném případě zastavte s ohledem

na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Při provozu multimediálního systému dodržujte
zákonné předpisy země, v níž se právě nacházíte.

ProvProvozní tozní teplotaeplota
Dodržujte následující teplotní rozmezí tohoto zaří-
zení:
R Provozní teplota: –20 °C až +70 °C
R Teplota skladování: –40 °C až +85 °C

Speci kSpeci kaceace BluetBluetoothooth®®

VlasVlastnostnosti použitti použité Blueté Bluetoothooth®® ttecechnologie:hnologie:

Verze Bluetooth® 2.0

Energetická třída Třída 2

Výkon +4 dBm maximálně

Frekvenční rozsah 2402 až 2480 MHz

Zařízení je vybaveno interní anténou Bluetooth®,
která není přístupná zvenčí.

FFrrekvekvenční renční rozsahyozsahy
EvrEvropaopa

FFrrekvekvenční pásmo Frenční pásmo Frekvekvenční renční rozsahozsah KrKroky ladění při autoky ladění při auto-o-
matickmatickém vyhledávém vyhledáváníání
ststanicanic

KrKroky ladění přioky ladění při
manuálním vyhledávmanuálním vyhledáváníání
ststanicanic

FM 87,5–108,0 MHz 100 kHz 100 kHz

MW 531–1620 kHz 9 kHz 9 kHz

LW 153–282 kHz 3 kHz 1 kHz

SW 5800–6250 kHz 5 kHz 5 kHz
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Jižní AmerJižní Amerikaika

FFrrekvekvenční pásmo Frenční pásmo Frekvekvenční renční rozsahozsah KrKroky ladění při autoky ladění při auto-o-
matickmatickém vyhledávém vyhledáváníání
ststanicanic

KrKroky ladění přioky ladění při
manuálním vyhledávmanuálním vyhledáváníání
ststanicanic

FM 87,9–107,9 MHz 200 kHz 100 kHz

AM 530–1710 kHz 10 kHz 10 kHz

Přehled ovPřehled ovládací jednoládací jednotkytky

1 Volba menu
V režimu USB: přepnutí zobrazení doby přehrá-
vání

2 Volba menu Zvuk
3 Mikrofon
4 Displej
5 V režimu rádia: zapnutí/vypnutí komfortních

funkcí RDS
6 ´ ·

V režimu rádia: přepnutí frekvenčního pásma
V režimu MP3 (USB): přepnutí adresáře
V režimu AUX: přepínání mezi FRONT a REAR
MAN
w Krátké stisknutí: přijetí hovoru
Dlouhé stisknutí:
Zapnutí funkce Bluetooth®

Spuštění vyhledávání Bluetooth®

Spuštění párování Bluetooth® (párování/
externí)

= Krátké stisknutí: ukončení/odmítnutí
hovoru
Dlouhé stisknutí: deaktivace Bluetooth®

7 Krátké stisknutí:
Ztišení zdroje audiosignálu (ztlumení/pauza)
Ukončení aktuálního dopravního hlášení
Dlouhé stisknutí: v režimu rádia: zapnutí/
vypnutí komfortních funkcí RDS

8 Volba zdroje audiosignálu
Dlouhé stisknutí: A‑STORE
Ztišení aktuálního dopravního hlášení

9 V režimu rádia:
Krátké stisknutí: spuštění vyhledávání stanic
Dlouhé stisknutí: manuální vyhledávání stanic
V režimu USB:
Krátké stisknutí: přepnutí na další/předchozí
skladbu
Dlouhé stisknutí: rychlé přetáčení dopředu/
dozadu

A Přípojka AUX
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B Zdířka USB
C V režimu rádia:

Krátké stisknutí: volba stanice z paměti stanic
Dlouhé stisknutí: manuální uložení stanice
V režimu USB:
Tlačítko 3 (RND): zapnutí/vypnutí nebo pře-
pnutí přehrávání v náhodném pořadí
Tlačítko 4 (RND): zapnutí/vypnutí nebo pře-
pnutí opakování skladby

D Stisknutí: zapnutí nebo vypnutí audiozařízení
Otočení: nastavení hlasitosti

Ve spojení s mobilním telefonem podporujícím
Bluetooth® máte k dispozici telefonování přes
rádio.
% Audiozařízení se automaticky vypne:
R při vypnutém zapalování po cca jedné

hodině
R při nízkém stavu nabití akumulátoru

NNastavastavení systení systémuému
NNastavastavení zvukuení zvuku

NNastavastavení výšekení výšek
# OteOtevření menu zvukvření menu zvuku:u: stiskněte tolikrát tlačítko

u , dokud se nezobrazí TREB a aktuální
nastavení.

# Otáčejte otočným tlačítkem q, dokud není
nastavena požadovaná úroveň.

NNastavastavení hloubekení hloubek
# OteOtevření menu zvukvření menu zvuku:u: stiskněte tolikrát tlačítko

u , dokud se nezobrazí BASS a aktuální
nastavení.

# Otáčejte otočným tlačítkem q, dokud není
nastavena požadovaná hloubka.

NNastavastavení vyvení vyváženíážení
# OteOtevření menu zvukvření menu zvuku:u: stiskněte tolikrát tlačítko

u , dokud se nezobrazí BAL a aktuální
nastavení.

# Otáčejte otočným tlačítkem q, dokud není
nastaveno požadované rozdělení hlasitosti.

VVynulovynulování nastavání nastavení zvukuení zvuku
# OteOtevření menu zvukvření menu zvuku:u: stiskněte tolikrát tlačítko

u , dokud se nezobrazí RESET N.
# Otáčejte otočným tlačítkem q doprava,

dokud se nezobrazí RESET Y.
Přibližně po dvou sekundách bude nastavení
zvuku vynulováno.

nebo

# Stiskněte dlouze tlačítko u.

NNastavastavení zobrení zobrazení času přehrávazení času přehráváníání

Pomocí této funkce můžete nastavit, zda má být
zobrazen již uplynulý čas přehrávání ELAPSED
nebo zbývající čas přehrávání REMAIN.
# AktivAktivace race režimu nastavežimu nastavení:ení: stiskněte tolikrát

tlačítko t , dokud se na displeji krátce
nezobrazí ELAPSED nebo REMAIN.

# Přepnutí zobrPřepnutí zobrazení času přehrávazení času přehrávání:ání: otočte
otočné tlačítko q.
Přepínáte mezi oběma nastaveními.

RRežim režim rádiaádia
FFunkce RDS (runkce RDS (rádioádiový datový datový systvý systém)ém)

Stanice mohou pomocí rádiového datového
systému poskytovat ve frekvenčním pásmu FM
neverbální dodatečné informace.
Mohou být zobrazovány např. následující infor-
mace:
R název stanice (PS)
R dopravní informace přenášené stanicí (TP)
R aktuální dopravní informace (TA)
R aktuální vysílání jako regionální program (REG)
R alternativní vysílací frekvence (AF)

Při zapnutém RDS se rádio pokouší zajistit opti-
mální příjem také pomocí alternativních frekvencí.
Přitom jsou zohledňovány regionální programy.
Přepínání je ale také určováno podle podmínek
prostředí a příjmu, takže se může měnit.

Zapnutí nebo vypnutí RDSZapnutí nebo vypnutí RDS

Při aktivní funkci RDS uvidíte na displeji symbol
RDS.
# V režimu rádia stiskněte tlačítko RDSRDS.

Funkce RDS je v závislosti na aktuálním nasta-
vení zapnutá nebo vypnutá.

Zapnutí rZapnutí rádiaádia

# Opakovaně stiskněte tlačítko SRSRCC , dokud se
na displeji krátce neobjeví Radio .
Uslyšíte naposledy zvolenou stanici.
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Uložení rUložení rozhlasovozhlasové sté staniceanice

Manuální uložení stManuální uložení staniceanice
Aktuálně poslouchanou stanici můžete uložit na
libovolné paměťové pozici.
# Stiskněte a podržte některé z tlačítek 1 až

6 tak dlouho, až zazní signální tón.
Momentálně poslouchaná stanice se uloží na
příslušné paměťové pozici.

AAututomatickomatické uložení sté uložení stanice do pamětianice do paměti
Pro zvolené frekvenční pásmo FM-AS nebo AM-AS
máte k dispozici šest paměťových pozic, které
můžete automaticky obsadit přijímatelnými stani-
cemi. Pořadí stanic je dáno kvalitou jejich příjmu.
% Stanice, které byly dříve manuálně uloženy na

paměťovou pozici ve frekvenčním pásmu FM-
AS nebo AM-AS, budou během automatického
ukládání stanic ztraceny.

# Tlačítkem ´ nebo · zvolte požadované
frekvenční pásmo.

# Stiskněte dlouze tlačítko SCRSCR.
Na displeji se zobrazí A-Store. Dojde k vyhle-
dání šesti stanic s nejsilnějším příjmem a k
jejich automatickému uložení na paměťové
pozice oblasti automatického ukládání FM
Autostore (AFM) nebo AM Autostore (AMW,
ALW nebo ASW). Bude přehrávána stanice ulo-
žená na paměťové pozici 1.

% Pro frekvenční pásma AM MW, LW a KW je k
dispozici pouze jedna oblast automatického
ukládání. Pokud znovu automaticky uložíte sta-
nice, mohou být dříve uložené stanice jiného
pásma AM přepsány.

NNastavastavení dopraení dopravnícvních infh inforormacímací

Zapnutí nebo vypnutí upřednosZapnutí nebo vypnutí upřednostnění dopratnění dopravníchvních
infinforormací (TP)mací (TP)
Je-li funkce TP zapnutá, zobrazí se na displeji sym-
bol TP.
Pokud je aktivováno upřednostnění dopravních hlá-
šení, je přehrávání jiného zdroje audiosignálu po
dobu dopravního hlášení potlačeno. Hlasitost pře-
hrávání se změní automaticky. Tuto funkci lze pou-
žít také při aktivovaném režimu ztlumení (Mute).
Upřednostnění dopravních informací je k dispozici
pouze v případě, že je zvolena frekvence FM a akti-
vována funkce RDS.
# Stiskněte tlačítko t.

Na displeji uvidíte zvolenou funkci TP ON nebo
TP OFF.

# Otočte otočné tlačítko q doprava nebo
doleva.
Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

% Hovor přes telefon připojený pomocí Blue-
tooth® nebude přerušen, i když je funkce TP
aktivována. Upřednostnění dopravních infor-
mací není také k dispozici, pokud audiozařízení
ztlumil externí zdroj audiosignálu.

NNastavastavení hlasitení hlasitososti doprati dopravnícvních hlášení:h hlášení:
# Během dopravního hlášení otočte otočné tla-

čítko q doprava nebo doleva.

UkUkončení dopraončení dopravnícvních infh inforormacímací
# Během dopravních informací stiskněte tlačítko

SRCSRC.

Následující dopravní informaci ale znovu uslyšíte.

MédiaMédia
RRežim Aežim AUXUX

FFunkce runkce režimu Aežimu AUXUX

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli ovládání datových nosičů

Pokud ovládáte datové nosiče během jízdy,
může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem.
# Ovládejte datové nosiče pouze u stojícího

vozidla.

Kvůli různým hlasitostem externích zdrojů audiosig-
nálu může dojít u systémových oznámení (např.
dopravní hlášení) k výrazně zvýšené hlasitosti. Za
určitých okolností deaktivujte systémová oznámení
nebo manuálně upravte jejich hlasitost.
Externí zdroje audiosignálu se připojují k audiozaří-
zení následujícím způsobem:
R přes přední zdířku AUX IN
R přes zadní přípojku AUX

Při vybavení vstupem AUX u lůžka obsazuje
vstup AUX u lůžka zadní přípojku AUX.

Pro přípojku AUX na zadní straně potřebujete kabel
adaptéru z příslušenství Mercedes-Benz.
Externí zdroje audiosignálu jsou přehrávány násle-
dujícím způsobem:
R přes vlastní reproduktory
R přes reproduktory audiozařízení
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Při připojování externích audiozařízení zohledněte
druh přehrávání.
% Nepoužívejte externí audiozařízení přes síťový

zdroj, který je připojen u 12V napájení vozidla.
To může slyšitelně omezit přehrávání.

Zapnutí rZapnutí režimu Aežimu AUXUX
# Stiskněte tolikrát tlačítko SRSRCC, dokud se na

displeji nezobrazí FRONT nebo REAR-MAN.
# Tlačítkem ´nebo · přepněte mezi

FRONT a REAR-MAN.
Pokud není připojeno žádné externí audiozaří-
zení, zobrazení bliká.

VVolba možnosolba možností prtí pro přípojko přípojku Au AUXUX
% Přípojka AUX je optimalizovaná pro externí

zařízení, která disponují výstupem AUX. Pokud
je připojeno externí zařízení pouze s jedním
výstupem pro sluchátka, může být hladina sig-
nálu externího zařízení pro automatickou akti-
vaci přípojky AUX příliš nízká.

Pro zadní přípojku AUX máte k dispozici následující
možnosti:
R XMUTE OFF

Pokud externí zdroj audiosignálu aktivuje signál
ztlumení, přepne se audiozařízení na zadní pří-
pojku AUX. Přehrávání probíhá prostřednictvím
reproduktorů audiozařízení. Na displeji je
zobrazeno hlášení REAR-EXT. Můžete změnit
hlasitost a zvuk audiozařízení.
R XMUTE ON

Pokud externí zdroj audiosignálu aktivuje signál
ztlumení, je audiozařízení ztlumeno. Na displeji
je zobrazeno hlášení EXT MUTE. Audiozařízení
můžete nyní ovládat pouze omezeně.

# Stiskněte tolikrát tlačítko t , až se na dis-
pleji zobrazí menu XMUTE ON nebo XMUTE
OFF.

# Změna vZměna volbyolby:: otočte otočné tlačítko q.

Připojení ePřipojení extxtererního zdrního zdroje audiosignálu u zadníhooje audiosignálu u zadního
vsvstupu Atupu AUXUX

Připojení externího zdroje audiosignálu (přehrávání
přes reproduktory audiozařízení)
Přehrávání externího zdroje audiosignálu přes
reproduktory audiozařízení můžete přepnout
manuálně nebo automaticky.
# Manuální přepnutí:Manuální přepnutí: připojte externí zdroj audio-

signálu ke konektoru C1 (/ Strana 168).
# Přehrávání lze přepínat manuálně

(/ Strana 163).

# AAututomatickomatické přepnutí:é přepnutí: připojte externí zdroj
audiosignálu navíc ke vstupu pro ztišení (C2)
(/ Strana 168).

# Zvolte možnost přehrávání XMUTE OFF
(/ Strana 163).

Připojení externího zdroje audiosignálu (přehrávání
přes vlastní reproduktory)
# Připojte výstup pro ztišení externího zdroje

audiosignálu ke konektoru C2 (/ Strana 168).
# Zvolte možnost přehrávání XMUTE ON

(/ Strana 163).
Pokud externí zdroj audiosignálu aktivuje signál
ztlumení, je audiozařízení ztlumeno.

RRežim USBežim USB

InfInforormace k rmace k režimu USBežimu USB

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli ovládání datových nosičů

Pokud ovládáte datové nosiče během jízdy,
může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem.
# Ovládejte datové nosiče pouze u stojícího

vozidla.

PPodporovodporovaná zařízení USBaná zařízení USB
U audiozařízení můžete připojovat zařízení USB.
Připojení se provádí přes zdířku USB typu A v řadě
funkčních tlačítek pod krytem.
Jsou podporována následující zařízení USB:
R USB ash disky ( ešovací paměť)
R pevné disky USB (maximální spouštěcí/trvalý

proud 800 mA, případně je nutné samostatné
napájecí zařízení) o velikosti:
- 2,54 cm
- 4,57 cm
- 6,35 cm
R určité MP3 přehrávače

% Audiozařízení podporuje paměťová média USB
typu „USB Device Subclass 6“. Informace o
tom, jaká paměťová média USB Device Subc-
lass Vaše zařízení nabízí, získáte u výrobce
zařízení.

% Zařízení USB existují v mnoha provedeních. Z
toho důvodu nelze zaručit možnost přehrávání
na každém zařízení USB.
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PPodporovodporované datované datové fé forormátymáty
Jsou podporovány následující typy dat:
R mp3: CBR, VBR (do 320 kBit/s)
R WMA: CBR, VBR (do 320 kBit/s)

Dodržujte následující speci cké pokyny k zařízením
USB:
R Vyhněte se ukládání jiných než hudebních dat

na zařízení USB, abyste zbytečně neprodlužo-
vali čas pro inicializaci.
R Je podporováno až osm úrovní adresáře s až

1000 skladeb pro každý adresář.
R Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely USB.

Ty mohou omezovat funkčnost.

% Vaše audiozařízení nepodporuje soubory, chrá-
něné systémem DRM (Digital Rights Manage-
ment).

Zapnutí rZapnutí režimu USBežimu USB
# Připojte USB zařízení do zdířky USB ve správ-

ném směru.
# Opakovaně stiskněte tlačítko SRSRCC, dokud se na

displeji neobjeví USB.
Přehrávání USB začne v místě, kde jste režim
USB naposledy ukončili.

% Při prvním připojení datového nosiče USB musí
být nejprve provedeno načtení dat. Na displeji
se objeví hlášení READING.

Během přehrávání USB uvidíte na displeji aktuální
číslo skladby a uplynulý nebo zbývající čas přehrá-
vání skladby.
% Spuštění jednotlivých funkcí může v extrém-

ním případě trvat několik minut – v závislosti
na externím zařízení a obsahu médií.

% Pokud Vaše audiozařízení nerozpozná žádné
zařízení USB, uvidíte hlášení NO USB. Pokud
Vaše audiozařízení nenajde žádné hudební
soubory, uvidíte hlášení DEV ERR.

MožnosMožnosti přehrávti přehrávání skladebání skladeb

VVolba složky prolba složky pro přehrávo přehráváníání
# Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko

· nebo ´.
Dojde k přepnutí na další nebo předchozí
složku.

% Upozornění k funkci MP3:
R Všechny složky, které neobsahují žádné

MP3 nebo WMA soubory, budou automa-
ticky přeskočeny.
R Se všemi složkami a podsložkami bude

nakládáno tak, jako by se nacházely za
sebou na stejné úrovni. Pomocí opakova-
ného stisknutí tlačítka · nebo ´ se
dostanete do všech podsložek.

NNastavastavení možnosení možností přehrávtí přehráváníání
Při režimu MP3 probíhá přehrávání v pořadí, v
jakém byly skladby zaznamenány na datový nosič.
Po přehrání všech skladeb jedné složky následuje
přehrávání skladeb další složky.
# PřehrávPřehrávání všecání všech skladeb aktuální složky vh skladeb aktuální složky v

náhodném pořadí:náhodném pořadí: opakovaně stiskněte tlačítko
RNDRND 3 , dokud se na displeji neobjeví RND
DIR.

# PřehrávPřehrávání všecání všech skladeb datovh skladeb datového nosiče vého nosiče v
náhodném pořadí:náhodném pořadí: opakovaně stiskněte tlačítko
RNDRND 3 , dokud se na displeji neobjeví RND
ALL.

# UkUkončení náhodného přehrávončení náhodného přehrávání:ání: opakovaně
stiskněte tlačítko RNDRND 3 , dokud se na dis-
pleji neobjeví RND OFF.
Zobrazení RND zhasne.

# OpakovOpakování aktuální skladbyání aktuální skladby:: opakovaně stisk-
něte tlačítko RPTRPT 4 , dokud se na displeji
neobjeví RPT TRK.
Na displeji se objeví zobrazení RPT.

# OpakovOpakování všecání všech skladeb aktuální složkyh skladeb aktuální složky:: opa-
kovaně stiskněte tlačítko RPTRPT 4 , dokud se na
displeji krátce neobjeví RPT DIR.
Na displeji se objeví zobrazení RPT.

# UkUkončení opakovončení opakování skladbyání skladby:: znovu stiskněte
tlačítko RPTRPT 4.
Na displeji se krátce objeví RPT OFF.
Zobrazení RPT zhasne.

PPokynokyny k ry k režimu MP3ežimu MP3

InfInforormace k podporovmace k podporovaným datoaným datovým fvým forormátůmmátům

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli ovládání datových nosičů

Pokud ovládáte datové nosiče během jízdy,
může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem.
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# Ovládejte datové nosiče pouze u stojícího
vozidla.

Zařízení podporuje soubory MP3 následujícího
typu:
R stálé a variabilní přenosové rychlosti 32 kBit/s

až 320 kBit/s
R snímací frekvence od 8 kHz do 48 kHz

Zařízení podporuje soubory WMA následujícího
typu:
R stálé přenosové rychlosti 8 kBit/s až

384 kBit/s
R snímací frekvence od 8 kHz do 48 kHz

Zařízení nepodporuje soubory WMA následujícího
typu:
R kódované soubory DRM (Digital Rights Mana-

gement)
R variabilní přenosové rychlosti
R WMA Pro
R 5.1 Surround

% Používejte pouze skladby s přenosovou
rychlostí od 128 kBit/s a se snímací frekvencí
od 44,1 kHz. Při nižších rychlostech může
docházet ke slyšitelnému poklesu kvality.

RRežim Bluetežim Bluetoothooth®®

UUpozorpozornění k rnění k režimu Bluetežimu Bluetoothooth®®

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí ztráty pozornosti
kvůli ovládání integrovaných komunikač-
ních zařízení během jízdy

Pokud ovládáte komunikační zařízení integro-
vaná ve vozidle za jízdy, může být odvedena
Vaše pozornost od dopravní situace. Můžete
tak ztratit kontrolu nad vozidlem.
# Používejte tato zařízení pouze tehdy, když

to dopravní situace dovoluje.
# V opačném případě zastavte s ohledem

na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Dodržujte navíc zákonné předpisy země, v níž se
právě nacházíte.
Ve spojení s mobilním telefonem s Bluetooth®

máte přes rádio k dispozici režim Bluetooth®.

Pro nalezení mobilního telefonu rádiem musí být
splněny následující předpoklady:
R Mobilní telefon se nachází ve vozidle v blízkosti

rádia.
R Funkce Bluetooth® rádia je zapnutá.
R Mobilní telefon je připraven k připojení.

% Rádio uloží informace o připojení až pro šest
mobilních telefonů, aby bylo možné jejich
automatické rozpoznání a připojení. Při připo-
jení dalšího mobilního telefonu rádio přepíše
informace o připojení nejdéle nepřipojeného
mobilního telefonu.

% Při připojení rádio automaticky načte telefonní
seznam (maximálně 600 záznamů) a seznam
naposledy zvolených telefonních čísel.

% Pokyny k připojení mobilních telefonů:
R Párování Bluetooth®: vyhledávání mobil-

ního telefonu se spouští z rádia.
R Externí rozhraní Bluetooth®: vyhledávání

rádia se spouští z mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce BluetZapnutí nebo vypnutí funkce Bluetoothooth®®

# Zapnutí:Zapnutí: stiskněte dlouze tlačítko ;.
Na displeji se krátce zobrazí BT ON. Na displeji
bliká Bluetooth® symbol ª. Rádio automaticky
vyhledává již spárované mobilní telefony.

# VVypnutí:ypnutí: stiskněte dlouze tlačítko =.
Na displeji se krátce zobrazí BT OFF. Spojení s
mobilním telefonem je přerušeno.

% Funkce Bluetooth® zůstane zapnuta tak
dlouho, dokud ji opět nevypnete. Pokud
vypnete rádio, spojení Bluetooth® se přeruší.
Při zapnutí rádio automaticky opět naváže spo-
jení.

Připojení mobilního tPřipojení mobilního telefelefonuonu

SpárovSpárování mobilního tání mobilního telefelefonu přes Bluetonu přes Bluetoothooth®®

Proces spárování se spustí na rádiu.
# Stiskněte tolikrát tlačítko t , dokud se na

displeji nezobrazí BT PAIR nebo BT EXT.
# Spuštění vyhledávSpuštění vyhledávání mobilnícání mobilních th telefelefonů:onů: stisk-

něte dlouze tlačítko ;.
Na displeji bliká Bluetooth® symbol ª. Rádio
vyhledává po určitou dobu mobilní telefony v
dosahu. Po ukončení vyhledávání zazní signální
tón.
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Pokud byl nalezen minimálně jeden mobilní
telefon, zobrazí se na displeji krátce BT LIST a
poté název mobilního telefonu.

% Pokud rádio nenajde žádný mobilní telefon,
zobrazí se na displeji krátce BT LIST EMPTY.

# Tlačítkem ü nebo û zvolte požadovaný
mobilní telefon.

# Stiskněte dlouze tlačítko ;.
# Pomocí tlačítek s číslicí 1 až 0 zadejte jedno-

místné až šestimístné, snadno zapamatova-
telné číslo (např. 1111).

% Pořadí číslic začíná 0. Opakovaným stisknutím
tlačítka s číslicí se zobrazí číslice 0 až 9.

% Počet zadávaných číslic závisí na příslušném
mobilním telefonu.

# Stiskněte dlouze tlačítko ;.
Rádio je připraveno ke spárování s mobilním
telefonem.

# Na mobilním telefonu zvolte název zařízení s
Bluetooth® „MB-Bluetooth“.

# Na mobilním telefonu zadejte předtím zvolené
číslo.
Rádio naváže spojení s mobilním telefonem. Je-
li spojení vytvořeno, zobrazí se na displeji
krátce PAIR OK.

# Případné dotazy potvrďte přes mobilní telefon.
Telefonní údaje jsou přeneseny z mobilního
telefonu do rádia. Po ukončení přenosu se na
displeji trvale zobrazí aktuální zdroj audiosig-
nálu a Bluetooth® symbol ª.

# ZobrZobrazení názvu aktuálně připojeného mobil-azení názvu aktuálně připojeného mobil-
ního tního telefelefonu na displeji:onu na displeji: stiskněte dlouze tla-
čítko t.

ExtExtererní spárovní spárování mobilního tání mobilního telefelefonu přes Blue-onu přes Blue-
ttoothooth®®

Proces spárování se spustí na mobilním telefonu.
# Stiskněte tolikrát tlačítko t , až se na dis-

pleji zobrazí BT PAIR nebo BT EXT.
# Otočte otočné tlačítko q doprava.

Na displeji se zobrazí BT EXT.
# PřípravPříprava ra rádia prádia pro vyhledávo vyhledávání:ání: stiskněte

dlouze tlačítko ;.
Na displeji bliká Bluetooth® symbol ª.

# Pomocí tlačítek s číslicí 1 až 0 zadejte jedno-
místné až šestimístné, snadno zapamatova-
telné číslo (např. 1111).

% Pořadí číslic začíná 0. Opakovaným stisknutím
tlačítka s číslicí se zobrazí číslice 0 až 9.

% Počet zadávaných číslic závisí na příslušném
mobilním telefonu.

# Stiskněte dlouze tlačítko ;, dokud nezazní
signální tón.
Rádio je připraveno ke spárování s mobilním
telefonem.

# Spusťte na mobilním telefonu vyhledávání zaří-
zení s Bluetooth®. Viz návod k obsluze
výrobce.

# Na mobilním telefonu zvolte název zařízení s
Bluetooth® „MB-Bluetooth“.

# Na mobilním telefonu zadejte předtím zvolené
číslo.
Rádio naváže spojení s mobilním telefonem. Je-
li spojení vytvořeno, zobrazí se na displeji
krátce PAIR OK.

# Případné dotazy potvrďte přes mobilní telefon.
Telefonní údaje jsou přeneseny z mobilního
telefonu do rádia. Po ukončení přenosu se na
displeji trvale zobrazí aktuální zdroj audiosig-
nálu a Bluetooth® symbol ª.

# ZobrZobrazení názvu aktuálně připojeného mobil-azení názvu aktuálně připojeného mobil-
ního tního telefelefonu na displeji:onu na displeji: stiskněte dlouze tla-
čítko t.

PřiPřijejetí a uktí a ukončení hovončení hovoruoru

Při příchozím hovoru uslyšíte vyzváněcí tón přes
reproduktory rádia. Na displeji se krátce zobrazí
PHONE a následně telefonní číslo volajícího, pokud
je přenášeno.
# PřiPřijejetí hovtí hovororu:u: stiskněte tlačítko ;.
# V případě potřeby změňte hlasitost hovoru

pomocí otočného tlačítka q.
# UkUkončení/odmítnutí hovončení/odmítnutí hovororu:u: stiskněte tlačítko

=.
Rádio bude opět přehrávat aktuální zdroj
audiosignálu.

PřehrávPřehrávání souborů MP3ání souborů MP3

# Opakovaně stiskněte tlačítko SRSRCC, až se na dis-
pleji objeví BT Audio.
Rádio je připraveno přehrávat soubory MP3
mobilního telefonu.

# Spusťte přehrávání MP3 na mobilním telefonu.
Reproduktory rádia budou přehrávat soubory
MP3.

# VVolba skladbyolba skladby:: stiskněte krátce tlačítko ü
nebo û.
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OvOvládání funkcí Bluetládání funkcí Bluetoothooth®® přes multifunkčnípřes multifunkční
vvolantolant

PřiPřijejetí a uktí a ukončení hovončení hovoruoru
# PřiPřijejetí hovtí hovororu:u: na multifunkčním volantu stisk-

něte tlačítko ;.
# V případě potřeby změňte hlasitost hovoru

pomocí otočného tlačítka q.
# UkUkončení/odmítnutí hovončení/odmítnutí hovororu:u: stiskněte tlačítko

=.

VVyvyvolání hlaolání hlavního menu Tvního menu Telefelefonon
# Stiskněte na multifunkčním volantu tlačítko 9.
# Nalistujte tlačítkem u nebo t na menu

Audio a komunikace á.
# Nalistujte tlačítkem r nebo s okno

menu Telefon.
V okně menu je zobrazen název provozovatele
a název připojeného mobilního telefonu Blue-
tooth®.

# Stiskněte tlačítko 9.
Na displeji jednotky palubního počítače se
zobrazí hlavní menu Telefon.

# Opuštění menu:Opuštění menu: stiskněte tlačítko 9 nebo
t.

UskUskututečnění hovečnění hovororu přes tu přes telefelefonní seznamonní seznam
# Vyvolejte hlavní menu Telefonní seznam.
# Stiskněte tlačítko u.
# Tlačítkem r nebo s zvolte požadova-

ného účastníka hovoru.

% Při volbě účastníka hovoru dodržujte následu-
jící pokyny:
R Krátké stisknutí tlačítka r nebo s:

dojde k označení jednotlivých jmen v tele-
fonním seznamu.
R Dlouhé stisknutí tlačítka r nebo s:

přepnutí na další nebo předchozí počá-
teční písmena.

# Stiskněte tlačítko ;.

Při uložení několika telefonních čísel u jednoho
účastníka hovoru:
# Tlačítkem r nebo s zvolte požadované

telefonní číslo.
# Znovu stiskněte tlačítko ;.

UskUskututečnění hovečnění hovororu přes seznam hovu přes seznam hovorůorů
Hovory můžete uskutečnit přes následující
seznamy hovorů:
R odchozí hovory
R přijaté hovory
R zvolená čísla

# Vyvolejte hlavní menu telefonního seznamu.
Je zvolen řádek Telefonní seznam.

# Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný
seznam hovorů.

# Stiskněte tlačítko u.
# Tlačítkem r nebo s zvolte požadované

telefonní číslo.
# Stiskněte tlačítko ;.

Aktualizace tAktualizace telefelefonního seznamuonního seznamu
# Vyvolejte hlavní menu telefonního seznamu.

Je zvolen řádek Telefonní seznam.
# Tlačítkem r zvolte Načíst tel. seznam.
# Stiskněte tlačítko u.
# Stiskněte tlačítko ;.

Tento proces může trvat několik minut podle
počtu záznamů telefonního seznamu mobilního
telefonu.

PřehrávPřehrávání souborů MP3ání souborů MP3
# Spusťte přehrávání MP3 na mobilním telefonu.
# Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko 9.
# Nalistujte tlačítkem u nebo t na menu

Audio a komunikace á.
# Tlačítkem r nebo s zvolte podmenu

Audio.
# Tlačítkem u nebo t zvolte menu BT

Audio.
# VVolba skladbyolba skladby:: na multifunkčním volantu stisk-

něte tlačítko r.
# Stiskněte tlačítko u nebo t.

Rádio přehraje předchozí nebo další skladbu.
% Tato funkce závisí na příslušném mobilním

telefonu.
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Obsazení pinůObsazení pinů

Zadní strana připojovacího panelu

Obsazení pinů, pozice A (CAN a napájení)
1 CAN-HF-GND
2 CAN-L
3 CAN-H
4 Akumulátor (24 V)
5 Zapojený 12V výstup (maximálně 150 mA)
6 Nepoužito
7 Nepoužito
8 Napájení GND

Obsazení pinů, pozice B (reproduktory)
1 Nepoužito
2 Nepoužito
3 Reproduktor vpředu R+
4 Reproduktor vpředu R-
5 Reproduktor vpředu L+
6 Reproduktor vpředu L-
7 Nepoužito
8 Nepoužito

Obsazení pinů, pozice C
1-10 Nepoužito

Obsazení pinů, pozice C1 (AUX)
1 AUX vzadu R+
2 AUX vzadu L+
3 AUX vzadu GND
4 AUX vzadu (odstínění)

5 Nepoužito
6 Nepoužito

Obsazení pinů, pozice C2
7-11 Nepoužito
12 Externí ztišení/AUX vzadu

Obsazení pinů, pozice C3
13-20 Neobsazeno

Obsazení pinů, pozice FAKRA (vstupy HF)
Kód B, bílá barva, anténa rádia (FM/AM)
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Přehled a ovPřehled a ovládáníládání
Přehled prPřehled pro doo dotykovtykové ové ovládání multimediálníholádání multimediálního
systsystému rému rádiaádia

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli ovlá-
dání mobilních komunikačních zařízení
během jízdy

Mobilní komunikační zařízení odvádějí pozor-
nost řidiče od dění na vozovce. Řidič může
navíc ztratit kontrolu nad vozidlem.

# Jako řidič ovládejte mobilní komunikační
zařízení pouze ve stojícím vozidle.

# Jako cestující ve vozidle používejte
mobilní komunikační zařízení pouze v pro-
storu k tomu určenému, tzn. v zadní
části.

Dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě
nacházíte.
Ve spojení s telefonem s funkcí Bluetooth® máte k
dispozici telefonování přes multimediální systém.

1 Zapnutí a vypnutí
2 Volba frekvenčního pásma
3 Vyvolání menu Rádio
4 Čas
5 Vyvolání zobrazení telefonu
6 Volba a připojení zařízení Bluetooth®

7 Vyvolání úvodní stránky
8 Zapnutí ovládání hlasem
9 Vyvolání nastavení
A Volba aplikace
B Vyvolání MirrorLink™ nebo Apple CarPlay®
C Vyvolání oblíbených položek
D Vyvolání menu médií
E Volba zdroje médií
F Nastavení hlasitosti

OvOvládání displejeládání displeje

PPosouvosouvání náhleduání náhledu
# Přiložte prst na dotykovou plochu.

# Pohybujte jím nahoru, dolů, doleva nebo
doprava.
Podle směru pohybu se pohybuje výběr na dis-
pleji.

Tímto způsobem můžete procházet seznamy nebo
menu.

RRyycchlé posouvhlé posouvání náhledůání náhledů
# Jedním prstem se dotkněte dotykové plochy a

rychle přejeďte prstem doleva nebo doprava.
Výběr na displeji se pohybuje rychle podle
směru pohybu prstu.

Tímto způsobem můžete procházet seznamy nebo
menu nebo posouvat mapu.

PPootvrtvrzení vzení volbyolby
# Stiskněte jedním prstem dotykovou plochu,

dokud nedosáhnete bodu zvýšení odporu.
Zvolíte bod menu nebo volbu.

OteOtevření menuvření menu
# Jedním prstem stiskněte dotykovou plochu a

držte ji, dokud se neotevře menu.
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ZZvětšení náhleduvětšení náhledu
# Položte dva mírně roztažené prsty na dotyko-

vou plochu.
# Roztáhněte prsty od sebe.

Náhled se zvětší.

Zmenšení náhleduZmenšení náhledu
# Položte dva roztažené prsty na dotykovou plo-

chu.
# Přitáhněte prsty k sobě.

Náhled se zmenší.

Základní funkceZákladní funkce
Zapnutí a vypnutí multimediálního systZapnutí a vypnutí multimediálního systémuému

Multimediální systém se automaticky zapne a
vypne spolu se zapalováním vozidla. Multimediální
systém můžete zapnout a vypnout i manuálně.
# Manuální zapnutí:Manuální zapnutí: stiskněte krátce tlačítko

Ü.
# Manuální vypnutí:Manuální vypnutí: stiskněte dlouze tlačítko

Ü.

Zapnutí nebo vypnutí zvukuZapnutí nebo vypnutí zvuku

# Krátce stiskněte tlačítko Ü.
Zapněte nebo vypněte zvuk.

NNastavastavení hlasitení hlasitosostiti

# Stiskněte ovladač hlasitosti.
Objeví se ukazatel hlasitosti.

# ZZvýšení hlasitvýšení hlasitososti:ti: přejeďte prstem na ovladači
hlasitosti nahoru.

nebo
# Zatlačte na horní část ovladače hlasitosti.
# Snížení hlasitSnížení hlasitososti:ti: přejeďte prstem na ovladači

hlasitosti dolů.
nebo
# Zatlačte na spodní část ovladače hlasitosti.

ZobrZobrazení a vazení a volba rycolba rychlého příshlého přístuputupu

# Stiskněte tlačítko Ñ.
# Zvoltef.

Zobrazí se dostupné rychlé přístupy1.
# Zvolte požadovaný rychlý přístup.

NNastavastavení systení systémuému
NNastavastavení zvukuení zvuku

NNastavastavení výšek a hloubekení výšek a hloubek
Pro jednotlivé zdroje audiosignálu můžete zvolit
vždy různá nastavení zvuku.
# Při požadovaném režimu audio stiskněte tla-

čítko d.
# Zvolte Nastavení zvuku.
# Proveďte požadované nastavení u Hloubky a

Výšky.

NNastavastavení vyvení vyvážení a prážení a prolínáníolínání
Pro jednotlivé zdroje audiosignálu můžete zvolit
vždy různá nastavení zvuku.
Pomocí vyvážení a prolínání můžete přesouvat pro-
storový zvuk uvnitř vozidla směrem dopředu nebo
dozadu a směrem doprava nebo doleva.
# Při požadovaném režimu audio stiskněte tla-

čítko d.
# Zvolte Nastavení zvuku.
# Proveďte požadovaná nastavení u Vyvážení a

Prolínání.

VVolba nastavolba nastavení ekvení ekvalizérualizéru
Pod ekvalizérem lze zvolit různé pro ly zvuku, např.
rock, pop nebo klasika.
# V požadovaném režimu audio stiskněte tlačítko

d.
# Zvolte Nastavení zvuku.
# Zvolte Přednastavení ekvalizéru.
# Zvolte požadované nastavení.

170170 Dotykové ovládání multimediálního systému rádia



NNastavastavení úpraení úpravy hlasitvy hlasitososti v záti v závislosvislosti na rycti na rychloshlostiti
# V režimu audio stiskněte tlačítko d.
# Zvolte Nastavení zvuku.
# Zvolte Nastavení úpravy hlasitosti v závislosti

na rychlosti.
# Zvolte požadované nastavení.

NNastavastavení hlasitení hlasitososti Ati AUXUX
# V režimu audio stiskněte tlačítko d.
# Zvolte Nastavení zvuku.
# Zvolte Úroveň Aux.
# Zvolte požadovaný stupeň hlasitosti.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků systZapnutí nebo vypnutí zvuků systémuému
# V režimu audio stiskněte tlačítko d.
# Zvolte Nastavení zvuku.
# Zvolte Zvuk systémových zpráv.

Háček O označuje zapnutou funkci.

NNastavastavení jasu obrení jasu obrazoazovkyvky

Jas pro denní a noční režim můžete nastavit samo-
statně.
# V úvodním menu stiskněte tlačítko d.
# Zvolte Displej.
# Zvolte Jas.
# Nastavte požadovaný jas.

NNastavastavení datení data a časua a času

VVolba folba forormátu datmátu data a časua a času
# Na úvodní stránce zvolte tlačítko d.
# Zvolte Nastavení hodin.
# Zvolte Formát data nebo Formát času.
# Zvolte požadovaný formát.

VVolba časovolba časového pásmaého pásma
# V úvodním menu zvolte tlačítko d.
# Zvolte Nastavení hodin.
# Zvolte Časové pásmo.
# Zvolte požadované časové pásmo.

NNastavastavení jazykení jazyka sya syststémuému

# Stiskněte v hlavním menu tlačítko d.
# Zvolte Jazyk .

Objeví se seznam s dostupnými jazyky.
# Zvolte požadovaný jazyk.

ObnovObnovení výrení výrobnícobních nastavh nastaveníení

Tato funkce obnoví výrobní nastavení multimediál-
ního systému. Všechna osobní nastavení při tom
budou vymazána.
# Stiskněte v hlavním menu tlačítko d.
# Zvolte Obnovit výrobní nastavení.
# PřerPřerušení:ušení: zvolte Ne.
# ObnovObnovení:ení: zvolte Ano.

Připojení BluetPřipojení Bluetoothooth®®

Předpoklady prPředpoklady pro připojení Blueto připojení Bluetoothooth®®

Můžete připojit mobilní telefony a audiozařízení s
Bluetooth® k multimediálnímu systému.
Pro tento účel musí být splněny následující předpo-
klady:
R Mobilní telefony musí podporovat pro l hands-

free 1.0 nebo vyšší.
R Zařízení Bluetooth® se musí ve vozidle nachá-

zet v blízkosti multimediálního systému.
R Každé zařízení Bluetooth® má název Blue-

tooth®, který můžete sami zadat.
R Bluetooth® musí být zapnuto u multimediálního

systému a na příslušném zařízení Bluetooth®.
R Zařízení Bluetooth® musí být viditelné pro mul-

timediální systém.
R Zařízení Bluetooth® podporuje audiopro l

A2DP.

InfInforormace k zapnutí nebo vypnutí Bluetmace k zapnutí nebo vypnutí Bluetoothooth®®

Bluetooth® je standardně zapnuté a nelze jej
vypnout. Při volbě Připojit nové zařízení se multi-
mediální systém na pět minut automaticky zvidi-
telní pro jiná zařízení Bluetooth®.

VVyhledání a autyhledání a autororizace zařízení Bluetizace zařízení Bluetoothooth®®

Pokud připojujete Vaše zařízení Bluetooth® u multi-
mediálního systému poprvé, musíte provést vyhle-
dání a následnou autorizaci zařízení Bluetooth®.

Dotykové ovládání multimediálního systému rádia 171171



V závislosti na zařízení Bluetooth® musí být pro
autorizaci u zařízení Bluetooth® zadán párovací kód
nebo potvrzen dotaz u zařízení Bluetooth®.
Vyhledávání musí být spuštěno ze zařízení Blue-
tooth®.
# Zvolte1.

Zobrazí se seznam už autorizovaných zařízení
Bluetooth®.

# Zvolte Připojit zařízení.
Multimediální systém se na pět minut zviditelní
pro jiná zařízení Bluetooth®.

# Spusťte u zařízení Bluetooth® vyhledávání
jiných zařízení Bluetooth® (viz návod k obsluze
výrobce).

# Zvolte u zařízení Bluetooth® multimediální
systém.

# Sledujte eventuální hlášení na zařízení Blue-
tooth® a u multimediálního systému.
Po autorizaci se zařízení Bluetooth® automa-
ticky připojí k multimediálnímu systému.

% Můžete současně autorizovat maximálně deset
zařízení Bluetooth®. Pokud už je autorizováno
deset zařízení Bluetooth®, musí být napřed
jedno zařízení Bluetooth® deautorizováno, než
bude možné autorizovat nové zařízení Blue-
tooth® (/ Strana 172).

Připojení zařízení BluetPřipojení zařízení Bluetoothooth®®

Už autorizované zařízení Bluetooth® můžete k mul-
timediálnímu systému připojit manuálně nebo auto-
maticky. Po zapnutí provede multimediální systém
pokus o automatické připojení k naposledy připoje-
nému zařízení Bluetooth®.

# Manuální připojení:Manuální připojení: zvolte1.
Zobrazí se seznam už autorizovaných zařízení
Bluetooth®.

# Zvolte požadované zařízení Bluetooth® v
seznamu.
Zařízení Bluetooth® se připojí k multimediál-
nímu systému.

DeautDeautororizace zařízení Bluetizace zařízení Bluetoothooth®®

# Zvolte1.
Zobrazí se seznam autorizovaných zařízení
Bluetooth®.

# Zvolte2 vedle zařízení Bluetooth®, které má
být deautorizováno.
Objeví se dotaz, zda má být zařízení Bluetooth®

deautorizováno.
# Žádná deautŽádná deautororizace:izace: zvolte Ne.
# DeautDeautororizace:izace: zvolte Ano.

Bude provedena deautorizace zařízení Blue-
tooth® a dojde k jeho vymazání ze seznamu
autorizovaných zařízení Bluetooth®.

OvOvládání hlasemládání hlasem
Spuštění ovSpuštění ovládání hlasemládání hlasem

Nepoužívejte ovládání hlasem v nouzové situaci,
protože zvuk Vašeho hlasu se ve stresové situaci
může změnit.
% Hlasové ovládání není k dispozici pro všechny

jazyky.
% Dbejte na zřetelnou a dostatečně hlasitou

výslovnost, aby multimediální systém mohl
správně porozumět Vašemu hlasovému povelu.

% Nezapomeňte, že hluk při jízdě, např. při ote-
vřeném bočním okně, nebo jiný hluk v kabině
může rušit hlasové ovládání.

% Multimediální systém může rozpoznat hlasový
povel také tehdy, když použijete určité pojmy
se stejným významem nebo obdobné formu-
lace, např. „tune“ místo „rádio“. Používejte
pojmy a formulace, které jsou zobrazeny na
obrazovce nebo vysloveny multimediálním
systémem. Tím zajistíte, že multimediální
systém požadovaný povel rozpozná.

% Během příchozího hovoru nebo probíhajícího
telefonického hovoru nemůžete hlasové ovlá-
dání aktivovat.
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# Stiskněte tlačítko£.
Aktuální zdroj audiosignálu se ztiší. Na obra-
zovce se objeví menu s možnými hlasovými
povely aktuální hlavní funkce. Tón signalizuje
připravenost ovládání hlasem.

% Pokud ovládání hlasem nepodporuje nastavený
jazyk systému, objeví se odpovídající hlášení.
Ovládání hlasem se nedá aktivovat.

VVyyslovslovení hlasovení hlasového pového poveluelu

# Vyslovte možný hlasový povel.
Multimediální systém zopakuje rozpoznaný hla-
sový povel a funkci provede. Pokud multime-
diální systém hlasový povel nerozpozná, vydá
pokyn Vyslovte prosím hlasový povel.

# Zopakujte hlasový povel nebo vyslovte jiný
možný hlasový povel.
Pokud multimediální systém hlasový povel opět
nerozpozná, nabídne Vám některé hlasové
povely pro aktuální menu nebo vydá pokyn Pře-
rušení a ukončí ovládání hlasem.

UkUkončení ovončení ovládání hlasemládání hlasem

Ovládání hlasem můžete kdykoli ukončit.
# Vyslovte hlasový povel Přerušit.
nebo
# Stiskněte tlačítko ò.

TTelefelefonon
InfInforormace k tmace k telefelefonovonování Bluetání Bluetoothooth®®

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli ovlá-
dání mobilních komunikačních zařízení
během jízdy

Mobilní komunikační zařízení odvádějí pozor-
nost řidiče od dění na vozovce. Řidič může
navíc ztratit kontrolu nad vozidlem.
# Jako řidič ovládejte mobilní komunikační

zařízení pouze ve stojícím vozidle.
# Jako cestující ve vozidle používejte

mobilní komunikační zařízení pouze v pro-
storu k tomu určenému, tzn. v zadní
části.

Dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě
nacházíte.
Ve spojení s telefonem s funkcí Bluetooth® máte k
dispozici telefonování přes multimediální systém.

Přehled menu TPřehled menu Telefelefonon

1 Volba autorizovaného zařízení Bluetooth® a při-
pojení nového zařízení Bluetooth®

2 Seznamy hovorů (vytočené, přijaté a zmeškané
hovory)

3 Stavový řádek (připojený mobilní telefon, stav
nabití)

4 Vyvolání kontaktů
5 Vyvolání klávesnice

TTelefelefonovonováníání

PPokynokyny k přery k přerušením hovušením hovororu za jízdyu za jízdy
Příčiny přerušení hovoru mohou být následující:
R Nedostatečné pokrytí sítí GSM1.
R V buňce GSM, do které vozidlo přepnulo, jsou

obsazeny všechny kanály.
R Použitá SIM karta není kompatibilní s dostup-

nou sítí.
R Při použití mobilního telefonu s „Twincard“ je

mobilní telefon s druhou SIM kartou současně
připojen k síti.

1 Global System for Mobile Communication – D-síť

PPokynokyny k tísňovy k tísňovému vému volání 112olání 112
Tísňové volání bez zadání PIN je možné pouze
přímo přes mobilní telefon.
Tísňové volání 112112 je veřejné. Každé zneužití je
trestné.

VVolba tolba telefelefonního číslaonního čísla
# Vyvolejte zobrazení telefonu.
# Zvolte Numerickou klávesnici.
# Zadejte telefonní číslo.
# Zvolte Zavolat.

VVytytočení kočení kontontaktuaktu
# Vyvolejte zobrazení telefonu.
# Zvolte Kontakty .
# Zvolte požadovaný kontakt.
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VVytytočení točení telefelefonního čísla ze seznamu hovonního čísla ze seznamu hovorůorů
# Vyvolejte zobrazení telefonu.
# Zvolte Volání.
# Zvolte požadovaný záznam.

PřiPřijejetí hovtí hovoruoru
# Zvolte 6.

Odmítnutí hovOdmítnutí hovoruoru
# Zvolte ~.

FFunkce během hovunkce během hovoruoru

1 Aktivní hovor
2 Čas hovoru
3 Přijetí dalšího hovoru nebo přepínání mezi

aktivními hovory
4 Zobrazení klávesnice
5 Ukončení hovoru
6 Předání hovoru z hands-free na mobilní telefon
7 Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu

FFunkce SMSunkce SMS
Pokud je funkce zapnutá a přijde nová SMS, objeví
se příslušné hlášení.

1 Zobrazení SMS.
2 Předčítání SMS.
3 Zavření zprávy.
4 Volání odesílatele.

VVolba možnosolba možností ttí telefelefonuonu
K dispozici máte následující možnosti:
R Zobrazení přijatých SMS
R Použití vyzváněcího tónu telefonu

# Při režimu telefonu stiskněte tlačítko d.
# Zvolte Nastavení telefonu.
# Zvolte požadovanou možnost.

Háček O označuje zapnutou možnost.

RRežim režim rádiaádia
Přehled menu RPřehled menu Rádioádio

1 Volba frekvenčního pásma
2 Vyvolání posledního zobrazení médií
3 Vyvolání posledního zobrazení telefonu
4 Vyvolání posledního zobrazení aplikací
5 Vyvolání seznamu stanic
6 Manuální nastavení frekvence
7 Spuštění automatického vyhledávání stanic
8 Vyvolání uložených stanic

NNastavastavení vení voleb roleb rádiaádia

Vysílací stanice mohou v rádiovém datovém
systému (RDS) vysílat neslyšitelné doplňkové infor-
mace.
Když je zapnutá funkce dopravních hlášení (TA),
přepne multimediální systém v následujících přípa-
dech na dobu dopravního hlášení na stanici vysíla-
jící dopravní informace:
R Pokud je zapnutá stanice nevysílající dopravní

informace.
R Pokud je zapnutý jiný zdroj audiosignálu.

Při zapnutém RDS se rádio pokouší zajistit opti-
mální příjem také pomocí alternativních frekvencí
(AF).
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Špatné podmínky příjmu mohou vést k nežádoucím
a rušivým změnám frekvence. V takovém případě
deaktivujte přelaďování stanic AF.
K dispozici jsou následující volby:
R Naladit alternativní kmitočet
R Zobrazení radiotextu
R Regionální stanice
R Zobrazení dopravních hlášení

# V režimu rádia stiskněte tlačítko d.
# Zvolte Nastavení rádia.
# Zvolte požadovanou volbu.

Uložení rUložení rozhlasovozhlasové sté staniceanice

Manuální uložení stManuální uložení staniceanice

# Nastavte požadované frekvenční pásmo .
# Nastavte požadovanou stanici .
# Zvolte požadovanou předvolbu1 a dlouze

stiskněte.
Stanice se uloží na zvolené předvolbě.

AAututomatickomatické uložení sté uložení staniceanice
Pro frekvenční pásma AM, FM a DAB je vždy k dis-
pozici automatická paměť stanic (AM-AST, FM-AST
a DAB-AST).
Funkce Autostore (AST) automaticky uloží přijíma-
telné rozhlasové stanice na šesti předvolbách roz-
sahů AST. Pořadí rozhlasových stanic je určováno
podle kvality příjmu.
# Nastavte požadované frekvenční pásmo .
# Zvolte ASASTT.

Bude vyhledáno a automaticky uloženo šest
rozhlasových stanic s nejsilnějším příjmem.

MédiaMédia
Přehled menu médiíPřehled menu médií

1 Volba zdroje médií
2 Zobrazení aktuálního zdroje médií
3 Informace o médiích (interpret/skladba/

album)
4 Zobrazení seznamu skladeb nebo informací o

médiích
5 Zobrazení zbývajícího času
6 Další skladba nebo spuštění rychlého přetá-

čení dopředu
7 Pauza v přehrávání nebo spuštění přehrávání
8 Předchozí skladba nebo spuštění rychlého pře-

táčení dozadu
9 Zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání
A Opakování skladby, seznamu nebo alba
B Zobrazení doby reprodukce

MirrMirrorLinkorLink
InfInforormace k systmace k systému Mirrému MirrorLink™orLink™

Systém MirrorLink™ je standard pro spojení mezi
multimediálním systémem a Vaším mobilním tele-
fonem. Díky systému MirrorLink™ lze obsah dis-
pleje Vašeho mobilního telefonu zobrazit v multi-
mediálním systému. Navíc lze přehrávat audioob-
sahy z Vašeho mobilního telefonu v multimediálním
systému.
Systém MirrorLink™ je k dispozici pro mobilní tele-
fony s operačním systémem „Android“. Dostup-
nost systému MirrorLink™ a aplikací MirrorLink™
se může lišit podle jednotlivé země. Podpora tlačí-
tek ve vozidle závisí na mobilním telefonu a dostup-
ných aplikacích.
Za aplikaci a s ní spojené služby a obsahy odpovídá
příslušný poskytovatel.
% Během jízdy jsou některé aplikace deaktivo-

vány.
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Připojení mobilního tPřipojení mobilního telefelefonu přes systonu přes systém Mirrém Mirror-or-
Link™Link™

PředpokladyPředpoklady
R Mobilní telefon podporuje MirrorLink™ od

verze 1.1.
R Na mobilním telefonu je nainstalovaná certi -

kovaná aplikace pro MirrorLink™. Pro pravi-
delné aktualizace je nutné internetové připo-
jení.
R Plná funkčnost systému MirrorLink™ je možná

pouze s internetovým připojením.
R Mobilní telefon je vhodným připojovacím kabe-

lem připojen k multimediálnímu systému.
R Pro funkce telefonu bude mobilní telefon připo-

jen přes Bluetooth® k multimediálnímu
systému.

# Aktivujte systém MirrorLink™ na mobilním tele-
fonu (viz návod k obsluze výrobce).

# Zapojte mobilní telefon do zdířky USB pomocí
vhodného připojovacího kabelu.

% Pokud propojíte multimediální systém a
mobilní telefon pomocí originálního připojova-
cího kabelu USB, dosáhnete lepšího výkonu
MirrorLink™.

# Připojte mobilní telefon přes Bluetooth® k mul-
timediálnímu systému (/ Strana 172).
Systém MirrorLink™ se spustí automaticky. Na
obrazovce multimediálního systému se zobrazí
aplikace, které byly certi kovány pro Mirror-
Link™.
K multimediálnímu systému může být přes Mir-
rorLink™ připojený vždy pouze jeden mobilní
telefon.

% Každý výrobce má různé interpretace proto-
kolu MirrorLink™. Proto může být i chování
rozdílné.

VVyvyvolání aplikolání aplikací Mirrací MirrorLink™orLink™

# Na úvodní stránce zvolte MirrorLink™. Na dis-
pleji multimediálního systému se zobrazí
dostupné aplikace.

# Zvolte požadovanou aplikaci.

Apple CarPlayApple CarPlay®®

InfInforormace k Apple CarPlaymace k Apple CarPlay®®

S Apple CarPlay® můžete používat funkce iPhone®

přes multimediální systém.

Přes Apple CarPlay® může být u multimediálního
systému připojen vždy pouze jeden mobilní telefon.
Během použití Apple CarPlay® nejsou k dispozici
některé funkce multimediálního systému, např.
telefonování a zdroje médií Bluetooth® Audio a
iPod®.
Dostupnost Apple CarPlay® se může lišit podle jed-
notlivé země.
Za aplikaci a s ní spojené služby a obsahy odpovídá
příslušný poskytovatel.

Připojení iPhonePřipojení iPhone®® přes Apple CarPlaypřes Apple CarPlay®®

PředpokladyPředpoklady
R Apple CarPlay® lze využívat od verze operač-

ního systému Apple® iOS 8.3.
R Plná funkčnost Apple CarPlay® je možná pouze

s internetovým připojením.
R Mobilní telefon je u multimediálního systému

připojen vhodným připojovacím kabelem.

# Aktivujte Apple CarPlay® na mobilním telefonu
(viz návod k obsluze výrobce).

# Připojte mobilní telefon u zdířky USB vhodným
připojovacím kabelem.
Apple CarPlay® se spustí automaticky.
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InfInforormace k Trmace k Trucuck Datk Data Centa Center 7er 7
Truck Data Center 7 je palubní počítač Mercedes-
Benz. K dispozici jsou vozidla s výbavou Fleetboard
DriverCard (FB karta), viditelným palubním počíta-
čem s otvorem na kartu nebo vozidla bez viditel-
ného palubního počítače (žádný samostatný
popis).
Pro používání služeb konektivity Mercedes-Benz je
nutná platná rámcová smlouva s předplacením pří-
slušných služeb. Truck Data Center 7 je předpokla-
dem pro používání služeb konektivity Mercedes-
Benz.

SlužbSlužby ky konektivity Fleeonektivity Fleetboardtboard
Které služby konektivity Fleetboard jsou pro vozidlo
aktuálně nabízeny, můžete zjistit na domovské
stránce služby Fleetboard. Nezapomeňte, že pro
používání služeb konektivity Fleetboard existují pří-
padně další předpoklady, např. další požadavky na
hardware nebo vhodné IT vybavení. Tyto předpo-
klady můžete rovněž najít na domovské stránce
Fleetboard. Další informace obdržíte před uzavře-
ním příslušné rámcové smlouvy a objednáním slu-
žeb od svého poskytovatele Fleetboard.

Přehled TrPřehled Trucuck Datk Data Centa Center 7 (FB ker 7 (FB kartarta)a)

1 Palubní počítač Truck Data Center 7 (FB karta)
2 Slot na karty
3 Kontrolka LED
4 Tlačítko Volání domů
5 Tlačítko Volání při události
6 Tlačítko Volání servisu
7 Bez funkce

NNačtačtení kení kararty řidičety řidiče

1 Paměťový čip Fleetboard DriverCard
2 Slot na karty

FleetBoard DriverCard slouží k jednoznačné identi-
kaci řidiče pro vyhodnocení jízdy daného řidiče.

Kontaktních ploch paměťového čipu1 se pokud
možno nedotýkejte prsty. Jinak může při načítání
paměťového čipu1 dojít k chybě.
# Přepněte spínací skříňku do polohy pro jízdu.

Před začátkem jízdy/trasy:
# Vložení kVložení kararty řidiče:ty řidiče: zasuňte kartu Fleetboard

DriverCard s nápisem a paměťovým čipem1
směrem dolů do otvoru na kartu2 na počí-
tači Truck Data Center 7 tak, aby se zajistila.

% Když je karta Fleetboard DriverCard zasunutá
špatně, ozve se pětkrát po sobě výstražný tón.

Po ukončení jízdy/trasy:
# VVyjmutí kyjmutí kararty řidiče:ty řidiče: vytáhněte kartu Fleet-

board DriverCard z otvoru pro kartu.

VVolání serolání servisu – odeslání zprávisu – odeslání zprávyvy
Pomocí počítače Truck Data Center 7 můžete na
centrálu odeslat tři různé, centrálou předde no-
vané zprávy.
# Přepněte spínací skříňku do polohy pro jízdu.

% Když LED kontrolka na palubním počítači
Fleetboard svítí trvale zeleně, je počítač Truck
Data Center 7 připraven k provozu.
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# Odesílání zpráOdesílání zprávy Vvy Volání domů nebo Volání domů nebo Volání přiolání při
událosudálosti:ti: stiskněte tlačítko Ñ nebo / na
počítači Truck Data Center 7. Počítač Truck
Data Center 7 generuje data k odeslání. To
může trvat několik sekund.

# Odeslání zpráOdeslání zprávy Vvy Volání serolání servisu / provvisu / provedeníedení
vzdálené diagnosvzdálené diagnostikytiky:: asi na dvě sekundy stisk-
něte tlačítko F na počítači Truck Data Cen-
ter 7.
Kontrolka LED bliká oranžově.
Počítač Truck Data Center 7 generuje data k
odeslání. To může nějakou dobu trvat. Po tuto
dobu nechte zapnuté zapalování. Po úspěšném
odeslání zprávy bliká krátce LED kontrolka
zeleně. Servis Mercedes-Benz má nyní k dispo-
zici údaje vzdálené diagnostiky.

% Když byla předplacena služba Mercedes-Benz
MB-Uptime, bliká LED kontrolka oranžově tak
dlouho, dokud nebylo úspěšně provedeno
Volání servisu.

# Otočte spínací skříňku do polohy g.
# Informujte servis Mercedes-Benz (Customer

Assistance Center nebo prodejní organizaci).

Pokud krátce svítí červená kontrolka LED, nebyla
zpráva odeslána:
# Změňte stanoviště vozidla.
# Odešlete zprávu znovu.

ZobrZobrazení kazení kontrontrolky LEDolky LED
Stav počítače Truck Data Center 7 lze odečítat na
kontrolce LED vedle otvoru pro kartu.
% Není-li počítač Truck Data Center 7 aktivován,

kontrolka LED nesvítí.

KKontrontrolkolka LEDa LED VýznamVýznam

Bliká zeleně Počítač Truck Data
Center 7 se spouští.
Tento proces může
trvat několik minut.

Bliká zeleně, dokud
počítač Truck Data
Center 7 nenajede, a
pak zhasne.

Počítač Truck Data
Center 7 je připraven k
provozu.

Svítí trvale červeně Počítač Truck Data
Center 7 objevil chybu
a není již funkční.
Vypněte a poté znovu
zapněte vozidlo.
Pokud problém pře-
trvává i nadále: volejte
podporu Mercedes-
Benz.

SvSvobodný a oteobodný a otevřenývřený so wso wareare
Informace o licencích svobodného a otevřeného
so waru použitého ve Vašem zařízení naleznete na
této webové stránce: http://
www. eetboard.com/licence.

UUpozorpozornění k podpoře prnění k podpoře pro Tro Trucuck Datk Data Centa Center 7er 7
V případě dotazů týkajících se Vašeho počítače
Truck Data Center 7 se prosím obraťte na podporu
FleetBoard:

TTelefelefonon

Německo/meziná-
rodně

+49 711 21 76 94 25

Rakousko +43 1 36 02 77 30 24

Belgie +32 2 62 00 453

Česká republika +420 22 53 76 440

Dánsko (anglicky) +45 35 15 80 32

Finsko (anglicky) +358 98 17 10 433

Francie +33 1 70 48 90 88

Maďarsko +36 1 32 85 340

Itálie +39 02 38 59 13 48

Lucembursko +352 27 30 21 76
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Norsko (anglicky) +47 23 50 01 19

Polsko +48 22 58 44 282

Rumunsko +402 165 507 34

Slovensko +421 2 50 11 20 11

Španělsko +34 91 37 53 353

Švédsko (anglicky) +46 85 19 92 272

Švýcarsko +41 22 56 75 124

Nizozemsko +31 20 72 19 232

Litva +370 52143095

Adresa: Daimler Truck AG, Mercedesstraße 120,
70372 Stuttgart
Internet https://www. eetboard.com
E-mail: support eetboard.com
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AsistAsistenční systenční systém řidiče / systém řidiče / systémémy pry pro bezpeč-o bezpeč-
nou jízdu a Vnou jízdu a Vaše odpoaše odpovědnostvědnost
Uvědomte si, že zde popsané asistenční systémy
řidiče a systémy pro bezpečnou jízdu mohou
nebezpečí nehody snížit pouze v rámci hranic
systému příp. v rámci fyzických hranic.
Špatný stav vozovky a špatné povětrnostní pod-
mínky mohou funkčnost asistenčních systémů
řidiče a systémů pro bezpečnou jízdu omezit.
Asistenční systémy řidiče a systémy pro bezpeč-
nou jízdu jsou pouze podpůrné. Nedokáží nahradit
Vaši pozornost věnovanou okolí ani Vás nezbavují
odpovědnosti za dodržování dopravních předpisů.
Sledujte vždy dopravní situaci a v případě nutnosti
zasáhněte.

JízdaJízda
UUpozorpozornění k přípranění k přípravě před jízdouvě před jízdou

Nezapomeňte, že všechny elektronické zabezpečo-
vací systémy ve vozidle mají pouze podpůrnou
funkci. Nezbavují Vás povinnosti podrobit vozidlo a
přívěs nebo návěs před jízdou vizuální kontrole.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění nezajiště-
nými předměty ve vozidle

Pokud jsou předměty, zavazadla nebo náklad
nedostatečně zajištěny, nebo nejsou zajištěny
vůbec, mohou sklouznout, převrátit se nebo se
vymrštit a narazit tak do cestujících ve vozidle.
Hrozí nebezpečí poranění, obzvláště při
brzdných manévrech nebo náhlé změně směru!
# Předměty ukládejte vždy tak, aby se

nemohly vymrštit.
# Zajistěte před jízdou předměty, zavazadla

nebo náklad proti sklouznutí nebo převrá-
cení.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli před-
mětům v prostoru pro nohy řidiče

Předměty v prostoru pro nohy řidiče mohou
omezit zdvih pedálu nebo zablokovat sešláp-
nutý pedál.
To ohrožuje provozní‑ a dopravní bezpečnost
vozidla.
# Předměty ve vozidle ukládejte bezpečně,

aby nemohly proniknout do prostoru pro
nohy řidiče.

# Koberečky vždy pevně přimontujte, jak je
předepsáno, aby byl stále zajištěn dosta-
tečný volný prostor pro pedály.

# Nepoužívejte koberečky volně a nepoklá-
dejte víc koberečků na sebe.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody z důvodu
nerovnoměrně rozloženého nákladu

Jízdní vlastnosti a také vlastnosti při řízení a
brzdění se mohou značně zhoršit.
# Nakládejte vozidlo rovnoměrně.
# Zajistěte náklad proti sesunutí.

PřípravPříprava jízdya jízdy

VVizuální a funkční kizuální a funkční kontrontrola eola extxtereriériéru vu vozidlaozidla
Před započetím jízdy proveďte na tažném vozidle a
přívěsu nebo návěsu následující kontroly:
# Zkontrolujte vozidlo ohledně výskytu netěs-

ností.
# Zkontrolujte čistotu a neporušenost registrační

značky, osvětlení vozidla, směrových a brzdo-
vých světel.

% Funkce kontroly žárovek Vás podpoří při pře-
kontrolování osvětlení vozidla:
R vozidla s elektronickým klíčkem

(/ Strana 46)
R vozidla s funkcí „Remote Online“

(/ Strana 101)
# Zkontrolujte řádný stav označení obrysů na pří-

stavbách a nástavbách.
# Zkontrolujte kola a pneumatiky

(/ Strana 346).

Přitom zejména dodržujte následující body:
R obecný stav
R viditelná poškození a trhliny
R tlak vzduchu v pneumatikách
R hloubka vzorku pneumatik
R pevné usazení kol
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Odpojovací prvek mezi motorem a výfukovým
potrubím (příklad)

# Zkontrolujte odpojovací prvek výfukového
systému1 ohledně poškození, např. trhliny.
Odpojovací prvek je díl podléhající opotřebení
a musí být pravidelně kontrolován.
Vozidla BlueTec® 4 a BlueTec® 5: při poškození
musí být odpojovací prvek neprodleně vymě-
něn.
Vozidla s BlueTec® 6: při poškození a/nebo
netěsnosti musí být odpojovací prvek nepro-
dleně vyměněn. Stopy sazí na odpojovacím
prvku poukazují na netěsná místa.

# Dbejte na správné naložení vozidla.
# Zkontrolujte bočnice a vnější víka z hlediska

pevného zajištění a neporušenosti.
# Sklopné nebo výsuvné nástupní schůdky před

jízdou sklopte nebo zasuňte a zajistěte je.
# Sklopnou ochranu proti podjetí vyklopte do

polohy pro jízdu po silnici.
# Při provozu bez návěsu nasaďte a zajistěte

střední díly blatníku.
# Lapače nečistot sklopte dolů.
# Za zimních podmínek na vozovce odstraňte z

tažného vozidla a přívěsu nebo návěsu nahro-
maděný sníh a led (/ Strana 277).

# Zkontrolujte kabely a vzduchotlaká vedení z
hlediska správného připojení (/ Strana 266).

# Zkontrolujte řádné zajištění točnice nebo
tažného zařízení. Při obsluze, péči a údržbě
týkajících se točnice nebo tažného zařízení
dodržujte samostatný návod k obsluze dodaný
výrobcem.

Odstraňte zjištěné nedostatky nebo poškození. V
případě potřeby nechte zjistit a odstranit příčiny v
kvali kovaném servisu.

Zapnutí jízdnícZapnutí jízdních systh systémůémů
# Zapněte asistenta regulace stability

(/ Strana 207) nebo ASR (/ Strana 206).
# U vozidel s regulací světlé výšky: nastavte svět-

lou výšku pro jízdu (/ Strana 241).

KKontrontrola výbaola výbavy prvy pro případ nouze a léko případ nouze a lékárárničkyničky
% Přehled vybavení pro případ nouze a lékárničky

vozidla naleznete v kapitole „Pomoc při
poruše“ (/ Strana 311).

# Zkontrolujte přístupnost, úplnost a funkčnost
následujících výbav pro případ nouze:
R re exní vesta
R výstražný trojúhelník
R Výstražné svítidlo
R lékárnička vozidla
R hasicí přístroj

# Obsah lékárničky vozidla pravidelně kontrolujte
z hlediska použitelnosti. Věnujte pozornost
datu spotřeby jejího obsahu.

# Hasicí přístroj nechte zkontrolovat každý rok až
každé dva roky.

# Po každém použití nechte hasicí přístroj nově
naplnit.

Při vožení výbavy pro případ nouze dodržujte
zákonná ustanovení země, ve které se právě
nacházíte.

KKontrontrola osvětlení vola osvětlení vozidlaozidla
# Zapněte vozidlo.

Pokud je vadná některá žárovka na tažném
vozidle, zobrazí se na displeji sdruženého pří-
stroje příslušné hlášení b a s pro tažné
vozidlo.

# S pomocí druhé osoby zkontrolujte osvětlení,
směrová a brzdová světla u tažného vozidla a
přívěsu nebo návěsu.

nebo
# Zkontrolujte osvětlení vozidla pomocí kontroly

žárovek klíčku od vozidla (/ Strana 46).
nebo
# Zkontrolujte osvětlení vozidla pomocí aplikace

Truck (/ Strana 101).
# Vadné žárovky vyměňte (/ Strana 82).
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KKontrontrola množsola množství palivtví paliva a Aa a AdBluedBlue®®

# Množství paliva a AdBlue® zkontrolujte na pali-
voměru (/ Strana 111) a ukazateli AdBlue®

(/ Strana 111).
# V případě potřeby doplňte palivo a AdBlue®

(/ Strana 257).

KKontrontrola výšky hladinola výšky hladiny moty motorovorového olejeého oleje
# Zkontrolujte výšku hladiny oleje v motoru před

každou jízdou (/ Strana 125).
% Během jízdy se nezobrazují žádná upozornění

k výšce hladiny oleje v motoru.

PPokynokyny ky ke spínací skříňcee spínací skříňce

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Riziko nehody a poranění v pří-
padě dětí bez dozoru ve vozidle

Když necháte děti ve vozidle bez dozoru,
mohou zejména
R otevřít dveře a tím ohrozit jiné osoby nebo

účastníky silničního provozu
R vystoupit a být zachyceny projíždějícími

vozidly
R ovládat výbavu vozidla a např. se přivřít

Kromě toho mohou děti rozjet vozidlo tím, že
např.:
R odbrzdí parkovací brzdu
R změní polohu převodovky
R nastartují vozidlo

# Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez
dozoru.

# Při opuštění vozidla si vezměte klíček
vždy s sebou a vozidlo zamkněte.

# Uchovávejte klíček mimo dosah dětí.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při vypnutí
vozidla během jízdy

Pokud během jízdy vozidlo vypnete, budou
funkce související s bezpečností omezené
nebo nebudou vůbec k dispozici.
To se může týkat např. servořízení a posílení
účinku brzd.
Např. na řízení a brzdění je pak třeba vynaložit
podstatně větší sílu.
# Během jízdy nevypínejte vozidlo.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
nechtěného otočení klíčku ve spínací
skříňce

Pokud na klíček umístíte těžké nebo velké
předměty, může se klíček během jízdy nepláno-
vaně ve spínací skříňce otočit.
# Na klíček neupevňujte žádné těžké nebo

velké předměty.
# Před zasunutím klíčku do spínací skříňky

z něj odstraňte případný velký svazek
klíčů.

U vozidel s elektronickou spínací skříňkou
dodržujte navíc informace k rádiové homologaci
(/ Strana 14).

PPoloholohy klíčky klíčku v mecu v mechanickhanické spínací skříňceé spínací skříňce

Spínací skříňka u sloupku řízení

Spínací skříňka v kokpitu
g Zasunutí/vytažení klíčku
1 Odblokované řízení / poloha pro rádio
2 Vozidlo zapnuto / poloha pro jízdu
3 Nastartování vozidla / startovací poloha

VVozidla se spínací skříňkozidla se spínací skříňkou u sloupkou u sloupku řízení:u řízení: pokud
vytáhnete klíček v poloze g, je řízení zabloko-
váno.
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Spínací polohSpínací polohy elektry elektronickonické spínací skříňkyé spínací skříňky

Elektronická spínací skříňka (příklad)
1 Klíček
2 Tlačítko start-stop

Spínací skříňka má následující spínací polohy:
g Vozidlo je vypnuté.
1 Poloha rádio – napájení některých spotřebičů

je zapnuté.
2 Poloha pro jízdu – vozidlo je zapnuté.
3 Startovací poloha – vozidlo je zapnuté.

Stisknutím tlačítka start-stop2 při nesešlápnuté
brzdě se spínací skříňka přepne do nejbližší spínací
polohy. Stisknutím tlačítka start-stop ve spínací
poloze 2 se spínací skříňka přepne do spínací
polohy g.
Když při nastartovaném vozidle stisknete při stojí-
cím vozidle tlačítko start-stop2, vozidlo se
vypne.

PPoloha roloha rádio/napájení/poloha prádio/napájení/poloha pro jízduo jízdu
Předpoklady
R Klíček se nachází ve vozidle.
R Baterie klíčku je nabitá.

Pro přepnutí spínací skříňky do polohy rádio musíte
jednou stisknout tlačítko2. V poloze pro rádio je
zapnuté napájení některých spotřebičů.
Při splnění některé z následujících podmínek se
napájení opět vypne:
R Otevřete dveře řidiče nebo spolujezdce.
R Stisknete dvakrát tlačítko2.

Pro zapnutí vozidla musíte dvakrát stisknout tla-
čítko2. Když je zapnuto vozidlo, svítí kontrolky na
sdruženém přístroji.

Při splnění některé z následujících podmínek se
vozidlo opět vypne:
R Do 30 minut nenastartujete vozidlo.
R Stisknete jednou tlačítko2.

% Při automatickém vypínání vozidla se vypne
také osvětlení vozidla zapnuté automatickým
řízením světel. Podle potřeby zapněte osvětlení
vozidla manuálně (/ Strana 77).

% V nouzovém případě můžete vozidlo během
jízdy vypnout. K tomu účelu stiskněte na cca
tři sekundy tlačítko2 nebo stiskněte během
tří sekund třikrát tlačítko2. Bezpodmínečně
dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na
začátku této kapitoly.

Doběh zapalovDoběh zapalováníání
Funkce doběhu zapalování je k dispozici pouze ve
spojení s elektronickou spínací skříňkou.
Umožňuje Vám nechat zapnuté vozidlo a odnést si
klíček s sebou z vozidla. Díky tomu můžete např.
při zapnutém vozidle opustit a zamknout kabinu
řidiče. Funkce doběhu zapalování je omezena na
maximální dobu 60 minut. Následně spínací
skříňka přepne do polohy g a vypne vozidlo.

PPokrokračující cačující chod mothod motoruoru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nechtěného rozjetí
vozidla

Když používáte funkci pokračujícího chodu
motoru, může se při zařazeném režimu plazivé
rychlosti a zařazeném převodovém stupni pro
rozjezd vozidlo nechtěně rozjet.
# Zařaďte polohu neutrálu.
# Zabrzděte parkovací brzdu.

Funkce pokračujícího chodu motoru je k dispozici
pouze ve spojení s elektronickou spínací skříňkou.
Umožňuje Vám nechat běžet motor u stojícího
vozidla a odnést si klíček s sebou z vozidla. Díky
tomu můžete např. zamknout kabinu řidiče a ovlá-
dat vedlejší pohony nebo regulaci světlé výšky v
pracovním režimu.

AAututomaticomatický stký starart-stt-stop motop motororu u cu u chladírhladírenskýchenských
vvozidel (kozidel (kód E4E)ód E4E)
U chladírenských nástaveb poháněných motorem
může elektronika nástavby vozidlo automaticky
nastartovat a vypnout. To se děje nezávisle na
stavu zamknutí kabiny řidiče. Tato funkce zaručuje
průběžné udržování chladicího řetězce u stojícího
vozidla.
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Když je vozidlo nastartováno elektronikou
nástavby, zůstává převodovka zablokovaná. Je tak
zajištěna ochrana proti odcizení.

NNastastartovartování vání vozidlaozidla

& NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ Nebezpečí ohrožení života
výfukovými plyny

Spalovací motory produkují výfukové plyny,
jako např. oxid uhelnatý. Vdechování těchto
výfukových plynů je zdraví škodlivé a vede
k otravám.
# Nikdy nenechávejte motor a eventuálně

namontované nezávislé topení běžet v
uzavřených prostorech bez dostatečného
větrání.

# Sešlápněte brzdu a podržte ji nebo zabrzděte
parkovací brzdu.

# Zapněte vozidlo.
Spustí se kontrola zobrazení sdruženého pří-
stroje.

# Zkontrolujte hladinu oleje v motoru
(/ Strana 125).

# Zařaďte u převodovky polohu neutrálu.
# Vypněte vedlejší pohon (/ Strana 283).
# Vypněte zvedací čelo, viz samostatný návod k

obsluze.
# Vozidla s předehřevem motoru: před startová-

ním předehřejte motor při venkovních teplo-
tách pod -20 °C (/ Strana 106).

# Stiskněte tlačítko start-stop a podržte jej nebo
otočte klíček ve spínací skříňce do startovací
polohy. Přitom nesešlapujte pedál akcelerace.

% Při velmi nízkých venkovních teplotách nebo
během regenerace ltru pevných částic jsou
volnoběžné otáčky zvýšené.

% U vozidel s motory OM 470 a OM 471 dochází
v následujících případech ke zvýšenému provo-
znímu hluku:
R u studeného motoru
R během manuální regenerace ltru pevných

částic
% Podle výbavy se proces startování automaticky

přeruší u těchto vozidel:
R U vozidel s motorem OM 936 po cca

60 sekundách.
R U vozidel s motory OM 470, OM 471 a

OM 473 po cca 40 sekundách.

U vozidel s motorem OM 460 musí být proces
startování po 20 sekundách přerušen a opako-
ván po cca jedné minutě.
Po třech procesech startování dodržujte cca
tříminutovou přestávku.

Vozidla s elektronickou spínací skříňkou: pokud
vozidlo opět nenastartuje a na displeji sdruženého
přístroje se zobrazí hlášení Držte klíček u kontakt-
ního místa podle návodu k obsluze, je možné
nastartovat vozidlo v nouzovém provozu.

SSttartovartování vání vozidla v nouzovozidla v nouzovém rém režimuežimu
# Podržte klíček od vozidla vpravo vedle tlačítka

start-stop a stiskněte tlačítko start-stop.
# Při nastartování vozidla: nechte klíček od vozi-

dla zkontrolovat v kvali kovaném servisu.
# Při nenastartování vozidla: informujte kvali ko-

vaný servis.

UUpozorpozornění k autnění k automatickomatickému zvýšení otému zvýšení otáčekáček

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru způsobe-
ného horkými díly výfukového systému

Hořlavé materiály, jakými jsou např. listí, tráva
nebo větvičky, se mohou vznítit.
# Zaparkujte vozidlo tak, aby se horké díly

vozidla nedostaly do kontaktu s hořlavými
materiály.

# Neparkujte na suchých loukách nebo
sklizených obilných polích.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození horkými výfuko-
vými plyny

Během automatického zvýšení otáček vycházejí
z koncovky výfuku velice horké výfukové plyny.
# Udržujte odstup minimálně 1 metr od

ostatních předmětů, např. parkujících
vozidel.

Ke snížení nespálených usazenin uhlovodíků
(paliva) v katalyzátoru výfukového systému tento
systém potřebuje dostatečně vysokou provozní
teplotu. Pokud se nedaří delší dobu této provozní
teploty dosáhnout např. kvůli velmi nízké venkovní
teplotě, dojde k automatickému zvýšení otáček
motoru. Přitom dochází ke zvýšení provozního
hluku.
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Automatické zvýšení otáček nastane při splnění
následujících podmínek:
R Vozidlo je odstaveno s běžícím motorem a

parkovací brzda je zajištěna.
R Během cca pěti hodin nebylo dosaženo pro-

vozní teploty katalyzátoru.

Pokud odbrzdíte parkovací brzdu nebo zařadíte
převodový stupeň, proces se přeruší.

VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 66
Pokud se ve sdruženém přístroji objeví hlášení na
displeji Â Zvýšení otáček, proces se zahájí.
K tomu dochází při zvýšených otáčkách motoru.
Pokud se proces po cca 30 minutách ukončí, hlá-
šení na displeji zhasne.
Automatické zvýšení otáček není regenerací ltru
pevných částic.

VVozidla BlueTECozidla BlueTEC®® 5 (s k5 (s kódem M5S)ódem M5S)
Pokud se ve sdruženém přístroji objeví hlášení na
displeji Â Zvýšení otáček, proces se zahájí.
Otáčky motoru se zvýší na maximálně 60 minut na
cca 1400 ot/min a navíc pracuje motor proti
motorové brzdě.
Jakmile je dosaženo provozní teploty katalyzátoru a
proces je ukončen, hlášení na displeji zhasne a
motor se opět vrátí do volnoběžných otáček.
Pokud nebylo dosaženo provozní teploty katalyzá-
toru po 60 minutách, hlášení na displeji zhasne a
proces se spustí po cca čtyřech hodinách znovu.

BezpečnosBezpečnostní zktní zkouškyoušky

KKontrontrola zásobního tlakola zásobního tlaku vu ve vzduce vzduchohotlaktlaké bré brzdovézdové
soustasoustavěvě

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při netěsné
tlakovzdušné brzdové soustavě

Při netěsné tlakovzdušné brzdové soustavě
nebo při příliš nízkém zásobním tlaku není
možné zabrzdit vozidlo.
# Uvést vozidlo do pohybu až po dosažení

potřebných zásobních tlaků.
# Při ztrátě tlaku během jízdy ihned

zastavte s ohledem na bezpečnost silnič-
ního provozu.

# Zajistěte vozidlo parkovací brzdou.
# Ihned informujte kvali kovaný odborný

servis.

# Zkontrolujte těsnost vzduchotlaké brzdové sou-
stavy (/ Strana 188).

# Nastartujte vozidlo a vyčkejte, dokud nezhasne
varovná kontrolka J na sdruženém přístroji.

# U vozidel bez dodatečné úpravy výfukových
plynů BlueTec®: zkontrolujte zásobní tlak na
ukazateli na sdruženém přístroji.

# U vozidel s dodatečnou úpravou výfukových
plynů BlueTec®: vyvolejte okno menu Zásobní
tlak na jednotce palubního počítače
(/ Strana 125) a zkontrolujte aktuální zásobní
tlak.

# Věnujte pozornost hlášením na displeji a kon-
trolkám ve stavové části sdruženého přístroje k
zásobnímu tlaku a k vzduchotlaké brzdové sou-
stavě.

KKontrontrola zásobního tlakola zásobního tlaku v okru v okruhu převuhu převodoodovky/vky/
spojkyspojky

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při příliš
nízkém tlaku

Při ztrátě tlaku nebo příliš nízkém zásobním
tlaku v převodovkovém/spojkovém okruhu již
nemůžete řadit.
# Neuvádějte vozidla do pohybu nebo

ihned zastavte s ohledem na dopravní
situaci.

# Zajistěte vozidlo parkovací brzdou proti
rozjetí.

# Neprodleně kontaktujte kvali kovaný
servis kvůli opravě vzduchotlakého zaří-
zení.

Zásobní tlak v okruhu převodovky/spojky se
vytvoří až po brzdových okruzích 1 a 2. Při příliš
nízkém zásobním tlaku v okruhu převodovky/
spojky se ve sdruženém přístroji objeví hlášení na
displeji : Příliš nízký zásobní tlak pro pře-
vod./spojku.
# Nastartujte vozidlo a vyčkejte, dokud hlášení

na displeji nezmizí.

KKontrontrola funkce vyola funkce vysoušeče ssoušeče stlačeného vzductlačeného vzduchuhu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při příliš
vysoké hladině kondenzované vody

Při příliš vysoké hladině kondenzované vody v
zásobnících stlačeného vzduchu se může snížit
brzdný účinek nebo může dojít k výpadku tla-
kovzdušné brzdové soustavy.
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# Před začátkem jízdy zkontrolujte tlako-
vzdušný systém ohledně výskytu konden-
zované vody.

# Při vysoké hladině kondenzované vody
nechte tlakovzdušnou brzdovou soustavu
ihned zkontrolovat v kvali kovaném
odborném servisu.

Výpustný ventil u zásobníku stlačeného vzduchu

# Nastartujte vozidlo.
# Zkontrolujte zásobní tlak v tlakovzdušné

brzdové soustavě (/ Strana 185).
# Pokud sdružený přístroj zobrazuje červené hlá-

šení na displeji Příliš nízký zásobní tlak
1.okruhu a/nebo Příliš nízký zásobní tlak
2.okruhu: vozidlo nechte zapnuté tak dlouho,
dokud červená hlášení na displeji nezmizí.
Vzduchotlaké zařízení se naplní.

# Vypněte vozidlo.
# Zatáhněte za kroužek2 u vypouštěcího

ventilu1 a vypusťte kondenzační vodu.
# Při vytékání většího množství kondenzované

vody nechte vzduchotlakou brzdovou soustavu
zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

VVozidla s kozidla s kontrontrolou výskytu kolou výskytu kondenzovondenzované vané vodyody::
Pokud se zjistí že probíhá příliš málo regeneračních
fází, zobrazí sdružený přístroj žluté hlášení na dis-
pleji + Kondenzát ve vzduchojemu.

KKontrontrola výšky vola výšky vozidlaozidla

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
sníženého nebo zvednutého spodního
rámu

Chování při brzdění a jízdní vlastnosti se
mohou značně zhoršit. Může být překročena
přípustná výška vozidla.
# Před rozjezdem nastavte světlou výšku

pro jízdu.

Při rozsvícení žluté kontrolky ¸ ve sdruženém
přístroji je spodní rám mimo světlou výšku pro
jízdu.
# Nastavte světlou výšku pro jízdu

(/ Strana 241).
Kontrolka ¸ ve sdruženém přístroji zhasne.

PPokynokyny pry pro ro rozjezdozjezd

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru vlivem
nízkého tlaku oleje

Po nastartování motor, zejména studený, potře-
buje krátký čas pro vytvoření potřebného tlaku
oleje.
Při nedostatečném tlaku oleje hrozí nebezpečí
vyššího opotřebení a poškození motoru.
# Před rozjetím nebo zvýšením otáček

motoru nechte motor chvíli běžet ve vol-
noběhu.

# U studeného motoru se vyhněte vysokým
otáčkám motoru.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození posilovače řízení
v důsledku přetížení

Dlouhým držením řízení v dorazu řízení nebo
příliš agresivním otáčením volantem s koly
doléhajícími např. k obrubníku může dojít k
poškození nebo funkčním poruchám řízení.
# Volant nedržte v nejzazší poloze po dobu

delší než deset sekund.
# S koly doléhajícími k překážkám neřiďte

příliš agresivně.

Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou a
bez kapalinové spojky: vozidlo je vybaveno připoji-
telným režimem plazivé rychlosti. Vozidlo se při
aktivovaném režimu plazivé rychlosti po odbrzdění
provozní brzdy automaticky rozjede a pojíždí ve
volnoběžných otáčkách. Informace k režimu pla-
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zivé rychlosti najdete v části „Automatizovaná pře-
vodovka“ (/ Strana 199).
Vozidla s kapalinovou spojkou: dbejte pokynů pro
rozjezd v části „Kapalinová spojka“
(/ Strana 204).
Pokud se při rozjezdu protáčejí hnací kola, zapněte
pomoc při rozjezdu (/ Strana 244).
Na začátku jízdy vždy proveďte zkoušku brzd. Sle-
dujte přitom dopravní situaci. Pokud při zkoušce
brzd zjistíte snížený výkon brzd, ihned zastavte
s ohledem na dopravní situaci. Nechte brzdovou
soustavu zkontrolovat a opravit v kvali kovaném
servisu.

UUpozorpozornění k zastavnění k zastavení vení vozidla a vypnutí motozidla a vypnutí motoruoru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru způsobe-
ného horkými díly výfukového systému

Hořlavé materiály, jakými jsou např. listí, tráva
nebo větvičky, se mohou vznítit.
# Zaparkujte vozidlo tak, aby se horké díly

vozidla nedostaly do kontaktu s hořlavými
materiály.

# Neparkujte na suchých loukách nebo
sklizených obilných polích.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody ve stoupá-
ních a v klesáních

Ve stoupáních nebo v klesáních nemusí parko-
vací brzda postačovat pro zajištění vozidla.
Vozidlo s přívěsem/návěsem nebo naložené
vozidlo se může rozjet.
# V kontrolní poloze zkontrolujte, zda pro

udržení kompletního vozidla v zastave-
ném stavu postačí samotná parkovací
brzda.

# Vždy zajistěte tažné vozidlo a přívěs/
návěs parkovací brzdou a navíc podklá-
dacími klíny.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při vypnutí
vozidla během jízdy

Pokud během jízdy vozidlo vypnete, budou
funkce související s bezpečností omezené
nebo nebudou vůbec k dispozici.
To se může týkat např. servořízení a posílení
účinku brzd.
Např. na řízení a brzdění je pak třeba vynaložit
podstatně větší sílu.

# Během jízdy nevypínejte vozidlo.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Riziko nehody a poranění v pří-
padě dětí bez dozoru ve vozidle

Když necháte děti ve vozidle bez dozoru,
mohou zejména
R otevřít dveře a tím ohrozit jiné osoby nebo

účastníky silničního provozu
R vystoupit a být zachyceny projíždějícími

vozidly
R ovládat výbavu vozidla a např. se přivřít

Kromě toho mohou děti rozjet vozidlo tím, že
např.:
R odbrzdí parkovací brzdu
R změní polohu převodovky
R nastartují vozidlo

# Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez
dozoru.

# Při opuštění vozidla si vezměte klíček
vždy s sebou a vozidlo zamkněte.

# Uchovávejte klíček mimo dosah dětí.

Pokud ve vozidle přepravujete děti, dodržujte
následující pokyny (/ Strana 42).
Informace k režimu plazivé rychlosti najdete v části
„Automatizovaná převodovka“ (/ Strana 199).
Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou:
V následujících případech se vozidlo při aktivova-
ném režimu plazivé rychlosti po zastavení znovu
rozjede plazivou rychlostí:
R Převodovka nebude zařazena do polohy neu-

trálu.
R Nebude zatažena parkovací brzda.
R Provozní brzda bude znovu uvolněna.

V následujících případech nechte vozidlo po zasta-
vení před vypnutím běžet ještě cca dvě minuty:
R Vozidlo bylo předtím delší dobu provozováno v

režimu kapalinové spojky.
R Vozidlo bylo předtím delší dobu provozováno

v režimu retardéru.
R Teplota chladicí kapaliny je vyšší než cca

100 °C.
R Byl vyžadován plný výkon motoru, např. při

jízdě do svahu nebo při provozu s jízdní soupra-
vou.

Režim jízdy 187187



ZastavZastavení vení vozidla a vypnutí motozidla a vypnutí motoruoru

ZastavZastavení při aktivovení při aktivovaném raném režimu plazivežimu plazivé rycé rychloshlostiti
Aby se zabránilo nechtěnému rozjetí vozidla při
aktivovaném režimu plazivé rychlosti, dbejte na
následující:
# Zastavte vozidlo.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Zařaďte u převodovky polohu neutrálu.

VVypnutí vypnutí vozidlaozidla
# Otočte klíček ve spínací skříňce zpět až na

doraz.
# Zajistěte vozidlo proti rozjetí, v případě potřeby

podkládacími klíny.

BrBrzdyzdy
PPokynokyny k bry k brzdovzdovému systému systémuému

Dbejte vždy pokynů ve žlutých (/ Strana 133)
nebo červených (/ Strana 148) hlášeních na dis-
pleji, které zobrazuje sdružený přístroj při poruše
brzdové soustavy. Kromě toho se rozsvítí kontrolka
ve stavové oblasti sdruženého přístroje a může
zaznít výstražný tón. Nechte brzdovou soustavu
zkontrolovat a opravit v kvali kovaném servisu.
Vozidlo je z výroby vybaveno elektronickým brzdo-
vým systémem (EBS), který může zahrnovat násle-
dující funkce:
R ABS (protiblokovací systém brzd)
R ASR (protiprokluzový systém)
R ALB (automatická zátěžová regulace brzd)
R asistent pro rozjezd do stoupání
R BAS (brzdový asistenční systém)

KKontrontrola těsnosola těsnosti vzducti vzduchohotlaktlaké bré brzdovzdové soustaé soustavyvy

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při netěsné
tlakovzdušné brzdové soustavě

Při netěsné tlakovzdušné brzdové soustavě
nebo při příliš nízkém zásobním tlaku není
možné zabrzdit vozidlo.
# Uvést vozidlo do pohybu až po dosažení

potřebných zásobních tlaků.
# Při ztrátě tlaku během jízdy ihned

zastavte s ohledem na bezpečnost silnič-
ního provozu.

# Zajistěte vozidlo parkovací brzdou.

# Ihned informujte kvali kovaný odborný
servis.

% Během kontroly nenechávejte osoby nastupo-
vat ani vystupovat. Tím zabráníte záměně ztrát
tlaku způsobených vzduchem odpruženým ulo-
žením kabiny řidiče, vzduchem odpruženými
sedadly nebo regulací světlé výšky s netěs-
ností.

# Odstavte vozidlo na rovné ploše.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Zajistěte vozidlo proti rozjetí podkládacími

klíny.
# Uvolněte parkovací brzdu.
# Zapněte vozidlo.
# Na sdruženém přístroji vyvolejte okno nabídky

Zásobní tlakv menu Kontrolní informace
ã(/ Strana 125).

# Nastartujte vozidlo a počkejte, dokud nebude
zásobní tlak nejméně 11 barů.

# Vypněte vozidlo.
Parkovací brzda se zabrzdí automaticky.

# Zapněte vozidlo.
# Znovu uvolněte parkovací brzdu.
# Na sdruženém přístroji znovu vyvolejte okno

menu Tlak zásoby vzduchu.
# Sešlápněte brzdový pedál a podržte jej v této

poloze.
# Zakrátko odečtěte zásobní tlak.
# Zhruba po jedné minutě znovu odečtěte

zásobní tlak.

Pokud po této minutě nebude v okně menuTlak
zásoby vzduchu patrná žádná výrazná ztráta tlaku,
je vzduchotlaká brzdová soustava těsná.
Při patrné výrazné ztrátě tlaku je vzduchotlaká
brzdová soustava netěsná.
# Pokud je vzduchotlaká brzdová soustava

netěsná, je třeba ji zkontrolovat v kvali kova-
ném servisu a nechat provést údržbu.

PPokynokyny k bry k brzdovzdovému systému systému přívěsu/náému přívěsu/návěsuvěsu

Kontrolka Û pro brzdový systém přívěsu/
návěsu se může ve stavové části sdruženého pří-
stroje (/ Strana 116) rozsvítit ve dvou různých
barvách.
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Pokud svítí žlutá kontrolka Û ve stavové části
sdruženého přístroje, dodržujte tyto pokyny:
R Brzdový systém přívěsu/návěsu má poruchu.
R Mohou se změnit jízdní a brzdné vlastnosti

vozidla.
R Dodržujte pokyny v samostatném návodu

k obsluze od výrobce přívěsu/návěsu.
R Deaktivujte podle jízdní situace asistenční

systémy řidiče aktivně zasahující do brzdění,
protože se kompletní brzdění Vašeho vozidla
může v důsledku vyskytující se poruchy změnit,
zejména na hladkém povrchu.
R Opatrně pokračujte v jízdě.
R Nechte brzdový systém ihned zkontrolovat

v kvali kovaném odborném servisu.

Pokud svítí červená kontrolka Û ve stavové
části sdruženého přístroje, dodržujte tyto pokyny:
R Brzdový systém přívěsu/návěsu má poruchu

nebo je přívěs/návěs automaticky brzděn.
R Mohou se změnit jízdní a brzdné vlastnosti

vozidla.
R Dodržujte pokyny v samostatném návodu

k obsluze od výrobce přívěsu/návěsu.
R Opatrně zabrzděte vozidlo a odstavte jej s

ohledem na bezpečnost silničního provozu.
R Zatáhněte parkovací brzdu.
R Informujte kvali kovaný servis.

ABS (proABS (protiblokovtiblokovací systací systém brém brzd)zd)

FFunkce systunkce systému ABSému ABS
Systém ABS reguluje brzdný tlak tak, aby se kola
při brzdění nezablokovala. To udržuje řiditelnost
Vašeho vozidla během brzdění.
% VVozidla s připojitozidla s připojitelným pohonem všecelným pohonem všech kh kolol

(V(VG 3000):G 3000): při jízdě v terénu vždy vypněte
ABS.

KKontrontrola ukola ukazatazatelů ABSelů ABS

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí smyku při poruše
systému ABS

Dojde-li k poruše systému ABS, mohou se při
brzdění zablokovat kola.
# Opatrně pokračujte v jízdě.
# Nechte systém ABS neprodleně zkontro-

lovat v kvali kovaném servisu.

V následujících případech není zajištěna funkce
ochrany proti zablokování:
R Po zapnutí vozidla ve stavové části sdruženého

přístroje nedojde k žádnému zobrazení kon-
trolky !.
R Zobrazení stále svítí tři sekundy po zapnutí

vozidla.
R Zobrazení svítí po rozjezdu vozidla.

BrBrzdění s oczdění s ochrhranou proanou proti zablokovti zablokováníání

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
zablokování brzd

Kola přívěsu/návěsu se mohou během brzdění
zablokovat a jízdní souprava může být nesta-
bilní, pokud
R přívěs/návěs nemá ABS
R ABS přívěsu/návěsu má výpadek
R ABS má kompletní výpadek

Můžete přitom ztratit nad jízdní soupravou kon-
trolu a způsobit nehodu.
# Upravte vždy provozní režim dle aktuál-

ního stavu vozovky a dle povětrnostních
podmínek a dodržujte dostatečnou bez-
pečnostní vzdálenost.

# Vyhýbejte se maximálnímu brzdění –
vyjma nouzových situací.

# Při daném způsobu jízdy mějte vždy na
paměti, že aktivní asistenční systémy
řidiče mohou kdykoliv nečekaně zasáh-
nout do brzdění.

% Kola přívěsu nebo návěsu se mohou při
brzdění zablokovat také při aktivním asistentu
regulace stability.

Při vypnutém systému ABS nebo při poruše v
brzdové soustavě vozidla se vypne systém Active
Brake Assist.
# Při zásahu systPři zásahu systému ABS:ému ABS: stále sešlapujte

brzdový pedál, dokud brzdná situace nepo-
mine.
Během zásahu systému ABS se vypne odlehčo-
vací brzda. Kontrolka Ã na sdruženém pří-
stroji nadále svítí.

# Při maximálním brPři maximálním brzdění:zdění: silně sešlápněte
brzdový pedál.
Za určitých předpokladů se automaticky
zapnou varovná směrová světla.
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Pokud chcete tažné vozidlo provozovat s přívěsem
nebo návěsem s ABS nebo s elektronickým brzdo-
vým systémem:
# Spojovací kabel připojte do zásuvky ABS/BS

nebo připojte konektor ABS (/ Strana 266).

Pokud chcete jet s tahačem bez návěsu nebo s
návěsem bez systému ABS:
# Spojovací kabel zapojte do prázdné zásuvky.

VVypnutí a zapnutí ABSypnutí a zapnutí ABS

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí smyku při vypnutém
systému ABS

Při vypnutém systému ABS se mohou při
brzdění zablokovat kola.
# Na silnicích a na pevném povrchu vždy

nechte zapnutý systém ABS.

Při vypnutém ABS se může v terénu a na nezpevně-
ných komunikacích zkrátit brzdná dráha, např. na
měkkém povrchu.
Můžete vypnout pouze ABS tažného vozidla.

# Stiskněte tlačítko q nahoře.
Pokud se rozsvítí kontrolka ! na sdruženém
přístroji, je ABS vypnutý.

FFunkce Bunkce BAS (brAS (brzdozdový asistvý asistenční systenční systém)ém)

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli poruše
v BAS (brzdovém asistenčním systému)

Při poruše BAS se může v situacích nouzového
brzdění prodloužit brzdná dráha.
# V situacích nouzového brzdění sešláp-

něte brzdový pedál maximální silou. ABS
přitom zabraňuje zablokování kol.

Brzdový asistent Vás podporuje v situacích nouzo-
vého brzdění. Pokud rychle sešlápnete brzdový
pedál, zvýší brzdový asistent brzdný tlak brzdy,
čímž umožní zkrácení brzdné dráhy.
Silně sešlápněte brzdový pedál, dokud situace nou-
zového brzdění nepomine.
Pokud brzdový pedál uvolníte, bude brzda opět fun-
govat jako obvykle. BAS je deaktivovaný.

elektrelektronickonická parková parkovací brací brzda.zda.

PPokynokyny k elektry k elektronickonické parkové parkovací brací brzdězdě

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Riziko nehody a poranění v pří-
padě dětí bez dozoru ve vozidle

Když necháte děti ve vozidle bez dozoru,
mohou zejména
R otevřít dveře a tím ohrozit jiné osoby nebo

účastníky silničního provozu
R vystoupit a být zachyceny projíždějícími

vozidly
R ovládat výbavu vozidla a např. se přivřít

Kromě toho mohou děti rozjet vozidlo tím, že
např.:
R odbrzdí parkovací brzdu
R změní polohu převodovky
R nastartují vozidlo

# Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez
dozoru.

# Při opuštění vozidla si vezměte klíček
vždy s sebou a vozidlo zamkněte.

# Uchovávejte klíček mimo dosah dětí.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody ve stoupá-
ních a v klesáních

Ve stoupáních nebo v klesáních nemusí parko-
vací brzda postačovat pro zajištění vozidla.
Vozidlo s přívěsem/návěsem nebo naložené
vozidlo se může rozjet.
# V kontrolní poloze zkontrolujte, zda pro

udržení kompletního vozidla v zastave-
ném stavu postačí samotná parkovací
brzda.

# Vždy zajistěte tažné vozidlo a přívěs/
návěs parkovací brzdou a navíc podklá-
dacími klíny.
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V kontrolní poloze bude vozidlo nebo jízdní sou-
prava udržována pouze pomocí pružinového brzdo-
vého válce tažného vozidla.

PPoužití elektroužití elektronickonické parkové parkovací brací brzdyzdy

Elektronická parkovací brzda (příklad)
1 Páka ! elektronické parkovací brzdy
2 Tlačítko ! elektronické parkovací brzdy

% Pokud je vozidlo vybaveno Trailer Stability
Assist (TSA), je vedle tlačítka ! tlačítko
ß pro tuto funkci (/ Strana 237).

Podle výbavy je možné provedení páky s elektro-
nickou nezávislou brzdou.
Pokud je na páce1 znázorněn symbolà:
# Dodržujte pokyny v kapitole Elektronická nezá-

vislá brzda (/ Strana 192).

Manuální zapnutí elektrManuální zapnutí elektronickonické parkové parkovací brací brzdyzdy
Předpoklady:
R Vozidlo stojí.

# Stiskněte tlačítko !.
nebo
# Zatáhněte páku1 přes bod zajištění.

Parkovací brzda bude zabrzděna.
Kontrolka tlačítka ! se rozsvítí červeně.
Kontrolka ! ve sdruženém přístroji se roz-
svítí červeně.

Manuální uvManuální uvolnění elektrolnění elektronickonické parkové parkovací brací brzdyzdy
Předpoklady:
R Vozidlo je zapnuté.
R Tlak v brzdovém okruhu 1 a 2 je dostatečně

vysoký.

# Sešlápněte brzdový pedál nebo pedál akcele-
race.

# Stiskněte tlačítko !.
Parkovací brzda se uvolní.
Kontrolka tlačítka ! zhasne.
Kontrolka ! na sdruženém přístroji zhasne.

AAututomatickomatické zabré zabrzdění elektrzdění elektronickonické parkové parkovacíací
brbrzdyzdy
Předpoklady:
R Vozidlo stojí.
R Vozidlo je zapnuté.

# Vypněte vozidlo.
nebo
# Otevřete dveře řidiče.

Parkovací brzda se zabrzdí automaticky.
Kontrolka tlačítka ! se rozsvítí červeně.
Kontrolka ! ve sdruženém přístroji se roz-
svítí červeně.

AAututomatickomatické uvé uvolnění elektrolnění elektronickonické parkové parkovací brací brzdyzdy
Předpoklady:
R Vozidlo je zapnuté.
R Tlak v brzdovém okruhu 1 a 2 je dostatečně

vysoký.
R Dveře jsou zavřené.

# Změňte polohu převodovky z i na h nebo
k.
Funkce HOLD elektronického brzdového
systému se aktivuje.
Ve sdruženém přístroji se objeví kontrolka
ë.
Vozidlo bude udržováno v zastaveném stavu
provozní brzdou.
Parkovací brzda se uvolní.

# Sešlápněte pedál akcelerace.
Funkce HOLD elektronického brzdového
systému se deaktivuje.
Vozidlo se rozjede.
Kontrolka ë na sdruženém přístroji zhasne.

KKontrontrola parkovola parkovací brací brzdy (kzdy (kontrontrolní poloha)olní poloha)
Předpoklady:
R Tlak v brzdovém okruhu 1 a 2 je dostatečně

vysoký.
R Parkovací brzda je zabrzděna.
R Páka1 se nachází ve výchozí poloze.
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# Zatáhněte páku1 přes bod zajištění a
podržte ji.
Aktivuje se kontrolní poloha parkovací brzdy.
Ve sdruženém přístroji se zobrazí hlášení na
displeji Kontrolní poloha je aktivní.

% Během kontroly je jízdní souprava udržována v
zastaveném stavu pouze silou pružinových
válců tažného vozidla. Brzda přívěsu nebo
návěsu je uvolněná.

PPomocné bromocné brzdění elektrzdění elektronickonickou parkovou parkovací brací brzdouzdou
Předpoklady:
R Parkovací brzda je uvolněna.

# Zatáhněte páku1 podle požadované intenzity
pomocného brzdění maximálně do bodu zaji-
štění.
Parkovací brzda brzdí vozidlo v závislosti na
poloze páky.
Při tlaku v pružinovém brzdovém válci nižším
než 6,5 baru se rozsvítí kontrolka ! na
sdruženém přístroji.

AktivAktivace serace servisního rvisního režimu elektrežimu elektronickonické parkové parkovacíací
brbrzdyzdy
Pokud aktivujete servisní režim elektronické parko-
vací brzdy, deaktivují se všechny automatické
funkce parkovací brzdy.
Aby nedošlo k automatickému zabrzdění elektro-
nické parkovací brzdy při odtažení, aktivujte
servisní režim a vozidlo odtahujte se zvednutou
přední nápravou.
# Stiskněte tlačítko ! a podržte jej stisknuté.
# Vypněte vozidlo.

Aktivuje se servisní režim elektronické parko-
vací brzdy.
Sdružený přístroj zobrazí příslušné hlášení na
displeji.

Pokud při aktivovaném servisním režimu pojedete
rychleji než 30 km/h, servisní režim se deaktivuje.

ElektrElektrickická nezáá nezávislá brvislá brzdazda

PPokynokyny k elektry k elektronickonické nezáé nezávislé brvislé brzdězdě
Nezávislou brzdu přípojného vozidla můžete použí-
vat nezávisle na provozní a parkovací brzdě
tažného vozidla. Nezávislá brzda přípojného vozidla
brzdí pouze kola přívěsu/návěsu. V klesáních
můžete pomocí zatažení páky nezávislé brzdy pří-
pojného vozidla provádět přiměřená brzdění. Díky
tomu můžete zamezit vybočení jízdní soupravy. Při
nedostatečné účinnosti nezávislé brzdy přípojného

vozidla snižte rychlost pomocí provozní nebo
odlehčovací brzdy.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při nespráv-
ném použití nezávislé brzdy

Pokud použijete nezávislou brzdu nesprávně,
např. jako náhradu za odlehčovací brzdu, může
se brzda přívěsu‑/návěsu přehřát nebo zablo-
kovat. Vozidlo už poté nebude bezpečné z hle-
diska vlastního provozu‑ a silničního provozu.
# Používejte nezávislou brzdu pouze pro

krátkodobá přiměřená brzdění.

Páka elektronické nezávislé brzdy přípojného vozi-
dla

% Podle výbavy je možné provedení páky s
pomocnou brzdnou funkcí elektronické parko-
vací brzdy. V tomto případě je na páce1 zná-
zorněn symbol !. Dodržujte pokyny v kapi-
tole „Elektronická parkovací brzda“
(/ Strana 190).

ZastáZastávkovvková brá brzdazda

PPokynokyny k zastáy k zastávkovvkové bré brzdězdě

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při příliš
nízkém brzdném tlaku zastávkové brzdy

Pokud zajistíte vozidlo proti rozjetí zastávkovou
brzdou, může být brzdný tlak příliš nízký.
Kvůli tomu se může vozidlo rozjet také při akti-
vované zastávkové brzdě.
# Při zapnuté zastávkové brzdě nikdy

neopouštějte sedadlo řidiče a buďte při-
praveni brzdit.
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# Při rozjetí vozidla navíc brzděte provozní
brzdou.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnuté
zastávkové brzdě v zimě

Pokud při zimních podmínkách na vozovce a
zapnuté zastávkové brzdě brzdíte, mohou se
kola krátce před zastavením zablokovat. Kola
zůstanou zablokována, přestože následně
sejmete nohu z brzdového pedálu.
Kvůli tomu může vozidlo dostat smyk nebo
odklouznout, např. ve stoupáních nebo v klesá-
ních.
# Nikdy nezapínejte zastávkovou brzdu při

zimních podmínkách na vozovce.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při neaktivo-
vané zastávkové brzdě

Pokud nezastavíte vozidlo provozní brzdou,
např. při setrvačné jízdě, zastávková brzda se
neaktivuje. Vozidlo se může rozjet.
# Pro aktivaci zastávkové brzdy vždy vozi-

dlo zabrzděte provozní brzdou až do
zastavení.

Zastávková brzda má v porovnání s parkovací
brzdou nižší spotřebu stlačeného vzduchu. Pokud
se často rozjíždíte a krátkodobě zastavujete, použí-
vejte zastávkovou brzdu, např. při režimu svozu
odpadu. Zastávková brzda nenahrazuje provozní
brzdu ani parkovací brzdu. Informace k odstavení
najdete v části „Zastavení a odstavení“
(/ Strana 188).
Je-li zastávková brzda odbrzděna, zhasne kontrolka
x ve stavové části.
Když vozidlo vypnete při zapnuté zastávkové brzdě,
zůstává zastávková brzda zapnuta.
VVozidla s autozidla s automatizovomatizovanou převanou převodoodovkvkou:ou: pokud
zapnete zastávkovou brzdu, režim plazivé rychlosti
se automaticky deaktivuje. Informace k režimu pla-
zivé rychlosti naleznete v oddílu „automatizovaná
převodovka“ (/ Strana 199).

Zapnutí a vypnutí zastáZapnutí a vypnutí zastávkovvkové bré brzdyzdy

ZapnutíZapnutí

Spínač zastávkové brzdy (příklad)

# Stiskněte spínač x dole.
Kontrolka x ve stavové části se rozsvítí.

VVypnutíypnutí
# Stiskněte spínač ¿/x nahoře a dejte

ho do středové polohy.
Kontrolka x ve stavové části zhasne.

PPoužití asistoužití asistententa pra pro ro rozjezd do stozjezd do stoupáníoupání

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnu-
tém asistentu rozjezdu do stoupání v zimě

Pokud při zimních podmínkách na vozovce a
zapnutém asistentu rozjezdu do stoupání
brzdíte, mohou se kola krátce před zastavením
zablokovat. Kola zůstanou zablokována, přes-
tože následně sejmete nohu z brzdového
pedálu. Kvůli tomu může vozidlo dostat smyk
nebo odklouznout, např. ve stoupáních nebo v
klesáních.
# Nikdy nezapínejte asistent rozjezdu do

stoupání při zimních podmínkách na
vozovce.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při neaktivo-
vaném asistentu rozjezdu do stoupání

Pokud nezastavíte vozidlo provozní brzdou,
např. při setrvačné jízdě, asistent rozjezdu do
stoupání se neaktivuje. Vozidlo se může rozjet.
# Pro aktivaci asistenta rozjezdu do stou-

pání vždy vozidlo zabrzděte provozní
brzdou až do zastavení.
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Asistent pro rozjezd do stoupání Vám pomáhá při
rozjezdu při stoupání nebo klesání. Asistent pro
rozjezd do stoupání zabraňuje rozjetí vozidla. Umo-
žní tak kontrolovaný rozjezd.
# Zapnutí:Zapnutí: stiskněte spínač ¿ nahoře.
# VVypnutí:ypnutí: stiskněte spínač ¿ dole.

Pokud při zapnutém asistentu pro rozjezd do stou-
pání sešlápnete u stojícího vozidla brzdový pedál,
rozsvítí se kontrolka ¿ na sdruženém přístroji.
Pokud uvolníte brzdový pedál, vozidlo setrvá po
dobu dvou sekund v zastaveném stavu pro umo-
žnění kontrolovaného rozjezdu.
% Jednu sekundu před uvolněním brzdy asisten-

tem pro rozjezd do stoupání zazní výstražný
tón.

VVozidla s manuální převozidla s manuální převodoodovkvkou:ou: pokud nesešláp-
nete brzdový pedál u stojícího vozidla a při zapnu-
tém asistentu pro rozjezd do stoupání, zazní
výstražný tón. Asistent pro rozjezd do stoupání je
uvolněný a kontrolka ¿ na sdruženém přístroji
zhasne. Pokud při zapnutém asistentu pro rozjezd
do stoupání zabrzdíte Vaše vozidlo až do zastavení,
je asistent rozjezdu do stoupání aktivní a svítí kon-
trolka ¿ na sdruženém přístroji. Pokud
následně zabrzdíte parkovací brzdu, asistent pro
rozjezd do stoupání se deaktivuje a kontrolka
¿ na sdruženém přístroji zhasne. Vozidlo bude
následně udržováno v zastaveném stavu parkovací
brzdou. Po uvolnění parkovací brzdy už asistent
pro rozjezd do stoupání není aktivní. Pokud sešláp-
nete brzdový pedál, zůstane asistent pro rozjezd
do stoupání po uvolnění parkovací brzdy aktivní.
Pokud sešlápnete pedál akcelerace a vozidlo se
rozjede, asistent pro rozjezd do stoupání se auto-
maticky uvolní. Kontrolka ¿ ve sdruženém pří-
stroji zhasne.

Asistent pro rozjezd do stoupání zůstává zapnutý i
po zastavení nebo po vypnutí vozidla při jízdě vpřed
i při zpátečce.
VVozidla s autozidla s automatizovomatizovanou manuální převanou manuální převodoodovkvkou:ou:
pokud je aktivní režim plazivé rychlosti, asistent
pro rozjezd do stoupání se automaticky uvolní po
uvolnění provozní brzdy při rozjezdu plazivou
rychlostí. Pokud režim plazivé rychlosti dosáhne
svých provozních mezí, bude automaticky přeru-
šen. Sdružený přístroj zobrazuje hlášení na displeji
Režim plazení přerušen. Zazní výstražný tón a
řízení převodovky vypne spojku. V takovém případě
sešlápněte brzdový pedál pro zastavení nebo pedál
akcelerace pro opětovný rozjezd.
Pokud v klidovém stavu vozidla a zapnutém asi-
stentu pro rozjezd do stoupání nesešlápnete
brzdový pedál, zazní výstražný tón. Asistent pro
rozjezd do stoupání je uvolněný a kontrolka
¿ na sdruženém přístroji zhasne.

PPoužití funkce HOLDoužití funkce HOLD

PředpokladyPředpoklady
R Vozidlo stojí a je nastartované.
R Elektronická parkovací brzda je uvolněná.
R Převodovka je v poloze i nebo je vypnutá

spojka.

Funkce HOLD udržuje vozidlo v zastaveném stavu,
aniž byste museli mít trvale sešlápnutou brzdu,
např. při rozjezdu v kopci nebo při čekání násled-
kem dopravního provozu.
Funkci HOLD nepoužívejte v terénu, v prudkém kle-
sání nebo v prudkých stoupáních na kluzkém nebo
nezpevněném povrchu. Funkce HOLD nemusí za
určitých okolností v tomto případě vozidlo udržet.
Funkce HOLD je pouze pomocný prostředek. Za
zajištění vozidla proti nežádoucímu rozjetí vždy
odpovídá řidič.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnuté
funkci HOLD a opuštění sedadla řidiče

Pokud bude vozidlo brzděno pouze funkcí
HOLD, může se rozjet v následujících situa-
cích:
R Pokud dojde k poruše systému nebo napá-

jení.
R Pokud dojde k vypnutí funkce HOLD

sešlápnutím pedálu akcelerace,
např.někým z cestujících ve vozidle.
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# Zajistěte vozidlo proti rozjetí parkovací
brzdou.

# AktivAktivace funkce HOLD:ace funkce HOLD: sešlápněte brzdový
pedál a po krátké době jej plynule ještě více
sešlápněte.
Na sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka
ë.

# Uvolněte brzdový pedál.
% Pokud se na sdruženém přístroji místo kon-

trolky ë zobrazí kontrolka asistenta pro
rozjezd do stoupání ¿, dodržujte pokyny v
části „Asistent pro rozjezd do stoupání“
(/ Strana 193).

Pokud bylo vozidlo zabrzděno asistentem udržování
odstupu až do zastavení, funkce HOLD se neakti-
vuje.
Funkce HOLD se deaktivuje a kontrolka ë
zhasne v následujících případech:
R Sešlápnete pedál akcelerace při sepnuté

spojce a zařazeném převodovém stupni.
R Elektronická parkovací brzda je zabrzděna.
R Vozidlo je vypnuté.
R Systém má poruchu.
R Napájení je příliš nízké.

% VVozidla s autozidla s automatizovomatizovanou manuální převanou manuální převodov-odov-
kkou:ou: po deaktivaci funkce HOLD neproběhne
automatický rozjezd plazivou rychlostí při akti-
vovaném režimu plazivé rychlosti
(/ Strana 199).

OdlehčovOdlehčovací brací brzdazda

PPokynokyny k odlehčovy k odlehčovací brací brzdězdě

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí smyku‑ a nehody při
použití odlehčovací brzdy na kluzké
vozovce

Pokud na kluzké vozovce pro zvýšení brzdného
účinku motoru zapnete odlehčovací brzdu nebo
zařadíte nižší převodový stupeň, mohou hnací
kola ztratit přilnavost.
# Na kluzké vozovce pro zvýšení brzdného

účinku motoru nezapínejte odlehčovací
brzdu a neřaďte nižší převodový stupeň
pro zvýšení brzdného účinku motoru.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Při poruše retardéru hrozí
nebezpečí smyku a nehody

Pokud retardér nebo ovládání retardéru nefun-
guje, může se změnit chování vozidla a brzdné
chování.
Vozidlo může nekontrolovatelně brzdit. Kola se
mohou zablokovat a tím ztratit přilnavost. Vozi-
dlo může jít do smyku.
Během předjíždění může být zrychlení vozidla
menší než požadované. Předjíždění trvá déle a
může dojít k nutnosti jeho přerušení.
# Jezděte se zvláštní opatrností nebo vozi-

dlo vyřaďte z provozu.
# Okamžitě nechte zkontrolovat retardér v

kvali kovaném servisu a nechte jej opra-
vit.

# Vždy sledujte výstražné kontrolky a
zprávy na displeji a postupujte podle
popsaných nápravných opatření.

Při jízdě v dlouhých úsecích klesání můžete opti-
málně využít brzdný účinek motoru, pokud budete
dodržovat následující pokyny:
R Použijte odlehčovací brzdu.
R Včas zařaďte nižší převodový stupeň.

MotMotorovorová brá brzdazda
Na otáčkoměru sledujte oblast působnosti moto-
rové brzdy (/ Strana 110). Jsou-li venkovní
teploty velmi nízké, motorová brzda je po startu
vozidla neúčinná nebo jen částečně účinná.

RetRetarardérdér
Pokud na sdruženém přístroji bliká kontrolka Ã,
je brzdný výkon retardéru snížený. Včas zařaďte
nižší převodový stupeň kvůli zvýšení účinnosti
motorové brzdy a chladicího výkonu motoru.

Zapnutí a vypnutí odlehčovZapnutí a vypnutí odlehčovací brací brzdyzdy
Pokud je odlehčovací brzda vypnutá a kontrolka
Ã na sdruženém přístroji nezhasne, nechte
odlehčovací brzdu zkontrolovat v kvali kovaném
servisu.

Režim jízdy 195195



Multifunkční páčka (příklad)

Vozidla BlueTec® bez retardéru jsou vybavena
třemi brzdnými stupni (1 – 3) a vozidla bez
dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTEC®

dvěma brzdnými stupni (1– 2).
Je-li vozidlo zapnuté a kontrolka Ã ve sdruže-
ném přístroji bliká, není multifunkční páčka v
poloze g.
# Zapnutí:Zapnutí: zatáhněte multifunkční páčku do

požadovaného brzdného stupně.
Kontrolka Ã na sdruženém přístroji se roz-
svítí.

# VVypnutí:ypnutí: zatlačte multifunkční páčku do polohy
g.
Kontrolka Ã ve sdruženém přístroji zhasne.

Manuální převManuální převodoodovkavka
UUpozorpozornění k manuální převnění k manuální převodovodovcece

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při příliš
nízkém tlaku

Při ztrátě tlaku nebo příliš nízkém zásobním
tlaku v převodovkovém/spojkovém okruhu již
nemůžete řadit.
# Neuvádějte vozidla do pohybu nebo

ihned zastavte s ohledem na dopravní
situaci.

# Zajistěte vozidlo parkovací brzdou proti
rozjetí.

# Neprodleně kontaktujte kvali kovaný
servis kvůli opravě vzduchotlakého zaří-
zení.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození převodovky,
motoru nebo spojky zařazením zpátečky
během jízdy

Dbejte následujících upozornění:
# Nejezděte s příliš nízkými nebo příliš

vysokými otáčkami motoru.
# Zařaďte zpátečku pouze při volnoběžných

otáčkách a u stojícího vozidla.
# Při procesu řazení dbejte na to, aby se

otáčky motoru nezvýšily do červené
nebezpečné zóny otáčkoměru.

# Po ukončení procesu řazení uvolněte
řadicí páku. Neopírejte svou ruku nebo
paži o řadicí páku.

# Pokud při řazení nižšího převodového
stupně zazní výstražný tón, jsou překro-
čeny maximální přípustné otáčky motoru.
Nezařaďte nižší převodový stupeň, nýbrž
vyšší převodový stupeň. Podpora řadicí
síly je vypnuta za účelem ochrany syn-
chronizace převodovky. Tak je k řazení
potřebná větší síla.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození převodovky změ-
nou rozsahu řazení

Pokud změníte rozsah řazení z rychlé na poma-
lou skupinu při vysoké rychlosti, může dojít k
poškození převodovky.
Při změně musí být dodrženy následující
rychlostní limity:
# Při jízdě na terénní převodový stupeň roz-

dělovací převodovky nejeďte při změně
rychleji než 20 km/h.

# Při jízdě na silniční převod nebo u vozidel
bez rozdělovací převodovky nejeďte
rychleji než 25 km/h.

Za účelem podpory co nejúspornějšího způsobu
jízdy s ohledem na spotřebu paliva se na displeji na
sdruženém přístroji zobrazí doporučení řazení v
podobě šipky. Řaďte převodové stupně podle
doporučení řazení nahoru Z nebo dolů Æ.
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AAututomatizovomatizovaná převaná převodoodovkavka
FFunkce multifunkční páčky a ukunkce multifunkční páčky a ukazatazatele převele převodo-odo-
vvého sého stupnětupně

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při příliš
nízkém tlaku

Při ztrátě tlaku nebo příliš nízkém zásobním
tlaku v převodovkovém/spojkovém okruhu již
nemůžete řadit.
# Neuvádějte vozidla do pohybu nebo

ihned zastavte s ohledem na dopravní
situaci.

# Zajistěte vozidlo parkovací brzdou proti
rozjetí.

# Neprodleně kontaktujte kvali kovaný
servis kvůli opravě vzduchotlakého zaří-
zení.

Vozidlo disponuje zapínatelným režimem plazivé
rychlosti. Vozidlo se při aktivovaném režimu plazivé
rychlosti po odbrzdění provozní brzdy automaticky
rozjede a pojíždí ve volnoběžných otáčkách.
Mercedes PowerShi má osm, dvanáct nebo
šestnáct převodových stupňů pro jízdu vpřed a dvě
nebo čtyři stupně pro couvání.
Řízení převodovky řídí v jízdním režimu ovládání
spojky a převodovky, např. v následujících přípa-
dech:
R při rozjezdu
R při manévrování
R při změně převodového stupně
R při zastavení

Multifunkční páčkaMultifunkční páčka

1 Volba směru jízdy (/ Strana 201):
h Jízda vpřed
i Poloha neutrálu
k Jízda vzad

2 Volba jízdního programu (/ Strana 199):

dAutomatický jízdní program se speci ckým
programem řazení pro jízdní situaci a vozidlo
p Manuální jízdní program

3 ± Manuální řazení dolů při automatickém
(/ Strana 202)/manuálním(/ Strana 203)
jízdním programu

4 q Manuální řazení nahoru při automatickém
(/ Strana 202)/manuálním(/ Strana 203)
jízdním programu

UkUkazatazatel převel převodovodového sého stupnětupně

1 Směr jízdy a/nebo zařazený převodový stupeň
2 Doporučení řazení (nahoru Z/dolů ¬) nebo

předvolený převodový stupeň (blikající)
3 Jízdní program

Možná zobrMožná zobrazení (příklad):azení (příklad):

1–16 1. až 16. převodový
stupeň

N Poloha neutrálu

N1 Pomalá skupina půlení

N2 Rychlá skupina půlení

E Poloha neutrálu v
režimu EcoRoll

R1–R4 1. až 4. zpátečka

A Automatický jízdní pro-
gram
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A economy
A power
A fleet
A offroad
A municip
A economy+
A heavy
A fire–sv

Automatický jízdní pro-
gram se speci ckým
programem řazení pro
jízdní situaci a vozidlo

M Manuální jízdní pro-
gram

Jízdní prJízdní progrogramamy a jízdní funkcey a jízdní funkce

FFunkce autunkce automatickomatického a manuálního jízdního prého a manuálního jízdního pro-o-
grgramuamu

AAututomaticomatický jízdní prký jízdní progrogramam
Režim EcoRoll a režim plazivé můžete jako jízdní
program zapnout nebo vypnout přes okno menu
Systémy v menu Nastaveníä (/ Strana 125).
U vozidel bez kapalinové spojky a s programem
řazení o ro roadoad zapnete nebo vypnete speciální
režim plazivé rychlosti pro jízdy v terénu tlačítkem
í (/ Strana 200).

AAututomaticomatický jízdní prký jízdní progrogram s pram s progrogramem řazeníamem řazení
speci cspeci ckýmkým podle způsobu jízdypodle způsobu jízdy
Podle provedení převodovky a programování je
program řazení nastaven pro následující funkce:
R dynamický jízdní režim ve vyšších otáčkách

orientovaný na výkon – popowwerer
R úsporný jízdní režim s ohledem na spotřebu

paliva – economeconomyy
R jízdní režim v nenáročném terénu a na staveni-

štích ve vyšších otáčkách orientovaný na výkon
– o ro roadoad
R dynamický jízdní režim ve vyšších otáčkách a

při vyšší celkové hmotnosti soupravy oriento-
vaný na výkon – heaheavyvy
R režim vozového parku – eeteet
R režim pro vozidla svozu odpadu – municipmunicip
R dynamický jízdní režim s optimálním zrychle-

ním pro výjezdy požárních vozidel v rámci
zásahu a poplachu – rre-sve-sv

Při programech řazení popowwerer,, o ro road,oad, heaheavyvy a rre-e-
svsv řadí automatický režim na další převodový stu-
peň až při vyšších otáčkách.

Při programu řazení o ro roadoad je režim plazivé
rychlosti pro jízdu po silnici automaticky vypnutý.
U vozidel bez kapalinové spojky můžete zapnout
speciální režim plazivé rychlosti pro jízdy v terénu
tlačítkem í (/ Strana 200).
Režim plazivé rychlosti můžete vypnout a zapnout
přes okno menu Systémy v menu Nastaveníä
(/ Strana 125).
Pokud v programu řazení heaheavyvy sešlápnete pedál
akcelerace přes bod zvýšení odporu (kickdown) a
podržíte ho, nezařadí převodovka automaticky vyšší
převodový stupeň.
Program řazení economy má následující vlastnosti:
R Režim EcoRoll je vždy zapnutý.
R Nastavitelná rychlost v tempomatu je omezena

na 85 km/h.

Program řazení eet má následující vlastnosti:
R Režim EcoRoll je vždy zapnutý.
R Maximální rychlost je omezena na cca

85 km/h.
R Automatický jízdní program je vždy aktivní,

kromě převodových stupňů jedna až šest a u
zpátečky.

Program řazení municip má následující vlastnosti:
R Režim EcoRoll je deaktivován.
R Režim plazivé rychlosti je deaktivován.
R Akustické varování při přetížení spojky je deak-

tivováno.

Program řazení economy+ má následující vlast-
nosti:
R Režim EcoRoll je vždy zapnutý.
R Nastavitelná rychlost v tempomatu je omezena

na 82 km/h.

Manuální jízdní prManuální jízdní progrogramam
V manuálním jízdním programu sami řadíte. Na dis-
pleji sdruženého přístroje se zobrazuje doporučení
řazení.
V obzvláště náročných jízdních situacích přepněte
do manuálního jízdního programu. Díky tomu
můžete zamezit nežádoucím přerušením trakční
síly, která se mohou vyskytovat při automatickém
řazení.

198198 Režim jízdy



VVolba jízdního prolba jízdního progrogramuamu

U vozidel s programem řazení eeteet lze manuální
jízdní program aktivovat pouze do 6. převodového
stupně (u 12stupňové převodovky). Nelze volit
mezi programy řazení.
Po nastartování vozidla je vždy zapnutý jízdní pro-
gram economeconomyy/economeconomy+y+. U vozidel s programem
řazení rre–sve–sv je to vždy jízdní program A fire–sv. U
vozidel s programem řazení eeteet je to vždy jízdní
program A fleet. U vozidel s programy řazení
O rO road,oad, MunicipalMunicipal nebo HeaHeavyvy je po nastartování
vozidla vždy aktivní naposledy zvolený aktivní pro-
gram.
Po kontrole zobrazení se na displeji zobrazí A nebo
např. A economy a N nebo N 1.
Jízdní program lze kdykoli přepnout.
# Zapnutí manuálního jízdního prZapnutí manuálního jízdního progrogramu:amu: stisk-

něte dlouze tlačítko o1.
Na displeji se zobrazí manuální jízdní program
M, zařazený převodový stupeň a doporučení
řazení.

# Zapnutí autZapnutí automatickomatického prého progrogramu:amu: stiskněte
krátce tlačítko o1.
Na displeji se zobrazí automatický jízdní pro-
gram A, zařazený a předvolený převodový stu-
peň.

# Přepnutí autPřepnutí automatickomatického prého progrogramu řazení:amu řazení: stisk-
něte krátce tlačítko o1.
Pokud se na displeji zobrazí A, je zapnutý stan-
dardní program řazení. Pokud se na displeji
zobrazí např. A economy nebo A power, je
zapnutý program řazení speci cký pro způsob
jízdy.
Pokud řízení převodovky v programu řazení
A power déle než deset minut nerozpozná
žádný vyšší požadavek výkonu, přepne řízení

převodovky automaticky na standardní pro-
gram řazení s nižší spotřebou.

FFunkce runkce režimu EcoRežimu EcoRoll a roll a režimu plazivežimu plazivé rycé rychloshlostiti

RRežim EcoRežim EcoRolloll
Při programech řazení popowwerer, hea, heavyvy, municip,, municip,
o ro roadoad a rre–sve–sv je režim EcoRoll vždy vypnutý a
nelze jej zapnout. Při standardním jízdním pro-
gramu A a v ostatních programech řazení je režim
EcoRoll po nastartování vozidla vždy zapnutý.
Režim EcoRoll můžete při standardním jízdním pro-
gramu A vypnout a zapnout přes okno menu
Systémy v menu Nastaveníä (/ Strana 125).
% Při programech řazení economeconomyy a eeteet nemů-

žete režim EcoRoll vypnout.
Režim EcoRoll je účinný od rychlosti cca 35 km/h.
% Při zapnutém režimu EcoRoll může v určitých

jízdních situacích, např. v klesáních s mírnými
zatáčkami, docházet ke zvýšenému silovému
působení na multifunkční volant. Provozní ani
dopravní bezpečnost tím není ohrožena.

RRežim plazivežim plazivé rycé rychloshlostiti
Režim plazivé rychlosti umožňuje samovolnou jízdu
vozidla plazivou rychlostí s uvolněnou provozní
brzdou a jízdu vozidla na volnoběh při nesešlápnu-
tém pedálu akcelerace. Po pomalém rozjezdu
pojíždí vozidlo dále na volnoběžné otáčky, dokud
nezastavíte vozidlo provozní brzdou nebo není
deaktivovaný nebo ukončený režim plazivé
rychlosti.
Jízda plazivou rychlostí a jízda na volnoběh probí-
hají při všech přípustných převodových stupních
pro rozjezd. Můžete manuálně změnit převodový
stupeň, čímž např. v dopravní koloně upravíte rych-
lost jízdy podle dopravní situace.
Režim plazivé rychlosti bude automaticky deaktivo-
ván v následujících případech:
R Zařadíte u převodovky na déle než cca dvě

sekundy polohu neutrálu i.
R Zapnete jízdní funkci vyhoupání.
R Parkovací brzda bude zabrzděna.
R Asistent udržování odstupu reguluje rychlost.
R Volnoběžné otáčky jsou vyšší než cca

700 ot./min.
R Zasahuje systém Active Brake Assist.
R Hrozí přetížení spojky.
R Nelze zcela provést změnu směru jízdy.
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Při pominutí platnosti všech podmínek se režim
plazivé rychlosti znovu aktivuje přes rozjezd
pomocí pedálu akcelerace.
Pokud režim plazivé rychlosti dosáhne svých pro-
vozních mezí, bude automaticky přerušen.
R Vozidlo se nerozjede, např. kvůli nečekaně

vysokému jízdnímu odporu.
R Kola se začnou protáčet, např. na kluzké

vozovce.
R Jízdní odpor při jízdě plazivou rychlostí a jízdě

při volnoběžných otáčkách překročí určitou
provozní mez.

Při automatickém přerušení režimu plazivé
rychlosti se ve sdruženém přístroji zobrazí hlášení
na displeji Režim plazení přerušen. Zazní výstražný
tón a řízení převodovky otevře spojku. V takovém
případě sešlápněte brzdový pedál pro zastavení
nebo pedál akcelerace pro opětovný rozjezd.
Pokud nesešlápnete brzdový pedál nebo pedál
akcelerace, bude režim plazivé rychlosti deaktivo-
ván. K dispozici bude znovu až po dalším rozjezdu
pomocí pedálu akcelerace.
U vozidel bez poháněné přední nápravy je režim
plazivé rychlosti nastaven pro jízdy po silnici.
Režim plazivé rychlosti pro jízdu po silnici můžete
vypnout a zapnout přes okno menu Systémy v
menu Nastaveníä (/ Strana 125).
Při programu řazení o ro roadoad je režim plazivé
rychlosti pro jízdy po silnici vždy vypnutý. Speciální
režim plazivé rychlosti pro jízdy v terénu můžete
zapnout a vypnout při všech přípustných převodo-
vých stupních pro rozjezd tlačítkem í
(/ Strana 200).
Při standardním jízdním programu A a v ostatních
programech řazení je režim plazivé rychlosti pro
jízdu po silnici po nastartování vozidla vždy
zapnutý.
U vozidel s pohonem všech kol je režim plazivé
rychlosti po nastartování vozidla vždy vypnutý.
Pokud zapnete příslušný režim plazivé rychlosti,
bude aktivován po prvním rozjezdu. Během prvních
operací režimu plazivé rychlosti po aktivaci zatím
není k dispozici maximální točivý moment režimu
plazivé rychlosti.
Pokud přepnete na manuální jízdní program,
zůstane aktivován aktuální režim plazivé rychlosti.
Po dalším přepnutí na automatický jízdní program
bude aktivován režim plazivé rychlosti, přiřazený k
jízdnímu programu a k programu řazení. Případně
bude znovu k dispozici až po dalším rozjezdu
pomocí pedálu akcelerace.

Zapnutí a vypnutí rZapnutí a vypnutí režimu plazivežimu plazivé rycé rychloshlosti (vti (vozidla sozidla s
pohonem všecpohonem všech kh kol)ol)

Speciální režim plazivé rychlosti pro jízdy v terénu
a pro vozidla s pohonem všech kol je po nastarto-
vání vozidla vždy vypnutý. Kontrolka v tlačítku
í svítí.
# Zapnutí:Zapnutí: zařaďte převodový stupeň pro rozjezd.
# Stiskněte tlačítko í dole.

Kontrolka v tlačítku í zhasne.
# Sešlápněte pedál akcelerace a rozjeďte se.

Režim plazivé rychlosti je aktivován.

% Pokud se nerozjedete ihned po stisknutí tla-
čítka, kontrolka v tlačítku í se znovu roz-
svítí. Režim plazivé rychlosti následně zůstane
vypnutý.

# VVypnutí:ypnutí: znovu stiskněte tlačítko í dole.
Kontrolka v tlačítku í se rozsvítí.

V následujících případech dojde k automatickému
vypnutí režimu plazivé rychlosti:
R Bude zařazen převodový stupeň nad přípust-

nými převodovými stupni pro rozjezd.
R Bude zařazena poloha neutrálu.
R Parkovací brzda bude zabrzděna.
R Bude aktivována jízdní funkce vyhoupání.

FFunkce vyhoupáníunkce vyhoupání

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození suché spojky vel-
ice vysokou celkovou hmotností soupravy.

V případě velice vysoké celkové hmotnosti sou-
pravy může dojít v režimu vyprošťování k přetí-
žení a poškození suché spojky.
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# V případě velice vysoké celkové hmot-
nosti soupravy režim vyprošťování nepou-
žívejte.

Pomocí jízdní funkce vyhoupání můžete při všech
přípustných převodových stupních pro rozjezd
vyhoupat vozidlo z terénní prohlubně. Po zapnutí
jízdní funkce vyhoupání přepne řízení převodovky
automaticky na manuální jízdní program. Pokud při
vyhoupání uvolníte pedál akcelerace, suchá spojka
prudce vypne a vozidlo sjede zpět. Pokud pedál
akcelerace znovu sešlápnete, suchá spojka ihned
sepne a vozidlo se rozjede.
Po zařazení převodového stupně pro rozjezd
zapnete nebo vypnete jízdní funkci vyhoupání přes
okno menu Systémy v menu Nastaveníä
(/ Strana 125).
U vozidel s pohonem všech kol zapnete nebo
vypnete jízdní funkci vyhoupání po zařazení převo-
dového stupně pro rozjezd tlačítkem i.
Jízdní funkce vyhoupání se automaticky vypne v
následujících případech:
R Pojedete rychleji než cca 8 km/h.
R Zařadíte převodový stupeň nad přípustnými

převodovými stupni pro rozjezd.
R Vozidla s kapalinovou spojkou: ve sdruženém

přístroji se zobrazí hlášení na displeji Silně
zatížená spojka.

Zapnutí/vypnutí funkce vyhoupání (vZapnutí/vypnutí funkce vyhoupání (vozidla s poho-ozidla s poho-
nem všecnem všech kh kol)ol)

# Stiskněte tlačítko i nahoře.
Pokud se rozsvítí kontrolka v tlačítku i, je
jízdní funkce vyhoupání zapnutá.

PPokynokyny k ry k rozjezdu a zastavozjezdu a zastavení (autení (automatizovomatizovanáaná
převpřevodoodovkvka)a)

Podle převodovky lze zvolit různé převodové stupně
pro rozjezd. U 8stupňové převodovky lze zvolit 1.–
2. převodový stupeň, u 12stupňové převodovky 1.–
6. a u 16stupňové převodovky 1.– 8. převodový
stupeň.
Při silném zatížení spojky se můžete rozjet už
pouze na 1. převodový stupeň. Při programu řazení
municipmunicip a heaheavyvy se můžete rozjet maximálně na 2.
převodový stupeň (/ Strana 128).

RRozjezd a zastavozjezd a zastavení (autení (automatizovomatizovaná převaná převodoodovkvka)a)

RRozjezdozjezd

# Nastartujte vozidlo.
# Otočte volicí spínač směru jízdy do polohy h

(Drive/jízda vpřed)1.
Ve všech jízdních programech řadí řízení převo-
dovky podle naložení vozidla vhodný převodový
stupeň pro rozjezd, který lze manuálně změnit.

# Uvolněte brzdový pedál nebo parkovací brzdu a
sešlápněte pedál akcelerace.
Pro poskytnutí vyššího točivého momentu se v
1. převodovém stupni při plně sešlápnutém
pedálu akcelerace mohou otáčky motoru
během rozjezdu zvýšit na cca 1100 ot./min.
Otáčky motoru se zvyšují automaticky a podle
potřeby při rozjezdu.

Změna převZměna převodovodového sého stupně prtupně pro ro rozjezdozjezd
# Zatáhněte multifunkční páčku krátce nahoru

(řazení nahoru)2 nebo ji krátce zatlačte dolů
(řazení dolů)3.
Řízení převodovky přeřadí o jeden převodový
stupeň nahoru nebo dolů. Při zobrazení zařaze-
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ného převodového stupně na displeji je proces
řazení ukončen.

nebo
# Vozidla s 12/16stupňovou převodovkou: zatáh-

něte multifunkční páčku dlouze nahoru (řazení
nahoru)2 nebo ji dlouze zatlačte dolů (řazení
dolů)3.
Vozidla s 12stupňovou převodovkou: řízení pře-
vodovky přeřadí na 1., 3. nebo 6. převodový
stupeň nahoru nebo dolů. Při zobrazení 1, 3
nebo 6 na displeji je proces řazení ukončen.
Vozidla s 16stupňovou převodovkou: řízení pře-
vodovky přeřadí na 1., 4. nebo 8. převodový
stupeň nahoru nebo dolů. Při zobrazení 1, 4
nebo 8 na displeji je proces řazení ukončen.

% Při uvolnění provozní brzdy po prvním zasta-
vení se vozidlo začne pohybovat plazivou
rychlostí (/ Strana 199).

ZastavZastaveníení
# Sešlápněte brzdový pedál.

Řízení převodovky zařadí podle jízdní situace
dolů a krátce před zastavením vozidla přeřadí
na vhodný převodový stupeň pro rozjezd.
Při opětovném uvolnění provozní brzdy po
zastavení se vozidlo znovu začne pohybovat
plazivou rychlostí.

Řazení polohŘazení polohy neutry neutráluálu
Pokud vozidlo stojí cca devět minut se zařazeným
převodovým stupněm, zazní výstražný tón. Na dis-
pleji se rozbliká N. Po další minutě řízení převo-
dovky automaticky zařadí polohu neutrálu.

Při delším zastavení, např. na semaforu nebo před
vypnutím vozidla, uveďte převodovku do polohy
neutrálu.

# Sešlápněte brzdový pedál nebo zabrzděte
parkovací brzdu.

# Otočte volicí spínač směru jízdy do polohy i
(poloha neutrálu)1.

Jízda v autJízda v automatickomatickém jízdním prém jízdním progrogramuamu

OvOvládání funkce kicládání funkce kickdokdownwn
% Při programech řazení economeconomyy a eeteet je

funkce kickdown omezena.
Funkce kickdown slouží k maximálnímu zrychlení
vozidla.
V případě potřeby, např. v prudkých stoupáních,
lze funkcí kickdown zvýšit výkon pro rozjezd. Při
rozjezdu na 1. převodový stupeň vytváří funkce
kickdown zvýšené rozjezdové otáčky.
# Sešlápněte pedál akcelerace přes bod zvýšení

odporu až na doraz.
Řízení převodovky v případě potřeby zařadí
zpět na nižší převodový stupeň.

# Při dosažení požadované rychlosti uvolněte
mírně pedál akcelerace.
Řízení převodovky opět zařadí nahoru.

ZpomalovZpomalováníání
# Uvolněte pedál akcelerace.
# Sešlápněte brzdový pedál.
nebo
# Použijte odlehčovací brzdu.

Řízení převodovky podle jízdní situace automa-
ticky zařadí dolů.

Manuální vManuální volba převolba převodovodového sého stupnětupně

Jiný převodový stupeň lze zvolit také manuálně.
Funkce automatického režimu se přitom nezmění.
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# Opakovaně zatáhněte multifunkční páčku
krátce nahoru (řazení nahoru)1 nebo ji
krátce zatlačte dolů (řazení dolů)2 podle
toho, jaké převodové stupně mají být zařazeny.

nebo
# Zatáhněte multifunkční páčku dlouze nahoru

(řazení nahoru)1 nebo ji dlouze zatlačte dolů
(řazení dolů)2.
Řízení převodovky určí v závislosti na naložení
vozidla vhodný převodový stupeň (cílový převo-
dový stupeň) pro zvolený směr řazení. Řízení
převodovky přeřadí na vhodný převodový stu-
peň nahoru nebo dolů, nejméně ale o jeden
převodový stupeň.

Jízda v manuálním jízdním prJízda v manuálním jízdním progrogramuamu

# Opakovaně zatáhněte multifunkční páčku
krátce nahoru (řazení nahoru)1 nebo ji
krátce zatlačte dolů (řazení dolů)2 podle
toho, jaké převodové stupně mají být zařazeny.

nebo
# Zatáhněte multifunkční páčku dlouze nahoru

(řazení nahoru)1 nebo ji dlouze zatlačte dolů
(řazení dolů)2.
Řízení převodovky určí v závislosti na naložení
vozidla vhodný převodový stupeň (cílový převo-
dový stupeň) pro zvolený směr řazení.
Řízení převodovky přeřadí na vhodný převodový
stupeň nahoru nebo dolů, nejméně ale o jeden
převodový stupeň.

AAututomatickomatická převá převodoodovkavka
Přehled tlačítkovPřehled tlačítkového řazení a ukého řazení a ukazatazatele převele převodo-odo-
vvého sého stupnětupně

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození převodovky pojíž-
děním na neutrál

Je třeba zabránit delšímu pojíždění vozidla na
neutrál.
Pokud je zapnutá odlehčovací brzda (motorová
brzda/retardér), jsou otáčky pro podřazování
vyšší než pokud je odlehčovací brzda vypnutá.
Delší otáčení kol vede k poškození převodovky
např.při tažení.
# Vozidlo se zařazeným neutrálem nechte

pojíždět jen krátkodobě.

Sledujte hlášení na displeji ve sdruženém přístroji,
která upozorňují na neobvyklé provozní stavy a
pomáhají zabránit poškozením automatické převo-
dovky.
Rozsah řazení můžete kdykoli omezit nebo rozšířit.

TlačítkovTlačítkové řazení a uké řazení a ukazatazatel převel převodovodového sého stupnětupně

1 Ukazatel rozsahu řazení a převodového stupně
2 Tlačítko MODE
3 Rozšíření rozsahu řazení &
4 Omezení rozsahu řazení *
5 Poloha pro jízdu 7
6 Poloha neutrálu A
7 Zpátečka C
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Přepínání jízdnícPřepínání jízdních prh progrogramůamů

Automatická převodovka disponuje jízdními pro-
gramy EconomEconomyy a PPowowerer. Jízdní programy podpo-
rují požadovaný způsob jízdy.
Jízdní program EconomEconomyy je určen pro komfortně
orientovaný, úsporný způsob jízdy s ohledem na
spotřebu paliva a usnadňuje jízdu na kluzké
vozovce.
Po nastartování vozidla je vždy aktivní standardní
jízdní program EconomEconomyy .
Jízdní program PPowowerer je určen pro jízdy s vyšším
požadavkem na výkon nebo jízdní dynamiku.
U požárních vozidel je standardní jízdní program
PowPowerer, který je vždy zapnutý po nastartování vozi-
dla.
# Přepnutí jízdního prPřepnutí jízdního progrogramu:amu: stiskněte tlačítko
2 MODE.
Pouze v případě, že se nejedná o standardní
jízdní program, se na displeji1 zobrazí aktivní
jízdní program.

PPokynokyny pry pro jízduo jízdu

Jízda do stJízda do stoupání nebo v klesáníoupání nebo v klesání

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození
motoru z důvodu překročení přeběhových
otáček

Pokud je rozsah řazení omezen, mohou otáčky
motoru překročit vymezený rozsah.
Delší překročení vymezeného rozsahu může
vést k poškození motoru.
# Pokud je rozsah řazení omezen, nenechte

otáčky stoupnou do červeného pole
otáčkoměru.

# Při jízdě do extrémního stoupání nebo v dlou-
hém klesání včas přepněte do rozsahu řazení s
vyšším výkonem motoru či motorové brzdy.

ManéManévrovvrování a vyhoupáníání a vyhoupání
Při manévrování v úzkém prostoru:
# Brzděte odstupňovaně a regulujte tak rychlost

vozidla.
# Plyn přidávejte mírně a plynule.
% Při nízké rychlosti můžete mezi polohou pro

jízdu vpřed h a zpátečkou k přeřazovat bez
brzdění. To pomáhá např. při rychlém
manévrování nebo při vyhoupání ze sněhu
nebo bláta.

ProvProvozoz
PPoužití koužití kapalinovapalinové spojkyé spojky

Pokud je v provozním režimu spojky zapojena
kapalinová spojka, zvýší se teplota oleje. Při velmi
vysoké teplotě oleje zobrazí sdružený přístroj hlá-
šení na displeji a zazní výstražný tón.
# Pro pokles teploty oleje zařaďte nižší převo-

dový stupeň.

Pokud hlášení na displeji ani výstražný tón nezmizí:
# Zabrzděte a zastavte vozidlo, přitom sledujte

dopravní situaci.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Nechte motor běžet cca jednu minutu při cca

1200 ot./min.

Pokud i poté hlášení na displeji ani výstražný tón
nezmizí:
# Nechte kapalinovou spojku zkontrolovat v kvali-

kovaném servisu.

RRozjezdozjezd
% Rozjíždějte se přednostně v automatickém pro-

vozním režimu. Řazení převodovky Mercedes
PowerShi přitom automaticky stanoví opti-
mální převodový stupeň a okamžik řazení. V
závislosti na jízdním odporu vypíná nebo spíná
suchou spojku. Díky tomu je možný rozjezd při
nízkých otáčkách motoru s maximálním toči-
vým momentem (cca při 1200 ot./min).
Samovolný rozjezd vozidla plazivou rychlostí a
dojezd na volnoběh po uvolnění provozní brzdy
probíhají pouze při zapnutém režimu manévro-
vání (/ Strana 205).

% Pokud je při rozjezdu aktivní provozní režim
spojky, neprovádí převodovka žádnou změnu
převodového stupně.

RoRovné trvné trasyasy
# Zařaďte převodový stupeň.
# Sešlápněte pedál akcelerace a uvolněte parko-

vací brzdu.
Kontrolka X ve sdruženém přístroji se roz-
svítí.
Kapalinová spojka se naplní a vozidlo se roz-
jede. Po rozjezdu kontrolka X na sdruže-
ném přístroji zhasne a přenos síly probíhá přes
suchou spojku.

SSttoupáníoupání
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Reakce při rozjezdu závisí na následujících okolno-
stech:
R sklonu vozovky
R celkové hmotnosti soupravy
R rychlosti sešlápnutí pedálu akcelerace

# Zabrzděte parkovací brzdu nebo zapněte asis-
tenta pro rozjezd do stoupání.

# Zapněte automatický provozní režim. Elektro-
nika řadí převodové stupně přesně a rychle.

# Zařaďte převodový stupeň.
# Sešlápněte pedál akcelerace a uvolněte parko-

vací brzdu.
Kontrolka X ve sdruženém přístroji se roz-
svítí.
Kapalinová spojka se naplní a vozidlo se roz-
jede. Po rozjezdu kontrolka X na sdruže-
ném přístroji zhasne a přenos síly probíhá přes
suchou spojku.

PPoužití funkce Hydroužití funkce Hydromoveomove

Jízdní funkce Hydromove umožňuje pomalé a kon-
trolované sjíždění v klesání. Ve stoupání může vozi-
dlo poté popojíždět vpřed nebo vzad pouze sešla-
pováním pedálu akcelerace. To je výhodné
zejména při jízdě s těžkými jízdními soupravami,
protože není nutné měnit převodový stupeň ani
používat provozní brzdu. Přitom musí být vždy zařa-
zen převodový stupeň pro rozjezd proti požadova-
nému směru jízdy. Jízdní funkce se zapne vždy po
nastartování vozidla. Jízdní funkce je vždy vypnuta
pouze v programu řazení O road.
Jízdní funkce Hydromove se zapíná nebo vypíná
přes okno menu Systémy v menu Nastaveníä
(/ Strana 125).
# Zastavte vozidlo provozní brzdou.
# Sešlápněte brzdový pedál.
# Je-li zvolen program řazení O road, zapněte

funkci Hydromove
# Pokud chcete v klesání pomalu sjíždět vzad:

nastavte multifunkční páčku na h
(/ Strana 197).

# Pokud chcete v klesání pomalu sjíždět vpřed:
nastavte multifunkční páčku na k
(/ Strana 197).

# Pomalé sjíždění: pomalu uvolňujte provozní
brzdu. Nesešlapujte pedál akcelerace.

# Rychlejší sjíždění: mírně sešlápněte pedál
akcelerace.

# Zpomalení pohybu a zastavení: více sešlápněte
pedál akcelerace.

# Opětovné vyjíždění stoupání: ještě více sešláp-
něte pedál akcelerace.
Při dostatečném výkonu vozidlo stoupání znovu
vyjede.

PPoužití roužití režimu manéežimu manévrovvrováníání

U vozidel s kapalinovou spojkou lze díky režimu
manévrování citlivěji a přesněji manévrovat. V
režimu manévrování je možné se také rozjet. V pro-
gramech řazení popowwerer, heaheavyvy a o ro roadoad jsou síly při
rozjezdu vyšší. V režimu manévrování se vozidlo
rozjede, jakmile je odbrzděna provozní brzda –
samočinná plazivá rychlost. Režim manévrování se
nedeaktivuje automaticky. Při aktivním režimu
manévrování převodovka neřadí automaticky. Pro
pokračování v jízdě režim manévrování vypněte.

# Zapnutí:Zapnutí: zastavte vozidlo a nechte ho zapnuté.
# Sešlápněte brzdový pedál.
# Stiskněte spodní část tlačítka 1.

Kontrolka v tlačítku 1 se rozsvítí.
Otáčky motoru jsou při režimu manévrování
omezeny na 1300 ot./min a převodovka pře-
pne na manuální jízdní program p.

# V závislosti na celkové hmotnosti soupravy
zařaďte vhodný převodový stupeň pro rozjezd.
Všechny převodové stupně pro rozjezd jsou k
dispozici.

# Uvolněte brzdový pedál.
V závislosti na naložení vozidla a stoupání
vozovky se vozidlo zastaví nebo pojede ze stou-
pání dolů bez převodového stupně s brzděním.

% Je-li režim manévrování aktivní, můžete řadit
převodové stupně pouze u stojícího vozidla při
sešlápnutém brzdovém pedálu.
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# VVypnutí:ypnutí: znovu stiskněte tlačítko 1 dole.
nebo
# Sešlápněte pedál akcelerace přes bod zvýšení

odporu až na doraz (kickdown).
Kontrolka v tlačítku 1 zhasne.

UUpozorpozornění k zatížení nápranění k zatížení náprav a kv a kolol

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození dílů vozidla pře-
kročením přípustné celkové hmotnosti

V následujících případech může dojít k poško-
zení dílů vozidla:
R Byla překročena přípustná celková hmot-

nost.
R Bylo překročeno přípustné zatížení nápravy.
R Bylo překročeno přípustné zatížení kola.
R Byl překročen přípustný rozdíl zatížení kol

4 %.

Mohou se poškodit např. následující díly vozi-
dla:
R pneumatiky
R spodní rám
R náprava

Dodržujte následující přípustné hodnoty:
R celková hmotnost
R zatížení nápravy a kola
R rozdíl v zatížení kol 4 %

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození dílů vozidla při
sklápění a odvalování nebo odsazování
výměnných koreb/kontejnerů

Při sklápění a odvalování nebo odsazování
výměnných koreb/kontejnerů může dojít k pře-
kročení maximálního přípustného zatížení
náprav.
Mohou se poškodit např. následující díly vozi-
dla:
R pneumatiky
R spodní rám
R náprava

# Dodržujte přípustné zatížení nápravy.
# Nepřekračujte hodnotu uvedenou ve

směrnicích pro nástavby.

Dodržujte upozornění k přístavbám, nástavbám,
vestavbám a přestavbám (/ Strana 5).
Během jízdy pravidelně kontrolujte varovné kon-
trolky a kontrolky a zobrazení ve sdruženém pří-
stroji.

FFunkce ASR (prounkce ASR (protiprtiprokluzookluzový systvý systém)ém)

Zásah ASR má následující důsledky:
R Ve sdruženém přístroji bliká kontrolka À

nebo Á.
R Nelze aktivovat tempomat.

Pokud už byl tempomat zapnutý, zůstane aktivo-
vaný. Pomocí tempomatu ale nemůžete zrychlit ani
zpomalit.
Při zapnutém vozidle se ve sdruženém přístroji roz-
svítí kontrolka À nebo Á a po cca dvou
sekundách opět zhasne. ASR je zapnutý.
Pokud kontrolka À nebo Á nezhasne, ASR
má poruchu. Nechte poruchu odstranit v kvali ko-
vaném servisu.

VVypnutí a zapnutí ASRypnutí a zapnutí ASR

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí smyku z důvodu
vypnutého ASR

Pokud ASR vypnete, neprovádí ASR při roz-
jezdu a zrychlování stabilizaci vozidla.
# Vypínejte ASR pouze za dále popsaných

situací.

1 Tlačítko pro vypnutí systému ASR
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% Vozidla s asistentem regulace stability nemají
žádné tlačítko à. Regulace trakce (funkce
systému ASR) je součástí asistenta regulace
stability (/ Strana 207). Při vypnutém asi-
stentu regulace stability je vypnutá také regu-
lace trakce.

V následujících situacích může být lepší systém
ASR vypnout:
R při jízdě se sněhovými řetězy,
R při jízdě po cestách s nezpevněným povrchem,

např. po štěrkových cestách.

# VVozidla s někozidla s několikolika poháněnými náprava poháněnými nápravami:ami: na
kluzké vozovce zapněte uzávěrky diferenciálů
(/ Strana 208).

# VVypnutí a zapnutí:ypnutí a zapnutí: stiskněte tlačítko à.
Pokud se na sdruženém přístroji rozsvítí kon-
trolka À nebo Á, je systém ASR
vypnutý.

FFunkce asistunkce asistententa ra regulace stegulace stabilityability

Asistent regulace stability je aktivní od rychlosti
cca 20 km/h, nezávisle na provozním stavu pro-
vozní nebo odlehčovací brzdy. Při zásahu asistenta
regulace stability bliká kontrolka Á na sdruže-
ném přístroji.
Pokud je vozidlo nastartované a trvale rozsvítí kon-
trolka Á na sdruženém přístroji, má asistent
regulace stability poruchu. Nechte asistenta regu-
lace stability zkontrolovat v kvali kovaném servisu.
Nezávisle na stavu naložení vozidla nebo na stavu
vozovky snižuje asistent regulace stability nebez-
pečí v následujících situacích:
R Návěsová souprava nebo členěná jízdní sou-

prava dostane smyk.
R Dojde k vybočení návěsové soupravy nebo čle-

něné jízdní soupravy.
R Dojde k naklonění návěsové soupravy nebo

členěné jízdní soupravy.

Asistent regulace stability stabilizuje návěsovou
soupravu nebo členěnou jízdní soupravu s maxi-
málně dvěma přívěsy nebo návěsy následujícími
automatickými regulačními zásahy:
R snížení výkonu motoru,
R cílené přibrzdění jednotlivých kol u tažného

vozidla,
R cílené přibrzdění přívěsu nebo návěsu,
R přibrzdění kompletní návěsové soupravy nebo

členěné jízdní soupravy.

Při jízdě s více než dvěma přívěsy nebo návěsy
musí být asistent regulace stability vypnutý.

VVypnutí a zapnutí asistypnutí a zapnutí asistententa ra regulace stegulace stabilityability

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí smyku‑ a nehody při
vypnutí asistenta regulace stability

Pokud vypnete asistenta regulace stability,
neprovádí asistent regulace stability žádnou
stabilizaci vozidla.
# Vypínejte asistenta regulace stability

pouze v případě, že nastanou následující
popsané situace.

% Při nastartování vozidla se asistent regulace
stability automaticky zapne.

V následujících situacích může být lepší asistenta
regulace stability vypnout:
R při jízdě po nezpevněném povrchu,
R při jízdě se sněhovými řetězy,
R při režimu sněhového pluhu.

ASR se v tomto případě také deaktivuje. Zapněte
asistenta regulace stability, jakmile dříve popsané
situace pominou.
% Pokud pojedete s více než dvěma přívěsy nebo

návěsy, musíte asistenta regulace stability
vypnout. V opačném případě mohou být
následkem chybné funkce nebo poruchy.

1 Tlačítko pro vypnutí asistenta regulace stability
(příklad)

# Stiskněte tlačítko k.
Pokud ve sdruženém přístroji svítí kontrolka
k, je asistent regulace stability vypnutý.
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PPoužívoužívání uzáání uzávěrvěrek difek difererenciálůenciálů

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnuté
uzávěrce diferenciálu

Pokud při jízdách v terénu nebo při jízdách se
zapnutou uzávěrkou diferenciálu zapnete auto-
matický jízdní program, může elektronický
systém provést nežádoucí řazení.
Následkem může být např. couvání vozidla ve
stoupáních.
# Jezděte vždy opatrně a buďte připraveni

brzdit.
# Přepněte na manuální jízdní program.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnuté
uzávěrce vyrovnávací převodovky na pev-
ném povrchu

Pokud při jízdě na pevném a přilnavém povrchu
zapnete uzávěrky vyrovnávací převodovky,
můžete ztratit kontrolu nad vozidlem.
# Na pevném nebo přilnavém povrchu

ihned vypněte uzávěrky vyrovnávací pře-
vodovky.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí smyku při vypnutém
systému ABS

Při vypnutém systému ABS se mohou při
brzdění zablokovat kola.
# Na silnicích a na pevném povrchu vždy

nechte zapnutý systém ABS.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození uzávěrky vyrovná-
vací převodovky kvůli neodbornému použí-
vání.

Při používání uzávěrky vyrovnávací převodovky
je třeba dbát na následující body, aby nedošlo
k poškození:
# uzávěrku vyrovnávací převodovky nezapí-

nejte při protáčení poháněných kol.
# uzávěrku vyrovnávací převodovky nezapí-

nejte při sešlápnutém pedálu akcelerace
nebo brzdovém pedálu.

# Zapínejte uzávěrky vyrovnávací převo-
dovky, pouze pokud vozidlo stojí nebo
jede krokem.

# Po zapnutí uzávěrek vyrovnávací převo-
dovky pokračujte pomalu v jízdě.

# Při zapnutí uzávěrek vyrovnávací převo-
dovky nejezděte po drsné vozovce.

# Nejezděte se zapnutými uzávěrkami
vyrovnávací převodovky rychleji než
50 km/h.

Spínač uzávěrek zadních diferenciálů (příklad)

Otočný spínač uzávěrek diferenciálů (příklad)

Zobrazení uzávěrek diferenciálů (příklad)
g Vypnuté uzávěrky diferenciálů
11 Spínací poloha a zobrazení mezinápravové

uzávěrky průchozí nápravy
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22 Spínací poloha a zobrazení uzávěrek dife-
renciálů zadních náprav

33 Spínací poloha a zobrazení uzávěrek dife-
renciálů předních náprav

% Vozidla s jednou uzávěrkou diferenciálu mají
jeden spínač, vozidla s několika uzávěrkami
diferenciálů mají jeden otočný spínač.

Při zapnuté mezinápravové uzávěrce a zapnutém
systému ABS při jízdách v terénu může dojít v polo-
hách 1 nebo 2 k přerušením trakční síly.
Při zapnutí uzávěrky vyrovnávací převodovky se na
displeji sdruženého přístroje objeví £. Při
vypnuté uzávěrce diferenciálu se na displeji zobrazí
v. Pokud kroužek £ v ukazateli bliká, není
uzávěrka vyrovnávací převodovky ještě zapnutá
nebo vypnutá. Podmínky pro zapnutí nebo vypnutí
nebyly splněny, např. při rozdílných otáčkách kol.
Uzávěrka diferenciálu se automaticky zapne při spl-
nění všech podmínek.
Pro zlepšení trakce lze uzávěrku diferenciálu
zapnout např. na kluzké vozovce nebo v terénu.
Při zapnuté uzávěrce diferenciálu je u vozidel s
automatizovanou manuální převodovkou automa-
ticky omezen rozsah řazení pro řazení nahoru.
Během zásahu ABS se mezinápravové uzávěrky a
připojitelný pohon všech kol deaktivují a v zobra-
zení začne blikat kroužek. Po ukončení zásahu ABS
se mezinápravové uzávěrky opět zapnou a znovu
bude připojen pohon všech kol.
# Vozidla s automatizovanou manuální převodov-

kou: kvůli zamezení nežádoucím procesům
řazení a přerušováním trakční síly v mimořádně
náročných jízdních situacích zvolte manuální
jízdní program (/ Strana 198).

Zapnutí: vZapnutí: vozidla s jednou uzáozidla s jednou uzávěrkvěrkou difou difererenciáluenciálu
# Zastavte vozidlo.
# Stiskněte tlačítko nahoře i.

Kontrolka v tlačítku i se rozsvítí.
Kontrolka i na sdruženém přístroji se roz-
svítí.
Sdružený přístroj zobrazuje hlášení na displeji
s aktuálním stavem uzávěrek vyrovnávací pře-
vodovky.

VVypnutí: vypnutí: vozidla s jednou uzáozidla s jednou uzávěrkvěrkou difou difererenciáluenciálu
# Stiskněte tlačítko dole i.

Kontrolka v tlačítku i zhasne.
Sdružený přístroj zobrazuje hlášení na displeji
s aktuálním stavem uzávěrek vyrovnávací pře-
vodovky.

Zapnutí: vZapnutí: vozidla s někozidla s několikolika uzáa uzávěrkvěrkami difami difererenciálůenciálů
% Jednotlivé uzávěrky diferenciálů lze zapínat

pouze postupně.
# Zastavte vozidlo.
# Otočte otočný spínač uzávěrek diferenciálů do

polohy 1.
Mezinápravové uzávěrky v průchozí nápravě
nebo rozdělovací převodovce se zapnou.
Kontrolka i ve sdruženém přístroji se roz-
svítí.
Vozidla s připojitelným pohonem všech kol:
kontrolka À se rozsvítí.

# Otočte otočný spínač uzávěrek diferenciálů do
polohy 2.
Uzávěrky diferenciálů zadních náprav se
zapnou.

# Otočte otočný spínač uzávěrek diferenciálů do
polohy 3.
Uzávěrky diferenciálů předních náprav se
zapnou.
Kontrolka ! se rozsvítí.

VVypnutí: vypnutí: vozidla s někozidla s několikolika uzáa uzávěrkvěrkami difami difererenciálůenciálů
% VVozidla s připojitozidla s připojitelným pohonem všecelným pohonem všech kh kolol

(k(kód G4E):ód G4E): vypínejte mezinápravovou uzávěrku
pokud možno ještě na nezpevněném povrchu
a ne až na přilnavé vozovce. Jinak může
vypnutí mezinápravové uzávěrky vést k uvolňo-
vacímu rázu a ke znatelnému škubnutí v kabině
řidiče. Při vypnutí mezinápravové uzávěrky
mohou vést ke znatelnému uvolňovacímu rázu
také rozdílné průměry pneumatik mezi přední
a zadní nápravou. Zabraňte rozdílům mezi prů-
měry pneumatik přední a zadní nápravy nad
3 %.

# Otočte spínač uzávěrek diferenciálů do polohy
g.
Při přepnutí z polohy 3 do polohy 2: kon-
trolka ! zhasne.
Uzávěrky diferenciálů jsou vypnuty. Zobrazení
uzávěrek diferenciálů na displeji zhasnou.
Kontrolka i na sdruženém přístroji zhasne.
Vozidla s připojitelným pohonem všech kol:
kontrolka À zhasne.

# Při blikání zobrazení £ krátce změňte rych-
lost, např. se rozjeďte, přibrzděte nebo změňte
směr jízdy.
Nepokračujte v jízdě, jinak může dojít k poško-
zením diferenciálu.
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# Pokud při vypnutí mezinápravových uzávěrek
nezhasne zobrazení £, zastavte vozidlo a
krátce couvněte.

Při zapnutých uzávěrkách diferenciálů a rychlosti
jízdy nad 50 km/h se znovu na displeji zobrazí
aktuální spínací poloha uzávěrek diferenciálů.
# Vypněte uzávěrky diferenciálů nebo jeďte

pomaleji než 50 km/h.

Přiřazení/odpojení rPřiřazení/odpojení rozdělovozdělovací převací převodoodovky přednívky přední
nápranápravyvy

Přiřazení přední nápraPřiřazení přední nápravyvy

Otočný spínač uzávěrek diferenciálů (příklad)

Zobrazení přiřaditelné přední nápravy (příklad)

Při přiřazení přední nápravy se na displeji objeví
zobrazení e. Při nepřiřazení přední nápravy se na
displeji objeví zobrazení d. Pokud bliká kroužek v
zobrazení £, není přední náprava ještě přiřa-
zena/odpojena. Podmínky pro přiřazení/odpojení
nebyly splněny, např. při rozdílných otáčkách kol.
Přední náprava bude přiřazena/odpojena při spl-
nění všech podmínek pro přiřazení/odpojení. Při
přiřazení přední nápravy se zapne mezinápravová
uzávěrka rozdělovací převodovky. Po přiřazení
přední nápravy je u vozidel s automatizovanou pře-

vodovkou automaticky omezen rozsah řazení pro
řazení nahoru.
Během zásahu ABS se mezinápravové uzávěrky
deaktivují, přední náprava se odpojí a zobrazení se
rozbliká. Po ukončení zásahu ABS se mezinápra-
vové uzávěrky opět zapnou a přední náprava bude
znovu přiřazena.
# Zastavte vozidlo.
# Otočte spínač uzávěrek diferenciálů do polohy

1.
Jsou poháněny přední náprava a zadní nápravy
a mezinápravové uzávěrky jsou zapnuty. Mezi
přední nápravou a zadními nápravami nepro-
bíhá žádné vyrovnávání otáček.

Odpojení přední nápraOdpojení přední nápravyvy
# Zastavte vozidlo.
# Otočte spínač uzávěrek diferenciálů do polohy

g.
Jsou poháněny pouze zadní nápravy. Meziná-
pravové uzávěrky jsou deaktivovány.

% Polohy 2 a 3 jsou funkcemi uzávěrky dife-
renciálu (/ Strana 208).

Zapnutí a vypnutí tZapnutí a vypnutí tererénního převénního převodovodového sého stupnětupně
rrozdělovozdělovací převací převodoodovkyvky

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození retardéru vlivem
rychlé jízdy v terénním převodovém stupni

V důsledku příliš vysoké rychlosti jízdy při
zapnutém terénním převodovém stupni může
dojít k poškození retardéru.
# Nepřekračujte rychlost jízdy 50 km/h.

1 Tlačítko terénního převodového stupně (příklad)
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Zobrazení na jednotce palubního počítače (příklad)

Při zařazení terénního převodového stupně je u
vozidel s automatizovanou manuální převodovkou
automaticky omezen rozsah řazení pro řazení
nahoru. Pokud je při jízdách v terénu zapnuta mezi-
nápravová uzávěrka a ABS, může v polohách 1
nebo 2 dojít k přerušení trakční síly.
# Vozidla s automatizovanou manuální převodov-

kou: kvůli zamezení nežádoucím procesům
řazení a přerušováním trakční síly v mimořádně
náročných jízdních situacích zvolte manuální
jízdní program (/ Strana 198).

Zařazení tZařazení tererénního převénního převodovodového sého stupnětupně
# Zastavte vozidlo.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Vozidla s automatickou převodovkou: zařaďte u

převodovky polohu neutrálu i.
# Stiskněte tlačítkom.

Při splnění všech podmínek pro řazení bude
zařazen terénní převodový stupeň a na sdruže-
ném přístroji se zobrazí symbolm.

VVyřazení tyřazení tererénního převénního převodovodového sého stupnětupně
# Zastavte vozidlo.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Vozidla s automatickou převodovkou: zařaďte u

převodovky polohu neutrálu i.
# Stiskněte tlačítkom.

Při splnění všech podmínek pro řazení bude
terénní převodový stupeň vyřazen. Při opětov-
ném zařazení silničního převodu zobrazení
m na sdruženém přístroji zhasne.

PPokynokyny k hy k hydrydraulickaulickému přídaému přídavnému pohonuvnému pohonu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění zrychlujícími
sílami během terénní jízdy

Můžete být např. vymrštěni ze sedadla.

# I při terénních jízdách si vždy zapněte
bezpečnostní pás.

Hydraulický přídavný pohon zapínejte pouze v
terénu.
Asistent regulace stability a ASR (protiprokluzový
systém) jsou během aktivace hydraulického přídav-
ného pohonu deaktivovány.
Při aktivním hydraulickém přídavném pohonu se
rozsvítí následující kontrolky:
R asistent regulace stability k
R ASR (protiskluzový systém) À nebo k

Zapnutí hydraulického přídavného pohonu má
následující důsledky:
R Režim plazivé rychlosti se automaticky deakti-

vuje (/ Strana 199).
R Jízdní funkci vyhoupání nelze zapnout

(/ Strana 200).

Zapnutí/vypnutí hZapnutí/vypnutí hydrydraulickaulického přídaého přídavného pohonuvného pohonu

PředpokladyPředpoklady
R Vozidlo je nastartováno.
R Rychlost jízdy je pod 60 km/h.
R Hydraulický olej dosáhl provozní teploty.
R Je zařazený převodový stupeň.
R Jízdní funkce vyhoupání je vypnuta.
R Nevyskytuje se žádná závada omezující bez-

pečnost nebo funkci.
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1 Tlačítko hydraulického přídavného pohonu
2 Kontrolka hydraulického přídavného pohonu

(příklad)

Hydraulický přídavný pohon se aktivuje a podle
potřeby zapne pouze při vypnutí následujících jízd-
ních systémů:
R tempomat (/ Strana 214)
R asistent udržování odstupu (/ Strana 216)

Při zapnutém tempomatu nebo asistentu udržování
odstupu se přídavný hydraulický pohon přepne do
pohotovostního režimu.
# Vozidla s celkovou hmotností jízdní soupravy

nad 40 t: kvůli zamezení nežádoucím proce-
sům řazení a přerušením trakční síly v mimo-
řádně náročných jízdních situacích zvolte
manuální jízdní program (/ Strana 198).

ZapnutíZapnutí
# Stiskněte tlačítkoF.

Při blikání kontrolky v tlačítkuF nejsou spl-
něny podmínky pro zapnutí (např. teplota
hydraulického oleje).

Hydraulický přídavný pohon se automaticky zapne
při splnění následujících podmínek:
R Provozní brzda je uvolněna.
R Rychlost jízdy je pod 15 km/h.
R Pedál akcelerace je sešlápnutý.

Při splnění podmínek pro zapnutí se rozsvítí kon-
trolka tlačítkaF a kontrolkaF na sdruže-
ném přístroji svítí bíle. Hydraulický přídavný pohon
je v pohotovostním režimu.
Při aktivním pohonu přední nápravy svítí kontrolka
F na sdruženém přístroji modře.

VVypnutíypnutí
# Stiskněte tlačítkoF.

Hydraulický přídavný pohon je vypnutý. Kon-
trolka v tlačítkuF a kontrolkaF na
sdruženém přístroji zhasnou.

Hydraulický přídavný pohon se automaticky vypne
při výskytu některého z následujících případů:
R Bude překročena rychlost jízdy 60 km/h.
R Teplota hydraulického oleje se liší od přípustné

provozní teploty.
R Vozidlo je vypnuté.
R Vyskytne se závada, omezující bezpečnost

nebo funkci.

KKontrontrola hladinola hladiny oleje hy oleje hydrydraulickaulického přídaého přídavnéhovného
pohonupohonu

Hladina oleje by měla být kontrolována před zahá-
jením jízdy za studeného stavu hydraulického zaří-
zení při teplotě oleje cca 20 °C.
# Vozidlo odstavte na rovině a zatáhněte parko-

vací brzdu.
# Vypněte vozidlo.
# Otočte víko1 doleva a sejměte jej.
# Vytáhněte měrku oleje, otřete ji čistou, neroz-

třepenou textilií a znovu ji zasuňte.
# Znovu vytáhněte měrku oleje, zkontrolujte a

případně dorovnejte hladinu oleje.
# Zasuňte měrku oleje, nasaďte víko a utáhněte

jej až na doraz.
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ČisČistění ctění chladiče/vhladiče/ventilátentilátororu hu hydrydraulickaulického přídav-ého přídav-
ného pohonuného pohonu

Pravidelně čistěte chladič1 a jeho ventilátor kvůli
zamezení funkčním poruchám.
% Dodržujte pokyny k vnějšímu čistění

(/ Strana 290).
# Čistěte chladič1 a lopatky ventilátoru prou-

dem stlačeného vzduchu, páry nebo vody. Při-
tom veďte čisticí proud rovnoběžně se žebry
chladiče a proti směru proudění vzduchu.

# Po čistění osušte stranu přívodu vzduchu chla-
diče stlačeným vzduchem.

Jízdní systJízdní systémyémy
OmezovOmezovačač

Přehled omezovPřehled omezovače rycače rychloshlostiti

È Volba omezovače rychlosti
Ñ Zapnutí a nastavení aktuálního omezení

rychlosti / zvýšení nastaveného omezení
rychlosti

q Zapnutí a vyvolání uloženého omezení
rychlosti / snížení nastaveného omezení
rychlosti

h Volba TEMPOMATu / asistenta udržování
odstupu (/ Strana 216)

o Vypnutí omezovače rychlosti

Symbol È na sdruženém přístroji barevně indi-
kuje stav omezovače rychlosti:
R Šedý symbol: omezovač rychlosti je zvolen, ale

není zapnutý.
R Bílý symbol: omezovač rychlosti je zapnutý a

omezuje rychlost vozidla na Vámi nastavené
rychlostní omezení.

Zapnutí a vypnutí omezovZapnutí a vypnutí omezovače rycače rychloshlostiti

VVolba omezovolba omezovače rycače rychloshlostiti
Omezovač rychlosti omezuje rychlost vozidla na
nastavené omezení rychlosti. Vozidlo můžete pedá-
lem akcelerace zrychlit až na omezení rychlosti.
Pro udržení nastaveného omezení rychlosti v klesá-
ních brzdí omezovač rychlosti vozidlo automaticky
odlehčovací brzdou. Při překročení nastavené
rychlosti se na sdruženém přístroji rozbliká symbol
È . Pokud nemůžete zapnout omezovač
rychlosti, na sdruženém přístroji se zobrazí hlášení
na displeji - - - km/h šedě.
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# Stiskněte tlačítko È.
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol È
šedě.

Zapnutí během jízdyZapnutí během jízdy
# Zvolte omezovač rychlosti.
# Jeďte požadovanou rychlostí a krátce stiskněte

tlačítko Ñ.
Omezovač rychlosti je zapnutý a aktuální rych-
lost je nastavena jako omezení rychlosti.

nebo
# Stiskněte krátce tlačítko q.

Omezovač rychlosti je zapnutý a převezme ulo-
žené omezení rychlosti. Na sdruženém přístroji
se zobrazí symbol È a nastavené omezení
rychlosti bíle.

ZZvýšení nebo snížení omezení rycvýšení nebo snížení omezení rychloshlostiti
Nastavení omezení rychlosti můžete během jízdy
měnit.
# Zapněte omezovač rychlosti.
# V krV krocícocích po 1 km/h:h po 1 km/h: opakovaně krátce stisk-

něte tlačítko q nebo Ñ, dokud se na
sdruženém přístroji nezobrazí požadovaná
rychlost.

nebo
# Stiskněte tlačítko q nebo Ñ a držte jej,

dokud se požadovaná rychlost neobjeví na
sdruženém přístroji.

JízdaJízda
Nastavené omezení rychlosti můžete překročit,
např. při předjíždění.
# Sešlápněte krátce pedál akcelerace přes bod

zvýšení odporu (funkce kickdown).
Nastavené omezení rychlosti zůstane nadále
zobrazeno a na sdruženém přístroji se rozbliká
symbol È.

# Po ukončení předjíždění krátce uvolněte pedál
akcelerace a znovu jej sešlápněte.
Omezovač rychlosti znovu omezí rychlost vozi-
dla na nastavené omezení rychlosti.

VVypnutíypnutí
Pokud vypnete omezovač rychlosti, zůstane ome-
zení rychlosti po vypnutí uloženo.
# Stiskněte tlačítko o.

Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol È
šedě.

nebo

# Tlačítkemh zvolte TEMPOMAT nebo asis-
tenta udržování odstupu.
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol é
nebo É a nastavená rychlost šedě.

TTemempomatpomat

Přehled TEMPOMATuPřehled TEMPOMATu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
neznámé uložené rychlosti

Pokud vyvoláte uloženou rychlost a ta se liší od
rychlosti aktuální, vozidlo akceleruje nebo
brzdí.
Pokud vám uložená rychlost není známa, může
vozidlo zrychlovat nebo brzdit nečekaně.
# Před vyvoláním uložené rychlosti zohled-

něte dopravní situaci.
# Pokud není uložená rychlost známa, nově

uložte požadovanou rychlost.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru způso-
bené vysokými otáčkami motoru

Jedete-li v rozsahu přetočení, poškozujete
motor.
# Nejezděte v rozsahu přetočení.

V následujících případech TEMPOMAT nepouží-
vejte:
R V dopravních situacích, které nedovolují jízdu

konstantní rychlostí, např. hustá doprava nebo
silnice s velkým počtem zatáček.
R Pokud mohou hnací kola na kluzké vozovce

ztratit přilnavost, např. při brzdění nebo zry-
chlení.
R Pokud je omezený výhled, např. kvůli mlze, sil-

nému dešti nebo sněžení.
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h Volba TEMPOMATu / volba asistenta udržo-
vání odstupu

Ñ Zapnutí a nastavení aktuální rychlosti / zvý-
šení nastavené rychlosti

q Zapnutí a vyvolání uložené rychlosti / sní-
žení nastavené rychlosti

È Volba omezovače rychlosti
o Vypnutí TEMPOMATu

Symbol é na sdruženém přístroji barevně indi-
kuje stav tempomatu:
R Šedý symbol: TEMPOMAT je zvolen, ale není

zapnutý
R Bílý symbol: TEMPOMAT je zapnutý a udržuje

Vámi nastavenou rychlost

Zapnutí a vypnutí TEMPOMATuZapnutí a vypnutí TEMPOMATu

VVolba TEMPOMATuolba TEMPOMATu
TEMPOMAT za Vás udržuje nastavenou rychlost.
Při překročení nastavené rychlosti v klesáních přes
nastavenou rychlostní toleranci se automaticky
zapne odlehčovací brzda.
Pokud jedete rychlostí nižší než 15 km/h, nelze
TEMPOMAT zapnout.
Pokud nemůžete zapnout TEMPOMAT, na sdruže-
ném přístroji se zobrazí hlášení na displeji - - -
km/h šedě.
V následujících situacích se TEMPOMAT automa-
ticky vypne:
R Pojedete pomaleji než 10 km/h.
R Zařadíte na déle než pět sekund polohu neu-

trálu.

Při automatickém vypnutí TEMPOMATu zazní sig-
nální tón.

# Opakovaně stiskněte tlačítkoh, dokud se
na sdruženém přístroji nezobrazí symbol é
šedě.

Zapnutí během jízdyZapnutí během jízdy
# Zvolte TEMPOMAT.
# Jeďte požadovanou rychlostí a krátce stiskněte

tlačítko Ñ.
TEMPOMAT je zapnutý a aktuální rychlost je
nastavena.

nebo
# Stiskněte krátce tlačítko q.

TEMPOMAT je zapnutý a převezme uloženou
rychlost.
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol é
a nastavená rychlost.

# Uvolněte pedál akcelerace.
Pro udržování nastavené rychlosti TEMPOMAT
vozidlo automaticky brzdí nebo zrychluje.

ZZvýšení a snížení rycvýšení a snížení rychloshlostiti
Nastavení rychlosti můžete během jízdy při zapnu-
tém TEMPOMATu změnit.
# V krV krocícocích po 0,5 km/h:h po 0,5 km/h: opakovaně stiskněte

tlačítko q nebo Ñ, dokud se na sdruže-
ném přístroji nezobrazí požadovaná rychlost.

nebo
# V krV krocícocích po 5 km/h:h po 5 km/h: stiskněte a podržte tla-

čítko q nebo Ñ, dokud se na sdruže-
ném přístroji nezobrazí požadovaná rychlost.

PPokynokyny pry pro jízduo jízdu
Při jízdních programech A economy a A fleet regu-
luje TEMPOMAT nastavenou rychlost jemněji.
Proto se může rychlost jízdy v určitých situacích
mírně lišit od nastavené rychlosti. To vede k nižší
spotřebě paliva. Při jízdních programech A eco-
nomy a A fleet lze rychlost nastavit maximálně na
85 km/h a při jízdním programu A economy +
maximálně na 82 km/h. Při jízdním programu A
economy a A economy + můžete nastavenou rych-
lost překročit pomocí pedálu akcelerace např. při
předjíždění.
Brzdit můžete odlehčovací brzdou. TEMPOMAT
zůstává zapnutý.
Pokud uvedete páku odlehčovací brzdy do původní
polohy, ale nevypnete ji, zrychlí vozidlo samo v kle-
sání na nastavenou rychlost.
Pokud odlehčovací brzdu vypnete, zrychlí vozidlo
na naposledy nastavenou rychlost.
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Pokud TEMPOMAT zpomalí vozidlo odlehčovací
brzdou a současně sešlápnete brzdový pedál,
zůstane TEMPOMAT zapnutý.
Při nedostatečném brzdném výkonu odlehčovací
brzdy:
# Zařaďte nižší převodový stupeň a snižte rych-

lost.
Při řazení dolů v klesáních bez přizpůsobení
rychlosti upraví TEMPOMAT otáčky motoru tak,
aby nebyly příliš vysoké. Nastavená rychlost
zůstává zvolena a znovu se obnoví, jakmile to
bude při vyšším převodovém stupni možné.

V následujících případech vozidlo automaticky
brzdí odlehčovací brzdou:
R TEMPOMAT je zapnutý.
R rychlost jízdy překročila nastavenou rychlost o

více, než je horní rychlostní tolerance.

Pokud při zapnuté odlehčovací brzdě zapnete TEM-
POMAT, odlehčovací brzda sníží v klesání rychlost
na nastavenou hodnotu.

PředjížděníPředjíždění
Nastavenou rychlost můžete překročit, např. při
předjíždění.
# Sešlápněte pedál akcelerace.
# Po ukončení předjíždění uvolněte pedál akcele-

race.
TEMPOMAT upraví rychlost vozidla na nastave-
nou hodnotu.

VVypnutíypnutí
Při vypnutí TEMPOMATu zůstane rychlost po
vypnutí uložena.
# Stiskněte tlačítko o.
nebo
# Pokud je vozidlo řízeno TEMPOMATem, sešláp-

něte brzdový pedál.
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol é
a nastavená rychlost šedě.

nebo
# Tlačítkem È zvolte omezovač rychlosti.

Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol È
šedě.

nebo
# Tlačítkemh zvolte asistenta udržování

odstupu.
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol é
a nastavená rychlost. Asistent udržování
odstupu je zapnutý.

AsistAsistent udržovent udržování odsání odstuputupu

Přehled asistPřehled asistententa udržova udržování odsání odstuputupu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli ome-
zené rozlišovací schopnosti asistenta
udržování odstupu

Asistent udržování odstupu nereaguje na násle-
dující:
R na osoby ani zvířata
R na nehybné překážky na vozovce, např.

zastavené nebo zaparkované vozidlo
R na protijedoucí vozidla nebo provoz v pří-

čném směru.

Proto asistent udržování odstupu v takovýchto
situacích nevaruje ani nezasáhne.
# Stále pozorně sledujte dopravní situaci a

buďte připraveni brzdit.

% Asistent udržování odstupu reaguje na pře-
kážky na vozovce, např. na zastavená nebo
zaparkovaná vozidla, až do rychlosti 50 km/h,
které rozpoznala kamera a radarový snímač.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli ome-
zené rozlišovací schopnosti asistenta
udržování odstupu

Asistent udržování odstupu nemusí vždy jedno-
značně rozlišit ostatní účastníky provozu a slo-
žité dopravní situace.
V takových případech může asistent udržování
odstupu
R vozidlo nečekaně zrychlovat nebo brzdit
R neočekávaně zasáhnout

# Opatrně pokračujte v jízdě a buďte při-
praveni brzdit, zejména pokud Vás asis-
tent udržování odstupu varoval.

Pro vozidla provozovaná na Ukrajině: věnujte také
pozornost informacím v části „Rádiová homolo-
gace radarové senzoriky“ (/ Strana 17).
Asistent udržování odstupu byl vyvinut pro jízdy na
dálnicích nebo rychlostních silnicích. Použití
systému např. v městském provozu se nepředpo-
kládá.
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Systém může fungovat omezeně nebo může být
nefunkční v následujících situacích:
R při špatné viditelnosti, např. kvůli nedostateč-

nému osvětlení vozovky nebo při sněžení, dešti,
mlze, husté vodní tříšti,
R při oslnění, např. protijedoucími vozidly, pří-

mým slunečním světlem nebo při odrazech
(např. při mokré vozovce),
R při znečistění, zamlžení nebo poškození čelního

okna v oblasti kamery,
R při zakrytí čelního okna v oblasti kamery, např.

vadným stěračem nebo nálepkou,
R na velmi úzkých nebo klikatých vozovkách,
R při rušení radarových snímačů jinými zdroji

radarového záření, např. při silném odrazu
radarového záření v mycích linkách.

Asistent udržování odstupu nemusí rozpoznat
vpředu jedoucí úzká vozidla, např. motocykly nebo
vozidla vybočená ze zákrytu.
Buďte pozorní zejména v následujících jízdních
situacích:
R zatáčení, vjezdy do zatáček a výjezdy ze zatá-

ček,
R jízda mimo zákryt, způsobená vlastním vozi-

dlem nebo vpředu jedoucími vozidly,
R změna jízdního pruhu u ostatních vozidel,
R odbočující vozidla,
R předjíždění,
R protisměrné zatáčky,
R překážky a stojící vozidla.

Provádějte pravidelné čistění krytu snímače
odstupu a okna v zorném poli kamery
(/ Strana 294).
Při znečistění nebo námraze může u krytu snímače
odstupu nebo okna v zorném poli kamery dojít k
omezení funkce.
Před opuštěním sedadla řidiče vypněte asistenta
udržování odstupu a zajistěte vozidlo parkovací
brzdou.
V následujících případech asistenta udržování
odstupu nepoužívejte:
R Na kluzkých vozovkách. Hnací kola mohou při

brzdění nebo zrychlení ztratit přilnavost a vozi-
dlo může dostat smyk.
R Při zhoršené viditelnosti, např. v mlze, hustém

dešti nebo sněžení.
R Ve městě a na běžných silnicích.

Pokud asistent udržování odstupu už nerozpoznává
vpředu jedoucí vozidlo, např. po jeho odbočení,
může asistent udržování odstupu zrychlit na ulože-
nou rychlost. Tato rychlost může být v odbočova-
cím pruhu nebo ve zpomalovacím pruhu příliš
vysoká.
Pokud vozidlo disponuje systémem PPC (Predictive
Powertrain Control) (/ Strana 220), může být
během zásahu systému PPC, např. před klesáním,
zvětšen odstup od vpředu jedoucího vozidla. To by
mělo podpořit efektivní a úspornou jízdu s ohledem
na spotřebu paliva.
Symbol É na sdruženém přístroji barevně indi-
kuje stav asistenta udržování odstupu:
R Šedý symbol: asistent udržování odstupu je

zvolen, ale není zapnutý.
R Bílý symbol: asistent udržování odstupu je

zapnutý, ale nebylo rozpoznáno žádné vpředu
jedoucí vozidlo.
R Bílý symbol a modré vozidlo v symbolu: asis-

tent udržování odstupu je zapnutý a bylo rozpo-
znáno vpředu jedoucí vozidlo.

Při rozpoznání vpředu jedoucího vozidla se na sdru-
ženém přístroji navíc zobrazí jeho rychlost jízdy a
odstup od rozpoznaného vozidla.
% Rychlost jízdy rozpoznaného vozidla a odstup

od rozpoznaného vozidla se zobrazí také v
okně menu Asistenční systémy v menu Jízda
à (/ Strana 118).

VVozidla s přípravozidla s přípravou prou pro přední nástao přední nástavbvby (ky (kód C5O)ód C5O)
Kvůli předním nástavbám, např. dočasně připev-
něné přední desce nástavby, může být oblast sní-
mání aktivního brzdového asistenta částečně nebo
úplně zakryta.
V takovém případě nezapínejte asistenta udržování
odstupu.
Pokud jsou oblasti snímání snímačů částečně nebo
úplně zakryty, zobrazí se na sdruženém přístroji
hlášení na displeji.

Zapnutí a vypnutí asistZapnutí a vypnutí asistententa udržova udržování odsání odstuputupu

FFunkce a podmínky prunkce a podmínky pro zapnutío zapnutí
Asistent udržování odstupu reguluje rychlost a
podporuje Vás automatickým udržováním odstupu
od rozpoznaného vpředu jedoucího vozidla. Nej-
ede-li před Vámi žádné vozidlo, funguje asistent
udržování odstupu jako tempomat od rychlosti
15 km/h.
Jede-li před Vámi rozpoznané vozidlo, funguje asis-
tent udržování odstupu od rychlosti 0 km/h.
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% Maximální nastavená rychlost závisí podobně
jako u TEMPOMATu na zvoleném jízdním pro-
gramu (/ Strana 198).

Pokud asistent udržování odstupu rozpozná vpředu
jedoucí pomalé vozidlo, zabrzdí Vaše vozidlo a
udržuje zvolený požadovaný odstup.
V následujících případech asistent udržování
odstupu vozidlo přibrzdí odlehčovací brzdou:
R Vozidlo překročí nastavenou rychlost včetně

nastavené rychlostní tolerance, např. v klesání.
R Bylo rozpoznáno pomalé vpředu jedoucí vozi-

dlo.

Pokud vozidlo přibrzdí odlehčovací brzdou, rozsvítí
se na sdruženém přístroji kontrolka Ã.
Pro dodržení požadované vzdálenosti může asis-
tent udržování odstupu navíc brzdit provozní
brzdou.
Pokud už vpředu jedoucí vozidlo není rozpozná-
váno, např. při změně jízdního pruhu, zrychlí vozi-
dlo na nastavenou rychlost.
V následujících případech nelze asistenta udržo-
vání odstupu zapnout nebo se automaticky vypne:
R Pojedete pomaleji než 15 km/h po vozovce se

sklonem klesání nebo stoupání nad 10 %.
R Pojedete pomaleji než 5 km/h a nebylo rozpo-

znáno žádné vpředu jedoucí vozidlo.
R Zařadíte na déle než cca pět sekund polohu

neutrálu.
R Zařadíte zpátečku.
R Vypnete ABS.
R Vozidlo stojí a opustíte sedadlo.
R Vozidlo stojí a otevřete dveře řidiče.
R Vyskytuje se porucha brzdového systému/

elektroniky.
R Inicializace snímače odstupu zatím není ukon-

čena.

Při automatickém vypnutí asistenta udržování
odstupu zazní signální tón.
Pokud nemůžete zapnout asistenta udržování
odstupu, na sdruženém přístroji se zobrazí hlášení
na displeji - - ,- km/h šedě.
V následujících případech zůstává asistent udržo-
vání odstupu zapnutý:
R Brzdíte odlehčovací brzdou.
R Asistent udržování odstupu zpomaluje vozidlo

odlehčovací brzdou nebo provozní brzdou a
současně sešlapujete brzdový pedál.

Pokud Vaše vozidlo zrychlí a sešlápnete brzdový
pedál, asistent udržování odstupu se automaticky
vypne.
VVolba asistolba asistententa udržova udržování odsání odstuputupu

h Volba asistenta udržování odstupu / volba
TEMPOMATu

Ñ Zapnutí a nastavení aktuální rychlosti / zvý-
šení nastavené rychlosti

q Zapnutí a vyvolání uložené rychlosti / sní-
žení nastavené rychlosti

È Volba omezovače rychlosti
o Vypnutí asistenta udržování odstupu

# Opakovaně stiskněte tlačítko é, dokud se
na sdruženém přístroji nezobrazí symbol É
šedě.

Pokud přepnete z TEMPOMATu na asistenta udržo-
vání odstupu a ten byl předtím zapnutý, zobrazí se
na sdruženém přístroji symbol É bíle. Asistent
udržování odstupu je zapnutý. Vozidlo přizpůsobí
svou rychlost podle vpředu jedoucího vozidla maxi-
málně do požadované a nastavené rychlosti.
Zapnutí během jízdyZapnutí během jízdy
Při rychlosti pod 15 km/h můžete asistenta udržo-
vání odstupu zapnout pouze v případě, že bylo roz-
poznáno vpředu jedoucí vozidlo.
# Jedete rychleji než 15 km/h.
# Zvolte asistenta udržování odstupu.
# Stiskněte krátce tlačítko Ñ.

Asistent udržování odstupu je zapnutý a
aktuální rychlost je nastavena.

nebo
# Stiskněte krátce tlačítko q.

Asistent udržování odstupu je zapnutý a napo-
sledy uložená rychlost je nastavena.
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Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol É
a nastavená rychlost.

# Uvolněte pedál akcelerace.
Vozidlo přizpůsobí svou rychlost podle vpředu
jedoucího vozidla maximálně do požadované a
nastavené rychlosti.

Zapnutí u stZapnutí u stojícího vojícího vozidlaozidla
U stojícího vozidla můžete asistenta udržování
odstupu zapnout pouze při rozpoznání vozidla před
Vámi.
# Zabrzděte elektronickou parkovací brzdu nebo

sešlápněte provozní brzdu.
# Zvolte asistenta udržování odstupu.
# Stiskněte krátce tlačítko q.

Asistent udržování odstupu je zapnutý a napo-
sledy uložená rychlost je nastavena.
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol É
a nastavená rychlost.

# Uvolněte elektronickou parkovací brzdu nebo
provozní brzdu. Asistent udržování odstupu
zajišťuje vozidlo proti rozjetí.

Když vypnete stojící vozidlo, automaticky se
zabrzdí elektronická parkovací brzda.

RRozjezd a zastavozjezd a zastaveníení
RRozjezdozjezd
Rozjezdová funkce asistenta udržování odstupu
Vám poskytuje podporu v dopravní koloně. Vaše
vozidlo se do dvou sekund automaticky rozjede,
pokud popojede vpředu jedoucí vozidlo.
Aby se Vaše vozidlo mohlo automaticky rozjet,
musí být splněny následující podmínky:
R Vozidlo před Vámi musí popojet nebo už musí

být dále než 10 m.
R Je zařazen převodový stupeň pro jízdu vpřed.
R Je vypnutá odlehčovací brzda.
R Elektronická parkovací brzda a provozní brzda

jsou uvolněny.

# Pro rozjezd krátce sešlápněte pedál akcele-
race.

nebo
# Stiskněte tlačítko q.

Vozidlo se rozjede a přizpůsobí svou rychlost
podle vpředu jedoucího vozidla maximálně do
požadované a nastavené rychlosti.

U vozidel s kapalinovou spojkou musíte pedál akce-
lerace při rozjezdu sešlápnout trvale, aby byl pro-
ces rozjezdu dokončen.
ZastavZastaveníení

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnu-
tém asistentu udržování odstupu a opu-
štění sedadla řidiče

Pokud bude vozidlo brzděno pouze asistentem
udržování odstupu, když opustíte sedadlo
řidiče, může se rozjet v následujících situacích:
R Pokud dojde k poruše systému nebo napá-

jení.
R Pokud bude asistent udržování odstupu

vypnut, např.cestujícími ve vozidle nebo
zvenčí.
R Pokud bude přidán plyn, např.někým z

cestujících ve vozidle.
R Pokud dojde ke stisknutí tlačítka q,

např.někým z cestujících ve vozidle.

# Před opuštěním sedadla řidiče vždy asis-
tenta udržování odstupu vypněte a zaji-
stěte vozidlo proti rozjetí.

Pokud asistent udržování odstupu zjistí, že vpředu
jedoucí vozidlo zastavilo, zabrzdí vozidlo až do
zastavení. Vaše vozidlo podle nastavení požadova-
ného odstupu zastaví v určené vzdálenosti od vozi-
dla před Vámi.

ZZvýšení nebo snížení rycvýšení nebo snížení rychloshlostiti
Nastavení rychlosti můžete měnit pouze během
jízdy.
# V krV krocícocích po 0,5 km/h:h po 0,5 km/h: opakovaně stiskněte

tlačítko q nebo Ñ, dokud se na sdruže-
ném přístroji nezobrazí požadovaná rychlost.

nebo
# V krV krocícocích po 5 km/h:h po 5 km/h: podržte stisknuté tla-

čítko q nebo Ñ, dokud se na sdruže-
ném přístroji nezobrazí požadovaná rychlost.

% Pomocí nastavení rychlostní tolerance určíte, o
kolik smí být překročena nastavená rychlost
(/ Strana 221).

NNastavastavení požadovení požadovaného odsaného odstupu od vpředu jedou-tupu od vpředu jedou-
cího vcího vozidlaozidla
Požadovaný odstup pro asistenta udržování
odstupu můžete nastavit v pěti stupních. Po nastar-
tování vozidla bude automaticky nastaven prů-
měrný požadovaný odstup.
Zajistěte dodržení zákonem stanoveného minimál-
ního odstupu od vpředu jedoucího vozidla. Pří-
padně upravte požadovaný odstup od vpředu
jedoucího vozidla.
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# Opakovaně stiskněte tlačítko Ù , dokud se ve
sdruženém přístroji nezobrazí menu Adaptivní
tempomat.

# Tlačítkem r nebo s snižte nebo zvyšte
požadovaný odstup.
Sloupcový ukazatel znázorňuje nastavený poža-
dovaný odstup.

# Pro opuštění menu stiskněte tlačítko 9.
nebo
# Počkejte cca tři sekundy.

Nastavení se automaticky uloží.

PředjížděníPředjíždění
Nastavenou rychlost můžete překročit, např. při
předjíždění:
# Dodržujte dostatečný odstup od vpředu jedou-

cího vozidla.
# Sešlápněte pedál akcelerace.
# Po ukončení předjíždění uvolněte pedál akcele-

race.
Asistent udržování odstupu obnoví rychlost na
nastavenou hodnotu.

% Dodržujte pokyny ke zvláštním jízdním situa-
cím v části „Active Brake Assist“
(/ Strana 226).

VVypnutíypnutí
Pokud vypnete asistenta udržování odstupu,
zůstává rychlost po vypnutí uložena.
# Stiskněte tlačítko o.
nebo
# Pokud je vozidlo řízeno asistentem udržování

odstupu, sešlápněte brzdový pedál.
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol É
a nastavená rychlost šedě.

nebo

# Tlačítkemh zvolte omezovač rychlosti.
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol È
šedě.

nebo
# Tlačítkemh zvolte TEMPOMAT

(/ Strana 215).
Na sdruženém přístroji se zobrazí symbol é
a nastavená rychlost. TEMPOMAT je zapnutý.

Sledujte podmínky, které vedou k automatickému
vypnutí asistenta udržování odstupu.

SystSystém PPC (Prém PPC (Predictivedictive Powe Powerertrtrain Contrain Control)ol)

UUpozorpozornění k systnění k systému PPC (Prému PPC (Predictivedictive Powe Powerertrtrainain
ContrControl)ol)

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody i přes při-
způsobení rychlosti podle trasy

Přizpůsobení rychlosti podle trasy může být v
následujících situacích chybné nebo nemusí
být dočasně dostupné:
R pokud řidič nejede po předem vypočítané

trase
R pokud nejsou mapová data aktuální nebo

dostupná
R na staveništích
R při nepříznivých povětrnostních podmín-

kách a nepříznivých podmínkách na
vozovce
R pokud je sešlápnut pedál akcelerace
R v případě elektronicky signalizovaných

omezeních rychlosti

# Přizpůsobte rychlost dopravní situaci.

Řidič je vždy odpovědný za volbu vhodné rychlosti
a sledování ostatních účastníků silničního provozu.
To platí zejména pro křižovatky, kruhové objezdy a
světelná signalizační zařízení, protože přizpůsobení
rychlosti podle pro lu trasy nezpomalí vozidlo až
do zastavení.
Systém PPC je určen k použití na dálnicích a silni-
cích pro dálkovou dopravu. Ve městě a v hustém
provozu by systém PPC neměl být používán.

SystSystém PPCém PPC
Systém PPC využívá topogra cké mapové údaje
pro optimalizaci spotřeby paliva a úpravu výkonu
podle jízdních podmínek.
Systém PPC ovlivňuje volbu převodového stupně a
nastavuje rychlost v tempomatu (/ Strana 214)
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nebo v asistentu udržování odstupu
(/ Strana 216).
Systém PPC zohledňuje následující události na
trase:
R Díky přizpůsobení rychlosti lze lépe využít

setrvačnost z klesání.
R Ve stoupáních se výkon optimálně přizpůsobí a

lze jej snížit před dosažením vrcholu stoupání.

Systém PPC můžete zapnout a vypnout přes okno
menu Systémy v menu Nastaveníä
(/ Strana 125).

SystSystém PPC Intém PPC Intererurbanurban
Systém PPC Interurban využívá mapová data pro
reakci na události na trase. Včasným snížením
výkonu před událostmi na trase pomáhá setrvačná
jízda – zpomalování – šetřit palivo.
Systém PPC Interurban zohledňuje následující udá-
losti na trase:
R Podle nadcházejícího omezení rychlosti nastaví

systém PPC s předstihem rychlost tempomatu.
Řidič může následně dodatečně upravit rych-
lost tempomatu.
R Systém PPC Interurban používá údaje o zatáč-

kách, kruhových objezdech a situacích na kři-
žovatkách pro výpočet vhodné rychlosti.

Zohlednění těchto událostí na trase můžete nezávi-
sle na sobě zapnout a vypnout přes okno menu
Systémy v menu Nastaveníä (/ Strana 125).
Systém PPC je aktivní při splnění následujících
podmínek:
R Systém PPC je aktivován v menu Nastavení.
R Je aktivní tempomat nebo asistent udržování

odstupu.
R Je k dispozici signál GPS.
R Jsou k dispozici mapová data.

Systém PPC je omezen v následujících případech:
R Převodovka je v manuálním jízdním programu.
R Sešlápnete pedál akcelerace nebo brzdový

pedál.
R Je zapnutá odlehčovací brzda.
R Asistent udržování odstupu brzdí.
R Je zapnutý vedlejší pohon.
R Automatické přizpůsobení rychlosti je aktivní.

Stav systému PPC je ve sdruženém přístroji indiko-
ván následujícím způsobem:
R Šedý symbol é: tempomat je deaktivován.
R Bílý symbol é bez zobrazení PPC: tempo-

mat je aktivní, ale systém PPC není k dispozici
nebo je deaktivován.
R Bílý symbol é se zobrazením PPC: systém

PPC je aktivován a tempomat je aktivní.
R Zelený symbol é se zobrazením PPC:

systém PPC aktivně reguluje rychlost a volbu
převodového stupně v tempomatu nebo v asi-
stentu udržování odstupu.

HrHranice systanice systémuému
Přizpůsobení rychlosti podle pro lu trasy nezohled-
ňuje úpravu přednosti v jízdě v každé situaci. Řidič
je odpovědný za dodržování pravidel silničního pro-
vozu a přizpůsobení rychlosti.
Při náročných okolních podmínkách (např. nepře-
hledný průběh vozovky, zúžení vozovky, mokro,
sníh nebo náledí) nebo při jízdách s přívěsem
nemusí být systémem zvolená rychlost vhodná pro
danou situaci. V těchto situacích musí příslušným
způsobem zasáhnout řidič.
Při celkové hmotnosti vozidla nad 80 t a provozu
vedlejších pohonů za jízdy může dojít v určitých
situacích k funkční poruše systému PPC. Systém
PPC musí být v takovém případě deaktivován.

NNastavastavení systení systému PPC (Prému PPC (Predictivedictive Powe Powerertrtrainain
ContrControl)ol)

Zapnutí a vypnutíZapnutí a vypnutí

# Systém PPC můžete zapnout a vypnout přes
okno menu Systémy v menu Nastaveníä
(/ Strana 125).
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NNastavastavení tení tolerolerance rycance rychloshlosti a fti a faktaktorů rycorů rychloshlostiti
# Opakovaně stiskněte tlačítko Ù na multifunk-

čním volantu, dokud se ve sdruženém přístroji
nezobrazí zadávací okno Tempomat.

# Tlačítky na volantu r a s přepínejte
mezi možnostmi nastavení.

# Tlačítky na volantu t a u nastavte
rychlostní tolerance/faktory.

NNastavastavení horení horní rycní rychloshlostní ttní toleroleranceance
# Pro nastavení horní rychlostní tolerance zvolte

bod menu1.
Rychlostní tolerance se změní v krocích po
1 km/h od 2 km/h do 15 km/h

Navrhovaná hodnota pro horní rychlostní toleranci
je minimálně 4 km/h. Pokud řidič nepotvrdí
navrhovanou hodnotu, horní rychlostní tolerance
se nastaví na výrobní nastavení (2 km/h).
Čím vyšší nastavíte horní rychlostní toleranci, tím
vyšší je úspora paliva.
Při zapnutém tempomatu a nastavené rychlosti
50 km/h nebo nižší je horní rychlostní tolerance
stanovena na 2 km/h.

NNastavastavení sesení sestupné ryctupné rychloshlostní ttní toleroleranceance
# Pro nastavení sestupné rychlostní tolerance

zvolte bod menu2.
Rychlostní tolerance se změní v krocích po
1 km/h od 1 km/h do 4 km/h.

Navrhovaná hodnota pro sestupnou rychlostní tole-
ranci je minimálně 2 km/h. Pokud řidič nepotvrdí
navrhovanou hodnotu, sestupná rychlostní tole-
rance se nastaví na výrobní nastavení (0 km/h).
Čím vyšší nastavíte sestupnou rychlostní toleranci,
tím vyšší je úspora paliva.
Při zapnutém tempomatu a nastavené rychlosti
50 km/h nebo nižší je sestupná rychlostní tole-
rance stanovena na 0 km/h.

NNastavastavení spodní rycení spodní rychloshlostní ttní toleroleranceance
# Pro nastavení spodní rychlostní tolerance

zvolte bod menu3.
Rychlostní tolerance se změní v krocích po
1 km/h od 1 km/h do 10 km/h.
Výrobní nastavení je 6 km/h.

Čím vyšší nastavíte spodní rychlostní toleranci, tím
vyšší je úspora paliva.

NNastavastavení rycení rychloshlostního ftního faktaktororu průjezdu zatu průjezdu zatáčekáček
# Pro nastavení rychlostního faktoru průjezdu

zatáček zvolte bod menu4.
Rychlostní faktor se mění v pěti stupních.
Výrobním nastavením je třetí stupeň.

Čím vyšší je nastavený stupeň, tím rychleji projede
vozidlo zatáčku.

NNastavastavení začátkení začátku zpomalovu zpomalování před událosání před událostmi natmi na
trtrasease
# Pro nastavení začátku zpomalování zvolte bod

menu5.
Začátek zpomalování se změní v pěti stupních.
Výrobním nastavením je třetí stupeň.

Čím vyšší je nastavený stupeň, tím dříve začne
vozidlo před událostí na trase zpomalovat.

ObnovObnovení půvení původnícodních nastavh nastaveníení
# Pro obnovení výrobních nastavení u všech

nastavení zvolte bod menu6.

PPokynokyny k pery k personalizacisonalizaci
Pomocí funkce „Personalizace“ se v závislosti na
kartě řidiče ve vozidle automaticky ukládají násle-
dující nastavení:
R zvolený jízdní program
R nastavení systému PPC (Predictive Powertrain

Control)

Pokud bylo vozidlo vypnuté déle než osm hodin
nebo byla vyměněna karta řidiče, jsou nastavení v
určitých případech resetována na minimální hod-
noty (viz následující tabulka).
To nastane zejména v případě, že mají nastavení
zvolená řidičem nepříznivý vliv na spotřebu paliva.
Pokud řidič zvolil nastavení, která jsou pro spo-
třebu paliva vhodnější než minimální hodnoty v
následující tabulce, zůstanou jeho nastavení
zachována.

Uložená nastavUložená nastavení:ení:

NNastavastavení Vení Vynulovynulovaná hodnotaaná hodnota
při dlouhé nepřítpři dlouhé nepřítom-om-
nosnostiti

Zvolený jízdní program Aeconomy / Aeco-
nomy+1

Zapnutí/vypnutí
systému PPC Interur-
ban

Zapnutí systému PPC
Interurban
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NNastavastavení Vení Vynulovynulovaná hodnotaaná hodnota
při dlouhé nepřítpři dlouhé nepřítom-om-
nosnostiti

PPC Auto Set Speed
zapnuto/vypnuto

PPC Auto Set Speed
zapnuto

Horní rychlostní tole-
rance

4 km/h, pokud je
nastavena nižší

Sestupná rychlostní
tolerance

2 km/h, pokud je
nastavena nižší

Spodní rychlostní tole-
rance

6 km/h, pokud je
nastavena nižší

Faktor rychlosti při
zatáčení

Stupeň 3, pokud je
nastaven vyšší

Nastavení začátku zpo-
malování před udá-
lostmi na trase

Stupeň 3, pokud je
nastaven nižší

1 U jízdních programů Fire a

Fleet je vynulovanou hodnotou

Fire nebo Fleet.

Upozornění k nastavením „Horní rychlostní tole-
rance“ a „Sestupná rychlostní tolerance“: pokud
se řidičem nastavená hodnota liší od výrobních
nastavení, zobrazí se při startování vozidla aktuální
nastavená hodnota (vyskakovací okno), kterou řidič
může potvrdit.
Pokud řidič nepotvrdí zobrazené nastavované hod-
noty, dojde k automatickému obnovení vynulova-
ných hodnot.

SystSystém Aém Activctive Bre Brakake Assiste Assist

Přehled prPřehled pro systo systém Aém Activctive Bre Brakake Assiste Assist

Všeobecná upozorVšeobecná upozorněnínění
Vaše vozidlo může být vybaveno buď brzdovým asi-
stentem Active Brake Assist anebo rozšířením na
Active Brake Assist 5.
Pokud nejste s výbavou svého vozidla seznámeni,
pak si před začátkem jízdy pomocí palubního počí-
tače v menu Nastaveníä v okně menu Systémy
zjistěte, který systém je do Vašeho vozidla zabudo-
vaný.
Pokud je položka menu u aktivního brzdového asis-
tenta zobrazena šedě, nelze Active Brake Assist /
Active Brake Assist 5 ve Vašem vozidle vypnout.

Systém Active Brake Assist může ovlivnit následu-
jící skutečnosti:
R V ideálním případě může zabránit čelnímu

nárazu.
R Může snížit nebezpečí zadního nárazu do

vpředu jedoucího vozidla nebo do stojící pře-
kážky ve Vaší jízdní dráze.
R Může snížit následky čelního nárazu.

Systém Active Brake Assist 5 může navíc v rámci
hranic systému ovlivnit následující skutečnosti:
R Může reagovat na pohybující se chodce mír-

ným a maximálním brzděním.
R Může ještě dříve reagovat na překážku ve Vaší

jízdní dráze.
R Může zabránit čelnímu nárazu do stojících

objektů také při vyšších rychlostech.

Označení systému Active Brake Assist, použité v
následujících částech, platí také pro systém Active
Brake Assist 5.
Pro vozidla provozovaná na Ukrajině: věnujte také
pozornost informacím v části „Rádiová homolo-
gace radarové senzoriky“ (/ Strana 17).
Pokud aktivní brzdový asistent identi kuje nebez-
pečí zadního nárazu a bezprostředně předtím roz-
poznal opatření k potlačení tohoto nebezpečí, ozve
se výstražný tón a ve sdruženém přístroji se objeví
červené hlášení na displeji se symbolem ·.
Pokud nezareagujete a nebezpečí bude nadále
trvat, systém Active Brake Assist zahájí automa-
tické mírné brzdění vozidla. Pokud nezareagujete
ani na mírné brzdění a nebezpečí bude přetrvávat i
nadále, systém Active Brake Assist automaticky
spustí nouzové brzdění.

HrHranice systanice systémuému
Po zapnutí vozidla nebo po rozjezdu není po dobu
několika sekund k dispozici plný výkon systému.
Funkce systému Active Brake Assist může být
omezena nebo nemusí být k dispozici zejména v
následujících situacích:
R při sněžení, dešti, mlze nebo silně odstřikující

vodě od kol vozidel
R na velmi úzkých nebo klikatých vozovkách,
R při rušení radarových snímačů jinými zdroji

radarového záření, např. při silném odrazu
radarového záření v mycích linkách.
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Funkce Active Brake Assist 5 může být navíc ome-
zena nebo nemusí být k dispozici zejména v násle-
dujících situacích:
R při oslnění, např. protijedoucími vozidly, pří-

mým slunečním světlem, měnícími se světel-
nými poměry nebo při odrazech (např. při
mokré vozovce),
R při znečistění, zamlžení nebo poškození čelního

okna v oblasti kamery, např. vadným stěračem
nebo nálepkou.

% Senzorika brzdového asistenta Active Brake
Assist se automaticky seřídí během určité
ujeté vzdálenosti po dodání vozidla. Během
tohoto procesu zaškolení není aktivní brzdový
asistent k dispozici nebo je k dispozici pouze
omezeně.

Systém Active Brake Assist nezareaguje za urči-
tých okolností správně zejména v těchto situacích:
R při rychle se pohybujících vozidlech ve sníma-

cím dosahu snímačů,
R v zatáčkách s krátkými poloměry.

Systém Active Brake Assist 5 nezareaguje za urči-
tých okolností správně zejména v těchto situacích:
R u chodců, kteří se zastavili,
R u chodců, zakrytých jinými objekty,
R při splývání typického obrysu chodce s poza-

dím,
R při nerozpoznání chodce jako takového, např.

kvůli speciálnímu oděvu nebo jiným objektům,
R při rychle se pohybujících chodcích nebo vozi-

dlech ve snímacím dosahu snímačů,
R u chodců v tunelu.

Systém Active Brake Assist 5 dokáže reagovat na
chodce do rychlosti 50 km/h.

DůležitDůležité bezpečnosé bezpečnostní pokynytní pokyny

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při omezené
možnosti rozpoznávání u systému Active
Brake Assist

Systém Active Brake Assist nemusí předměty a
komplexní jízdní situaci vždy jednoznačně
vyhodnotit.
V těchto případech může Active Brake Assist:
R bezdůvodně varovat a zabrzdit vozidlo
R nemusí varovat nebo zasáhnout

Aktivní brzdový asistent nemůže nahradit Vaši
pozornost věnovanou okolí a nezbavuje Vás
odpovědnosti podle zákonů o silničním pro-
vozu, zejména za dodržování bezpečné vzdále-
nosti, rychlosti a včasné brzdění.
# Dopravní situaci stále pozorně sledujte.
# Buďte připraveni brzdit a příp. se

vyhnout.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při omeze-
ném rozpoznávání ze strany Active Brake
Assist

Active Brake Assist nereaguje:
R na osoby nebo zvířata.
R na blížící se chodce.

Kvůli tomu nedokáže Active Brake Assist v
těchto situacích vydat varování ani zasáhnout.
# Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a

buďte připraveni brzdit.

% Systém Active Brake Assist 5 může reagovat
také na chodce pohybující se na okraji
vozovky.

Systém Active Brake Assist nemůže překonat své
fyzikální hranice. Vždy přizpůsobte svůj způsob
jízdy aktuálním vlastnostem vozovky a povětrnost-
ním podmínkám.
Systém Active Brake Assist nemusí rozpoznat
zejména tato vozidla:
R úzká vozidla,
R motocykly,
R vozidla jedoucí mimo zákryt.

Přečtěte si bezpečnostní pokyny k jízdním situa-
cím, které mohou vést k systémovým omezením
(/ Strana 226).
Systém Active Brake Assist může nečekaně spustit
varování nebo přibrzdit Vaše vozidlo zejména v
těchto situacích:
R v mycích linkách,
R při stojících překážkách v tunelu,
R na trajektech,
R na železničních překladištích,
R na mýtných stanicích,
R v servisech.
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V dále popsaných kritických jízdních situacích jde
o:
R situace s hrozícím nárazem do vpředu jedou-

cího vozidla,
R situace s hrozící kolizí s chodcem (jenom pro

vozidla s Aktive Brake Assist 5).

Následující příčiny mohou vést k tomu, že v kritické
jízdní situaci nedojde k reakci systému Active
Brake Assist:
R Systém Active Brake Assist nerozpoznal nebez-

pečnost situace.
R Systém Active Brake Assist je vypnutý.
R Systém Active Brake Assist má poruchu.
R Systém Active Brake Assist je potlačený.

Z důvodu technických a fyzických hranic systému
se může stát, že Active Brake Assist řidiče opticky
a akusticky upozorní a případně vyvolá mírné a/
nebo nouzové brzdění, i když k žádné kritické jízdní
situaci nedošlo.
Výstražný tón a zahájené mírné brzdění vyvolané
aktivním brzdovým asistentem můžete potlačit
těmito způsoby:
R sešlápnutím pedálu akcelerace přes aktuálně

zvolenou polohu nebo přes bod zvýšení odporu
(kickdown)
R zapnutím ukazatele směru jízdy (platí pouze při

rozpoznání vozidel, ne chodců)

Nouzové brzdění zahájené systémem Active Brake
Assist můžete potlačit pouze těmito způsoby:
R sešlápnutím pedálu akcelerace přes bod zvý-

šení odporu až do polohy kickdown. (Sešláp-
nutí pedálu akcelerace přes aktuálně zvolenou
polohu bez dosažení polohy kickdown není
dostačující, na rozdíl od dříve popsaného potla-
čení výstražného tónu a mírného brzdění)

Pamatujte, že všechna výše popsaná potlačující
opatření potlačují výstražný tón spuštěný systé-
mem a mírné brzdění spuštěné systémem, a to i v
kritických jízdních situacích. Sešlápnutí pedálu
akcelerace přes bod zvýšení odporu až do polohy
kickdown potlačuje také nouzové brzdění vyvolané
systémem v kritických jízdních situacích. V těchto
situacích zůstává pouze optické varování.
Pokud se v době účinnosti potlačujícího opatření
dostanete do kritické situace, Active Brake Assist
zpočátku nevydá optické ani akustické varování.
Pokud systém nadále vyhodnotí situaci jako kritic-
kou a potlačující opatření pokračuje nadále, je
vydáno optické varování a zazní výstražný tón. Toto

optické varování a krátký výstražný tón je vydáno v
okamžiku, kdy by systém zahájil nouzové brzdění, k
čemuž však v důsledku potlačujícího opatření
nedojde. V tomto případě Active Brake Assist
mírné ani nouzové brzdění nespustí.
Provádějte pravidelné čistění krytu snímače
odstupu a okna v zorném poli kamery
(/ Strana 294).
Při znečistění nebo námraze může u krytu snímače
odstupu nebo okna v zorném poli kamery dojít k
omezení funkce.
Nemontujte žádné montované díly, např. přední
ochrannou mřížku, před snímač odstupu nebo
kameru. Nepolepujte ani nelakujte tyto oblasti.
Jinak může dojít k omezení funkce snímače
odstupu, kamery a tím také funkce systému Active
Brake Assist.

VVozidla s přípravozidla s přípravou prou pro přední nástao přední nástavbvby (ky (kód C5O)ód C5O)
Kvůli předním nástavbám, např. dočasně připev-
něné přední desce nástavby, může být oblast sní-
mání aktivního brzdového asistenta částečně nebo
plně zakryta.
Pokud jsou oblasti snímání snímačů částečně nebo
úplně zakryty, zobrazí se na sdruženém přístroji
hlášení na displeji.
V tomto případě systém Active Brake Assist
vypněte.

Zapnutí a vypnutí AZapnutí a vypnutí Activctive Bre Brakake Assiste Assist
V závislosti na výbavě vozidla lze Active Brake
Assist vypnout ručně.
Při nastartování vozidla se Active Brake Assist
automaticky zapne.
Systém Active Brake Assist se automaticky vypne v
následujících případech:
R když je vypnutý systém ABS
R když je porucha v některém systému důležitém

pro Active Brake Assist

# VVypnutí:ypnutí: systém Active Brake Assist vypněte v
okně Systémy v menu Nastaveníä.
Pokud je položka menu u Active Brake Assist
zobrazena šedě, nelze Active Brake Assist ve
Vašem vozidle vypnout.

# Zapnutí:Zapnutí: Systém Active Brake Assist zapněte v
okně Systémy v menu Nastaveníä.

Když byl systém Active Brake Assist vypnut auto-
maticky nebo ručně, rozsvítí se na sdruženém pří-
stroji kontrolka l.
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VVarovarování před nárání před nárazem a nouzovazem a nouzové bré brzděnízdění

1 Varovný stupeň Active Brake Assist
2 Mírné brzdění Active Brake Assist
3 Nouzové brzdění (maximální brzdění)
4 Ukončené nouzové brzdění
Pokud Vás Active Brake Assist varuje před nára-
zem do vpředu jedoucího vozidla, dojde ke ztišení z
výroby namontovaného audiozařízení a hands-free.
VVaroarovný svný stupeň (Atupeň (Activctive Bre Brakake Assise Assist)t)
Ve sdruženém přístroji se zobrazí červené hlášení
na displeji se symbolem ·. Zazní intervalový
výstražný tón.
MírMírné brné brzdění (Azdění (Activctive Bre Brakake Assise Assist)t)
Ve sdruženém přístroji se zobrazí červené hlášení
na displeji se symbolem ·. Zazní intervalový
výstražný tón. Active Brake Assist navíc přibrzdí
vozidlo pomocí automatického mírného brzdění.
NNouzovouzové bré brzdění (Azdění (Activctive Bre Brakake Assise Assist)t)
Pokud nezareagujete na varování před nárazem ani
na mírné brzdění, Active Brake Assist automaticky
spustí v rámci hranic systému nouzové brzdění
(maximální brzdění). Při rychlosti nad 50 km/h se
během brzdění aktivuje rychlé blikání varovných
směrových světel (blikání při nouzovém brzdění)
kvůli varování vzadu jedoucích vozidel.
Ve sdruženém přístroji se zobrazí červené hlášení
na displeji se symbolem ·. Zazní trvalý
výstražný tón. Active Brake Assist navíc přibrzdí
vozidlo pomocí automatického nouzového brzdění
(maximálního brzdění).
Po realizovaném nouzovém brzdění se ve sdruže-
ném přístroji zobrazí šedé hlášení na displeji Nou-

zové brzdění ukončeno. Varovná směrová světla
automaticky přepnou na pomalé blikání.
Po nouzovém brzdění až do úplného zastavení
zajistí funkce HOLD vozidlo proti rozjetí.
Po provedeném nouzovém brzdění:
# Co nejrychleji odstraňte vozidlo z oblasti

nebezpečí, přitom sledujte dopravní situaci.
# Vypněte vozidlo a před rozjetím je zajistěte

parkovací brzdou.
# Zkontrolujte řádný stav vozidla a zajištění

nákladu.

InfInforormace kmace ke zve zvláštním jízdním situacímláštním jízdním situacím

ZatZatáčkyáčky, vjezdy do zat, vjezdy do zatáček a výjezdy ze zatáček a výjezdy ze zatáčekáček
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Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
dokážou rozpoznávat vozidla v oblasti zatáček
pouze omezeně:
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo přibrzdit Vaše vozidlo.
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu nemohou varovat/brzdit, i když jde o
kritickou situaci.
R Asistent udržování odstupu může nečekaně

zrychlit.

Jízda mimo zákrJízda mimo zákryt a styt a stojící vojící vozidlaozidla

Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
dokážou rozpoznávat vozidla jedoucí mimo zákryt
nebo stojící vozidla pouze omezeně:
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo přibrzdit Vaše vozidlo.
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu nemohou varovat/brzdit, i když jde o
kritickou situaci.
R Asistent udržování odstupu může nečekaně

zrychlit.

Změna jízdního prZměna jízdního pruhu u ostuhu u ostatnícatních vh vozidelozidel

Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
dokážou rozpoznávat zařazující se vozidla pouze
omezeně.
Odstup od zařazujícího se vozidla je příliš malý.

R Active Brake Assist a asistent udržování
odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo přibrzdit Vaše vozidlo.
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu nemohou varovat/brzdit, i když jde o
kritickou situaci.
R Asistent udržování odstupu může nečekaně

zrychlit.

Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
nedokážou rozpoznávat vozidla, která najíždějí do
Vašeho jízdního pruhu s malým odstupem. Mohou
reagovat pouze na vozidla ve snímacím dosahu sní-
mačů.
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu nemohou varovat/brzdit, i když jde o
kritickou situaci.
R Asistent udržování odstupu může nečekaně

zrychlit.

Přibrzděte vozidlo. Přitom se zvýší odstup od
vpředu jedoucího vozidla.

Odbočující vOdbočující vozidlaozidla
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Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
dokážou rozpoznávat odbočující vozidla pouze
omezeně:
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo přibrzdit Vaše vozidlo.
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu nemohou varovat/brzdit, i když jde o
kritickou situaci.
R Asistent udržování odstupu může nečekaně

zrychlit.

PředjížděníPředjíždění

Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
mohou při předjíždění nečekaně spustit varování
nebo přibrzdit Vaše vozidlo v následujících přípa-
dech:
R Najedete příliš blízko k předjížděnému vozidlu.
R Nacházíte se v jízdním pruhu vpředu jedoucího

vozidla.

ProProtisměrtisměrné zatné zatáčkyáčky

Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
nedokážou v protisměrných zatáčkách rozpoznat, v
jakém jízdním pruhu jede vpředu jedoucí vozidlo:
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo přibrzdit Vaše vozidlo.
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu nemohou varovat/brzdit, i když jde o
kritickou situaci.
R Asistent udržování odstupu může nečekaně

zrychlit.

PřekPřekážky a stážky a stojící vojící vozidlaozidla

Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
mohou rozpoznávat překážky nebo stojící vozidla
před snímaným vozidlem příliš pozdě:
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo přibrzdit Vaše vozidlo.
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu nemohou varovat/brzdit, i když jde o
kritickou situaci.
R Asistent udržování odstupu může nečekaně

zrychlit.

PParkarkující vující vozidla na okraozidla na okraji vji vozoozovkyvky
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Active Brake Assist a asistent udržování odstupu
mohou reagovat na vozidla parkující na okraji
vozovky:
R Active Brake Assist a asistent udržování

odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo přibrzdit Vaše vozidlo.
R Asistent udržování odstupu může nečekaně

zrychlit.

SSttojící objektyojící objekty

Active Brake Assist může nečekaně spustit varo-
vání nebo přibrzdit také před stojícími objekty,
které se nacházejí vedle Vašeho jízdního pruhu.
Příklady jsou následující:
R vozidla s poruchou
R vymezení silnice, např. směrové sloupky
R značky
R mosty
R nástupní ostrůvky
R parkující vozidla

OsobyOsoby

Active Brake Assist 5 může nečekaně spustit varo-
vání nebo přibrzdit také před pohybujícími se oso-
bami, které se nacházejí na okraji vozovky v
zatáčce.

AsistAsistent jízdy v prent jízdy v pruzíchuzích

PPokynokyny k asisty k asistentu jízdy v prentu jízdy v pruzíchuzích

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody navzdory
asistentu jízdy v pruzích

Asistent jízdy v pruzích nedokáže vždy jedno-
značně rozpoznat označení jízdního pruhu.
V těchto případech může asistent jízdy v pru-
zích:
R varovat bezdůvodně.
R nevarovat.

# Sledujte vždy pozorně dopravní situaci a
udržujte jízdní pruh, zvláště při varování
aktivního asistente jízdy v pruzích.

Systém může fungovat omezeně nebo může být
nefunkční v následujících situacích:
R při špatné viditelnosti, např. kvůli nedostateč-

nému osvětlení vozovky nebo při sněžení, dešti,
mlze, husté vodní tříšti,
R při oslnění, např. protijedoucími vozidly, pří-

mým slunečním světlem nebo při odrazech
(např. při mokré vozovce),
R při znečistění, zamlžení nebo poškození čelního

okna v oblasti kamery,
R při zakrytí čelního okna v oblasti kamery, např.

vadným stěračem nebo nálepkou,
R při žádném výskytu nebo výskytu několika ne

jednoznačných označení pro některý jízdní
pruh, např. na staveništích,
R při ojetých, tmavých nebo zakrytých označe-

ních jízdního pruhu, např. nečistotami nebo
sněhem,
R při příliš malém odstupu od vpředu jedoucího

vozidla, takže nelze rozpoznat označení jízd-
ního pruhu,
R při rychlé změně označení jízdních pruhů, např.

při dělení, křížení nebo spojování jízdních
pruhů,
R na velmi úzkých nebo klikatých vozovkách,
R při rychlém střídání světla a stínu na vozovce,
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R při omezení výhledu kamery na označení jízd-
ního pruhu montovanými díly, např. sněhovým
pluhem,
R po velké změně naložení při zapnutém vozidle.

Po velké změně naložení proto vozidlo znovu
nastartujte, aby byl asistent jízdy v pruzích k
dispozici bez omezení.

Udržujte čelní okno v oblasti kamery čisté a bez
sněhu nebo ledu. Použijte stěrače nebo očistěte
čelní okno podle potřeby rukou. Přitom dodržujte
informace v částech „Pokyny k vnějšímu čistění“
(/ Strana 290) a „Čistění snímačů“
(/ Strana 294).

VVozidla s přípravozidla s přípravou prou pro přední nástao přední nástavbvby (ky (kód C5O)ód C5O)
Kvůli předním nástavbám, např. dočasně připev-
něné přední desce nástavby, může být oblast sní-
mání aktivního brzdového asistenta částečně nebo
plně zakryta.
V takovém případě je bezpodmínečně nutné po
každém nastartování vozidla vypnout asistenta
jízdy v pruzích.
Pokud jsou oblasti snímání snímačů částečně nebo
úplně zakryty, zobrazí sdružený přístroj hlášení na
displeji.

PřehledPřehled

Zobrazení asistenta jízdy v pruzích (příklad)

Označení jízdního pruhu zobrazuje také okno menu
Asistenční systémy v menu Jízda à
(/ Strana 118).

Označení jízdního pruhu ve stavové části a v okně
menu Asistenční systémy sdruženého přístroje
ukazují barevně stav asistenta jízdy v pruzích:
R Černé označení jízdního pruhu: asistent jízdy v

pruzích je vypnutý.
R Šedé označení jízdního pruhu: asistent jízdy v

pruzích je zapnutý, avšak na dotčené straně
vozidla není připraven varovat.
R Bílé označení jízdního pruhu: asistent jízdy v

pruzích je zapnutý a na dotčené straně vozidla
připraven varovat.
R Červené označení jízdního pruhu: asistent jízdy

v pruzích je zapnutý a na dotčené straně vozi-
dla vydává varování.

FFunkce a podmínky prunkce a podmínky pro zapnutío zapnutí
Asistent jízdy v pruzích kontroluje oblast před
Vaším vozidlem kamerou, umístěnou dole na čel-
ním okně. Je-li zapnutý asistent jízdy v pruzích a
rozpozná-li označení jízdního pruhu na vozovce,
varuje Vás před nechtěným opuštěním jízdního
pruhu. Asistent jízdy v pruzích neudržuje samo-
statně vozidlo v jízdním pruhu.
Pro připravenost asistenta jízdy v pruzích k varo-
vání musí být splněny následující podmínky:
R Jedete rychleji než cca 60 km/h.
R Sdružený přístroj musí zobrazovat označení

jízdního pruhu bíle.

Pokud neúmyslně přejedete označení jízdního
pruhu, proběhnou následující kroky:
R Sdružený přístroj zobrazí červeně příslušné

označení jízdního pruhu.
R Hlasitost audiozařízení nebo hands-free se sníží

a zazní výstražný tón z reproduktoru na pří-
slušné straně vozidla.

Pokud se vozidlo po provedeném varování nebude
opět zcela nacházet mezi označeními jízdního
pruhu, nejsou možná žádná další varování.
Asistent jízdy v pruzích Vás nebude varovat v
následujících situacích:
R Pokud jste zapnuli ukazatel směru jízdy.
R Pokud intenzivně aktivně řídíte, brzdíte nebo

přidáváte plyn.
R Pokud zasahuje systém pro bezpečnou jízdu,

např. Active Brake Assist nebo asistent regu-
lace stability.

V takovém případě dojde po určitou dobu k potla-
čení varování.
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Pokud bude ukazatel směru jízdy zapnutý déle než
jednu minutu, bude Vás asistent jízdy v pruzích
varovat při změně jízdního pruhu a při zapnutém
ukazateli směru jízdy.

VVypnutí a zapnutí asistypnutí a zapnutí asistententa jízdy v pra jízdy v pruzíchuzích
V závislosti na výbavě vozidla lze systém asistenta
jízdy v pruzích vypnout ručně.
Při nastartování vozidla se asistent jízdy v pruzích
automaticky zapne.
# VVypnutí:ypnutí: asistenta jízdy v pruzích vypněte v

menu Nastaveníä okna menu Systémy.
Pokud je položka menu u asistenta jízdy v pru-
zích zobrazena šedě, nelze asistenta jízdy v
pruzích ve Vašem vozidle vypnout.

# Zapnutí:Zapnutí: asistenta jízdy v pruzích zapněte v
menu Nastaveníä v okně menu Systémy.

Když byl asistent jízdy v pruzích vypnut ručně, roz-
svítí se ve sdruženém přístroji ve stavové části kon-
trolka m.

AsistAsistent sledovent sledování bdělosání bdělostiti

PPokynokyny k asisty k asistentu sledoventu sledování bdělosání bdělostiti
V následujících situacích může být funkce asis-
tenta sledování bdělosti omezena nebo nemusí být
k dispozici:
R při špatné viditelnosti, např. kvůli nedostateč-

nému osvětlení vozovky nebo při sněžení, dešti,
mlze, husté vodní tříšti,
R při znečistění, zamlžení nebo poškození čelního

okna v oblasti kamery,
R při zakrytí čelního okna v oblasti kamery, např.

vadným stěračem nebo nálepkou,
R když častou nejsou k dispozici nebo jsou k dis-

pozici nejednoznačná označení jízdního pruhu
pro některý jízdní pruh, např. na staveništích,
R při ojetých, tmavých nebo zakrytých označe-

ních jízdního pruhu, např. nečistotami nebo
sněhem,
R při častém oslnění, např. protijedoucími vozi-

dly, přímým slunečním světlem nebo při odra-
zech (např. na mokré vozovce),
R na klikatých silnicích
R při příliš malém odstupu od vpředu jedoucího

vozidla, takže nelze často rozpoznat označení
jízdního pruhu,

R při omezení výhledu kamery na označení jízd-
ního pruhu montovanými díly, např. sněžným
pluhem,
R po velké změně naložení při zapnutém vozidle.

Po velké změně naložení proto vozidlo znovu
nastartujte, aby byl asistent sledování bdělosti
k dispozici bez omezení.

Zajistěte, aby bylo čelní okno v oblasti kamery vždy
čisté a nezakryté (/ Strana 294). Z toho důvodu
např. zapněte stěrače nebo odstraňte sníh a led z
čelního okna.

PřehledPřehled
Asistent sledování bdělosti Vám pomáhá při dlou-
hých monotónních jízdách, např. po dálnicích a
dálkových silnicích. Asistent sledování bdělosti je
aktivní od rychlosti cca 60 km/h .
Pokud asistent sledování bdělosti rozpozná typické
příznaky únavy nebo narůstající nepozornost řidiče,
navrhne přestávku. K varování asistenta sledování
bdělosti dochází nezávisle na zákonem předepsa-
ných časech řízení a odpočinku nebo na funkcích
digitálního tachografu.

FFunkce a podmínky prunkce a podmínky pro zapnutío zapnutí
Asistent sledování bdělosti vyhodnocuje Vaši únavu
a narůstající nepozornost s ohledem na následující
kritéria:
R individuální způsob jízdy, např. udržování vozi-

dla v jízdním pruhu, způsob řízení
R jízdní podmínky, např. doba jízdy

V následujících situacích je asistent sledování bdě-
losti funkční pouze omezeně a varování nepro-
běhne vůbec nebo proběhne se zpožděním:
R pojedete převážně pomaleji než 60 km/h
R při neexistujících nebo při špatně rozpoznatel-

ných označeních jízdního pruhu
R na klikatých silnicích

Pokud asistent sledování bdělosti rozpozná typické
příznaky únavy nebo narůstající nepozornost řidiče,
proběhnou následující kroky:
R Zazní výstražný tón.
R Sdružený přístroj zobrazuje hlášení na displeji

Ô a Asistent sledování bdělosti: chcete
přestávku?.
R Asistent jízdy v pruzích se opět automaticky

zapne.

Při delších jízdách dělejte včasné a pravidelné
přestávky. Pokud neuděláte žádnou přestávku,
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může Vás asistent sledování bdělosti znovu varovat
nejdříve po 15 minutách. Při vypnutí vozidla nebo
delším odstavení vozidla asistent sledování bdělosti
vynuluje vyhodnocení.

Zapnutí a vypnutí asistZapnutí a vypnutí asistententa sledova sledování bdělosání bdělostiti
Po nastartování vozidla je asistent sledování bdě-
losti vždy zapnutý.
# Asistenta sledování bdělosti vypněte a zapněte

přes okno menu Systémy v menu Nastavení
(/ Strana 125).

AsistAsistent prent pro odbočovo odbočování / Aání / Activctive Sideguare Sideguard Assistd Assist

FFunkce asistunkce asistententa pra pro odbočovo odbočování / Aání / Activctive Side-e Side-
guarguard Assistd Assist

Všeobecná upozorVšeobecná upozorněnínění
Asistent pro odbočování Vás může na straně spo-
lujezdce varovat před nebezpečím kolize, a to
především při odbočování nebo změně jízdního
pruhu. Systém Active Sideguard Assist zahrnuje
funkce asistenta pro odbočování. Systém Active
Sideguard Assist může dále v případě odbočování
při rozpoznaném nebezpečí kolize zahájit automa-
tické brzdění až do zastavení. Pokyny týkající se
asistenta pro odbočování platí také pro Active
Sideguard Assist. Doplňující funkce systému Active
Sideguard Assist jsou jednotlivě popsány v dalších
kapitolách.
Ujistěte se, jakým systémem je Vaše vozidlo vyba-
veno.
Dle označení v palubním počítači v menu ä v
okně menu Nastavenípoznáte, Systémy zda je
Vaše vozidlo vybaveno asistentem pro odbočování
nebo systémem Active Sideguard Assist.

Příklad vozidla s levostranným řízením

Asistent pro odbočování kontroluje oblast na
straně spolujezdce vedle tažného vozidla a přívěsu
nebo návěsu pomocí dvou radarových snímačů.
Radarové snímače jsou upevněny na blatníku před
zadní nápravou. Asistent pro odbočování Vám
pomáhá při odbočování a při změně jízdního pruhu
na straně spolujezdce. Varovná kontrolka ve
sloupku A1 nebo na displeji MirrorCam2 Vás
upozorňuje na rozpoznaný objekt v kontrolované
oblasti. Při hrozícím nebezpečí nárazu navíc zazní
výstražný tón.
Během jízdy vzad není asistent pro odbočování
aktivní.
Systém Active Sideguard Assist může ještě při
odbočování v rámci hranic systému reagovat na
pohybující se objekty uvnitř reakční zóny před
zadní nápravou automatickým brzděním až do
zastavení.
Výstražná zóna se při odbočování omezuje na
boční oblast vedle tažného vozidla.
% Přívěs s rozhraním ISO 11992-2: nesprávně

nastavené informace o přívěsu, jako
např. délka nebo počet náprav, mohou způso-
bit funkční poruchy v oblasti přívěsu nebo
návěsu. Sledování přívěsu může v takových pří-
padech varovat bezdůvodně nebo nemusí
varovat vůbec.
Pokud zjistíte funkční poruchu v oblasti přívěsu
nebo návěsu, obraťte se na výrobce přívěsu.
Pokud nelze zajistit správné nastavení infor-
mací o přívěsu nebo pokud má přívěs nebo
návěs speciální konstrukci, může být sledování
přívěsu dočasně vypnuto (/ Strana 237).
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% Přívěs bez rozhraní ISO 11992-2: po odpojení
nebo připojení přívěsu nebo návěsu je nutné
projet několik zatáček ve směru strany spolu-
jezdce, aby se systém optimálně nastavil na
nový přívěs nebo návěs.

% Informace o tom, zda je Váš přívěs nebo návěs
vybaven rozhraním ISO 11992-2, najdete v
návodu k obsluze přívěsu nebo návěsu od
výrobce.

VýsVýstrtražná oblasažná oblast asistt asistententa pra pro odbočovo odbočování přiání při
aktivním sledovaktivním sledování přívěsuání přívěsu
% Mezi vozidlem a kontrolovanou oblastí nejsou v

úhlu cca 6° rozpoznávány žádné objekty.
% Délka výstražné oblasti se řídí dle celkové

délky vozidla, kterou systém rozpozná. Maxi-
mální délka vozidla, která je pro výstražnou
oblast brána v úvahu, je 18,75 m. Vozidla pře-
kračující tuto celkovou délku nemohou být
kontrolována po celé délce.

% Šířka výstražné oblasti činí cca 3,75 m.

Příklad vozidla s levostranným řízením

VýsVýstrtražná oblasažná oblast asistt asistententa pra pro odbočovo odbočování přiání při
neaktivním sledovneaktivním sledování přívěsuání přívěsu
Kontrola přívěsu asistenta pro odbočování není
aktivní a nelze ji zapnout ani vypnout v následují-
cích situacích:
R krátce po jízdě vzad,
R krátce po připojení návěsu nebo přívěsu.

% Mezi vozidlem a kontrolovanou oblastí nejsou v
úhlu cca 6° rozpoznávány žádné objekty.

% Délka výstražné oblasti se řídí dle celkové
délky vozidla, kterou systém rozpozná.

% Šířka výstražné oblasti činí cca 3,75 m.

Příklad vozidla s levostranným řízením

Přídavná výstražná oblast v samostatném provozu
Pokud je připojen přívěs, je kontrolována přídavná
kontrolní zóna, kontrolní zóna přívěsu, na straně
spolujezdce za tažným vozidlem, z hlediska přibli-
žujících se objektů.

Příklad vozidla s levostranným řízením

RRelevelevantní kantní kontrontrolní oblasolní oblast prt pro bro brzdný zásahzdný zásah
systsystému Aému Activctive Sideguare Sideguard Assisd Assist (rt (reakční zóna)eakční zóna)
% Mezi vozidlem a reakční zónou nejsou v úhlu

cca 6° rozpoznávány žádné objekty.
% Délka reakční zóny relevantní pro brzdění se

řídí dle délky tažného vozidla, kterou systém
rozpozná.

% Šířka reakční zóny relevantní pro brzdění se
řídí dynamicky dle dané situace a činí maxi-
málně 2 m.

Příklad vozidla s levostranným řízením

HrHranice systanice systémuému
Funkce asistenta pro odbočování a systému Active
Sideguard Assist jsou dimenzovány pro vozidla s
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levostranným řízením v provozu na pravé straně a
pro vozidla s pravostranným řízením v provozu na
levé straně. Pokud dojde ke změně silniční
dopravy, např. pokud jede vozidlo s levostranným
řízením v provozu na levé straně, může dojít k
nesprávným reakcím systému. Pokud je to možné,
vypněte v tomto případě všechny odpojitelné
funkce asistenta pro odbočování či systému Active
Sideguard Assist (/ Strana 237).
Kvůli nastavení systému může u svodidel nebo pod-
obných konstrukčních omezení docházet k bezdů-
vodným varováním. U systému Active Sideguard
Assist jsou zde možné v těchto situacích další
neodůvodněné brzdné zásahy.
Kvůli nastavení systému může při delší jízdě vedle
dlouhých vozidel, např. nákladních vozidel, dochá-
zet k přerušení varování.
Podle situace a v závislosti na přívěsu nebo návěsu
může asistent pro odbočování nebo Active Side-
guard Assist varovat příliš brzy nebo nemusí varo-
vat vůbec.
Ujistěte se, že je kryt radarových snímačů bez zne-
čistění, ledu nebo sněhové břečky. Radarové sní-
mače nesmí být nalakovány ani zakrývány, např.
nálepkami, fóliemi nebo přimontovanými díly.
Při poruše asistenta pro odbočování nebo systému
Active Sideguard Assist se ve sdruženém přístroji
zobrazí hlášení na displejiç Asistent pro
odbočování nefunkční. U objektů nacházejících se
v kontrolované oblasti pak nedochází k výstraze a
nedojde k brzdnému zásahu systémem Active
Sideguard Assist.
Funkce asistenta pro odbočování může být ome-
zena nebo nemusí být k dispozici zejména v násle-
dujících situacích:
R při znečistěných, zledovatělých nebo zakrytých

snímačích, např. sněhem nebo hustou vodní
tříšti
R u velmi širokých jízdních pruhů
R na velmi úzkých nebo klikatých vozovkách,
R při rušení radarových snímačů např. silným či

nevhodným odrazem radarového záření svodi-
dly či jinou infrastrukturou
R při manévrování: asistent pro odbočování není

pomůckou pro manévrování

Nechte funkci radarových snímačů zkontrolovat v
kvali kovaném servisu především v následujících
případech:
R po silném nárazu,
R po poškození bočního obložení.

Jinak nebude zajištěna řádná funkce asistenta pro
odbočování.
Asistent pro odbočování nezareaguje za určitých
okolností správně zejména v těchto situacích:
R u chodců či cyklistů, překrytých jinými objekty
R u chodců či cyklistů, kteří náhle změní směr

svého pohybu nebo rychlost
R u velice rychle se pohybujících osob nebo vozi-

del ve snímacím dosahu snímačů
R na stacionární objekty nebo na takové objekty,

které se pohybují stejnou rychlostí jako vlastní
vozidlo
R při odbočování s více odbočovacími pruhy v

pruhu pro předjíždění

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při omeze-
ném rozpoznávání objektů a dopravních
situací ze strany asistenta pro odbočování

Asistent pro odbočování nedokáže vždy jedno-
značně rozpoznávat objekty a složité dopravní
situace. V těchto případech může asistent pro
odbočování:
R bezdůvodně varovat
R případně nevarovat

# Opatrně pokračujte v jízdě a buďte při-
praveni brzdit, zejména při varováních
systému.

# Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a
dodržujte dostatečný bezpečnostní boční
odstup.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí kolize i přes použití
systému Active Sideguard Assist

Active Sideguard Assist může Vaše vozidlo při
rozpoznání nebezpečí kolize automatickým
brzděním uvést do zastavení. Samočinné
brzdění nemůže však vždy kolizi zabránit.
Pokud sami dále nebrzdíte, může dojít ke kolizi.
# V případě nebezpečí kolize pokud možno

sami brzděte a pokud je to možné
vybočte.

# Přizpůsobte způsob jízdy při odbočování
povětrnostním podmínkám, Active Side-
guard Assist může nečekaně zahájit
brzdění.

# Neprovádějte funkční zkoušku na oso-
bách, zvířatech nebo předmětech.
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Systém Active Sideguard Assist může reagovat
brzdným zásahem pouze, pokud jsou splněny
všechny tyto podmínky:
R Rychlost vozidla je při jízdě vpřed nižší než

20 km/h
R Vozidlo ujelo po zařazení zpátečky nebo od

posledního zásahu systému dráhu minimálně
5 m.
R Existuje zde situace pro odbočení ve směru

strany spolujezdce (výrazný pohyb volantu ve
směru kolize).
R Ve sloupku A nebo na displeji MirrorCam svítí

červená varovná kontrolka.
R V kontrolované zóně důležité pro brzdný zásah

se nachází pohybující se objekt.
R Ze směru pohybu vlastního vozidla a objektu je

možné vyvodit riziko kolize na straně spolu-
jezdce.

Systém Active Sideguard Assist může reagovat i na
objekty pohybující se na okraji vozovky, např.
čekající u semaforu.
I v případě hrozící kolize nemusí dojít na straně
spolujezdce k varování především z těchto příčin:
R Asistent pro odbočování má výpadek nebo

poruchu.
R Asistent pro odbočování nerozpoznal nebez-

pečnost situace.
R Akustické varování asistenta pro odbočování je

vypnuté. Optické výstražné a informační zobra-
zení zůstává v tomto případě aktivní.

I v případě hrozící kolize na straně spolujezdce
nemusí dojít k brzdění systémem Active Sideguard
Assist především z těchto příčin:
R Systém Active Sideguard Assist má výpadek

nebo poruchu.
R Systém Active Sideguard Assist nerozpoznal

nebezpečnost situace, např. při silném vybo-
čení do protisměru / pruhu v protisměru před
odbočením.
R Aktivní brzdná funkce a akustické varování

systému Active Sideguard Assist jsou vypnuté.
R Velice nízká vlastní rychlost, např. při rozjetí

vozidla.
R Došlo k poruše brzdového systému.

ZobrZobrazení asistazení asistententa pra pro odbočovo odbočováníání
Pokud připojíte nebo zapojíte přívěs nebo návěs,
rozsvítí se kontrolkaá v okně menu Asi-
stenční systémy jednotky palubního počítače.

Pokud nepřipojíte nebo nezapojíte žádný přívěs
nebo návěs, rozsvítí se kontrolkaÛ v okně
menu Asistenční systémy jednotky palubního
počítače. Pokud vypnete sledování přívěsu asis-
tenta pro odbočování, rozsvítí se kontrolkaâ v
okně menu Asistenční systémy jednotky palubního
počítače.

Okno menu Asistenční systémy (příklad)

Kontrolky se zobrazují v okně menu Asistenční
systémy jednotky palubního počítače.
Pokud jsou akustická výstraha a automatické
brzdění vypnuty nebo pokud existuje nějaká chyba
v brzdění, svítí v okně menu Asistenční systémy
kontrolkaÄ.

VýsVýstrtraha při odbočovaha při odbočování na sání na strtranu spolujezdceanu spolujezdce

Příklad vozidla s levostranným řízením

Asistent pro odbočování varuje před pohybujícími
se objekty na boční kontrolované zóně až do jízdní
rychlosti 35 km/h.
V kontrolované oblasti asistenta pro odbočování se
nachází pohybující se objekt. Ve sloupku A1
nebo na displeji MirrorCam2 svítí žlutá varovná
kontrolka.
Navíc žlutě svítí kontrolkaá v okně menu Asi-
stenční systémy jednotky palubního počítače.
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Příklad vozidla s levostranným řízením

V kontrolované oblasti asistenta pro odbočování se
nachází pohybující se objekt. Pokud odbočíte ve
směru na straně spolujezdce nebo zapnete ukaza-
tel směru jízdy a uvedete vozidlo do pohybu, asis-
tent pro odbočování tuto skutečnost rozpozná.
Hrozí nebezpečí nárazu. Ve sloupku A1 nebo na
displeji MirrorCam2 se rozbliká červená varovná
kontrolka po dobu cca dvou sekund. Současně
zazní výstražný tón. Následně se trvale rozsvítí čer-
vená varovná kontrolka po dobu, po kterou bude
trvat nebezpečí kolize.
Navíc červeně svítí kontrolkaá v okně menu
Asistenční systémy jednotky palubního počítače.
U systému Active Sideguard Assist se může navíc
po červené varovné kontrolce a výstražném tónu
zahájit brzdění.
Po ukončeném brzdění systémem Active Sideguard
Assist až do zastavení informuje sdružený přístroj
popup oknem o provedeném zásahu systému a
aktivuje se funkce HOLD
(/ Strana 194, 368, 148).

VVarovarování při změně jízdního prání při změně jízdního pruhuuhu

Příklad vozidla s levostranným řízením

Asistent pro odbočování varuje před pohybujícími
se objekty ve vedlejším pruhu na straně spolu-
jezdce nezávisle na vlastní rychlosti jízdy.
V kontrolované oblasti asistenta pro odbočování se
nachází pohybující se objekt. Ve sloupku A1
nebo na displeji MirrorCam2 svítí žlutá varovná
kontrolka.

Navíc žlutě svítí kontrolkaá v okně menu Asi-
stenční systémy jednotky palubního počítače.

Příklad vozidla s levostranným řízením

Při změně jízdního pruhu se v oblasti nebezpečí
nachází pohybující se objekt. Hrozí nebezpečí
nárazu. Pokud odbočujete ve směru strany spolu-
jezdce nebo zapnete ukazatel směru jízdy ve
sloupku A1 nebo se na displeji MirrorCam2
rozbliká červená varovná kontrolka po dobu cca
dvou sekund. Současně zazní výstražný tón.
Následně se trvale rozsvítí červená varovná kon-
trolka po dobu, po kterou bude trvat nebezpečí
kolize.
Navíc červeně svítí kontrolkaá v okně menu
Asistenční systémy jednotky palubního počítače.

VVarovarování před stání před stojícími překojícími překážkážkami při odbočovami při odbočováníání
vve směre směru su strtranany spolujezdcey spolujezdce
Asistent pro odbočování varuje před stojícími pře-
kážkami v oblasti odbočování tažného vozidla až do
maximální rychlosti 35 km/h.
Pokud hrozí při odbočování ve směru strany spolu-
jezdce nebezpečí kolize do stojící překážky, ve
sloupku A1nebo na displeji MirrorCam2 se
rozbliká červená varovná kontrolka po dobu cca
dvou sekund. Navíc zazní výstražný tón. Následně
se trvale rozsvítí červená varovná kontrolka po
dobu, po kterou bude trvat nebezpečí kolize.
Navíc červeně svítí kontrolkaá v okně menu
Asistenční systémy jednotky palubního počítače.
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VVarovarování před stání před stojícími a pohojícími a pohybujícími se překybujícími se překáž-áž-
kkami při odbočovami při odbočování vání ve směre směru su strtranany řidičey řidiče

Příklad vozidla s levostranným řízením

Asistent pro odbočování varuje u vozidel se zadním
přesahem větším než 1,5 m před stojícími a pohy-
bujícími se překážkami v oblasti sklápění tažného
vozidla až do maximální rychlosti 35 km/h.
Pokud hrozí při odbočování ve směru strany spolu-
jezdce při vychýlené zádi vozidla nebezpečí kolize
do stojící nebo pohybující se překážky, ve sloupku
A1 nebo na displeji MirrorCam2 se rozbliká
červená varovná kontrolka po dobu cca dvou
sekund. Navíc zazní výstražný tón. Následně se
trvale rozsvítí červená varovná kontrolka po dobu,
po kterou bude trvat nebezpečí kolize.
Navíc červeně svítí kontrolkaá v okně menu
Asistenční systémy jednotky palubního počítače.

VýsVýstrtražný tažný tón asistón asistententa pra pro odbočovo odbočování nebo pří-ání nebo pří-
dadavný brvný brzdný zásah systzdný zásah systému Aému Activctive Sideguarde Sideguard
AssisAssist vypnětt vypněte a zapnětee a zapněte
V závislosti na výbavě vozidla je možné, že bude
asistent pro odbočování aktivován i bez možnosti
vypnutí.
Když nastartuje vozidlo, je systém automaticky
aktivován.
Systém Active Sideguard Assist se automaticky
vypne v následujících případech:
R když je vypnutý systém ABS
R když je porucha v některém systému důležitém

pro Active Sideguard Assist

Pokud systém Active Sideguard Assist provede
brzdný zásah v nějaké nekritické situaci, tak tento
zásah můžete potlačit, pokud sešlápnete pedál
akcelerace rychle nebo přes bod zvýšení odporu
(funkce kickdown).
# VVypnutí:ypnutí: v menu Nastaveníä okno

menuSystémy vypněte výstražný tón asistenta

pro odbočování nebo přídavný brzdný zásah
systému Active Sideguard Assist.
Pokud je položka menu asistenta pro odbočo-
vání nebo systému Active Sideguard Assist
šedá, je asistent pro odbočování nebo systém
Active Sideguard Assist u Vašeho vozidla bez
možnosti vypnutí.
V okně menu Asistenční systémy palubního
počítače svítí kontrolkaÄ. Ve sloupku A
nebo na displeji MirrorCam svítí i nadále žlutá
nebo červená varovná kontrolka.

# Zapnutí:Zapnutí: v menu Nastaveníä okno menu
Systémy zapněte výstražný tón asistenta pro
odbočování nebo přídavný brzdný zásah
systému Active Sideguard Assist.

PřerPřerušení brušení brzdného zásahu systzdného zásahu systému Aému Activctive Side-e Side-
guarguard Assistd Assist
Pokud systém Active Sideguard Assist provede
brzdný zásah v nějaké nekritické situaci, můžete
tento zásah můžete přerušit takto:
# Sešlápněte rychle pedál akcelerace přes bod

zvýšení odporu (funkce kickdown).

VVypnutí a zapnutí sledovypnutí a zapnutí sledování přívěsuání přívěsu
# VVypnutí:ypnutí: v menu Nastaveníä v okně menu

Systémy vypněte sledování přívěsu.
# Zapnutí:Zapnutí: v menu Nastaveníä v okně menu

Systémy zapněte sledování přívěsu.

Nastavení zůstane uloženo až do příští výměny pří-
věsu nebo návěsu.

TTrrailer Stailer Stability Assistability Assist

FFunkce systunkce systému Trému Trailer Stailer Stability Assisability Assist (TSt (TSA)A)
Funkce systému Trailer Stability Assist slouží k
zabránění jízdním situacím, při nichž hrozí vybočení
jízdní soupravy kvůli najíždějícímu přívěsu nebo
návěsu.
Tyto situace mohou nastat např. v následujících
případech:
R při průjezdu zatáčkou v deceleračním režimu,
R při průjezdu zatáčkou na kluzké vozovce,
R při aktivní odlehčovací brzdě.

Pro zabránění kritickým situacím stabilizuje systém
Trailer Stability Assist jízdní soupravu krátkými
brzdnými zásahy u přívěsu nebo návěsu.
Brzdný zásah systému Trailer Stability Assist je
řidiči signalizován blikajícím symbolemß ve
sdruženém přístroji.
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Při příliš vysokých teplotách brzdy přívěsu se
systém Trailer Stability Assist automaticky deakti-
vuje.
Po automatické deaktivaci systému se rozbliká
kontrolka tlačítkaß a ve sdruženém přístroji se
zobrazí příslušné hlášení na displeji.

Zapnutí a vypnutí systZapnutí a vypnutí systému Trému Trailer Stailer Stability Assistability Assist
(TS(TSA)A)

Tlačítko systému TSA u páky elektronické parko-
vací brzdy (příklad)

# Stiskněte tlačítkoß.
Pokud kontrolka tlačítkaß svítí, je funkce
zapnutá.

RRegulace světlé výškyegulace světlé výšky
UUpozorpozornění k rnění k regulaci světlé výškyegulaci světlé výšky

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli sníže-
nému nebo zvednutému rámu podvozku

Při změněné výšce rámu podvozku se mohou
výrazně zhoršit brzdné a jízdní vlastnosti. Navíc
můžete překročit přípustnou výšku vozidla.
# Před rozjezdem nastavte jízdní výšku.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vozidla při jízdě
se spuštěnou jízdní polohou

Jízda mimo světlou výšku 1 a 2 může vést k
poškození odpružení a k uvíznutí vozidla.
# Jízdní výšku 1 a 2 používejte pouze v

režimu manévrování.
# V režimu jízdy zvedněte rám do jízdní

výšky pro jízdu.

Vždy dodržujte aktuálně platné předpisy k pří-
pustné výšce vozidel jednotlivých zemí.
Při připojování nebo odpojování výměnných násta-
veb nebo návěsů musíte zvednout nebo spustit
rám podvozku. Pokud po změně výšky podvozku
pokračujete v jízdě, musíte rám podvozku opět
zvednout nebo spustit na jízdní výšku.
Při rozsvícení žluté kontrolky ¸ na sdruženém
přístroji je rám podvozku mimo jízdní výšku nebo
má regulace světlé výšky poruchu. Sledujte
doplňující informace v hlášení na displeji.
Při nakládání nebo vykládání vozidla při vypnutém
vozidle sledujte pokyny v části „Nakládání a vyklá-
dání vozidla při vypnutém vozidle“
(/ Strana 241).
Vozidla s kon guracemi náprav 8x4/4 i 8x2/4 se
vzduchem odpruženou zadní nápravou: při provozu
vozidla bez nástavby dbejte na to, aby byl rám pod-
vozku vždy zcela zvednutý. Jinak můžete poškodit
měchy vzduchového odpružení u zadní nápravy.
Další informace o vlastnostech možných nástaveb
najdete v příslušné směrnici pro stavbu nástaveb.
Vozidla s výbavou „Snížená jízdní výška" a/nebo s
nízkopro lovými pneumatikami: zamezte jízdě se
spuštěným rámem podvozku. Jízda se spuštěným
rámem podvozku zvyšuje opotřebení vozidla a sni-
žuje komfort jízdy.
Regulaci světlé výšky vozidla můžete obsluhovat
v klidovém stavu vozidla nebo při jízdě až do
rychlosti cca 30 km/h.
Pro ovládání regulace světlé výšky existují v závi-
slosti na výbavě následující možnosti:
R ovládací jednotka u sedadla řidiče
R jednotka palubního počítače (/ Strana 240)
R vnější ovládací jednotka u nástavby vozidla
R aplikace Truck (/ Strana 101)
R tlačítka na přístrojové desce

Zapnutí a vypnutí ovZapnutí a vypnutí ovládací jednoládací jednotky rtky regulace světléegulace světlé
výškyvýšky

Ovládací jednotka je umístěna na boku mezi seda-
dlem řidičem a dveřmi.
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Ovládací jednotka (příklad u plně vzduchem odpru-
žených vozidel)
1 Předvolba zvednutí nebo spuštění přední

nápravy
2 Předvolba zvednutí nebo spuštění celého

vozidla
3 Předvolba nastavení světlé výšky pro jízdu
4 Předvolba zvednutí nebo spuštění zadní

nápravy
5 Tlačítka
u Zapnutí ovládací jednotky, předvolba přední

nápravy, zadní nápravy, celého vozidla nebo
jízdní výšky

t Zapnutí ovládací jednotky, předvolba přední
nápravy, zadní nápravy, celého vozidla nebo
jízdní výšky

r Zapnutí ovládací jednotky, spuštění rámu
podvozku, nastavení jízdní výšky

s Zapnutí ovládací jednotky, zvednutí rámu
podvozku, nastavení jízdní výšky

T Zapnutí ovládací jednotky, ukončení procesu
zvedání nebo spouštění

û Krátké stisknutí tlačítka: vyvolání paměťové
pozice M1 nebo M2 pro výšku podvozku
Dlouhé stisknutí tlačítka: uložení paměťové
pozice M1 nebo M2 pro výšku podvozku

# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Nastartujte vozidlo.

Regulace světlé výšky automaticky nastaví
výšku rámu podvozku na naposledy uloženou
výšku.

# Při příliš nízkém zásobním tlaku v tlakovzduš-
ném zařízení nechte vozidlo zapnuté.
Vzduchotlaké zařízení se naplní.

# Vyjměte ovládací jednotku z držáku.

Zapnutí ovZapnutí ovládací jednoládací jednotkytky
# Vnější ovládací jednotka u sedadla řidiče: stisk-

něte krátce tlačítko u, t, r, s
nebo T.

nebo
# Vnější ovládací jednotka u nástavby vozidla:

stiskněte tlačítko T na cca dvě sekundy.
% Vnější ovládací jednotku u nástavby vozidla

můžete zapnout a vypnout také při vytaženém
klíčku.

VVypnutí ovypnutí ovládací jednoládací jednotkytky
# Vnější ovládací jednotka u nástavby vozidla:

stiskněte znovu tlačítko T na cca dvě
sekundy.

nebo
# Vnější ovládací jednotka u nástavby vozidla a u

sedadla řidiče: počkejte cca 60 sekund,
nemačkejte žádné tlačítko.

nebo
# Jeďte rychleji než cca 30 km/h.

Ovládací jednotka se automaticky vypne.

ZZvvednutí nebo spuštění rednutí nebo spuštění rámu podvámu podvozkozku ovu ovládacíládací
jednojednotktkouou

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření klesajícím
vozidlem

Při spouštění vozidla mohou být přivřeny části
těla osob, které se nacházejí mezi karoserií a
pneumatikami nebo pod vozidlem.
# Ujistěte se, že se při spouštění vozidla

nikdo nenachází v bezprostřední blízkosti
podběhů kol nebo pod vozidlem.

# Tlačítkem u nebo t zvolte přední
nápravu1, celé vozidlo2 nebo zadní
nápravu4.
LED diody zvolené předvolby se rozsvítí.

# Spodní rám spusťte dolů stisknutím tlačítka
r, nebo jej zvedněte tlačítkem s.
Pokud se rám podvozku nachází mimo jízdní
výšku, rozsvítí se na sdruženém přístroji kon-
trolka ¸. Dále zobrazuje sdružený přístroj
jedno žluté hlášení na displeji s =
nebo ? a Nastavte jízdní výšku.

# Tlačítkem T přerušíte nebo ukončíte proces
zvedání nebo spouštění.
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ZZvvednutí nebo spuštění rednutí nebo spuštění rámu podvámu podvozkozku tlačítku tlačítkemem
na přísna přístrtrojovojové desceé desce

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření klesajícím
vozidlem

Při spouštění vozidla mohou být přivřeny části
těla osob, které se nacházejí mezi karoserií a
pneumatikami nebo pod vozidlem.
# Ujistěte se, že se při spouštění vozidla

nikdo nenachází v bezprostřední blízkosti
podběhů kol nebo pod vozidlem.

# ZZvvednutí:ednutí: stiskněte tlačítko¥ nahoře.
Rám podvozku se bude zvedat, dokud bude tla-
čítko stisknuté.

# Spuštění:Spuštění: stiskněte tlačítko¦ dole.
Rám podvozku se bude spouštět, dokud bude
tlačítko stisknuté.

Je-li rám mimo světlou výšku, rozsvítí se kontrolka
¸ ve sdruženém přístroji a objeví se žluté hlá-
šení na displeji s = nebo ? a Nastavte
jízdní výšku.

ZZvvednutí nebo spuštění rednutí nebo spuštění rámu pomocí jednoámu pomocí jednotkytky
palubního počítpalubního počítačeače

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření klesajícím
vozidlem

Při spouštění vozidla mohou být přivřeny části
těla osob, které se nacházejí mezi karoserií a
pneumatikami nebo pod vozidlem.
# Ujistěte se, že se při spouštění vozidla

nikdo nenachází v bezprostřední blízkosti
podběhů kol nebo pod vozidlem.

Okno menu Regulace výšky v jednotce palubního
počítače je k dispozici u vozidel se vzduchovým
odpružením.
# Tlačítkem u nebo t nalistujte menu

Provoz a údržba â.
# Tlačítkem r nebo s nalistujte okno

menu Regulace výšky.
# Stiskněte tlačítko 9.

Ve sdruženém přístroji se zobrazí zadávací
okno.

Okno pro zadávaní Regulace světlé výšky (příklad)
1 Předvolba zvednutí nebo spuštění přední

nápravy
2 Předvolba zvednutí nebo spuštění celého vozi-

dla
3 Předvolba nastavení světlé výšky pro jízdu
4 Předvolba zvednutí nebo spuštění zadní

nápravy
5 Paměťové pozice M1 nebo M2 pro výšku pod-

vozku

ZZvvednutí nebo spuštění rednutí nebo spuštění rámuámu
# Tlačítkem u nebo t zvolte přední

nápravu1, celé vozidlo2 nebo zadní
nápravu4.

# Rám podvozku spusťte dolů stisknutím tlačítka
r nebo jej zvedněte tlačítkem s. Kon-
trolka5 ve sdruženém přístroji se rozsvítí.

# PřerPřerušení nebo ukušení nebo ukončení prončení procesu zvocesu zvedáníedání
nebo spouštění:nebo spouštění: stiskněte tlačítko 9.

NNastavastavení jízdní výškyení jízdní výšky
# Tlačítkem u nebo t zvolte předvolbu

jízdní výšky3.
# Krátce stiskněte tlačítko r nebo s.

Spodní rám se automaticky zvedne nebo spustí
do světlé výšky pro jízdu.
Jestliže je spodní rám ve světlé výšce pro jízdu,
zhasne ve sdruženém přístroji kontrolka ¸.
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Uložení výšky rUložení výšky rámuámu
# Spusťte nebo zvedněte rám na požadovanou

výšku.
# Stisknutím tlačítka u nebo t zvolte

paměťovou pozici M1 nebo M2 pro výšku pod-
vozku5.

# Přidržte tlačítko r stisknuté přibližně dvě
sekundy.
Aktuální výška rámu vozidla je uložena na pří-
slušné paměťové pozici M1 nebo M2.

VVyvyvolání výšky rolání výšky rámuámu
# Stisknutím tlačítka u nebo t zvolte

paměťovou pozici M1 nebo M2 pro výšku pod-
vozku5.

# Tlačítkem s vyvolejte zvolenou paměťovou
pozici.
Rám podvozku se automaticky spustí nebo
zvedne na uloženou výšku.

Uložení/vyvUložení/vyvolání výšky rolání výšky rámuámu

UloženíUložení
# Zvedněte nebo spusťte rám podvozku na poža-

dovanou výšku.
# Pro polohu v paměti M1 nebo M2 stiskněte při-

bližně na dvě sekundy tlačítko û.
Aktuální výška rámu je uložena pod příslušným
tlačítkem û.

VVyvyvoláníolání
# Pro paměťovou pozici M1 nebo M2 krátce

stiskněte tlačítko û.
Rám podvozku se automaticky spustí nebo
zvedne na uloženou výšku. Sdružený přístroj
zobrazuje žluté hlášení na displeji pomocí
= nebo ? a Nastavte jízdní výšku.

# Tlačítkem T přerušíte nebo ukončíte proces
zvedání nebo spouštění.

NNastavastavení jízdní výškyení jízdní výšky

PPomocí ovomocí ovládací jednoládací jednotkytky
# Tlačítkem u nebo t zvolte předvolbu

jízdní výšky3.
Kontrolky LED předvolby jízdní výšky3 se
rozsvítí.

# Krátce stiskněte tlačítko r nebo s.
Rám vozidla se automaticky zvedne nebo
spustí do světlé výšky pro jízdu. Jestliže je rám

vozidla ve světlé výšce pro jízdu, zhasne ve
sdruženém přístroji kontrolka ¸.

# Tlačítkem T přerušíte nebo ukončíte proces
zvedání nebo spouštění.

PPomocí tlačítkomocí tlačítka na přísa na přístrtrojovojové desceé desce

Tlačítko STOP a tlačítko světlé výšky (příklad)

# Stiskněte tlačítko Ø.
Rám vozidla se automaticky zvedne nebo
spustí do světlé výšky pro jízdu. Jestliže je rám
vozidla ve světlé výšce pro jízdu, zhasne ve
sdruženém přístroji kontrolka ¸.

# Tlačítkem ¤ přerušíte nebo ukončíte proces
zvedání nebo spouštění.

NNakládání a vykládání vypnutakládání a vykládání vypnutého vého vozidlaozidla

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození tlumičů vypruže-
ním podvozkového rámu

Když jsou sejmuty výměnné nástavby, může
dojít k poškození tlumičů prudkým vypružením
podvozkového rámu.
# Podvozkový rám před sejmutím výměn-

ných nástaveb zcela spustit.

Při nakládání a vykládání vozidla uložte stálou
výšku rámu.
# Vozidla s vlečenou nápravou: spusťte vlečenou

nápravu (/ Strana 244).
# V případě potřeby zvedněte nebo spusťte rám

podvozku na požadovanou výšku.
# Vozidlo nechte zapnuté, dokud se nevypne

regulátor tlaku.
# Stiskněte a podržte tlačítko T na ovládací jed-

notce.

Režim jízdy 241241



nebo
# Stiskněte a podržte tlačítko ¤ na přístro-

jové desce.
# Vypněte vozidlo.
# Vozidla s mechanickou spínací skříňkou: vytáh-

něte klíček ze spínací skříňky.
# Uvolněte tlačítko T na ovládací jednotce.
nebo
# Uvolněte tlačítko ¤ na přístrojové desce.

Při dostatečném zásobním tlaku v tlakovzduš-
ném zařízení bude výška rámu trvale udržována
po dobu cca čtyř až pěti hodin.

ZZvvláštní funkce rláštní funkce regulace světlé výškyegulace světlé výšky

UUpozorpozorněnínění

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození v důsledku neod-
borně nastavené výšky rámu podvozku

V následujících situacích může dojít k poško-
zení vozidla:
R Zahájíte pracovní provoz dříve než byl rám

podvozku zcela snížen.
R Zvednete rám podvozku na jízdní výšku

dříve než je ukončen pracovní provoz.

# Podle potřeby zvolte světlou výšku vozi-
dla a počkejte, rám podvozku dosáhne
vybrané výšky.

Nucené spuštěníNucené spuštění
Při zapnutí vedlejšího pohonu bude vozidlo zcela
spuštěno u všech vzduchem odpružených náprav.
Tím se zvýší stabilita vozidla proti převrácení.

RRegulace zbegulace zbytkovytkového tlakého tlaku v měšíchu v měších
V závislosti na výbavě je možná dodatečná regu-
lace zbytkového tlaku v měších.
Vozidla s dodatečnou regulací zbytkového tlaku v
měších: při aktivní dodatečné regulaci zbytkového
tlaku v měších je tlak vzduchového odpružení u pří-
slušné nápravy trvale kontrolován a v případě
potřeby bude zvýšen/snížen až do dosažení jeho
parametrizovatelné hodnoty.
Vozidla bez dodatečné regulace zbytkového tlaku v
měších: u přední nápravy bude tlak vzduchového
odpružení snížen až do dosažení jeho parametrizo-
vatelné hodnoty. Při dosažení nastavené hodnoty
se uzavřou ventily vzduchového odpružení. U zadní
nápravy dojde k úplnému spuštění vozidla na
všechny vzduchem odpružené nápravy. Ventily

vzduchového odpružení u zadní nápravy následně
zůstanou otevřeny.

AAututomatickomatická deaktivá deaktivace zvace zvláštnícláštních funkcí pomocíh funkcí pomocí
tlačítktlačítka na přísa na přístrtrojovojové desceé desce
V následujících případech dojde k deaktivaci
zvláštních funkcí:
R Vozidlo je vypnuté.
R Bude stisknuto tlačítko T na ovládací jed-

notce.
R Bude stisknuto tlačítko ¤ na přístrojové

desce.
R Bude stisknuto tlačítko ë na přístrojové

desce.

% Při opětovném zapnutí vozidla po automatické
deaktivaci zůstanou zvláštní funkce nadále
deaktivovány. V případě potřeby musíte
zvláštní funkci znovu manuálně aktivovat. Při-
tom dodržujte návod k obsluze výrobce násta-
veb.

PPoužití provoužití provozu sozu s nišernišeremem

Zapnutí pomocí tlačítkZapnutí pomocí tlačítka na přísa na přístrtrojovojové desceé desce

Tlačítko provozu s nišerem (příklad)

% Dodržujte pokyny k provozu s nišerem
(/ Strana 247).

# Stiskněte tlačítko ë nahoře.
Kontrolka tlačítka ë bliká a funkce je před-
volena.

# Zapněte vedlejší pohon (/ Strana 283).
Sdružený přístroj zobrazí ë a hlášení na
displeji. Kontrolka v tlačítku ë svítí a funkce
je aktivována.
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VVypnutí pomocí tlačítkypnutí pomocí tlačítka na přísa na přístrtrojovojové desceé desce
# Stiskněte tlačítko T na ovládací jednotce.
nebo
# Stiskněte tlačítko ¤ na přístrojové desce.
nebo
# Zvyšte rychlost jízdy nad 10 km/h.
nebo
# Vypněte vozidlo.

Zobrazení ë ve sdruženém přístroji a kon-
trolka tlačítka ë zhasnou.

PPoužití zvýšené jízdní výšky (voužití zvýšené jízdní výšky (vozidla prozidla pro vo velkelkoobje-oobje-
movmovou přepraou přepravu)vu)

PPomocí tlačítkomocí tlačítka na přísa na přístrtrojovojové desceé desce

Pro zvýšení komfortu odpružení zvedněte za jízdy
rám podvozku.
# ZZvvednutí rednutí rámu podvámu podvozkozku na zvýšenou jízdníu na zvýšenou jízdní

výškvýšku:u: stiskněte tlačítko ê nahoře.
Kontrolka v tlačítku ê a kontrolka ¸ na
sdruženém přístroji se rozsvítí.

# Spuštění rSpuštění rámu podvámu podvozkozku na noru na normální jízdnímální jízdní
výškvýšku:u: znovu stiskněte tlačítko ê nahoře.
Kontrolka v tlačítku ê zhasne.
Po spuštění rámu podvozku na normální jízdní
výšku kontrolka ¸ na sdruženém přístroji
zhasne.

PPoužití manéoužití manévrovvrovací výškyací výšky

PPomocí tlačítkomocí tlačítka na přísa na přístrtrojovojové desceé desce

Tlačítko zvýšené jízdní výšky a manévrovací výšky
(příklad)

# Zastavte vozidlo.
nebo
# Jeďte rychlostí kroku.
# Zapnutí manéZapnutí manévrovvrovací výškyací výšky:: stiskněte tlačítko

zvýšené jízdní výšky a manévrovací výšky (pří-
klad) dole.
Kontrolka v tlačítku þ a kontrolka ¸ na
sdruženém přístroji se rozsvítí.
Sdružený přístroj navíc zobrazí hlášení na dis-
pleji Výška pro manévrování aktivní. Rám pod-
vozku se spustí nebo zvedne na manévrovací
výšku.

# VVypnutí manéypnutí manévrovvrovací výškyací výšky:: znovu stiskněte
tlačítko þ dolů.
Kontrolka v tlačítku þ a hlášení na displeji
zhasnou. Rám podvozku se spustí nebo zvedne
na jízdní výšku.
Po spuštění rámu podvozku na normální jízdní
výšku kontrolka ¸ na sdruženém přístroji
zhasne.

Při příliš vysoké rychlosti v manévrovací výšce
zobrazí sdružený přístroj hlášení na displeji.
V následujících případech se manévrovací výška
automaticky vypne:
R Je provedeno manuální spuštění nebo zvednutí

rámu podvozku.
R Je nastavena zvýšená nebo normální jízdní

výška.
R Je stisknuto tlačítko T na ovládací jednotce

nebo tlačítko ¤ na přístrojové desce.
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PřídaPřídavné nápravné nápravyvy
PPokynokyny k pomoci při ry k pomoci při rozjezduozjezdu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození pneumatik a
náprav při dlouhém použití pomoci při roz-
jezdu

Pomoc při rozjezdu je určena pouze pro krát-
kodobé použití při protáčejících se kolech na
kluzké vozovce.
Při zapnuté pomoci při rozjezdu se zvýší zatí-
žení zadní nápravy.
Dlouhotrvající použití může vést k poškozením
zadní nápravy a kol.
# Dbejte na pouze krátkodobé zapnutí

pomoci při rozjezdu.

Pomoc při rozjezdu může být navíc namontována s
omezením rychlosti nebo s časovým omezením
(blokování opakovaného zapínání).
U pomoci při rozjezdu bez časového omezení
dbejte na pouze krátkodobé zapínání pomoci při
rozjezdu.
Pomoc při rozjezdu s omezením rychlosti se při
rychlosti nad 30 km/h automaticky vypne. Pomoc
při rozjezdu lze znovu zapnout až při rychlosti pod
30 km/h.
Pomoc při rozjezdu s blokováním opakovaného
zapínání se po 90 sekundách automaticky vypne.
Pomoc při rozjezdu s blokováním opakovaného
zapínání lze znovu zapnout po 50 sekundách.
Pomoc při rozjezdu bez blokování opakovaného
zapínání se po 120 sekundách automaticky vypne
a lze ji ihned znovu zapnout.

Zapnutí a vypnutí pomoci při rZapnutí a vypnutí pomoci při rozjezduozjezdu

# Zapnutí pomoci při rZapnutí pomoci při rozjezdu:ozjezdu: stiskněte tlačítko
å.
Při zapnuté pomoci při rozjezdu svítí kontrolka
å ve stavové části.

# Manuální ukManuální ukončení pomoci při rončení pomoci při rozjezdu:ozjezdu: stisk-
něte tlačítko ¤ na přístrojové desce.

nebo
# Stiskněte tlačítko T na ovládací jednotce

regulace světlé výšky (/ Strana 238).

ZZvvednutí/spuštění tlačené/vednutí/spuštění tlačené/vlečené nápralečené nápravyvy

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Snížení vali-
vého odporu zvednutím tlačené a vlečené
nápravy

Pokud se tlačená a vlečená náprava zvedne,
valivý odpor se sníží.
# Sníží se tím opotřebení pneumatik a spo-

třeba paliva.

% Tlačená/vlečená náprava se spustí krátce
před dosažením přípustného zatížení nápravy.
Dodržujte pokyny v části „Zatížení náprav a
kol“ (/ Strana 206) a na typovém štítku vozi-
dla (/ Strana 358).

U vozidel pro velkoobjemovou přepravu může být
vlečená náprava pouze odlehčena a nemusí být
zvednuta.
Vozidla s řízenou vlečenou nápravou: při zvednuté
přídavné nápravě se kola natočí do přímého směru.
Při spuštění přídavné nápravy budou kola opět
spoluřízena.
# Nastartujte vozidlo.
# Počkejte, dokud nebude dostatečný zásobní

tlak ve vzduchotlaké soustavě.
# Při prázdném nebo pouze částečně naloženém

vozidle zvedněte před rozjezdem tlačenou/
vlečenou nápravu.

# Vozidla s nástavbou nakládacího jeřábu na zádi
vozidla: před zvednutím tlačené/vlečené
nápravy dodržujte návod k obsluze výrobce
nástavby.

# Během nakládání nebo vykládání vozidla
spusťte tlačenou/vlečenou nápravu.
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# ZZvvednutí/spuštění:ednutí/spuštění: stiskněte tlačítko â.
Při zvednutí tlačené/vlečené nápravy se roz-
svítí kontrolka ¡ (vlečená náprava)
nebo } (tlačená náprava) ve stavové části
žlutě.

Vozidla se čtyřmi vzduchem odpruženými nápra-
vami: vlečená náprava se automaticky spustí se
zabrzděním parkovací brzdy. Tím se zvýší brzdný
účinek. Po krátkou dobu spouštění bliká na sdruže-
ném přístroji žlutá kontrolka !.
Pokud vlečenou nápravu nespustíte, bliká žlutá
kontrolka ! při zapnutém vozidle trvale. Po
vytažení klíčku ze spínací skříňky bliká žlutá kon-
trolka ! ještě deset minut a následně zhasne.
Pokud se vlečená náprava nespustí, především zaji-
stěte vozidlo proti rozjetí a ihned nechte provést
jeho kontrolu v kvali kovaném servisu.

PPoužití řízené přídaoužití řízené přídavné nápravné nápravyvy

Manuální vyManuální vycentrovcentrováníání

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození pneumatik u vozi-
del s řízenou přídavnou nápravou

Pokud vozidla s řiditelnými přídavnými nápra-
vami manévrují v okolí obrubníků nebo projíž-
dějí úzkými průjezdy, hrozí nebezpečí poško-
zení pneumatik.
# V těchto případech je třeba řízení pří-

davné nápravy centrovat.

# Nastartujte vozidlo.
# Stiskněte tlačítko nahoře Õ.

Řízení přídavné nápravy se vycentruje. Kola pří-
davné nápravy se natočí do přímého směru.
Při rozsvícení kontrolky Õ ve stavové části
jednotky sdruženého přístroje je přídavná
náprava vycentrována.

OpětoOpětovné zapnutí funkce řízenívné zapnutí funkce řízení
# Znovu stiskněte tlačítko Õ nahoře.

Při zhasnutí kontrolky Õ ve stavové části
jednotky sdruženého přístroje je funkce řízení
přídavné nápravy aktivována. Přídavná náprava
bude opět spoluřízena.

Pokud má řiditelná přídavná náprava poruchu nebo
pokud už není spoluřízena, zobrazí se na sdruže-
ném přístroji příslušné hlášení na displeji a rozsvítí
se kontrolka D ve stavové části sdruženého pří-
stroje.
Při rozsvícení kontrolky { ve stavové části jed-
notky sdruženého přístroje šedě je rozdíl úhlu
natočení volantu mezi natočenými koly přední
nápravy a řiditelnou přídavnou nápravou příliš
velký. Vozidlo bylo např. odstaveno s plně natoče-
ným řízením. Řízená přídavná náprava není spoluří-
zena.
# Natočte multifunkční volant doleva nebo

doprava až na doraz.
Řízená přídavná náprava se při natočení řízení
opět připojí. Přídavná náprava bude opět spolu-
řízena. Kontrolka { ve stavové části jed-
notky sdruženého přístroje zhasne.

nebo
# Proveďte pomalý rozjezd.

Přídavná náprava bude opět spoluřízena. Kon-
trolka { ve stavové části jednotky sdruže-
ného přístroje zhasne.
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UUpozorpozornění k jízděnění k jízdě
Všeobecné pokynVšeobecné pokyny pry pro jízduo jízdu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při vypnutí
vozidla během jízdy

Pokud během jízdy vozidlo vypnete, budou
funkce související s bezpečností omezené
nebo nebudou vůbec k dispozici.
To se může týkat např. servořízení a posílení
účinku brzd.
Např. na řízení a brzdění je pak třeba vynaložit
podstatně větší sílu.
# Během jízdy nevypínejte vozidlo.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody ve stoupá-
ních a v klesáních

Ve stoupáních nebo v klesáních nemusí parko-
vací brzda postačovat pro zajištění vozidla.
Vozidlo s přívěsem/návěsem nebo naložené
vozidlo se může rozjet.
# V kontrolní poloze zkontrolujte, zda pro

udržení kompletního vozidla v zastave-
ném stavu postačí samotná parkovací
brzda.

# Vždy zajistěte tažné vozidlo a přívěs/
návěs parkovací brzdou a navíc podklá-
dacími klíny.

PPoužívoužívání ocání ochrhranany proy proti podjeti podjetítí

& NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ Ohrožení života při jízdě s
ochranou proti podjetí vyklopenou nahoru

Při nehodě najetím zezadu se pod rámem může
zaklínit vozidlo.
Je ohrožen život cestujících v najíždějícím vozi-
dle!
# Při jízdě po veřejných komunikacích

sklopte ochranu proti podjetí dolů a zaji-
stěte ji.

Při jízdě v terénu je nutný větší nájezdový úhel:
# Vyklopte ochranu proti podjetí nahoru.

Sklopná ocSklopná ochrhrana proana proti podjeti podjetí – sklápěč s odprtí – sklápěč s odpruže-uže-
ním oceloním ocelovými prvými pružinamiužinami

d Poloha pro jízdu po silnici
e Poloha při provozu v terénu / Poloha při pro-

vozu s nišerem

# VVyklopení:yklopení: stiskněte levou a pravou páku2 ve
směru šipky a vyklopte ochranu proti podjetí
1 nahoru.
Ochrana proti podjetí1 se pomocí plynových
vzpěr vyklopí nahoru až na doraz a zde je
pomocí magnetu přidržována.

# Sklopení dolů:Sklopení dolů: pro uvolnění ochrany proti pod-
jetí1 z přidržovacích magnetů ji máchnutím
zatlačte směrem dolů.
Ochrana proti podjetí se sklopí dolů a páky2
se automaticky zajistí.
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Sklopná ocSklopná ochrhrana proana proti podjeti podjetí – sklápěč se vzdu-tí – sklápěč se vzdu-
cchohovým odprvým odpruženímužením

Páka (příklad, levá strana vozidla)
d Poloha pro jízdu v terénu
e Poloha pro jízdu po silnici
r Poloha při provozu s nišerem pro stavbu sil-

nic

# Podržte ochranu proti podjetí1.
# Obě páky2 vyklopte do polohy 2.

Ochrana proti podjetí1 je odjištěná.
# Vyklopte ochranu proti podjetí1 do požado-

vané polohy a podržte.
# Vyklopte obě páky2 do polohy 1 a pusťte

ochranu proti podjetí1.
Ochrana proti podjetí1 je zajištěna.

% Když se vyklopí ochrana proti podjetí1 do
polohy pro provoz s nišerem pro stavbu silnic
r, ponechte obě páky2 v poloze 2.

RRežimežim nišerunišeru

PřípravPříprava prova provozuozu nišerunišeru

Lapač nečistot na levé straně vozidla (příklad)

# Nastavte ochranu proti podjetí do polohy pro-
vozu nišeru.

# Otočte oba lapače nečistot2 nad držákem
registrační značky nahoru.

# Kroužky u lapačů nečistot2 zavěste do háčků
1 u držáku registrační značky.

UUpozorpozornění k provnění k provozu sozu s nišernišeremem

Sklápěč s oceloSklápěč s ocelovým odprvým odpruženímužením

Sklápěč s ocelovým odpružením v provozu nišeru
(decelerační režim)

V deceleračním režimu nepoužívejte parkovací
brzdu a provádějte pouze mírné přizpůsobení
brzdění dle okolností provozní brzdou.

Sklápěč se vzducSklápěč se vzduchohovým odprvým odpruženímužením

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přiskřípnutí mezi
pneumatikami a ochranou proti podjetí

Pokud je ochrana proti podjetí přitlačena proti
pneumatikám, může dojít k přiskřípnutí osob v
oblasti mezi pneumatikami a ochranou proti
podjetí.
# Dbát na to, aby se v oblasti mezi pneu-

matikami a ochranou proti podjetí
nezdržovaly žádné osoby.
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* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození zablokovanou
ochranou proti podjetí v režimu nišeru

Ochrana proti podjetí musí být v režimu ni-
šeru volně pohyblivá, aby nedošlo k poškození
rámu vozidla nebo ochrany proti podjetí.
# Odblokovat ochranu proti podjetí.

Sklápěč se vzduchovým odpružením v provozu ni-
šeru (decelerační režim)

V provozu s nišerem tlačí nišer válce na ochraně
proti podjetí na pneumatiky. Tím je vozidlo
rychlostí nišeru posouváno vpřed.
V provozu s nišerem zapínejte regulaci světlé
výšky (/ Strana 242).
U většiny nišerů je optimální pozice válců nišeru
nastavena. Válce nišeru musí zasahovat přibližně
na střed nájezdové desky. V deceleračním režimu
nepoužívejte parkovací brzdu a provádějte pouze
mírné přizpůsobení brzdění dle okolností provozní
brzdou.
Regulace světlé výšky vozidla se provádí automa-
ticky. Když válce nišeru nezasahují na střed nájez-
dové desky, lze před zapnutím vedlejšího pohonu
nastavit jinou jízdní výšku (/ Strana 238).

Jízda v tJízda v tererénuénu

PPokynokyny k jízdě v ty k jízdě v tererénuénu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění zrychlujícími
sílami během terénní jízdy

Můžete být např. vymrštěni ze sedadla.
# I při terénních jízdách si vždy zapněte

bezpečnostní pás.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru způsobe-
ného hořlavými materiály horkých částí
výfukového systému

Pokud se hořlavé materiály, jako např. listí,
tráva nebo větvičky, dostanou do kontaktu s
výfukovým systémem, mohou se vznítit.
# Při jízdách na nezpevněných vozovkách

nebo v terénu pravidelně kontrolujte spo-
dek vozidla.

# Odstraňujte zvláště zaklíněné části rostlin
a jiné hořlavé materiály.

# Při poškození neprodleně informujte kva-
li kovaný servis.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí smyku při vypnutém
systému ABS

Při vypnutém systému ABS se mohou při
brzdění zablokovat kola.
# Na silnicích a na pevném povrchu vždy

nechte zapnutý systém ABS.

Při jízdách v terénu mohou např. nečistoty, písek,
bláto a voda, smíchané též s olejem, proniknout do
brzd. To může vést ke snížení brzdného účinku
nebo k totálnímu výpadku brzdy, a to i v důsledku
zvýšeného opotřebení. V závislosti na vniklém
materiálu se změní brzdné vlastnosti. Po jízdě v
terénu vyčistěte brzdy. Pokud následně zjistíte sní-
žený brzdný účinek nebo zvuky broušení, nechte
brzdovou soustavu zkontrolovat v kvali kovaném
servisu. Přizpůsobte svůj způsob jízdy změněným
brzdným vlastnostem.
Jízda v terénu vyžaduje zvláštní řidičské znalosti a
mimořádné soustředění. Kromě toho má řidič
během jízdy v terénu a před návratem na veřejnou
komunikaci speci cké povinnosti. Přečtěte si
pozorně tuto kapitolu dříve, než se svým vozidlem
podniknete jízdu v terénu. Následně se budete
moci seznámit se zvláštními výhodami Vašeho vozi-
dla, abyste se bezpečně dostali do cíle. Společnost
Mercedes-Benz Vám doporučuje provést nácvik
jízdy v lehkém terénu. Když jedete poprvé do těž-
kého terénu, nechte se doprovodit osobou se zku-
šenostmi s jízdou v terénu a nechte si poradit.

Jízdní systJízdní systémémy pry pro jízdy v to jízdy v tererénuénu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vyrovnávací pře-
vodovky nerovnoměrnou trakcí

Při nerovnoměrné trakci na kolech se může
poškodit vyrovnávací převodovka.

248248 Režim jízdy



# Uzávěrky diferenciálu používejte pouze
při rovnoměrné trakci kol.

Následující jízdní systémy a výbava Vám pomohou
bezpečně se pohybovat s vozidlem v terénu:
R vypnutí ABS (/ Strana 190)
R uzávěrky diferenciálu (/ Strana 208)
R rozdělovací převodovka (/ Strana 210)

KKontrontrolní seznam před jízdou v tolní seznam před jízdou v tererénuénu
# Zkontrolujte zásobu paliva a AdBlue®

(/ Strana 111) a v případě potřeby je doplňte
(/ Strana 257).

# MotMotor:or: zkontrolujte výšku hladiny oleje
(/ Strana 125) a v případě potřeby jej
doplňte (/ Strana 301). Před projížděním
přes extrémní stoupání a sklony doplňte hla-
dinu oleje až na maximum.

% Při extrémních stoupáních a klesáních se může
na displeji sdruženého přístroje zobrazit sym-
bol 4. Pokud byl před jízdou olej v motoru
doplněn až po maximum, provozní bezpečnost
motoru není ohrožena.

# AAututomatickomatická převá převodoodovkvka:a: zkontrolujte výšku
hladiny oleje a olej doplňte (/ Strana 301).

% Před projížděním přes extrémní stoupání a
sklony doplňte hladinu oleje až na maximum.

# PPalubní nářadí:alubní nářadí: zkontrolujte, zda je zvedák
funkční (/ Strana 311).

# Ujistěte se, že se ve vozidle nachází klíč na
kola, dřevěná podložka pro zvedák, silné tažné
lano a skládací lopatka.

# KKola a pneumatiky:ola a pneumatiky: zkontrolujte hloubku vzorku
pneumatik (/ Strana 346) a tlak vzduchu v
pneumatikách (/ Strana 348).

# Sedadlo řidiče:Sedadlo řidiče: zablokujte horizontální odpru-
žení.

# Lapače nečistot:Lapače nečistot: lapače nečistot zvedněte a
zavěste je.

# Sklopná ocSklopná ochrhrana proana proti podjeti podjetí:tí: ochranu proti
podjetí sklopte do polohy pro jízdu v terénu
(/ Strana 246).

PraPravidla prvidla pro jízdu v to jízdu v tererénuénu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění rukou při
přejezdu překážek

Při jízdě přes překážky nebo vyjeté koleje se
mohou nárazy přenést do volantu.

# Volant vždy držte pevně oběma rukama.
# Volant držte vždy tak, aby se palce

nacházely na vnější části věnce volantu.
# Při přejezdu překážek krátkodobě počí-

tejte se zvýšenými sílami při otáčení
volantu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnuté
uzávěrce diferenciálu

Pokud při jízdách v terénu nebo při jízdách se
zapnutou uzávěrkou diferenciálu zapnete auto-
matický jízdní program, může elektronický
systém provést nežádoucí řazení.
Následkem může být např. couvání vozidla ve
stoupáních.
# Jezděte vždy opatrně a buďte připraveni

brzdit.
# Přepněte na manuální jízdní program.

Ve stoupání a klesání jeďte vždy po spádnici a
neřaďte. Do stoupání jeďte bez zastavení až po
dosažení vrcholu. Nemůže-li Vaše vozidlo vyjet do
stoupání, zastavte. Zařaďte zpátečku a nechte vozi-
dlo pomalu sjet.
Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou:
vozidlo je vybaveno režimem plazivé rychlosti. Vozi-
dlo se při aktivovaném režimu plazivé rychlosti po
odbrzdění provozní brzdy automaticky rozjede a
pojíždí ve volnoběžných otáčkách (/ Strana 199).
V obzvláště náročných jízdních situacích přepněte
do manuálního jízdního programu. Můžete řadit
sami podle jízdní situace a předejít tak přerušení
trakční síly.
Zvolte program řazení vyladěný pro jízdu v terénu
o ro roadoad. Můžete řadit sami podle jízdní situace a
předejít tak přerušení trakční síly.
Vozidla s regulací světlé výšky: nechte spodní rám
nastavený na světlou výšku (/ Strana 241).
Spodní rám zvedněte pouze v případě potřeby a
vždy jen na krátkou dobu, např. pro přejetí pří-
krého vrcholu. Pokud zvednete spodní rám, dojde
ke zhoršení trakce.
Navíc dodržujte následující body:
R Bezpečně uložte všechny volné předměty.
R Bezpečně upevněte náklad.
R Sypký materiál, např. písek nebo štěrk, zaji-

stěte proti sesunutí pomocí nástavců bočnic
nebo krytů.
R Nástavby a nesená zařízení, např. sklápěcí

korbu nebo nakládací jeřáb, zajistěte proti neú-
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myslné aktivaci a pohybu. Dodržujte návody
k obsluze nástaveb a nesených zařízení od
výrobce.
R Zavřete boční okna.
R Vozidla s automatizovanou manuální převodov-

kou: zvolte program řazení o ro roadoad nebo
zapněte manuální jízdní program
(/ Strana 198).
R Vypněte asistenta regulace stability

(/ Strana 207).
R Vypněte ABS (/ Strana 189).
R V případě nedostatečné trakce zapněte uzá-

věrku vyrovnávací převodovky (/ Strana 208).
R Vozidla s automatizovanou manuální převodov-

kou: pro vyproštění vozidla z prohlubně
v terénu vyhoupáním zapněte funkci Vyhou-
pání.
R Během jízdy jeďte vždy se zařazeným převodo-

vým stupněm a vozidlo nevypínejte.
R Jezděte pomalu a rovnoměrně. V mnoha situa-

cích je nutné jet rychlostí kroku.
R Dbejte na kontakt kol se zemí.
R V neznámém nepřehledném terénu jeďte

nanejvýš opatrně. Pro jistotu nejdříve vystupte
a průjezd terénem si prohlédněte.
R Věnujte pozornost překážkám, např. úlomkům

skály, výmolům, pařezům, brázdám.
R Překážky pokud možno vždy přejíždějte koly na

jedné straně vozidla. Vyvarujete se tím poško-
zení vozidla.

Jízda z kJízda z kopceopce

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při nedo-
držení spádnice na svazích

Pokud projíždíte po svahu šikmo nebo se na
svahu otáčíte, může vozidlo bočně sklouznout
a převrátit se.
# Svah projíždějte vždy po spádnici (přímo-

čaře nahoru nebo dolů) a neotáčejte se.

% V klesáních nezařazujte polohu neutrálu.
# Jestliže jedete po svahu a hrozí převrácení vozi-

dla, okamžitě nasměrujte vozidlo do spádnice.
Po náspech a svazích jezděte pouze po spád-
nici.

# Brzděte až tehdy, když je vozidlo ve spádnici.
# V případě nedostatečného brzdného účinku

motoru pomalu sešlápněte brzdový pedál.

PřípravPříprava na průjezd va na průjezd vodouodou
Brodivost vozidel závisí např. na následujících fak-
torech:
R typ vozidla
R výška spodního rámu
R pneumatiky

Dále uvedené hloubky brodění jsou příklady a
slouží jako přehled. Platí pro pomalý průjezd vodou
konstantní rychlostí od 5 km/h do maximálně
10 km/h.
V případě pochybností nebo u zvláštních vozidel se
před jízdou s možným průjezdem vodou obraťte na
servisní středisko Mercedes-Benz.
Povolené hloubky brodění pro vozidla v silničním
provozu bez pohonu všech kol:
R silniční vozidla s nízkým spodním rámem a

pneumatikami 315/60 R 22.5 do maximálně
200 mm
R vozidla pro stavební dopravu s pneumatikami

315/80 R 22.5 od 300 mm do maximálně
500 mm
R ostatní silniční vozidla s pneumatikami

315/80 R 22.5 do maximálně 300 mm
R ostatní silniční vozidla s nadměrnými pneumati-

kami, např. 12 R 24 nebo 14 R 20, do maxi-
málně 600 mm

Povolené hloubky brodění pro průjezd vodou pro
vozidla s pohonem všech kol:
R bez výbavy pro brodění s pneumatikami

13 R 22.5 do maximálně 700 mm
R s výbavou pro brodění do maximálně 1200 mm

U vozidel s vybavením pro brodění se štítek s úda-
jem o povolené hloubce brodění speci cké pro
vozidlo nachází na dveřích řidiče nebo na kokpitu.
% Zde popsaný průjezd vodou platí výhradně pro

terénní vozidla a vozidla s pohonem všech kol.
Při přípravě dodržujte následující body:
R Zjistěte maximální přípustnou hloubku brodění

pro vozidlo a dodržujte ji.
R Zjistěte hloubku vody a charakter jejího dna.

Pro jistotu si předem prohlédněte terén.
R Vypněte přídavné topení (/ Strana 107).
R Počkejte na ukončení doběhu přídavného

topení.
R Zapněte blokování regenerace

(/ Strana 254).
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Průjezd vPrůjezd vodouodou

Průjezd vPrůjezd vodouodou

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození dílů vozidla způ-
sobené příďovou vlnou

Při příliš rychlém vjezdu do vody může dojít k
poškození dílů vozidla vznikající příďovou vlnou.
# Do vody vjíždějte pomalu.

# Průjezd vodou zahajte na mělkém místě
rychlostí chůze.

# Způsob jízdy přizpůsobte neobvyklému pro-
středí.

# Vodou projíždějte konstantní rychlostí mezi 5 a
maximálně 10 km/h.

# Během jízdy nesešlapujte spojkový pedál ani
neřaďte, v žádném případě nezastavujte.

% Rozjezd ve vodě je kvůli velkému odporu a
mělkému podkladu problematický.

# Dbejte na to, aby se během jízdy netvořila před
přídí vlna.

# Nevypínejte vozidlo ve vodě.
# Jestliže se vozidlo ve vodě vypne, okamžitě

znovu nastartujte motor.

PPo průjezdu vo průjezdu vodouodou
# Pokud to dovolují podmínky terénu, vysušte

brzdy krátkým brzdným manévrem.
# Pokračujte v jízdě nebo nechte vozidlo několik

minut zapnuté.
Motorový prostor se vysuší.

# Vypněte blokování regenerace
(/ Strana 254).

# Pokud opouštíte terén, dodržujte seznam kon-
trol po jízdě v terénu (/ Strana 251).

Jízda na písčitJízda na písčitém poém povrcvrchuhu
Sypký písek je pro jízdu v terénu zvláště záludným
podkladem.
# Pro překonání valivého odporu jeďte plynule.
# Jeďte jízdní stopou vytvořenou vozidly jedou-

cími vpředu.
# V případě hlubokých vyjetých kolejí dbejte na

světlou výšku vozidla.

KKontrontrolní seznam po jízdě v tolní seznam po jízdě v tererénuénu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození cizími tělesy, jako
např. kameny, části rostlin nebo větve

Zachycená cizí tělesa mohou poškodit součásti
vozidla.
Mohou se poškodit např. následující součásti:
R palivová vedení
R brzdové hadice
R klouby náprav
R hnací hřídele

# Po jízdě terénem okamžitě odstraňte
zachycená cizí tělesa.

# Zapněte systém ASR (/ Strana 206) nebo
asistenta regulace stability (/ Strana 207).

# Zapněte ABS (/ Strana 190).
# Vypněte uzávěrky diferenciálů (/ Strana 208).
# Vozidla s automatizovanou manuální převodov-

kou: zvolte program pro jízdu po silnici
(/ Strana 198).

# Proveďte test brzd.
# Zkontrolujte světlomety a koncová světla z hle-

diska poškození.
# Věnujte pozornost poškození pneumatik.
# Vyměňte promáčknutá nebo poškozená kola.
# Doplňte chybějící krytky a prodloužení ventilků.
# Zkontrolujte a upravte tlak vzduchu v pneuma-

tikách (/ Strana 348).
# Zkontrolujte celý spodek vozidla, brzdy, řízení,

podvozek a výfukový systém z hlediska poško-
zení.

# Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.
# Sklopnou ochranu proti podjetí vyklopte do

polohy pro jízdu po silnici (/ Strana 246).
# Lapače nečistot sklopte dolů.
# Dodržujte upozornění k čistění po jízdě

v terénu nebo na staveništi.

InfInforormace k čismace k čistění po jízdě v ttění po jízdě v tererénu nebo na sténu nebo na sta-a-
vveništieništi
Dodržujte pokyny k vnějšímu čistění
(/ Strana 290) a k použití vysokotlakého čističe
(/ Strana 290).
Během jízdy mohou být vymrštěna přiskřípnutá cizí
tělesa, např. kameny ve vzorku pneumatiky nebo
mezi koly (dvoumontáž pneumatik). Přitom může
dojít k poraněním ostatních účastníků silničního
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provozu nebo k poškozením vozidel, zejména čel-
ních oken.
Po každé jízdě v terénu nebo na staveništi a před
jízdou na veřejných komunikacích zkontrolujte
pneumatiky ohledně výskytu přiskřípnutých cizích
těles. Odstraňte přiskřípnutá cizí tělesa. Nečistoty
a bahno na pneumatikách a na vozovce snižují při-
lnavost, zejména na mokré vozovce. Přitom může
Vaše vozidlo dostat smyk. Z toho důvodu důkladně
očistěte své vozidlo po každé jízdě v terénu a na
staveništi a před jízdou na veřejných komunika-
cích.
Očistěte následující díly vozidla:
R soustava osvětlení
R boční okna a čelní okno
R vnější zpětná zrcátka
R stupátka
R nástupy
R držadla
R kola a pneumatiky
R podběhy kol a blatníky
R řízení
R nápravy
R brzdy
R pružicí prvky
R podvozek
R registrační značka
R motor
R chladič motoru
R převodovka
R chladič oleje (převodovka)

Po jízdě v bahně, písku, ve vodě nebo po podob-
ném znečistění dodržujte následující pokyny:
R Očistěte brzdové kotouče, brzdová obložení,

kola a klouby náprav a proveďte jejich kontrolu
ohledně poškození.
R Namažte klouby náprav.
R Proveďte test brzd, přitom sledujte dopravní

situaci.

EkEkonomickonomická a eká a ekologickologická jízdaá jízda

ProvProvedení vedení vozidlaozidla
Spotřebu paliva ovlivňují následující komponenty:
R pneumatiky, např. tlak vzduchu v pneumati-

kách, stav pneumatik, rozměr pneumatik
R nástavba a provedení kabiny řidiče, např. ote-

vřený valník, skříňová nástavba, valník s pla-
chtou
R hnací ústrojí, agregáty a počet náprav
R převodový poměr agregátů, např. převod pře-

vodovky a náprav
R přídavné agregáty, např. klimatizace, přídavné

topení, vedlejší pohony

ProvProvozní podmínkyozní podmínky
Spotřebu paliva ovlivňují následující provozní pod-
mínky:
R topogra e, např. jízda na rovinatých cestách

nebo v horském terénu
R venkovní teploty a počasí
R podmínky použití, např. použití na stavbách,

dálková doprava nebo doprava na krátké vzdá-
lenosti
R celková hmotnost vozidla
R regenerace ltru pevných částic

U nového vozidla se kvůli procesu zaškolení pro-
vádí regenerace ltru pevných částic častěji než při
pozdějším provozu.

ÚdržbaÚdržba
Spotřeba paliva a opotřebení agregátů závisí na
pravidelné údržbě. Pravidelná údržba vozidla zvy-
šuje dopravní bezpečnost a snižuje spotřebu
paliva. Dodržujte intervaly údržby. Údržbové práce
nechte provést vždy v kvali kovaném servisu.

DrDruh palivauh paliva
Kvalita paliva má vliv i na spotřebu paliva. Pokud
používáte méně kvalitní palivo a/nebo neschválená
aditiva do paliva, zvyšuje se spotřeba paliva.
Při čerpání paliva dbejte na jeho kvalitu
(/ Strana 362).

Jízdní odporJízdní odpor
Jízdním odporem je zejména odpor při stoupání,
valivý odpor a odpor vzduchu. Jízdní odpor se mění
např. v závislosti na hmotnosti vozidla a rychlosti
jízdy. Nezapomeňte, že jízdní odpor se s přibývající
rychlostí zvyšuje.
VValivý odporalivý odpor
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Valivý odpor a s tím spojenou spotřebu paliva ovliv-
ňují následující faktory:
R rozměr pneumatik a typ pneumatik
R tlak vzduchu v pneumatikách, např. správně

nastavený tlak vzduchu v pneumatikách snižuje
spotřebu paliva
Kontrolujte pravidelně tlak vzduchu v pneuma-
tikách (/ Strana 348)
R druh pneumatiky, např. letní nebo zimní

pneumatiky, jednoduchá montáž nebo dvou-
montáž
R pro l a šířka pneumatiky, např. hrubý pro l

u zimních pneumatik zvyšuje spotřebu paliva
R rozložení hmotnosti, např. rovnoměrné rozlo-

žení hmotnosti zvyšuje bezpečnost jízdy a kilo-
metrický proběh pneumatik
Dbejte pokynů k přípustnému zatížení kol a
náprav (/ Strana 206) a údajů na typovém
štítku vozidla (/ Strana 358).
R stav vozovky a povětrnostní podmínky, např. na

vlhké nebo měkké vozovce (sníh nebo déšť) se
zvyšuje spotřeba paliva

AAererodynamikaodynamika
Víření vzduchu zvyšuje odpor vzduchu a tím i spo-
třebu paliva. K víření vzduchu dochází především
na dodatečně namontovaném příslušenství, např.
na přídavných světlometech.
Nastavte spoilery na správnou výšku nástavby/
návěsu (/ Strana 273).
Uspořádejte volný náklad tak, aby nevznikaly žádné
mezery.
Zakryjte náklad plachtou a všechny plachty pevně
připevněte k jízdní soupravě.

PPokynokyny k úspory k úsporné jízděné jízdě

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Zvýšená spo-
třeba paliva v důsledku používání klimati-
zace

Když je zapnutá klimatizace nebo automatická
klimatizace, zvyšuje se spotřeba paliva.
# Funkci zapínejte jen v případě potřeby.

Okno menu FleetBoard EcoSupport v menu Jízda
à ukazuje informace k Vašemu hospodárnému
stylu jízdy (/ Strana 118). Jednotka palubního
počítače Vás přitom podporuje při optimalizaci
Vašeho stylu jízdy a hospodárném způsobu jízdy.

Díky následně popsanému stylu jízdy můžete
udržovat spotřebu paliva na nízké úrovni:
R Nechte PPC zapnutý (/ Strana 221).
R Při startování vozidla nepřidávejte plyn.
R Vyvarujte se častých studených startů.
R Nenechávejte vozidlo zahřívat, pokud stojí.
R Během doby čekání podmíněné dopravou vozi-

dlo vypněte.
R Vyhněte se časté a prudké akceleraci.
R Vyvarujte se prudkého brzdění předvídavou jíz-

dou.
R Jezděte rovnoměrně a vyrovnaně.
R Používejte jízdní systémy tempomat

(/ Strana 214) a asistent udržování odstupu
(/ Strana 216).
R Dbejte na otáčky motoru příznivé pro spotřebu

paliva (zelená oblast otáčkoměru)
(/ Strana 110).
R Vyvarujte se rychlostních špiček.
R Vyvarujte se častých změn rychlosti, obzvláště

při vysokých rychlostech.
R Jezděte vždy, když je to možné, v automatic-

kém jízdním programu.
R Řaďte převodové stupně podle potřeby.
R Vyvarujte se časté změny převodových stupňů.

PPokynokyny ky k ltrultru pepevnýcvných čásh částictic

Vozidla s dodatečnou úpravou výfukových plynů
BlueTec® 6 jsou vybavena ltrem pevných částic.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru způsobe-
ného horkými díly výfukového systému

Hořlavé materiály, jakými jsou např. listí, tráva
nebo větvičky, se mohou vznítit.
# Zaparkujte vozidlo tak, aby se horké díly

vozidla nedostaly do kontaktu s hořlavými
materiály.

# Neparkujte na suchých loukách nebo
sklizených obilných polích.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození horkými výfuko-
vými plyny

Během automatické a manuální regenerace
vycházejí z koncové trubky výfuku velmi horké
výfukové plyny.
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# Dodržujte minimální vzdálenost jednoho
metru od ostatních objektů, např.od
parkujících vozidel.

Pokud doba trvání regenerace během jízdy pře-
kročí tři hodiny, zapněte blokování regenerace
(/ Strana 254).
Pokud se ve ltru pevných částic nahromadí pří-
lišné množství částic, rozsvítí se kontrolka Â ve
sdruženém přístroji. Hlášení na displeji Vás vyzve
ke spuštění manuální regenerace (/ Strana 255).
Manuální regenerace trvá cca 30 až maximálně
60 minut.
% Pokud s vozidlem jezdíte převážně na krátké

vzdálenosti nebo s nízkým zatížením, může se
doba trvání regenerace výrazně prodloužit.
Kvůli tomu se zvýší spotřeba paliva a může být
omezena funkčnost výfukového systému.

Pokud nezareagujete na hlášení na displeji, hrozí
snížení výkonu motoru a výměna ltru pevných
částic.

VýměnaVýměna ltrultru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí otravy částicemi
sazí

Kontakt s částicemi sazí a jejich vdechnutí jsou
zdraví škodlivé.
Nechte ltr pevných částic vyměnit v kvali ko-
vaném odborném servisu.

AAututomatickomatická rá regegenereneraceace
Pokud se ve sdruženém přístroji rozsvítí zelená
kontrolka É, bude provedena automatická
regenerace ltru pevných částic.
Automatická regenerace se provádí pouze během
jízdy.
Automatická regenerace se spustí, pouze pokud
jsou splněné všechny provozní podmínky, jako
např. dostatečně vysoká teplota motorového oleje
a teplota chladicí kapaliny. Pokud již není některá
provozní podmínka při regeneraci splněná, kon-
trolka É zhasne a regenerace se přeruší. Při
opětovném splnění všech provozních podmínek se
regenerace znovu automaticky spustí. Z toho
důvodu zamezte přerušením jízdy, dokud kontrolka
É svítí.
% Během regenerace se mohou změnit zvuk

motoru a volnoběžné otáčky.

Zapnutí a vypnutí blokovZapnutí a vypnutí blokování rání regegenereneraceace ltrultru pev-pev-
nýcných čásh částictic

Zapněte blokování regenerace, abyste zabránili zvý-
šené teplotě výfukových plynu při regeneraci ltru
pevných částic.
To je nutné např. v následujících případech:
R při vjezdu do oblasti nebezpečí
R při pracích se silným znečištěním vozidla

suchými nebo hořlavými materiály

V tomto případě nelze spustit automatickou ani
manuální regeneraci a dojde k přerušení probíha-
jící regenerace.
Zapněte blokování regenerace pouze po dobu
trvání nebezpečí. Při zapnutém blokování regene-
race zůstane regenerace zablokována také po opě-
tovném nastartování vozidla. V tomto případě se ve
sdruženém přístroji zobrazí šedé hlášení na displeji
Â Regenerace zablokována.
% Regeneraci můžete zablokovat přes okno

menu Systémy v menu Nastaveníä
(/ Strana 125). Pouze u vozidel pro přepravu
nebezpečných nákladů nebo s programem
řazení rre-sve-sv se blokování regenerace zapíná
nebo vypíná tlačítkem Ê.

Vozidla s klasi kací ADR nebo s programem řazení
re-sv

# ZablokovZablokování pomocí tlačítkání pomocí tlačítka:a: stiskněte tlačítko
Ê na přístrojové desce směrem dolů.
Pokud kontrolka v tlačítku Ê svítí, je rege-
nerace zablokována.
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Spuštění manuální rSpuštění manuální regegenereneraceace ltrultru pepevnýcvných čásh částictic

Pouze vozidla s klasi kací ADR nebo s programem
řazení re-sv

Manuální regeneraci můžete spustit pouze za
následujících podmínek:
R Pokud k tomu vyzvou hlášení na displeji.
R Není zapnuté blokování regenerace.
R Pokud byla již spuštěna automatická regene-

race (kontrolka É svítí).

% Manuální regeneraci je možné spustit v okně
menu Systémy v menuNastaveníä
(/ Strana 125). Pouze u vozidel pro přepravu
nebezpečných nákladů nebo s programem
řazení rre-sve-sv se manuální regenerace spouští
tlačítkem É.

# Odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost sil-
ničního provozu a nechte ho zapnuté. Přitom
dodržujte minimální vzdálenost jednoho metru
od ostatních vozidel, objektů a od všech hořla-
vých materiálů.

# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Zařaďte u převodovky polohu neutrálu i.
# Sejměte nohu z pedálu akcelerace.
# Zapněte Regenerace DPF přes okno menu

Systémy v menu Nastaveníä
(/ Strana 125).

nebo
# Vozidla s klasi kací ADR nebo s programem

řazení re-sv: přidržte stisknuté tlačítko É
cca tři sekundy.
Kontrolka É ve sdruženém přístroji se roz-
svítí.

Manuální regenerace se spustí pouze při splnění
následujících podmínek:
R Teplota motorového oleje a chladicí kapaliny je

dostatečně vysoká.
R AdBlue® není zamrzlé.
R Systém je bez poruch.

% Během regenerace se zvýší otáčky motoru a
hlučnost motoru se může změnit.

Po ukončení regenerace zhasne kontrolka É ve
sdruženém přístroji a otáčky motoru klesnou na
volnoběžné otáčky.
V následujících případech se regenerace automa-
ticky přeruší:
R Multifunkční páčka bude nastavená do polohy

h nebo k.
R Parkovací brzda se uvolní.
R Zapnete blokování regenerace.
R Zapnete vedlejší pohon.

Po přerušení klesnou otáčky motoru na volnoběžné
otáčky.
% Pokud se v jednotce palubního počítače objeví

výzva k manuální regeneraci při nízkých
venkovních teplotách, spusťte regeneraci před
odstavením vozidla. Při vypnutí vozidla bez
regenerace lze manuální regeneraci spustit až
po zahřívací fázi vozidla.
Za následujících podmínek můžete spustit
manuální regeneraci až po době rozmrazování
v délce až 60 minut:
R AdBlue® je zamrzlé.
R Vozidlo bylo odstaveno bez spuštěné rege-

nerace.

SpoSpotřeba palivatřeba paliva

Spotřeba paliva závisí na následujících faktorech:
R provedení vozidla
R provozní podmínky
R údržba
R použitý druh paliva
R jízdní odpory
R Váš styl jízdy

Z těchto důvodů nelze pro jednotlivé vozidlo uvést
žádný přesný údaj o spotřebě paliva.
Informace a pokyny, jakým způsobem můžete
udržovat nízkou spotřebu paliva, najdete v části
„Ekonomická a ekologická jízda“ (/ Strana 252).
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% Údaje o průměrné spotřebě paliva se zobrazí
na jednotce palubního počítače v menu jízd-
ních údajů ß (/ Strana 117).

SpoSpotřeba Atřeba AdBluedBlue®®

Spotřeba AdBlue® je až 5,5 % spotřeby paliva.

SpoSpotřeba oleje v mottřeba oleje v motoruoru

Spotřeba oleje u motoru po záběhu může být až
0,2 % skutečné spotřeby paliva.
Pokud je vozidlo vystaveno ztíženým provozním
podmínkám nebo je zvýšený kilometrický výkon,
může spotřeba oleje překročit tuto hodnotu.

Omezení rycOmezení rychloshlostiti

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Kolébání jízdní soupravy vlivem
zvýšené rychlosti

Můžete ztratit kontrolu nad jízdní soupravou.
Jízdní souprava se může dokonce převrátit.
# V žádném případě se nepokoušejte zvý-

šením rychlosti jízdní soupravu vyrovnat.
# Snižte rychlost a neotáčejte volantem

opačným směrem.
# V případě potřeby přibrzděte.

U vozidel s omezením rychlosti je maximální rych-
lost vozidla omezena zákonnými ustanoveními
země, např. na asi 90 km/h. Pokud dosáhnete
omezené maximální rychlosti, motor automaticky
sníží otáčky. Uvědomte si to při předjíždění.

AkAkususticktická signalizace couvá signalizace couváníání

PPokynokyny k aky k akususticktické signalizaci couvé signalizaci couváníání

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
osob nebo předmětů v oblasti manévro-
vání

Výstražný tón akustické signalizace couvání
mohou ostatní účastníci silničního provozu
přeslechnout nebo ignorovat. Hrozí nebezpečí
nehody.
# Ujistěte se, že se během manévrování

nevyskytují v oblasti manévrování žádné
osoby či předměty.

# V případě potřeby musí při manévrování
poskytnout pomoc druhá osoba.

Akustická signalizace couvání Vám má pomáhat při
zajištění bezpečnosti ostatních účastníků silničního
provozu.
Při použití zde popsané akustické signalizace cou-
vání dodržujte zákonné předpisy země, v níž se
momentálně nacházíte.
Pokud zapnete vozidlo a zařadíte zpátečku, je aku-
stická signalizace couvání zapnutá a vždy nasta-
vena na vysokou hlasitost.

Zapnutí a vypnutí akZapnutí a vypnutí akususticktické signalizace couvé signalizace couváníání

# Zapnutí a vypnutí akZapnutí a vypnutí akususticktické signalizace cou-é signalizace cou-
vvání:ání: stiskněte tlačítko * po dobu delší než
dvě sekundy.
Akustická signalizace couvání se deaktivuje
bez ohledu na to, zda je zařazená zpátečka.
Vozidla s automatickou aktivací varovných
směrových světel: při zařazení zpátečky se
zapnou varovná směrová světla.

# NNastavastavení akení akususticktické signalizace couvé signalizace couváníání
nahlas nebo ponahlas nebo potictichu:hu: krátce stiskněte tlačítko
*.
Pokud je akustická signalizace couvání nasta-
vena potichu, rozsvítí se v tlačítku * kon-
trolka.
Při nezařazené zpátečce zůstane nastavení
nízké hlasitosti aktivní po dobu cca dvou minut.
Poté dojde k opětovnému nastavení vysoké
hlasitosti akustické signalizace couvání.

PPoužití blokovoužití blokování jízdy vzad prání jízdy vzad pro vo vozidla svozidla svozuozu
odpaduodpadu

PPouze prouze pro vo vozidla svozidla svozu odpadu:ozu odpadu:
Při zatížení stupátek v oblasti zádě vozidla je rych-
lost vozidla omezena na maximální rychlost cca
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30 km/h a je aktivováno blokování jízdy vzad. Blo-
kování jízdy vzad blokuje zpátečku.
Při zatížení stupátek v oblasti zádě vozidla při zařa-
zené zpátečce zazní akustický varovný tón a vozi-
dlo se vypne.
Při vypnutí vozidla blokováním jízdy vzad:
# Vypněte vozidlo.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Vozidlo znovu nastartujte.

InfInforormace k výsmace k výstrtražnému tažnému tónuónu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru způso-
bené neuposlechnutím výstražného tónu

Pokud zazní výstražný tón a červené hlášení na
displeji zobrazí symbol 5, je ohrožena pro-
vozní bezpečnost motoru.
# Neuvádějte vozidlo do pohybu nebo jej

ihned odstavte s ohledem na bezpečnost
silničního provozu.

V následujících případech zazní výstražný tón:
R Pokud otevřete dveře řidiče při zapnutých

potkávacích světlech a spínací skříňce v poloze
rádio.
R Pokud otevřete dveře řidiče při zapnutých

parkovacích světlech a vypnutém vozidle.
R Bezpečnostní pás sedadla řidiče není zapnutý.
R Je aktivované zabezpečení proti neoprávněné

jízdě.
R Pokud při aktivovaném asistentu pro rozjezd do

stoupání a u stojícího vozidla nesešlápnete
brzdový pedál.
R Zapnuté vozidlo stojí se zařazenou rychlostní

cca devět minut.
R Zařadí se zpátečka.
R Se zabrzděnou zastávkovou brzdou a uvolně-

nou parkovací brzdou je vytažen klíček nebo je
vypnuté vozidlo.
R Byly překročeny maximální přípustné otáčky

motoru.
R Otáčky motoru nebo rychlost jízdy je při změně

převodových stupňů příliš vysoká.
R Pomoc při nájezdu k rampě rozeznal příliš

malou vzdálenost od překážky.
R Výstražná směrová světla se automaticky akti-

vují např. při maximálním brzdění.

Kromě hlášení na displeji ve sdruženém přístroji
zazní v následujících situacích navíc i výstražný
tón:
R Asistent udržování odstupu Vás varuje před

nebezpečím nárazu do vpředu jedoucího vozi-
dla.
R Hrozí nebezpečí kolize při aktivovaném

systému Active Brake Assist.
R Hladina chladicí kapaliny je příliš nízká nebo

došlo k překročení maximální přípustné teploty
chladicí kapaliny 112 °C. Tím je ohrožena pro-
vozní bezpečnost motoru.
R Hrozí nebezpečí přetížení spojky.
R Režim plazivé rychlosti dosáhl svých provoz-

ních mezí a funkce se automaticky přerušila.
R Točnice se senzorem není zajištěna nebo

nemůže rozpoznat návěs.
R Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách zobra-

zuje varování při poklesu tlaku v pneumatice.
R Při aktivaci výšky pro manévrování jede vozidlo

rychleji než cca 40 km/h.
R Sdružený přístroj nebo jednotka palubního

počítače má poruchu. Důležité provozní infor-
mace, informace o údržbě, varovné kontrolky a
kontrolky již nemohou být zobrazeny.

ČerČerpání palivapání paliva
PPalivovalivová nádrž a nádrž na Aá nádrž a nádrž na AdBluedBlue®®

Palivová nádrž a nádrž na AdBlue® (příklad)
1 Palivová nádrž
2 Nádrž na AdBlue®

PPalivoalivo

UUpozorpozornění k palivunění k palivu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění palivem

Paliva jsou jedovatá a zdraví škodlivá.
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# Bezpodmínečně zamezte kontaktu paliva
s pokožkou, očima či oděvem nebo jeho
požití.

# Nevdechujte palivové výpary.
# Udržujte palivo mimo dosah dětí.
# Dveře a okna musí být během tankování

zavřená.

Jestliže jste Vy nebo jiné osoby přišli do kon-
taktu s palivem, dodržujte následující pokyny:
# Palivo z pokožky ihned omyjte vodou a

mýdlem.
# Pokud se palivo dostalo do očí, ihned oči

důkladně vypláchněte čistou vodou.
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

# Jestliže došlo k požití paliva, ihned vyhle-
dejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte
zvracení.

# Oděvy potřísněné palivem neprodleně
vyměňte.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru a výbuchu
způsobeného palivem

Paliva jsou snadno vznětlivá.
# Bezpodmínečně se vyhýbejte ohni, ote-

vřenému zdroji světla, kouření a jiskření.
# Před čerpáním paliva vypněte vozidlo a

přídavné topení, pokud je k dispozici.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru způsobe-
ného palivovou směsí

Vozidla se vznětovým motorem:
Pokud mícháte motorovou na u s benzinem, je
teplota vzplanutí palivové směsi nižší než u
čisté motorové na y.
Součásti výfukového systému se mohou u běž-
ícího vozidla nepozorovaně přehřát.
# Nikdy nečerpejte benzin.
# Nikdy nepřidávejte benzin do motorové

na y.

VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 6:6: čerpejte pouze běžné palivo
bez obsahu síry, které splňuje evropskou normu
EN 590, stav 2010 do
max. 0,001 hmotn. % (10 ppm) obsahu síry.

Následující druhy paliv nejsou povoleny:
R palivo s obsahem síry nad 0,001 hmotnost-

ního % obsahu síry
R lodní motorová na a
R palivo do leteckých turbín
R topné oleje
R biona y podle DIN EN 14214 FAME (Fatty Acid

Methyl Ester) a UCOME (Used Cooking Oil
Methyl Ester)

Tyto druhy paliv způsobují u motoru a systému
dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec® 6
nevratná poškození a výrazně snižují předpokláda-
nou životnost.
VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 4 a BlueT4 a BlueTecec®® 5:5: motorová na a
musí odpovídat evropské normě EN 590. Díky
tomu motory dosahují uvedené výkonnosti a také
splňují zákonem předepsané emisní hodnoty podle
normy Euro 4 nebo normy Euro 5.
Při použití paliv s obsahem síry nad 0,005 hmot-
nostního % (50 ppm) dochází ke zkrácení předpo-
kládané životnosti motoru a výfukového systému.
Následující druhy paliv nejsou povoleny:
R palivo s obsahem síry nad 0,05 hmotnost-

ního % obsahu síry
R lodní motorová na a
R palivo do leteckých turbín
R topné oleje
R biona a FAME (Fatty Acid Methyl Ester) >

7 obj. %
R biona a UCOME (Used Cooking Oil Methyl

Ester)

VVozidla bez dodatozidla bez dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýcvých plh plynůynů
BlueTBlueTecec®®:: čerpejte pouze běžnou motorovou na u
bez obsahu síry, která splňuje evropskou normu
EN 590 stav 2010 nebo srovnatelnou národní
normu pro paliva. Díky tomu motory dosahují uve-
dené výkonnosti a také splňují zákonem přede-
psané emisní hodnoty normy Euro 3.
Následující druhy paliv nejsou povoleny:
R OM 460: palivo s obsahem síry nad 0,2 hmot-

nostního % (2000 ppm) obsahu síry
R OM 473: palivo s obsahem síry nad 0,1 hmot-

nostního % (1000 ppm) obsahu síry
R lodní motorová na a
R palivo do leteckých turbín
R topné oleje
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R biona a FAME (Fatty Acid Methyl Ester) >
7 obj. %
R biona a UCOME (Used Cooking Oil Methyl

Ester)

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru nespráv-
ným palivem

Nesprávné palivo může poškodit motor a pali-
vovou soustavu.
Již malé množství benzinu může poškodit motor
a palivovou soustavu.
# Nečerpejte žádný benzin.
# Pokud došlo k načerpání nesprávného

paliva, kontaktujte kvali kovaný servis.
# Nechte zcela vyprázdnit palivovou nádrž i

palivová vedení.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vlivem přidání
aditiv do paliva

Pokud jsou do motorové na y nebo methyle-
steru mastné kyseliny FAME přidána aditiva do
paliva, vede to popř. k:
R funkčním poruchám
R poškození katalyzátoru
R poškození motoru

# Nepřidávejte do paliva žádná aditiva.

+ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOUPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHOTNÍHO
PRPROSOSTŘEDÍTŘEDÍ Ekologické škody v důsledku
neodborné manipulace s palivem

Při neodborné manipulaci jsou paliva zdrojem
nebezpečí pro člověka a životní prostředí.
# Paliva nenechte uniknout do kanalizace,

povrchových vod, spodních vod nebo do
půdy.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození klapky plnicího
hrdla čerpací pistolí pro osobní vozidla

Pokud je použita čerpací pistole pro osobní
vozidla, může se poškodit klapka plnicího hrdla.
Při hlubokém zasunutí čerpací pistole pro
osobní vozidla do plnicího hrdla může dojít k
zaháknutí zajišťovacího výstupku o klapku plni-
cího hrdla.
# K čerpání paliva používejte pouze čerpací

pistole pro nákladní vozidla.
# Pokud musíte použít čerpací pistoli pro

osobní vozidla: zasuňte čerpací pistoli jen

tak hluboko do plnicího hrdla, aby byl její
dorazový výstupek zavěšen za okraj plni-
cího hrdla.

# Pokud se čerpací pistole pro osobní vozi-
dla zahákla, uvolněte ji otočením nebo
naklopením.

Další informace o palivu naleznete v části „Pro-
vozní látky“ (/ Strana 362).

PPořadí při čerořadí při čerpání palivapání paliva

U vozidel s přídavnými palivovými nádržemi je
nutné při čerpání paliva dbát na správné pořadí.
Pokud není dodrženo pořadí nádrží, nebudou ve
sdruženém přístroji správně zobrazeny palivoměr a
dojezd.
# Načerpejte palivo nejprve do palivové nádrže
1 (hlavní nádrž) na levé straně vozidla přímo
za kabinou řidiče.

# Pokud je hlavní nádrž zcela plná, načerpejte
palivo do přídavné palivové nádrže2 na levé
straně vozidla.

# Až po úplném naplnění všech palivových nádrží
na levé straně vozidla načerpejte palivo do pří-
davné palivové nádrže3 na pravé straně vozi-
dla.

Pokud se hlavní nádrž vyprázdní, zobrazí se ve
sdruženém přístroji příslušné hlášení Nejdříve
zcela naplňte hlavní nádrž.

Před doplňovPřed doplňováním (paliváním (palivo)o)

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Funkční porucha vlivem zne-
čištěného paliva

Pokud je do vozidla doplňováno palivo z nádob
nebo kanystrů:
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# Palivo před doplňováním pře ltrujte.

Palivová nádrž (příklad)

# Vypněte vozidlo.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Vypněte přídavné topení (/ Strana 107).
# Vypněte vozidlo.
# Dodržujte pořadí při čerpání paliva

(/ Strana 259).
# Odemkněte víko1 palivové nádrže2

mechanickým klíčkem.
# Dodržujte kvalitu paliva (/ Strana 362).
% Pravidelně kontrolujte palivový před ltr s vyhří-

vaným odlučovačem vody ohledně přítomnosti
kondenzované vody (/ Strana 317).

PPoužití sklopného žebříkoužití sklopného žebříku (zametu (zametací sací strtroj Aroj Arocs)ocs)

VVyklopení a zayklopení a zajištěníjištění

1 Držák pro čerpací pistoli
2 Držadlo
3 Sklopný žebřík

4 Zamknutí
5 Snímatelné zajištění
6 Zajišťovací tlačítko

Při čerpání paliva do vozidla používejte sklopný
žebřík3 a držadlo2. Sklopný žebřík3 použí-
vejte pouze v případě, je-li zcela odklopený a obě
zajištění jsou zajištěná.
# Stiskněte odjišťovací tlačítko6 snímatelného

zajištění5 a vytáhněte zajištění.
# Zajištění4 vytáhněte z aretace a držte je.
# Žebřík odklopte ve směru šipky.
# Je-li žebřík odklopený, zajistěte zajištění4 do

aretace.
# Snímatelné zajištění5 zatlačte do aretace a

zajistěte je.

Sklopení a zaSklopení a zajištěníjištění
# Stiskněte odjišťovací tlačítko6 snímatelného

zajištění5 a vytáhněte zajištění.
# Zajištění4 vytáhněte z aretace a držte je.
# Sklopte žebřík.
# Zajištění4 zajistěte do aretace.
# Snímatelné zajištění5 zatlačte do aretace a

zajistěte je.

AAdBluedBlue®®

UUpozorpozornění k Anění k AdBluedBlue®®

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození systému doda-
tečné úpravy výfukových plynů BlueTec®

Systém dodatečné úpravy výfukových plynů
BlueTec® může být poškozen následujícím:
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R motorová na a v AdBlue®

R nečistoty v AdBlue®

R aditiva v AdBlue®

R ředění AdBlue®

Pro zamezení poškozením:
# Dbejte na to, aby se do nádrže AdBlue®

nedostala motorová na a.
# Nádrž AdBlue® vždy řádně uzavřete.
# Do AdBlue® nepřidávejte žádná aditiva.
# AdBlue® neřeďte.
# Používejte pouze AdBlue® podle DIN

70070/ISO 22241.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození laku působením
AdBlue®

Pokud se AdBlue® při čerpání dostane do kon-
taktu s lakovanými nebo hliníkovými povrchy,
mohou být tyto povrchy narušeny.
# Postižené plochy okamžitě opláchněte

velkým množstvím vody.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození v důsledku pře-
plnění nádrže AdBlue®

Když je nádrž AdBlue® přeplněna, může se při
velmi nízkých teplotách poškodit.
# Nádrž AdBlue® nepřeplňujte.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Únik nepatrného množství
výparů amoniaku při otevřené nádrži
AdBlue®

# Nádrž AdBlue® plňte pouze v dobře
větraných prostorách.

# Vyvarujte se kontaktu AdBlue® s pokož-
kou, očima nebo oděvem.

# Udržujte AdBlue® mimo dosah dětí.

Pokud se dostanete do kontaktu s AdBlue®,
dodržujte následující pokyny:
R Kapalinu AdBlue® neprodleně omyjte z pokožky

vodou a mýdlem.
R Při zasažení očí kapalinou AdBlue® okamžitě

oči důkladně propláchněte čistou vodou. Ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
R Pokud jste požili kapalinu AdBlue®, okamžitě si

vypláchněte ústa vodou a vypijte dostatečné

množství vody. Ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
R Oděv znečistěný kapalinou AdBlue® si ihned

převlékněte.

Doplňování AdBlue® není součástí rozsahu údržby.
Proto během provozu vozidla pravidelně doplňujte
nádrž nebo ji doplňte nejpozději po zobrazení
prvního odpovídajícího hlášení na displeji sdruže-
ného přístroje. Další informace o AdBlue® nale-
znete v části „Provozní látky“ (/ Strana 365).

Před doplňovPřed doplňováním (Aáním (AdBluedBlue®®))

Nádrž na AdBlue® (příklad)

Nádrž na AdBlue®2 poznáte podle modrého
víčka1. Je-li nádrž na AdBlue® ještě naplněna
dostatečným množstvím AdBlue®, může při
odšroubování víka dojít k vyrovnání tlaku. Přitom
může AdBlue® uniknout. Víčko nádrže na AdBlue®

proto odšroubujte opatrně. Jestliže AdBlue® uni-
kne, omyjte zasažené místo ihned velkým množ-
stvím vody. Speciální plnicí hrdlo zabraňuje načer-
pání motorové na y do nádrže na AdBlue®.
# Vypněte vozidlo.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Vypněte přídavné topení (/ Strana 107).
# Odemkněte víčko1 nádrže na AdBlue®2

samostatným klíčkem.
% V závislosti na výbavě vozidla může být víčko

nádrže na AdBlue® uzamykatelné.
Vždy doplňte minimálně 10 % objemu nádrže na
AdBlue®. Menší množství mohou způsobovat
chyby.

Přívěs/náPřívěs/návěsvěs
PPokynokyny k ty k tažnému zařízení a tažnému zařízení a točniciočnici

Tažné zařízení a točnice patří z hlediska dopravní
bezpečnosti ke zvláště důležitým součástem vozi-

Režim jízdy 261261



dla. Dodržujte přesně návod k obsluze od výrobce
ohledně ovládání, péče a údržby.
Při montáži tažného zařízení dbejte na směrnici pro
stavbu nástaveb.
Pokud je Váš tahač vybaven nájezdovými rampami
nebo pomůckou pro připojení návěsu, nebude u
všech vyložení návěsu dodržen úhel sklonu dle
ISO 1726. Dbejte na to, že vůle mezi tahačem a
návěsem může být omezená, přizpůsobte svůj způ-
sob jízdy. Před připojováním návěsu/přívěsu vždy
demontujte středové díly blatníku.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození tažného vozidla
nebo přívěsu či návěsu v důsledku nedo-
držení minimálního zatížení přední nápravy
nebo chybného připojení přívěsu nebo
návěsu

# Přívěs nebo návěs připojujte pouze k
vhodnému tažnému zařízení, resp.
vhodné točnici.

# Dbejte na dostatečný volný prostor mezi
přívěsem a návěsem a tažným vozidlem.

# Pokud jedete s nenaloženým vozidlem,
připojujte pouze nenaložený přívěs.

# Nepřekračujte přípustná zatížení náprav.
# Dodržujte minimální zatížení přední

nápravy. Tím je zajištěna dostatečná řidi-
telnost tažného vozidla.
R U tažného vozidla dodržujte následující

minimální zatížení přední nápravy:
R 25 % = 3nápravová vozidla
R 30 % = 2nápravová vozidla (přívěs lehčí

nebo stejně těžký jako tažné vozidlo)
R 35 % = 2nápravová vozidla (přívěs těžší než

tažné vozidlo)

% U vozidel se vzduchovým odpružením a ukaza-
telem zatížení nápravy můžete vyvolat aktuální
zatížení náprav v jednotce palubního počítače
(/ Strana 122).

Pokud pojedete s více než dvěma přívěsy nebo
návěsy, musíte vypnout asistenta regulace stability.
V opačném případě mohou být následkem chybné
funkce nebo poruchy.
Vypnutí a zapnutí asistenta regulace stability
(/ Strana 207).

Úhel zalomeníÚhel zalomení
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Při jízdě ve stoupání nebo klesání nezapomeňte na
to, že se změní přední2 nebo zadní1 úhel zalo-
mení.
% U zalomené jízdní soupravy se zmenší volný

prostor mezi tažným vozidlem a přívěsem nebo
návěsem.

Úhly zalomení soupravy jsou závislé na příslušném
tažném vozidle a přívěsu nebo návěsu. Jsou ovliv-
ňovány následujícími parametry:
R rozvor
R výška nástavby
R převis
R vzdálenost tažného vozidla od přívěsu nebo

návěsu

Úhel vycÚhel vychýleníhýlení

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
překročení úhlu natočení

Při průjezdu extrémní zatáčkou může nastat
následující:
R Mohou se přetrhnout kabely, vzduchotlaká

a hydraulická vedení.
R Může se poškodit tažné zařízení a tažná oj.

Můžete tak ztratit kontrolu nad vozidlem nebo
přívěsem.
# Při průjezdu zatáčkou vždy dbejte na úhel

natočení jízdní soupravy.

Tažné vozidlo a tandemový přívěs (příklad)

Tažné vozidlo a návěs (příklad)

Při průjezdu extrémní zatáčkou dbejte na úhel
vychýlení3.
Úhel vychýlení soupravy je závislý na systému při-
pojení u tažného vozidla a z přívěsu nebo návěsu.

Připojení náPřipojení návěsu a přívěsuvěsu a přívěsu

UUpozorpozornění k připojovnění k připojování náání návěsu a přívěsuvěsu a přívěsu

PPokynokyny k přizpůsobení jízdní soupray k přizpůsobení jízdní soupravy (vvy (vozidla bezozidla bez
EBS)EBS)

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Zvýšené opotřebení brzdo-
vého obložení bez přizpůsobení jízdní sou-
pravy

Pokud je návěs nebo přívěs připojován poprvé,
je nutné provést sladění jízdní soupravy.
V opačném případě by mohlo dojít ke zvýše-
nému opotřebení brzdového obložení.
# Přizpůsobení jízdní soupravy nechte pro-

vést v kvali kovaném servisu.

UUpozorpozornění k tnění k točniciočnici

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
příliš velké vůle mezi sedlovým čepem
návěsu a deskou spojky

Návěs se může od desky spojky odtrhnout.
Návěs tak můžete ztratit.
# Dbejte předpisů výrobce točnice.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
poškozené nebo nezajištěné točnice

Můžete návěs ztratit.
# Vždy se ujistěte, že je točnice nepoško-

zená a po připojení zajištěná.
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Ujistěte se i při splnění následujících podmínek:
R Vozidlo je vybaveno točnicí se snímači.
R Svítí zelená kontrolka ¤ ve stavové části

sdruženého přístroje.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození sedlového čepu
návěsu nebo točnice se snímači

Při připojování návěsu se ve sdruženém pří-
stroji zobrazí červené hlášení na displeji ¤
Zkontrolujte točnici návěsu a v případě
potřeby ji otevřete.
# Zkontrolujte zajištění u točnice se sní-

mači.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození snímače na
sedlovém čepu návěsu

Dodržujte hranice opotřebení uvedené v
návodu k obsluze od výrobce:
R pro třecí kroužek
R pro háky uzávěru
R pro sedlový čep návěsu

Nepřekračujte hranice opotřebení. Jinak se
může poškodit snímač na sedlovém čepu
návěsu.
# Když se s připojeným návěsem a zapnu-

tým vozidlem ve sdruženém přístroji více-
krát zobrazí červené hlášení na displeji:
zkontrolujte hranice opotřebení na
návěsu a na točnici se snímači.

Točnice se snímači obsahuje snímače, které při při-
pojování a odpojování návěsu nebo po zapnutí
vozidla plní následující funkce:
R monitorují návěs, sedlový čep návěsu, uzávěr
R zobrazují stav blokování točnice se snímači ve

sdruženém přístroji

Pokud se během připojování a odpojování návěsu
vyskytnou poruchy nebo chyby, zobrazí se ve sdru-
ženém přístroji červené hlášení na displeji
(/ Strana 150).
Kontrolky ve sdruženém přístroji a jejich význam:

KKon-on-
trtrolkaolka

VýznamVýznam

£

Čer-
vená

Návěs není připojen. Točnice se sní-
mači není zajištěna.

¤

Čer-
vená

Návěs není správně připojen. Točnice
se snímači je zajištěná, ale návěs není
rozpoznán.

¤

Zelená
Návěs je správně zajištěn. Zkontrolujte
řádný stav a zajištění na točnici se sní-
mači.

î

Čer-
vená

Došlo k poruše snímání točnice
návěsu. Dbejte dalších pokynů v hlá-
šeních na displeji.

SestavSestavení soupraení soupravy tvy tahače s náahače s návěsemvěsem

Před připojením náPřed připojením návěsu:věsu:

U vozidel s točnicí se snímači dbejte pokynů k při-
pojování a odpojování v návodu k obsluze od
výrobce.
# Zajistěte návěs proti rozjetí podkládacími klíny.
# Otevřete točnici1 pákou2, viz návod

k obsluze výrobce.
# Tahač se vzduchovým odpružením: zvedněte

nebo spusťte spodní rám (/ Strana 239) tak,
aby byla deska návěsu o 50 mm níže než toč-
nice1.

# Vozidla s odpružením ocelovými pružinami:
nastavte výšku návěsu pomocí podpěr návěsu
tak, aby byla deska návěsu o 50 mm níže než
točnice1.
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OdsOdstrtranění sanění středovtředové čásé části blatníkuti blatníku

Středovou část blatníku4 odstraňujte pouze v
následujících případech:
R Návěs neumožňuje používání středové části

blatníku4.
R Konstrukce návěsu překrývá kola.

Při používání středových částí blatníků4
dodržujte zákonné předpisy země, ve které se
právě nacházíte.

# Vyvěste přídržné pryžové díly3 středových
částí blatníků4 na pravé a levé straně vozi-
dla.

# Sejměte středové části blatníků4.

Připojení u vPřipojení u vozidel s tozidel s točnicí se snímači:očnicí se snímači:
# Zajeďte pomalu pod desku návěsu.
# Zvedněte světlou výšku vozidla nebo snižte

návěs, dokud se ve sdruženém přístroji nezo-
brazí hlášení na displeji ï Výška točnice
dosažena.

# Pomalu couvejte, až se točnice1 zavře.
Kontrolka ¤ ve sdruženém přístroji se roz-
svítí zeleně.

# Když se při couvání ve sdruženém přístroji
zobrazí červené hlášení na displeji £
Jízdní výška pod výškou točnice:
Znovu upravte výšku točnice, dokud se ve sdru-
ženém přístroji nezobrazí hlášení na displeji
ï Výška točnice dosažena.

Připojení náPřipojení návěsu u vvěsu u vozidel bez tozidel bez točnice se snímači:očnice se snímači:
# Pomalu couvejte, až se točnice1 zavře.

Po připojení návěsu:
# Zastavte vozidlo a zatáhněte parkovací brzdu.

# Točnici1 zajistěte proti neoprávněnému pou-
žívání a zkontrolujte zajištění (viz návod
k obsluze od výrobce).

# Zcela zasuňte podpěry návěsu, viz návod
k obsluze výrobce.

# Připojte kabely a vzduchotlaká vedení
(/ Strana 266).

Připojení přívěsuPřipojení přívěsu

Před připojenímPřed připojením

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
podélné vůle tažného zařízení

Pokud je na tažném zařízení příliš velká podé-
lná vůle, můžete ztratit přívěs.
# Každý den kontrolujte, zda není na

tažném zařízení podélná vůle.
# K tomu silně pohybujte tělesem spřáhla

dopředu a dozadu.
# Podélnou vůli nechte neprodleně odstra-

nit v kvali kovaném servisu.

Podélnou vůli tažného zařízení nelze zkontrolovat
na vlečném zařízení.

# Zatáhněte parkovací brzdu a uvolněte provozní
brzdu přívěsu, viz návod k obsluze od výrobce.

# Zajistěte přívěs proti rozjetí podkládacími klíny
u zadních kol. Nebrzděná přední náprava pří-
věsu musí zůstat otáčivá.

# Nastavte tažnou oj do výšky tažného zařízení,
viz návod k obsluze od výrobce.

# Připojení:Připojení: pomalu couvejte, až se tažné zařízení
zavře.
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PPo připojenío připojení
# Dbejte na to, aby byl kontrolní čep1 tažného

zařízení zcela zasunutý, viz návod k obsluze od
výrobce.

# Připojte kabely a vedení stlačeného vzduchu
(/ Strana 266).

Odpojení náOdpojení návěsu a přívěsuvěsu a přívěsu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození na rámu vozidla
na vozidlech se vzduchovým odpružením

# Vozidla se vzduchovým odpružením
spusťte před usazením tak daleko dokud
mezi deskou návěsu a točnicí nevznikne
mezera. Jinak při vysazování rám vozidla
prudce vyskočí. To může vést k poškození
rámu vozidla i návěsu.

# Vozidlo odstavte ve vodorovné poloze na pev-
ném podkladu.

# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Zajistěte přívěs nebo návěs proti rozjetí podklá-

dacími klíny.
# U návěsu vysuňte podpěry návěsu, viz návod k

obsluze výrobce.
# U přívěsu nastavte oj podpěrným zařízením do

výšky tažného zařízení, viz návod k obsluze od
výrobce.

# Odpojte kabely a vedení stlačeného vzduchu
(/ Strana 267).

# Otevřete tažné zařízení nebo točnici, viz návod
k obsluze od výrobce.

# Vozidla s přívěsem: pojíždějte pomalu dopředu.
# Vozidla s návěsem: nepatrně popojeďte, až je

sedlový čep návěsu volný.
# Tahače se vzduchovým odpružením: rám vozi-

dla spusťte natolik (/ Strana 239), až mezi
deskou návěsu a točnicí vznikne mezera.

# Zcela vyjeďte.
# Namontujte střední části blatníku.

KKabelabely a vzducy a vzduchohotlaktlaká vá vedeníedení

UUpozorpozornění knění ke ke kabelům a vabelům a vedením sedením stlačenéhotlačeného
vzducvzduchuhu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí pádu při připojo-
vání/odpojování vzduchotlakých vedení
bez pomůcky pro výstup

Pokud za účelem připojení/odpojení kabelů a
vzduchotlakých vedení vystoupíte na vozidlo
nebo z něho takto sestupujete, může dojít k
následujícímu:
R Můžete uklouznout a/nebo spadnout.
R Můžete poškodit součásti jako např. kryt

akumulátoru a následně spadnout.
R Můžete se popálit o horké součásti.

# Používejte vždy bezpečné a pevné
pomůcky pro výstup, např. vhodné
žebříky.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení o horký
kryt tlumiče výfuku

Kryt tlumiče výfuku se může během režimu
jízdy velmi zahřát.
# Nikdy nestoupejte na kryt tlumiče výfuku.

Při provozu s přídavnými spotřebiči na Vašem pří-
věsu nebo návěsu dbejte na to, aby nedocházelo k
přetížení. Pokud na přívěs nebo návěs namontujete
např. více světel zpátečky, mohou světla zpátečky
z důvodu přetížení přestat fungovat.

Připojení kPřipojení kabelů a vabelů a vedení sedení stlačeného vzductlačeného vzduchuhu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození kabelů a vedení
stlačeného vzduchu v důsledku příliš malé
vůle

Pokud nemají kabely a vedení stlačeného vzdu-
chu při průjezdu zatáčkou dostatečnou vůli,
mohou se poškodit.
Kabely a vedení stlačeného vzduchu mohou být
pod pnutím, zlomit se nebo odírat jiné sou-
části.
# Kabely a vedení stlačeného vzduchu

veďte tak, aby se mohly bez pnutí, ohybů
a tření přizpůsobit všem pohybům, např.
při průjezdu zatáčkou.
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# S dvojitou spojovací hlavicí: páku na dvojité
spojovací hlavici6 zatlačte dolů a držte ji.

# S dvojitou spojovací hlavicí: připojte vedení
stlačeného vzduchu.

# S dvojitou spojovací hlavicí: páku na dvojité
spojovací hlavici6 otočte nahoru a uvolněte
ji.

# Bez dvojité spojovací hlavice: připojte spojo-
vací hlavici brzdového vedení (žlutá)1.

# Bez dvojité spojovací hlavice: připojte spojo-
vací hlavici napájecího vedení (červená)2.

% Uzavírací ventily ve spojovacích hlavicích se při
připojení automaticky otevřou.

# Přívěs s nastavitelným regulátorem brzdné síly:
po připojení vedení stlačeného vzduchu
nastavte regulátor brzdné síly u přívěsu (viz
návod k obsluze přívěsu).

# Tahač: zapojte konektor 24V napájení
(15pólový)4 u přívěsu.

# Valníkové vozidlo: zapojte napájení přívěsu do
24V zásuvky (15pólová)4.

% U přívěsů s 12V napájením: použijte 12V
zásuvku přívěsu (13pólová)7.

% Kontrola ukazatelů směru jízdy je aktivní také
při použití koncových světel LED. Výpadek je
indikován dvojitou frekvencí blikání nebo hlá-
šením v informačním systému řidiče.

# Tahač: zapojte konektor propojovacího kabelu
ABS/BS (5-/7pólový)3 u přívěsu.

# Valníkové vozidlo: zapojte propojovací kabel
přívěsu do zásuvky ABS/BS (5/7pólová)3.

# Tahač: je-li tahač provozován s návěsem bez
ABS, zasuňte konektor propojovacího kabelu
do prázdné zásuvky5.

# Zkontrolujte funkci a čistotu soustavy osvětlení
a také směrových a brzdových světel u vozidla
a přívěsu nebo návěsu.

# Zkontrolujte funkci kontrolek pro směrová
světla tažného vozidla a přívěsu nebo návěsu
ve sdruženém přístroji.

# Po rozjezdu zkontrolujte funkci brzdové sou-
stavy u přívěsu nebo návěsu, přitom sledujte
dopravní situaci.

Odpojení kOdpojení kabelů a vzducabelů a vzduchohotlakýctlakých vh vedeníedení

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody vlivem
sejmutí hlav spojky

Pokud hlavy spojky sejmete v nesprávném
pořadí, odbrzdí se brzda přívěsu/návěsu a pří-
věs/návěs se může rozjet.
# Při snímání hlav spojky dodržujte správné

pořadí.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Funkční porucha v důsledku
znečištěné hlavy spojky

Pokud nejsou kryty hlav spojky po odpojení
vzduchotlakých vedení zavřeny, mohou se hlavy
spojky znečistit.
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To může vést k funkční poruše vzduchotlakého
systému.
# Po odpojení vzduchotlakých vedení

dbejte na to, aby byly zavřeny kryty.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození elektrické sou-
stavy

Pokud nejsou kabely po odpojení zasunuty do
prázdných zásuvek, může do kabelového
svazku proniknout voda.
Tím se může poškodit elektrická soustava.
# Po odpojení kabelů zasuňte konektory do

prázdných zásuvek.

# Zatáhněte parkovací brzdu tažného vozidla.
# Zabrzděte parkovací brzdu přívěsu nebo

návěsu. Dodržujte návod k obsluze od výrobce.
# S dvojitou spojovací hlavicí: páku na dvojité

spojovací hlavici6 zatlačte dolů a držte ji.
# S dvojitou spojovací hlavicí: odpojte vzducho-

tlaká vedení.
# S dvojitou spojovací hlavicí: páku na dvojité

spojovací hlavici6 otočte nahoru a uvolněte
ji.

# Bez dvojité spojovací hlavice: odpojte spojo-
vací hlavici napájecího vedení (červená)2.
Přívěs nebo návěs se automaticky zabrzdí.

# Bez dvojité spojovací hlavice: sejměte spojo-
vací hlavici brzdového vedení (žlutá)1.

# Tahač: odpojte 24V konektor (15pólový)4 od
přívěsu.

# Valníkové vozidlo: odpojte napájení přívěsu u
tažného vozidla ze 24V zásuvky (15pólová)4.

% U přívěsů s 12V napájením: odpojte napájení
přívěsu u tažného vozidla z 12V zásuvky
(13pólová)7.

# Tahač: odpojte konektor ABS/BS (5/7pólový)
3 od přívěsu.

# Valníkové vozidlo: odpojte propojovací kabel
přívěsu u tažného vozidla ze zásuvky ABS/BS
(5/7pólová)3.

# Tahač: je-li tahač provozován bez návěsu,
zasuňte propojovací kabel do prázdné
zásuvky5.

# Zkontrolujte funkci a čistotu soustavy osvětlení
a také směrových a brzdových světel vozidla.

HydrHydraulickaulická soustavá soustava ta tahačeahače

UUpozorpozornění k ovnění k ovládacím prládacím prvkům hvkům hydrydraulickaulickéhoého
zařízení tzařízení tahačeahače

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení horkým
hydraulickým olejem

Hydraulické zařízení je pod vysokým tlakem a
hydraulický olej může být horký.
Hydraulický olej může vystříknout pod vysokým
tlakem.
# Práce na hydraulické soustavě nechte

provést vždy v kvali kovaném servisu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zvednuté
sklápěcí korbě během jízdy

Pokud se rozjedete se zvednutou sklápěcí kor-
bou, můžete např. uváznout u budov, pod
mosty nebo stromy.
# Před rozjetím vždy zajistěte, aby byla

sklápěcí korba spuštěná a správně zaji-
štěná.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození hydraulického
zařízení soupravy tahače s návěsem

Hydraulické oleje různých typů se zřídka sná-
šejí, nicméně pokud mají stejnou základní ole-
jovou bázi, lze je smíchat. Smíchání vždy ovliv-
ňuje vlastnosti, chování a reakce hydraulického
oleje.
Smíchání různých olejů může mít za následek
poškození hydraulického zařízení soupravy
tahače s návěsem.
# Hydraulický olej hydraulického zařízení

přívěsu musí odpovídat hydraulickému
oleji hydraulického zařízení soupravy
tahače s návěsem.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Provozování hydraulického
zařízení soupravy tahače s návěsem

Upozornění k provozování hydraulického zaří-
zení soupravy tahače s návěsem:
R Provozní tlak hydraulického zařízení sou-

pravy tahače s návěsem nesmí překročit
maximální přípustný provozní tlak
hydraulického zařízení přívěsu.
R Musí být připojená hydraulická vedení sklá-

pěcího návěsu.
R Musí být zařazena pomalá skupina půlení.
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Jinak může dojít k poškození hydraulického
zařízení soupravy tahače s návěsem a/nebo
hydraulického zařízení přívěsu.
# Dodržujte upozornění k provozování

hydraulického zařízení soupravy tahače s
návěsem.

S hydraulickým zařízením soupravy tahače s návě-
sem smíte provozovat výhradně sklápěcí návěsy se
systémem jednoho nebo dvou vedení. Jejich hyd-
raulické zařízení ovládáte pomocí ventilu snímače v
kabině řidiče. Provozní tlak hydraulického zařízení
soupravy tahače s návěsem lze přepínat ze
170 barů (nízký tlak) na 250 barů (vysoký tlak).
Přípojky hydraulických vedení jsou buď šroubové
spoje s rozměrem 1 palec, nebo DN20.
Hydraulické zařízení soupravy tahače s návěsem je
z výroby naplněno hydraulickým olejem skupiny H-
LP (HLP-D 22) (/ Strana 272).
Před provozem se sklápěcím návěsem dbejte na
následující upozornění:
R Provozní tlak hydraulického zařízení soupravy

tahače s návěsem nepřekračuje maximální pří-
pustný provozní tlak hydraulického zařízení pří-
věsu.
R Hydraulické přípojky obou hydraulických zaří-

zení jsou kompatibilní.
R Hydraulický olej hydraulického zařízení přívěsu

odpovídá hydraulickému zařízení soupravy
tahače s návěsem.

OvOvládací prládací prvkyvky

1 Spuštění sklápěcí korby
g STOP – zastavení pohybu sklápění nebo

spouštění
2 Zvednutí sklápěcí korby
3 Ovládací páka s vytahovacím kroužkem

1 Provozní poloha nízkého tlaku (ND) 170 barů
2 Provozní poloha vysokého tlaku (HD) 250 barů
3 Ovládací páka
4 Sklápěcí ventil

Připojení/odpojení hPřipojení/odpojení hydrydraulicaulickýckých vh vedeníedení

Hydraulická vedení veďte tak, aby se mohla bez
napětí, ohybů a tření přizpůsobit všem pohybům při
průjezdu zatáčkou. Před připojením hydraulických
vedení dbejte na to, aby jejich šroubovací spojky a
přípojky byly kompatibilní se spoji a přípojkami na
tažném vozidle. Nepoužívejte pro připojení hydrau-
lických vedení žádné nářadí a nestoupejte na díly
vozidla.
Před připojením a odpojením hydraulických vedení
musí být hydraulické zařízení soupravy tahače s
návěsem bez tlaku a sklápěcí korba přívěsu musí
být zcela spuštěná. Hydraulické zařízení soupravy
tahače s návěsem je bez tlaku pouze tehdy, když je
ovládací páka v kabině řidiče ve střední poloze
(STOP) a vedlejší pohon je vypnutý. Při odpojení
hydraulických přípojek může dojít k nepatrnému
odkapávání hydraulického oleje. Dodržujte národní
pracovní předpisy a předpisy k prevenci úrazů a
také předpisy na ochranu životního prostředí.
Je-li sklápěcí návěs vybaven systémem se dvěma
vedeními, připojte tlakové vedení k přípojce2 a
zpětné vedení okruhu k přípojce1. Pokud zpětné
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vedení okruhu není připojeno nebo je připojeno
nesprávně, může dojít k poškození hydraulického
zařízení sklápěcího návěsu.
Je-li sklápěcí návěs vybaven systémem s jedním
vedením, připojte hydraulické vedení k přípojce2
Vašeho vozidla. Přípojka1 pro zpětné vedení
zůstane v tomto případě volná.
PřipojeníPřipojení
# Ujistěte se, že provozní tlak hydraulického zaří-

zení přívěsu odpovídá provoznímu tlaku v hyd-
raulickém zařízení soupravy tahače s návěsem.
Zvolte pro provozní tlak vysokotlakou nebo
nízkotlakou polohu na přepínací jednotce
(/ Strana 266).

# Ujistěte se, že je ovládací páka v kabině řidiče
ve střední poloze (STOP) (/ Strana 266).

# Ujistěte se, že je vedlejší pohon pro hydrau-
lické čerpadlo vypnutý (/ Strana 283).

# Odšroubujte ochranné prachové krytky z přípo-
jek na vozidle a hydraulických vedení.

# Připojte hydraulická vedení k přípojkám a utáh-
něte je rukou.

# Po připojení hydraulických vedení proveďte
kontrolu funkce.

OdpojeníOdpojení
# Ujistěte se, že je ovládací páka v kabině řidiče

ve střední poloze (STOP) (/ Strana 266).
# Ujistěte se, že je vedlejší pohon pro hydrau-

lické čerpadlo vypnutý (/ Strana 283).
# Položte pod příslušnou přípojku utěrku nebo

vhodnou nádobu pro zachycení odkapávajícího
hydraulického oleje.

# Odšroubujte a odpojte hydraulická vedení od
přípojek.

# Našroubujte ochranné prachové krytky na pří-
pojky na vozidle a na hydraulických vedeních.

# Zachycený hydraulický olej zlikvidujte podle
předpisů.

OvOvládání hládání hydrydraulickaulického zařízeníého zařízení
SklápěníSklápění
# Zapněte vedlejší pohon pro hydraulické čerpa-

dlo (/ Strana 283).
Spodní rám se automaticky spustí. Tím se zvýší
stabilita při sklápění. Na displeji se zobrazí
symbol Û pro spodní rám pod světlou
výškou pro jízdu.

# Ujistěte se, že je zařazena pomalá skupina
půlení.

# Vytáhněte vytahovací kroužek na ovládací páce
v kabině řidiče nahoru a držte jej
(/ Strana 268).
Zatáhněte jemně za ovládací páku směrem
dozadu. Pro zastavení pohybu sklápění
nastavte ovládací páku do střední polohy
(STOP).
Čím dále táhnete za ovládací páku směrem
dozadu, tím vyšší je rychlost sklápění sklápěcí
korby.
Při zvednuté sklápěcí korbě svítí na displeji
kontrolka z.

nebo
# Vytáhněte vytahovací kroužek nahoru a ovlá-

dací páku v kabině řidiče zatáhněte směrem
dozadu do koncové polohy. Ovládací páka se
zajistí. Pohyb sklápění sklápěcí korby se po
dosažení koncové polohy automaticky zastaví.
Při zvednuté sklápěcí korbě svítí na displeji
kontrolka z.

# Pro zastavení pohybu sklápění vytáhněte vyta-
hovací kroužek nahoru a nastavte ovládací
páku v kabině řidiče do střední polohy (STOP).

Spuštění sklápěcí kSpuštění sklápěcí korbyorby
# Je-li ovládací páka v kabině řidiče zajištěná v

koncové poloze, vytáhněte vytahovací kroužek
nahoru a nastavte ovládací páku v kabině řidiče
do střední polohy (STOP).

# Ovládací páku zatlačte jemně dopředu. Pro
zastavení pohybu spouštění nastavte ovládací
páku do střední polohy (STOP).
Čím dále tlačíte ovládací páku směrem
dopředu, tím vyšší je rychlost spouštění sklá-
pěcí korby.
Je-li sklápěcí korba zcela spuštěná, kontrolka
z na displeji zhasne.

# Nastavte ovládací páku v kabině řidiče do
střední polohy (STOP).

# Vypněte vedlejší pohon (/ Strana 283).
# Zvedněte spodní rám do jízdní výšky pro jízdu

(/ Strana 239).

Údržba hÚdržba hydrydraulickaulického zařízení a péče o niého zařízení a péče o ni
ČisČistěnítění
Dodržujte následující pokyny:
R čistění exteriéru (/ Strana 290)
R vysokotlaké čistění (/ Strana 290)

Při čistění exteriéru nikdy nemiřte proudem vody
přímo na víčko nádržky s hydraulickým olejem,
které je opatřeno ltrem větrání.
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VVizuální kizuální kontrontrolaola

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Provozní životnost hydraulic-
kých hadic

Hydraulické hadice jsou označeny datem expi-
race (šest let od data výroby).
# Nejpozději po uplynutí této doby provozu

je nutno hydraulické hadice nechat vymě-
nit v kvali kovaném servisu, i když není
zvenku viditelné žádné poškození.

Každý týden zkontrolujte součásti hydraulického
zařízení soupravy tahače s návěsem a obzvláště
hydraulická vedení z hlediska netěsností, vnějších
poškození a doby provozu. Vadné a netěsné sou-
části nechte neprodleně opravit v kvali kovaném
servisu.
KKontrontrola staola stavu hvu hydrydraulickaulického oleje a doplněníého oleje a doplnění
hhydrydraulickaulického olejeého oleje

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Ekologické
škody v důsledku rozlití oleje při jeho
doplňování

Pokud rozlitý olej pronikne do půdy, poškodí se
životní prostředí.
# Při doplňování dbejte na to, aby nedošlo

k rozlití oleje.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození hydraulického
zařízení

Pokud je doplněno příliš mnoho hydraulického
oleje, zmenší se expanzní prostor v nádržce s
hydraulickým olejem.
Tím se může poškodit hydraulické zařízení.
# Nikdy neplňte příliš mnoho hydraulického

oleje.
# Nadměrné množství hydraulického oleje

nechte odsát.
# Používejte pouze hydraulické oleje, které

jsou testované a schválené podle před-
pisů pro provozní látky Mercedes-Benz
pro hydraulické soustavy souprav tahačů
s návěsem. Při použití jiných hydraulic-
kých olejů nebo směšování s jinými hyd-
raulickými oleji může dojít k poškození
hydraulického zařízení soupravy tahače s
návěsem.

Nádržka s hydraulickým olejem3 je buď jako
samostatná nádrž na pravé straně vozidla, nebo
jako nádrž kombinovaná s palivovou nádrží na levé
straně vozidla.
Kontrolujte stav hydraulického oleje každý den a
pouze při vodorovně stojícím vozidle.
# Ujistěte se, že je ovládací páka v kabině řidiče

ve střední poloze (STOP) .
# Ujistěte se, že je vedlejší pohon pro hydrau-

lické čerpadlo vypnutý (/ Strana 283).
Pouze tehdy je hydraulického zařízení soupravy
tahače s návěsem bez tlaku.

# Sejměte víko s integrovaným ltrem větrání
1.

# Vyšroubujte sítko čističe2.
# Změřte vzdálenost mezi povrchem hladiny

hydraulického oleje a horní hranou plnicího
hrdla a určete užitné množství oleje.

KKombinovombinovaná nádrž s palivovaná nádrž s palivovou nádrží na levou nádrží na levéé
sstrtraně vaně vozidlaozidla

4 Max. stav náplně
140 l pro 128 l užitného množství oleje (užitný
objem)

5 Vzdálenost
Ztráta užitného oleje cca 2,3 l na každých
10 mm snížení hladiny

SamostSamostatná nádrž na pravatná nádrž na pravé sé strtraně vaně vozidlaozidla
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6 Max. stav náplně
226 l pro 198 l užitného množství oleje (užitný
objem)

5 Vzdálenost
101 mm

7 Výška hladiny
156 l pro 128 l užitného množství oleje (užitný
objem)

5 Vzdálenost
258 mm

Ztráta užitného oleje cca 4,5 l na každých 10 mm
snížení hladiny
# Případně doplňte schválený hydraulický olej sít-

kem čističe2. Za tím účelem našroubujte
před plněním sítko čističe do plnicího hrdla a
následně znovu zkontrolujte výšku hladiny
hydraulického oleje.

# Sítko čističe2 našroubujte do plnicího hrdla.
# Nasaďte víčko s integrovaným ltrem větrání
1 na plnicí hrdlo a utáhněte je.

Výměna víčkVýměna víčka nádržky s ha nádržky s hydrydraulicaulickým olejemkým olejem
Víčko nádržky s hydraulickým olejem měňte jednou
ročně. Při vysokém výskytu prachu musíte víčko s
integrovaným ltrem větrání měnit dle potřeby
častěji.
OdstavOdstavení vení vozidlaozidla
Navíc ke zvláštním opatřením podle listu č.382.0
předpisů pro provozní látky Mercedes-Benz je
nutno provést výměnu hydraulického oleje. Po
době odstavení vozidla delší než 24 měsíců je
nutno znovu provést výměnu hydraulického oleje.

ProvProvozní údaozní údaje k hje k hydrydraulickaulickému zařízeníému zařízení

KvKvalitalita ha hydrydraulickaulického olejeého oleje
Hydraulické zařízení soupravy tahače s návěsem je
z výroby naplněna celoročním hydraulickým olejem
skupiny H-LP (HLP-D 22).
Používejte pouze schválený hydraulický olej s
číslem dílu A 000 989 10 06 podle listu č.341.0
předpisů pro provozní látky Mercedes-Benz.

NNádržkádržka s ha s hydrydraulicaulickým olejemkým olejem

KKombinovombinovaná nádrž s palivovaná nádrž s palivovou nádrží na levéou nádrží na levé
sstrtraně vaně vozidlaozidla

NNádržádrž ObjemObjem

Maximální objem
nádrže

140 l

Maximální užitné
množství oleje (užitný
objem)

128 l

Nevyužitelný mrtvý
objem

12 l

SamostSamostatná nádrž na pravatná nádrž na pravé sé strtraně vaně vozidlaozidla

NNádržádrž ObjemObjem

Maximální objem
nádrže

226 l

Maximální užitné
množství oleje (užitný
objem)

198 l

Objem nádrže na 128 l
užitného množství
oleje (užitný objem)

156 l

Nevyužitelný mrtvý
objem

28 l

% Nádržka s hydraulickým olejem jako samo-
statná nádržka je z výroby naplněna 156 l
hydraulického oleje.

ProvProvozní tlak a čerozní tlak a čerpané množství olejepané množství oleje

DrDruh provuh provozuozu Tlak / čerTlak / čerpané množ-pané množ-
sstvítví

VyVysokosokotlaký provtlaký provozoz 250 barů

NízkoNízkotlaký provtlaký provozoz 170 barů
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DrDruh provuh provozuozu Tlak / čerTlak / čerpané množ-pané množ-
sstvítví

PrůměrPrůměrné černé čerpanépané
množsmnožství olejetví oleje
při otáčkách motoru
1000 ot./min a dosta-
tečném užitném množ-
ství oleje

120 l/min

PřípusPřípustné max. ottné max. otáčkyáčky
motmotoruoru
Mezní otáčky u
pomalé skupiny půlení.
Řazení rychlé skupiny
půlení není povoleno a
může způsobit poško-
zení hydraulické sou-
stavy.

1100 ot./min

HydrHydraulickaulické přípojkyé přípojky
Přípojky hydraulických vedení jsou šroubové spoje
buď s rozměrem 1 palec, nebo DN20.

AktivAktivace pomoci při nájezdu k race pomoci při nájezdu k ramampěpě

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody vlivem osob
a předmětů v oblasti pojíždění pomoci při
nájezdu k rampě

Pomoc při nájezdu k rampě nedokáže rozeznat
osoby či pohyblivé překážky.
Přestože je pomoc při nájezdu k rampě aktivní,
hrozí nebezpečí úrazu!
# Ujistěte se, že se při manévrování v

dotčené oblasti nevyskytují za vozidlem
žádné osoby či předměty.

# AktivAktivace:ace: couvejte.
Pokud je přívěs nebo návěs vybaven pomocí při
nájezdu k rampě, zobrazuje sdružený přístroj
při couvání funkci automaticky.
V závislosti na pomoci při nájezdu k rampě se
dále zobrazuje odstup od přívěsu nebo návěsu
k rozeznané překážce, např. 2,30 m.
Je-li odstup k rozeznané překážce kratší než
cca 1,80 m, zobrazí sdružený přístroj symbol
přívěsu/návěsu červeně.
Je-li odstup k rozeznané překážce kratší než
cca 0,70 m, zazní výstražný tón.

SpoilerSpoiler
NNastavastavení spoileruení spoileru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění v důsledku
nebezpečné plochy ke stání při nastavo-
vání spoileru

Na vozidle nejsou namontovány žádné pracovní
plochy určené k nastavování spoileru.
# Použijte bezpečné pracovní plochy

odolné proti sklouznutí, např. žebřík.
# Nestoupejte na střechu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při nastavo-
vání spoileru

Když nastavujete spoiler, hrozí Vám nebezpečí
přivření.
# Proto při nastavování spoileru dbejte na

dostatečně velký volný prostor.
# Mezi spoiler a kabinu řidiče neumisťuje

žádné části těla.
# Zajistěte si pomoc další osoby.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Vyšší spotřeba paliva v
důsledku nesprávně nastaveného spoileru

# Pro snížení odporu vzduchu nastavte
spoiler správně.
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Mercedes-Benz Vám doporučuje nechat spoiler
nastavit v kvali kovaném servisu.
Při nastavování spoileru dodržujte následující naří-
zení:
R Nepřekračujte povolenou výšku vozidla (v mezi-

národní dopravě 4 m).
R Dbejte na maximální průjezdné výšky pod-

jezdů.
R Dodržujte zákonná ustanovení země, v níž se

právě nacházíte.

% Pro měření vzdáleností zastavte vozidlo na
rovině. V případě pochybností vždy zvolte vyšší
nastavení spoileru.

# Zjistěte, který nákres se hodí k Vašemu vozi-
dlu.

# Změřte vzdálenost SS mezi zadním ostěním
dveří a nástavbou.

# Změřte výškový rozdíl HH mezi prahem dveří a
nástavbou.

# Pomocí výškového rozdílu HH zjistěte v nákresu
seřizovací západku AA.

# Povolte šrouby1 na seřizovacích kolejnicích
po obou stranách vozidla.

# Podle určené seřizovací západky AA seřiďte seři-
zovací kolejnice na držáku2.

# Zašroubujte šrouby1.

DiagrDiagram spoileruam spoileru

KKabina řidiče S ClassicSpace 420, vabina řidiče S ClassicSpace 420, valníkovalníkové vé vozi-ozi-
dlodlo

KKabina řidiče M ClassicSpace 420, vabina řidiče M ClassicSpace 420, valníkovalníkové vé vozi-ozi-
dlodlo

KKabina řidiče L ClassicSpace 420, vabina řidiče L ClassicSpace 420, valníkovalníkové vé vozi-ozi-
dlodlo

KKabina řidiče S ClassicSpace 600, vabina řidiče S ClassicSpace 600, valníkovalníkové vé vozi-ozi-
dlodlo
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KKabina řidiče M ClassicSpace 600, vabina řidiče M ClassicSpace 600, valníkovalníkové vé vozi-ozi-
dlodlo

KKabina řidiče L ClassicSpace 600, vabina řidiče L ClassicSpace 600, valníkovalníkové vé vozi-ozi-
dlodlo

KKabina řidiče L Sabina řidiče L StrtreamSpace 420, veamSpace 420, valníkovalníkové vé vozi-ozi-
dlodlo

KKabina řidiče L Sabina řidiče L StrtreamSpace 600, veamSpace 600, valníkovalníkové vé vozi-ozi-
dlodlo

KKabina řidiče L Sabina řidiče L StrtreamSpace a BigSpace 765, veamSpace a BigSpace 765, val-al-
níkovníkové vé vozidloozidlo

KKabina řidiče L Sabina řidiče L StrtreamSpace, BigSpace a GigeamSpace, BigSpace a Giga-a-
Space 765, tSpace 765, tahač Loahač LowDeckwDeck

KKabina řidiče S ClassicSpace 420, tabina řidiče S ClassicSpace 420, tahačahač

KKabina řidiče M ClassicSpace 420, tabina řidiče M ClassicSpace 420, tahačahač
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KKabina řidiče L ClassicSpace 420, tabina řidiče L ClassicSpace 420, tahačahač

KKabina řidiče S ClassicSpace 600, tabina řidiče S ClassicSpace 600, tahačahač

KKabina řidiče M ClassicSpace 600, tabina řidiče M ClassicSpace 600, tahačahač

KKabina řidiče L ClassicSpace 600, tabina řidiče L ClassicSpace 600, tahačahač

KKabina řidiče L Sabina řidiče L StrtreamSpace 420, teamSpace 420, tahačahač

KKabina řidiče L Sabina řidiče L StrtreamSpace 600, teamSpace 600, tahačahač

KKabina řidiče L Sabina řidiče L StrtreamSpace a BigSpace 765,eamSpace a BigSpace 765,
ttahačahač

KKabina řidiče L Sabina řidiče L StrtreamSpace, BigSpace a GigeamSpace, BigSpace a Giga-a-
Space 765, tSpace 765, tahač Loahač LowLinerwLiner
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Zimní provZimní provozoz
Jízdní provJízdní provoz v ziměoz v zimě

PřípravPříprava na jízdu (zimní prova na jízdu (zimní provoz)oz)

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru kvůli
nesprávné třídě SAE (viskozita) motoro-
vého oleje

Pokud třída SAE (viskozita) použitého motoro-
vého oleje není vhodná pro trvale nízké
venkovní teploty pod -20 °C, může to vést k
poškozením motoru.
Teplotní údaje třídy SAE se vždy vztahují k čer-
stvému oleji. Za jízdního provozu stárne moto-
rový olej kvůli zbytkům sazí a zbytkům paliva.
Tím se výrazně zhoršují vlastnosti motorového
oleje, zejména při nižších venkovních teplo-
tách.
# Při venkovních teplotách pod -20 °C pou-

žívejte motorové oleje třídy SAE 5W-30
nebo 0W-30.

# Používejte celoroční oleje.

Boční obložení s rychlouzávěrem (příklad návěso-
vého tahače Actros)

Boční obložení se šrouby (příklad návěsového
tahače Actros)

Odstraňte na obou stranách vozidla nánosy sněhu
a ledu mezi bočními obloženími a rámem pod-
vozku.
# Boční obložení s rycBoční obložení s rychlouzáhlouzávěrvěrem:em: zatlačte

přední a zadní páčku2 rychlouzávěrů zcela
dolů.

nebo
# Boční obložení se šrBoční obložení se šroubyouby:: vyšroubujte přední a

zadní šrouby3.
% Příležitostně vyměňte lubrikační prostředek u

rychlouzávěrů. Díky tomu zůstane zachována
lehkost chodu rychlouzávěrů.

# Vytáhněte boční obložení1 z držáků u uzá-
věru a otočte směrem ven.

# Odstraňte sníh a led mezi bočním obložením
1 a rámem podvozku.

# Otočte boční obložení1 zpět a zatlačte je do
držáků u uzávěru.

# Boční obložení s rycBoční obložení s rychlouzáhlouzávěrvěrem:em: vytáhněte
přední a zadní páčku2 zcela nahoru.

nebo
# Boční obložení se šrBoční obložení se šroubyouby:: utáhněte přední a

zadní šrouby3.
Před příchodem chladného ročního období se uji-
stěte o následujících skutečnostech:
R Chladicí kapalina obsahuje dostatek nemrznou-

cího prostředku (/ Strana 361).
R Použité palivo je odolné proti zimě

(/ Strana 362).
R Při použití jednorozsahového motorového oleje

musí být provedena včasná výměna oleje
(/ Strana 359).
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R Ostřikovače skla a světlometů obsahují dosta-
tek nemrznoucího prostředku (/ Strana 298).
R Jsou namontovány vhodné zimní pneumatiky.
R Sněhové řetězy jsou ve vozidle.

% Pro zimní období zákonná legislativa vyžaduje
montáž zimních pneumatik na kola hnací
nápravy. Informujte se, jaké zimní pneumatiky
jsou pro provoz Vašeho vozidla vhodné.
Dodržujte zákonné předpisy země, v níž se
právě nacházíte.

UUpozorpozornění k zimnímu provnění k zimnímu provozuozu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí výbuchu při použití
tekutého či plynného startování z cizího
zdroje.

Tekutá či plynná startování z cizího zdroje oka-
mžitě reagují s palivovými výpary a jsou snadno
zápalná.
# Ke startování vozidla nepoužívejte žádná

tekutá či plynná startování z cizího
zdroje.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vyrovnávací pře-
vodovky protáčením hnacích kol

U vozidel bez ASR (protiprokluzového systému)
může při přechodu z hladké vozovky na drsnou,
při současně se protáčejících kol, dojít k
poškození diferenciálu.
# Zamezte protáčení hnacích kol.

Při zimním provozu dodržujte následující pokyny:
R Při sněhu, sněhové břečce a ledu včas namon-

tujte na hnací kola sněhové řetězy.
R Upravte svůj způsob jízdy podle zimních podmí-

nek na vozovce.
R Při výskytu problémů s trakcí během jízdy se

sněhovými řetězy vypněte systém ASR
(/ Strana 206) nebo asistenta regulace stabi-
lity (/ Strana 207).

SněhovSněhové řeé řetězytězy

UUpozorpozornění knění ke sněhoe sněhovým řevým řetězůmtězům

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody přetrženými
sněhovými řetězy

Když jedete se sněhovými řetězy příliš rychle,
mohou se přetrhnout a zranit jiné osoby a
poškodit vozidlo.

# Dodržujte nejvyšší přípustnou rychlost
pro jízdu se sněhovými řetězy.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vozidla sněho-
vými řetězy

# Používejte pouze sněhové řetězy, schvá-
lené a doporučené pro vozidla Mercedes-
Benz. Díky tomu zamezíte poškozením
vozidla. Při dotazech se obraťte na kvali -
kovaný odborný servis.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vyrovnávací pře-
vodovky sněhovými řetězy

# Společnost Mercedes-Benz doporučuje
montáž sněhových řetězů na všechna
hnací kola. Pokud nejsou sněhové řetězy
namontovány na všechna hnací kola,
musí být u vozidel s trvalým pohonem
všech kol zapnuta mezinápravová uzá-
věrka.

Zákonná legislativa předepisuje co nejrychlejší
demontáž sněhových řetězů na nezasněžené
vozovce. S namontovanými sněhovými řetězy se na
nezasněžené vozovce zhoršují jízdní a brzdné vlast-
nosti.
Nejvyšší přípustná rychlost s namontovanými sně-
hovými řetězy je 50 km/h.
Při použití zde popsaných sněhových řetězů
dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě
nacházíte.
U vozidel s regulací náklonu nepoužívejte dvojité
řetězy. Montujte sněhové řetězy pouze na vnější
kola.
VVozidla s elektrozidla s elektricickým posilovkým posilovačem řízení:ačem řízení: pokud
změníte mechanické dorazy nápravy, např. při pro-
vozu se sněhovými řetězy, nechte znovu zaškolit
elektrický posilovač řízení v kvali kovaném servisu.
VVozidla se systozidla se systémem ASR/asistémem ASR/asistententem rem regulaceegulace
ststabilityability:: pokud v režimu jízdy se sněhovými řetězy
nastanou problémy s trakcí, vypněte ASR
(/ Strana 206) nebo asistenta regulace stability
(/ Strana 207).
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KKontrontrola vola volného colného chodu khodu kolol

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození táhel řízení sně-
hovými řetězy

Pokud je vzdálenost mezi sněhovým řetězem a
táhly řízení menší než 25 mm, může sněhový
řetěz táhla řízení poškodit.
# V takovém případě sněhové řetězy opět

demontujte.
# Nechte zkontrolovat geometrii řízení v

kvali kovaném odborném servisu.

# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Namontujte sněhové řetězy podle montážního

předpisu výrobce sněhových řetězů.
# Nastartujte vozidlo.
# Natočte řízení až na doraz na stranu spolu-

jezdce.
Při zcela natočeném řízení musí být vzdálenost
mezi sněhovým řetězem a tyčí řízení nejméně
25 mm.

Sada prSada pro co chladné podnebíhladné podnebí

InfInforormace k hrmace k hranicím sanicím studeného sttudeného starartutu
Vaše vozidlo lze bez příplatkových výbav nastarto-
vat do -20 °C. S příplatkovými výbavami a při pou-
žití mrazuvzdorných provozních látek lze Vaše vozi-
dlo nastartovat až do ‒32 °C.
% Nezapomeňte, že při teplotách pod uvedenými

hranicemi studeného startu může být schop-
nost startování vozidla i přes příslušná opa-
tření omezena.

Přehled příplatkoPřehled příplatkovýcvých výbah výbav sady prv sady pro co chladné pod-hladné pod-
nebínebí
Následující příplatkové výbavy zlepšují schopnost
startování motoru vozidla při nízkých venkovních
teplotách:
R Předehřev paliva
R Předehřívací zařízení chladicí kapaliny

R Vyhřívaná elektronická jednotka pro přípravu
vzduchu
R Přídavné topení

MrMrazuvzdorazuvzdorné provné provozní látkyozní látky

AAggrregátegát Předpisy prPředpisy pro provo provozní látkyozní látky
MerMercedes-Benz (liscedes-Benz (list č.)t č.)

Palivová sou-
stava

Zimní motorová na a
do -22 °C

Motor Motorový olej (228.51)
SAE 5W30
A 000 989 69 01

Převodovka, roz-
dělovací převo-
dovka

Převodový olej (235.11)
SAE 75W90
A 001 989 28 03

Poháněná
přední náprava
vozidla s poho-
nem všech kol,
zadní nápravy,
průchozí
náprava

Olej pro hypoidní převody
(235.8)
SAE 75W90
A 001 989 27 03 nebo
A 001 989 53 03

Řízení Hydraulický olej (345.0)
A 001 989 24 03

Chladicí systém
motoru

Chladicí kapalina (325.5)
Směšovací poměr
50 obj. % chladicí kapaliny /
50 obj. % vody

U hydraulického oleje (345.0): tento hydraulický
olej není schválen pro použití ve vozidlech s říze-
nou předsazenou a vlečenou nápravou. Schválené
provozní látky naleznete v předpisech pro provozní
látky Mercedes-Benz.
Změnu na mrazuvzdorné provozní látky nechávejte
provádět v kvali kovaném servisu.
% Používáte-li vozidlo převážně při nízkých teplo-

tách, zkrátí se intervaly údržby.

Před sPřed studeným sttudeným startartemem

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození akumulátoru v
důsledku rychlého nabíjení

Při velmi nízkých teplotách může elektrolyt
vybitých akumulátorů zamrznout.
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# U studených akumulátorů neprovádějte
rychlonabíjení, jinak se mohou poškodit
akumulátory.

Pokud je vozidlo ochlazené na nízkou teplotu, jsou
před studeným startem nutná zvláštní opatření.
# Před startováním dobijte slabé akumulátory.

% S klesající teplotou se kapacita akumulátorů
snižuje.

# Před startováním nechte zamrzlé akumulátory
roztát.

SSttartovartování vání vozidla při nízkýcozidla při nízkých th teploteplotáchách

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození akumulátorů při
studeném startu

Pokus o nastartování při studeném nebo ne
plně nabitém akumulátoru může vést k poško-
zení akumulátorů.
# Pokud je při zapnutí vozidla příliš nízké

napětí akumulátoru nebo pokud se v hlá-
šení na displeji zobrazí symbol #,
vozidlo nestartujte.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru způso-
bené příliš nízkým tlakem oleje

Pokud zazní výstražný tón a v červeném hlášení
na displeji se zobrazí symbol 5, je ohro-
žena provozní bezpečnost motoru.
# Neuvádějte vozidlo do pohybu nebo jej

ihned odstavte s ohledem na bezpečnost
silničního provozu.

# Vypněte všechny elektrické spotřebiče, např.
rádio a ventilátor.

# Při venkovních teplotách nižších než -20 °C a u
vozidel s přídavným topením (přídavné topení
pro kabinu řidiče a motor, 9 kW): před startová-
ním motor předehřejte pomocí přídavného
topení (/ Strana 106).

# Při venkovních teplotách nižších než –30 °C a
u vozidel s předehřívacím zařízením chladicí
kapaliny: předehřívejte motor pomocí předehří-
vacího zařízení chladicí kapaliny minimálně po
dobu 90 minut.

# Zapněte vozidlo.
# Sledujte ukazatel venkovní teploty na displeji

(/ Strana 111) a příznaky nízkého napětí
palubní sítě vozidla, např. slabé osvětlovací
zařízení.

# Zařaďte u převodovky polohu neutrálu.
# Vypněte vedlejší pohon (/ Strana 283).
# Nastartujte vozidlo.

PPokokud vud vozidlo nestozidlo nestarartuje:tuje:
% Proces startování bude automaticky přerušen

u vozidel s následujícími motory:
R u motoru OM 936 po cca 60 sekundách
R u motorů OM 470, OM 471 a OM 473 po

cca 40 sekundách
# Vypněte vozidlo.
# Opakujte proces startování po cca jedné

minutě.
# Po třech procesech startování dodržujte cca

tříminutovou přestávku.
# Při poklesu zásobního tlaku v brzdové soustavě

(/ Strana 125) pod 6 barů naplňte vzducho-
tlaké zařízení (/ Strana 336). Tím je u vozidel
s automatizovanou manuální převodovkou zaji-
štěno vypnutí spojky při nastartování vozidla.

Jízda při nízkýcJízda při nízkých th teploteplotáchách
Při venkovních teplotách nižších než -20 °C
dodržujte následující pokyny:
R Před rozjezdem zkontrolujte zásobní tlak v

brzdové soustavě (/ Strana 125).
Rozjeďte se až tehdy, když je zásobní tlak
dostatečný.
R Před rozjezdem dbejte na to, aby bylo řízení

dostatečně zahřáto. Teprve pak je zaručena
plná funkčnost řízení.
Hydraulická funkce řízení může být při venkov-
ních teplotách nižších než -25 °C omezena.
R Řaďte včas a vyhněte se vysokým otáčkám.
R Při započetí jízdy zamezte vysokým zatížením.
R Vyvarujte se krátkého chodu motoru.
R Zahřívejte vozidlo jízdou po dobu cca 20 minut

a potom zvyšujte zatížení.
R Motorová brzda je z technických důvodů k dis-

pozici ve stupni 1 až od teploty oleje 15 °C.
Plný výkon motorové brzdy v celém rozsahu
otáček je k dispozici až od teploty oleje 60 °C.
R Akumulátor může nezávisle na výkonu alterná-

toru za hodinu přijmout pouze určité množství
energie. Při nízkých venkovních teplotách
dojde k silnému poklesu stavu nabití. Z toho
důvodu může nabíjení akumulátoru v zimě trvat
podstatně déle.
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OdstavOdstavení při nízkýcení při nízkých th teploteplotáchách
Když vozidlo odstavíte při venkovní teplotě pod
-30 °C, nemusí být zaručena startovatelnost, a to
ani při vybavení sadou pro chladné podnebí.
Mercedes-Benz doporučuje neodstavovat vozidlo
na volném prostranství při venkovních teplotách
nižších než -30 °C.
Pokud odstavíte vozidlo při velmi nízké teplotě na
volném prostranství, jsou nutná zvláštní opatření:
# V případě potřeby zajistěte osvětlení vozidla

externím osvětlením, např. výstražným majá-
kem.

# Zkontrolujte výšku hladiny paliva na palivoměru
(/ Strana 125).

# Pokud je hladina paliva na úrovni rezervy,
naplňte palivovou nádrž (/ Strana 257).

% Stojí-li vozidlo delší dobu s příliš nízkou výškou
hladiny paliva, musíte případně odvzdušnit pali-
vovou soustavu (/ Strana 317).

Věnujte pozornost dalším pokynům a informacím o
akumulátorech.
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VVedlejší pohonedlejší pohon
FFunkce vunkce vedlejšího pohonuedlejšího pohonu

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nechtěného rozjetí
vozidla

Když používáte funkci pokračujícího chodu
motoru, může se při zařazeném režimu plazivé
rychlosti a zařazeném převodovém stupni pro
rozjezd vozidlo nechtěně rozjet.
# Zařaďte polohu neutrálu.
# Zabrzděte parkovací brzdu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody ve stoupá-
ních a v klesáních

Ve stoupáních nebo v klesáních nemusí parko-
vací brzda postačovat pro zajištění vozidla.
Vozidlo s přívěsem/návěsem nebo naložené
vozidlo se může rozjet.
# V kontrolní poloze zkontrolujte, zda pro

udržení kompletního vozidla v zastave-
ném stavu postačí samotná parkovací
brzda.

# Vždy zajistěte tažné vozidlo a přívěs/
návěs parkovací brzdou a navíc podklá-
dacími klíny.

* UUpozorpozorněnínění Vozidla se spojkovým pedá-
lem: poškození u vedlejšího pohonu

Příliš časným zapnutím nebo vypnutím vedlej-
šího pohonu po vyřazení spojky mohou vznik-
nout škody na vedlejším pohonu.
# Po vyřazení spojky vyčkejte 10 sekund.

Teprve pak zapněte nebo vypněte
vedlejší pohon.

Dbejte informací k provozní bezpečnosti
(/ Strana 6).
Při zapnutí vedlejšího pohonu bude vozidlo zcela
spuštěno u všech vzduchem odpružených náprav.
Tím se zvýší stabilita vozidla proti převrácení.
Vedlejším pohonem můžete pohánět pomocné
agregáty, např. hydraulická čerpadla. Podle provoz-
ních podmínek musíte zajistit provoz motoru a
vedlejšího pohonu při určitých otáčkách (pracovní
otáčky).
Vedlejší pohony s omezením otáček: při zapnutém
vedlejším pohonu nemůžete překročit naprogramo-
vané pracovní otáčky.

Ve sdruženém přístroji se zobrazí stav zapnutí
vedlejšího pohonu:
R/ Vypnutý vedlejší pohon
R0 Zapnutý vedlejší pohon

VVozidla s vozidla s vedlejším pohonem na sedlejším pohonem na strtraně motaně motororu:u:
vedlejší pohon na straně motoru nelze zapnout.
Pomocný agregát je propojen přímo s motorem a
je trvale poháněn. Pracovní otáčky a funkce závislé
na nástavbě se regulují a zapínají při zapínání
udržování konstantních otáček F
(/ Strana 284).
VVozidla s vozidla s vedlejším pohonem záedlejším pohonem závislým na převvislým na převo-o-
dovdovce:ce: při zapnutém vedlejším pohonu můžete u
stojícího vozidla řadit všechny převodové stupně
pro rozjezd nebo zpátečku. Jízdní manévry jsou pří-
pustné pouze se zařazeným převodovým stupněm.
Během jízdy nesmíte řadit. U vozidel s automatizo-
vanou manuální převodovkou přepne převodovka
automaticky při zapnutí vedlejšího pohonu na
manuální jízdní program M (/ Strana 198).
VVozidla s vozidla s vedlejším pohonem nezáedlejším pohonem nezávislým na převvislým na převo-o-
dovdovce (NMV) bez ovce (NMV) bez ovladače spojky (N4Y neboladače spojky (N4Y nebo
N4Z):N4Z): při zapnutém vedlejším pohonu není rozjezd
možný. Vedlejší pohon nemůžete používat za jízdy.
VVozidla s vozidla s vedlejším pohonem nezáedlejším pohonem nezávislým na převvislým na převo-o-
dovdovce (NMV) s ovce (NMV) s ovladačem spojky (N4X neboladačem spojky (N4X nebo
N4W):N4W): při zapnutém vedlejším pohonu můžete u
stojícího vozidla řadit všechny převodové stupně
pro rozjezd nebo zpátečku. Za jízdy můžete řadit
všechny převodové stupně.
VVozidla s manuální převozidla s manuální převodoodovkvkou nebo s autou nebo s automati-omati-
zovzovanou manuální převanou manuální převodoodovkvkou:ou: při zapnutém
vedlejším pohonu závislém na převodovce můžete
u stojícího vozidla řadit všechny převodové stupně
pro rozjezd nebo zpátečku. Jízdní manévry jsou pří-
pustné pouze se zařazeným převodovým stupněm.
Během jízdy nesmíte řadit.
Pokud musíte pro provoz vedlejšího pohonu opustit
kabinu řidiče, můžete využít funkci pokračujícího
chodu motoru spínací skříňky. Motor nadále poběží
a Vy můžete zamknout dveře kabiny řidiče klíčkem.
(/ Strana 182).
% Během regenerace se zvýší otáčky motoru a

hlučnost motoru se může změnit.
% Pokud kvůli použití vedlejšího pohonu musíte

opustit kabinu řidiče, dodržujte pokyny
ohledně ltru pevných částic (/ Strana 253).
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Zapnutí/vypnutí vZapnutí/vypnutí vedlejšího pohonuedlejšího pohonu

Zapnutí vZapnutí vedlejšího pohonuedlejšího pohonu

Spínač vedlejšího pohonu (příklad vedlejšího
pohonu 1)
U Vedlejší pohon závislý na převodovce 1
T Vedlejší pohon závislý na převodovce 2
S Vedlejší pohon nezávislý na převodovce 3

(NMV)

Vedlejší pohon musí být při zapínání/vypínání bez
zatížení. Dodržujte směrnice pro stavbu nástaveb.
Při použití vedlejšího pohonu nezávislého na převo-
dovce (NMV) dodržujte pořadí zapínání/vypínání.
Při nedodržení pořadí zapínání/vypínání při sou-
časném použití vedlejšího pohonu závislého na
převodovce a vedlejšího pohonu nezávislého na
převodovce (NMV) může dojít k funkčním omeze-
ním. Mezi ně patří např. delší časy zapínání/vypí-
nání nebo nemožnost zapnutí/vypnutí vedlejších
pohonů.
Požadovaný výkon vedlejších pohonů nesmí v
žádném okamžiku provozu překračovat maximální
výkon motoru.
# Zastavte vozidlo.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách.
# Vozidla s manuální převodovkou: sešlápněte

spojkový pedál a podržte jej sešlápnutý.
# Zapnutí (N4Y/N4Z):Zapnutí (N4Y/N4Z): nejprve zapněte vedlejší

pohon závislý na převodovce a poté vedlejší
pohon nezávislý na převodovce (NMV).

# Zapnutí (N4W/N4X):Zapnutí (N4W/N4X): nejprve zapněte vedlejší
pohon nezávislý na převodovce (NMV) a poté
vedlejší pohon závislý na převodovce.

# Stiskněte spínač I nahoře.
Při zapnutém vedlejším pohonu se ve sdruže-
ném přístroji zobrazí stav zapnutí 0. Kon-
trolka ve spínači I se rozsvítí.

# Vozidla s manuální převodovkou: pokud se ve
sdruženém přístroji zobrazí zapnutý vedlejší
pohon, uvolněte spojkový pedál.

Pokud je uvolněná parkovací brzda, zobrazuje se
ve sdruženém přístroji žluté hlášení na dis-
pleji ! a Zabrzděte parkovací brzdu. Pokud ve
sdruženém přístroji bliká /, nerozpoznává elek-
tronika aktuální stav vozidla.
# Zkontrolujte, zda jsou splněny všechny pod-

mínky zapnutí.
# Znovu zapněte vedlejší pohon.
# Pokud ve sdruženém přístroji znovu bliká /,

vyhledejte kvali kovaný servis.
% Při automatické regeneraci dojde ke zvýšení

otáček motoru u vedlejšího pohonu závislého
na převodovce. Pokud není použití vedlejšího
pohonu nastaveno pro zvýšené otáčky motoru,
vyčkejte na automatickou regeneraci a znovu
vedlejší pohon aktivujte.

VVypnutí vypnutí vedlejšího pohonuedlejšího pohonu
# Dodržujte pokyny k pořadí zapínání/vypínání

vedlejších pohonů.
# Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách.
# Vozidla s manuální převodovkou: sešlápněte

spojkový pedál a podržte jej sešlápnutý.
# VVypnutí (N4Y/N4Z):ypnutí (N4Y/N4Z): nejprve vypněte vedlejší

pohon závislý na převodovce a poté vedlejší
pohon nezávislý na převodovce (NMV).

# VVypnutí (N4W/N4X):ypnutí (N4W/N4X): nejprve vypněte vedlejší
pohon závislý na převodovce a poté vedlejší
pohon nezávislý na převodovce (NMV).

# Stiskněte dole spínač I.
Při vypnutém vedlejším pohonu se ve sdruže-
ném přístroji zobrazí / a kontrolka ve spí-
nači I vedlejšího pohonu zhasne.

# Vozidla s manuální převodovkou: pokud se ve
sdruženém přístroji již nezobrazí vedlejší
pohon, uvolněte spojkový pedál.

PředvPředvolba prolba pracoacovnícvních oth otáčekáček

VVozidla s Merozidla s Mercedescedes PowPowerShierShi
Multifunkční páčkou můžete předvolit pracovní
otáčky.
# Otočte volič směru jízdy do polohy i.

Na displeji se podle předtím zařazené skupiny
půlení zobrazí N1 nebo N2.
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# PředvPředvolba vyolba vysokýcsokých prh pracoacovnícvních oth otáček:áček: zatáh-
něte multifunkční páčku krátce nahoru.
Je zařazena rychlá skupina půlení a na displeji
se zobrazí N2.

# PředvPředvolba nízkýcolba nízkých prh pracoacovnícvních oth otáček:áček: zatlačte
multifunkční páčku krátce dolů.
Je zařazena pomalá skupina půlení a na displeji
se zobrazí N1.

VVozidla s manuální převozidla s manuální převodoodovkvkouou
Spínačem půlených stupňů můžete předvolit pra-
covní otáčky.
# PředvPředvolba vyolba vysokýcsokých prh pracoacovnícvních oth otáček:áček: zatáh-

něte spínač půlených stupňů nahoru.
Je zařazena rychlá skupina půlení.

# PředvPředvolba nízkýcolba nízkých prh pracoacovnícvních oth otáček:áček: zatlačte
spínač půlených stupňů dolů.
Je zařazena pomalá skupina půlení.

NNastavastavení otení otáčekáček

Po nastartování vozidla jsou volnoběžné otáčky
automaticky regulovány podle teploty chladicí
kapaliny.
Při provozu pomocných agregátů, jako např. hyd-
raulických čerpadel, musí motor běžet na určité
otáčky (pracovní otáčky). Volnoběžné/pracovní
otáčky lze nastavit v jednotce palubního počítače.

MotMotor Nor Nastaastavitvitelné velné volnoběžné otolnoběžné otáčkyáčky

OM 470
OM 471
OM 473

cca 500–800 ot./min

OM 936 cca 600–800 ot./min

OM 460 cca 560–800 ot./min

U zvláštních nástaveb se může rozsah otáček lišit.
# Zapněte vedlejší pohon (/ Strana 283).

Zapnutí nastavZapnutí nastavení otení otáček a nastaváček a nastavení otení otáčekáček
# Opakovaně stiskněte tlačítko Ù na multifunk-

čním volantu, až se ve sdruženém přístroji
zobrazí zadávací okno Otáčky.

# Otáčky zvyšte nebo snižte tlačítkem s nebo
r v krocích po cca 20 ot./min.

# Pro opuštění okna pro zadávání stiskněte tla-
čítko 9.

nebo
# Počkejte cca tři sekundy. Nastavení se automa-

ticky uloží.

VVypnutí nastavypnutí nastavení otení otáčekáček
# Opakovaně stiskněte tlačítko Ù dokud se ve

sdruženém přístroji nezobrazí okno pro zadá-
vání Otáčky.

# Stiskněte tlačítko u.

Od rychlosti cca 20 km/h se nastavení otáček
automaticky vynuluje.

UdržovUdržování kání konstonstantnícantních oth otáčekáček

Při zapnutém udržování konstantních otáček elek-
tronika reguluje naprogramované pracovní otáčky
vedlejšího pohonu nezávisle na zatížení.
% V režimu pracovních otáček je regenerace

potlačena. Po použití vedlejšího pohonu
vypněte udržování konstantních otáček. Jinak
nebude možné provedení regenerace. U vozi-
del s vedlejším pohonem na straně motoru lze
kromě udržování konstantních otáček zapnout
další funkce závislé na nástavbě.
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# Zapněte vedlejší pohon závislý na převodovce
nebo vedlejší pohon nezávislý na převodovce
(/ Strana 283).

# Zapnutí:Zapnutí: stiskněte spínač F nahoře.
# VVypnutí:ypnutí: stiskněte spínač F dole.

Zapnutí/vypnutí nouzovZapnutí/vypnutí nouzového rého režimu vežimu vedlejšíhoedlejšího
pohonu nezápohonu nezávislého na převvislého na převodovodovce (NMV)ce (NMV)

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu otáčejícím se
výstupním hřídelem

Při běžícím motoru se může výstupní hřídel
pomocného pohonu spřaženého s motorem
točit.
# Nouzové zapínání vývodového hřídele

spřaženého s motorem by mělo být pro-
váděno pouze při stojícím vozidle, zata-
žené parkovací brzdě a vypnutém
motoru.

Ovladač spojky u vozidel s vedlejším pohonem
N4W nebo N4X

Při výpadku vedlejšího pohonu nezávislého na pře-
vodovce (NMV) lze vytvořit nebo uvolnit pevné spo-
jení přenosu síly ve vedlejším pohonu. Při manuál-
ním vypínání dbejte na to, aby byl vedlejší pohon
bez zatížení (např. nastavte čerpadla na nulovou
dodávku).
% Adaptér pro nouzové řazení u vedlejšího

pohonu nezávislého na převodovce (NMV) se
nachází v pouzdru s doklady od vozidla.

Vozidla s vedlejším pohonem N4W nebo N4X lze
rozpoznat podle externího ovladače spojky. Pokud
se v tomto místě nachází krycí plech, je vozidlo
vybaveno vedlejším pohonem N4Y nebo N4Z.
# Při použití vedlejšího pohonu nezávislého na

převodovce (NMV) dodržujte pořadí zapínání/
vypínání (/ Strana 283).

Manuální zapnutí vManuální zapnutí vedlejšího pohonuedlejšího pohonu
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Vypněte vozidlo.
# Vyjměte klíč na šrouby, šroubovák a kladivo z

palubního nářadí.
# Vyjměte adaptér z pouzdra s doklady od vozi-

dla.
# Pomocí šroubováku a kladiva odstraňte krytku
1.

# Pomocí klíče na šrouby nasaďte adaptér na hří-
del v poloze 2.

# Otočte klíč na šrouby do polohy 4.
# Sejměte klíč na šrouby a adaptér.
# Nasaďte krytku1.
# Nastartujte vozidlo.
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# Stiskněte spínač vedlejšího pohonu S
nahoře.
Při zapnutém vedlejším pohonu se ve sdruže-
ném přístroji zobrazí stav zapnutí vedlejšího
pohonu 0. Kontrolka ve spínači S svítí.

Manuální vypnutí vManuální vypnutí vedlejšího pohonuedlejšího pohonu
# Nastartujte vozidlo.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Stiskněte spínač vedlejšího pohonu S dole.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Vypněte vozidlo.
# Vyjměte adaptér z pouzdra s doklady od vozi-

dla.
# Vyjměte klíč na šrouby, šroubovák a kladivo z

palubního nářadí.
# Pomocí šroubováku a kladiva odstraňte krytku
1.

# Pomocí klíče na šrouby nasaďte adaptér na hří-
del v poloze 2.

# Vozidla s vedlejším pohonem N4Y nebo N4Z:
otočte klíč na šrouby do polohy 3.

nebo
# Při předchozím automatickém zapnutí vedlej-

šího pohonu spínačem u vozidel s vedlejším
pohonem N4W nebo N4X: otočte klíč na
šrouby do polohy 4.

nebo
# Při předchozím manuálním zapnutí vedlejšího

pohonu u vozidel s vedlejším pohonem N4W
nebo N4X: otočte klíč na šrouby do polohy 3.

# Sejměte klíč na šrouby a adaptér.
# Nasaďte krytku1.
# Nastartujte vozidlo.

Při vypnutém vedlejším pohonu se na sdruže-
ném přístroji zobrazí stav zapnutí vedlejšího
pohonu /. Kontrolka ve spínači S
zhasne.

ProvProvoz sklápěčeoz sklápěče
FFunkce provunkce provozu sklápěčeozu sklápěče

Pro spouštění sklápěcí korby a ostatních funkcí
mohou být na straně dveří vedle sedadla řidiče
vestavěny ovládací prvky pro pneumatické ventily
snímačů a řídící ventily. Obložení dveří je pak při-
způsobeno pro dostatečný volný prostor k ovlá-
dání. Otočné a tažné spínače pak mohou být v
závislosti na funkcích vestavěny několikrát a v
různých kombinacích.

Dále uvedené funkce jsou příklady a jsou znázor-
něny na nálepce vedle ovládacích prvků v prostoru
nastupování a vystupování do a z kabiny řidiče. Pro
skutečně spouštěné funkce věnujte pozornost
návodu k obsluze výrobce sklápěče nebo nástavby.

VVentil snímače prentil snímače pro ovo ovládání sklápěníládání sklápění

1 Spuštění sklápěcí korby
g STOP – zastavení pohybu sklápění nebo

spouštění
2 Zvednutí sklápěcí korby
3 Ovládací páka s vytahovacím kroužkem

Ovládací páka3 se zajistí v poloze 2. Pro pohy-
bování s ovládací pákou do nebo z polohy 2
musíte zatáhnout za vytahovací kroužek na ovlá-
dací páce.

Řídící vŘídící ventilentily pry pro přepínání nebo spouštěnío přepínání nebo spouštění

Přepínání provozu s přívěsem
1 Spouštění sklápěcí korby tažného vozidla
2 Spouštění sklápěcí korby přívěsu

Přepínání provozu s jeřábem
1 Funkce sklápěče
2 Funkce jeřábu

Spouštění uzávěru čelistí na zadní stěně
1 Odjištění uzávěru čelistí
2 Zajištění uzávěru čelistí
3 Otočný spínač
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Řídící vŘídící ventil prentil pro Boro Bordmatikdmatik

1 Otevření bočnice
g STOP – zastavení pohybu
2 Zavření bočnice
3 Tažný spínač

VVyysunutí/zasunutí sklápěčesunutí/zasunutí sklápěče

Před sklápěnímPřed sklápěním

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu hrozí v pří-
padě, že bočnice zakryje vnější osvětlení

Zadní vnější osvětlení se zakryje, jestliže ote-
vřete zadní čelo.
Ostatní účastníci silničního provozu by tak
mohli až velmi pozdě rozpoznat takové vozidlo
jako blížící se překážku.
# V souladu s vnitrostátními předpisy zabe-

zpečte vozidlo vzadu např. výstražným
trojúhelníkem.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení o horký
výfukových systém

Výfukový systém vozidla může být velmi horký.
# Využívejte pouze určená držadla a

nástupní schůdky.
# Pro přístup z kabiny k nástavbám nikdy

nepřekračujte výfukový systém.
# Při pracích na nástavbách v blízkosti výfu-

kového systému udržujte vždy dostatečný
bezpečný odstup a používejte ochranné
rukavice.

# Dbejte upozornění v části „Používání nástup-
ních schůdků“ (/ Strana 292).

* UpozorUpozorněnínění Poškození spodního rámu v
důsledku zvednutí předních kol

Když je usazován nebo odkládán kontejner,
mohou se zvednout přední kola.

# Výměnnou korbu nebo kontejner připo-
jujte nebo usazujte pouze při nastartova-
ném vozidle.

* UUpozorpozorněnínění Poškození vozidla v důsledku
příliš vysokého zatížení náprav

Pokud při sklápění a spouštění nebo odkládání
výměnných koreb nebo kontejnerů překročíte
maximální přípustné zatížení nápravy, může se
vozidlo poškodit.
Mohou se poškodit např. následující díly vozi-
dla:
R pneumatiky
R spodní rám
R náprava

# Nepřekračujte maximální přípustné zatí-
žení nápravy uvedené ve směrnicích pro
stavbu nástaveb.

Spojení pomocného rámu s rámem vozidla musíte
provést v oblasti jeřábu. Můžete použít buď uchy-
cení jeřábu, nebo provést jiné dostatečné upev-
nění. Dodržujte směrnice pro nástavby. Provoz
sklápěče bez dokončeného spojení není přípustný.
Dodržujte bezpečnostní předpisy a samostatný
návod k obsluze dodaný výrobcem a také směrnice
pro nakládání.
Při zapnutém čerpadle sklápěče (vedlejší pohon)
můžete při stání vozidla zařadit všechny převodové
stupně pro rozjezd nebo zpátečku. Jízdní manévry
jsou přípustné pouze se zařazeným převodovým
stupněm. Při jízdě nesmí dojít k přeřazení. U vozi-
del s automatizovanou manuální převodovkou pře-
pne převodovka automaticky po zapnutí čerpadla
sklápěče na manuální jízdní program p.
Pokud není v návodu k obsluze od výrobce sklá-
pěče uvedeno jinak, dbejte na to, aby byla zařa-
zena pomalá skupina půlení.
# Vozidlo zaparkujte na rovném a pevném pod-

kladu.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Zkontrolujte a zajistěte zásuvné kolíky na sklá-

pěcí korbě, viz samostatný návod k obsluze od
výrobce sklápěče.
Sklápěcí korba musí být na straně, na níž je
sklápěna, zajištěna zásuvnými kolíky. Aby
nedošlo při zasouvání kolíků k záměně nebo
aby nebyly zasunuty diagonálně, mají odlišný
tvar.

# Nastartujte vozidlo.
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# Zapněte čerpadlo sklápěče (vedlejší pohon)
(/ Strana 283).
Spodní rám se automaticky spustí. Na displeji
se zobrazí symbol Û pro spodní rám pod
světlou výškou pro jízdu.

# Otevřete bočnici a dbejte na to, aby se
při automatickém odjištění/zajištění bočnice
odjistila a otevřela. Viz samostatný návod
k obsluze od výrobce sklápěče.

SklápěníSklápění
# Dbejte na to, aby se u sklápěče nenacházely

žádné osoby.
# Dodržujte návod k obsluze od výrobce sklá-

pěče.

PPo sklopenío sklopení
# Zavřete bočnici a dbejte na to, aby se při auto-

matickém odjištění/zajištění bočnice zavřela a
zajistila. Viz samostatný návod k obsluze od
výrobce sklápěče.

# Vypněte čerpadlo sklápěče (vedlejší pohon)
(/ Strana 283).

# Zvedněte spodní rám do jízdní výšky pro jízdu
(/ Strana 241).
Symbol Û pro rám vozidla pod světlou
výškou na displeji zhasne.
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ČisČistění a péčetění a péče
PPokynokyny k čisy k čistění inttění intereriéruiéru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění v důsledku
uvolnění plastových dílů po použití pro-
středku pro péči obsahujícího rozpouště-
dla

Povrchy v kokpitu se mohou stát porézními. Při
rozvinutí airbagů se mohou uvolnit plastové
díly.
# K čistění a ošetřování kokpitu nepouží-

vejte čisticí prostředky obsahující rozpou-
štědla.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu nebo ohrožení
života vlivem bělených bezpečnostních
pásů

Bezpečnostní pásy mohou být bělením nebo
barvením podstatně zeslabeny.
Bezpečnostní pásy se tak mohou, např. při
nehodě, přetrhnout nebo mohou mít poruchu.
# Bezpečnostní pásy proto nikdy nebělte

ani nebarvěte.

+ UPOZORNĚNÍ K OCUPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ ŽIVOHRANĚ ŽIVOTNÍHOTNÍHO
PRPROSOSTŘEDÍTŘEDÍ Znečistění životního prostředí
při nesprávné likvidaci

# Zlikvidujte čisticí materiály s ohledem na
životní prostředí.

% Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
používat pouze prostředky pro péči, schválené
pro vozidla Mercedes-Benz.
Tyto prostředky pro péči obdržíte v servisním
středisku Mercedes-Benz.

Při mokrém čistění interiéru vozidla dodržujte
následující pokyny:
R V žádném případě nepoužívejte vysokotlaký

čistič.
R Dbejte na to, aby se žádná voda nedostala do

mezer a dutin nebo aby v nich nezůstala.
R Během čistění zajistěte dostatečné větrání a

odvětrání.
R Dbejte na úplné uschnutí interiéru vozidla po

čistění.

BezpečnosBezpečnostní pásytní pásy
R Čistěte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem.
R Nepoužívejte žádné chemické čisticí pro-

středky.
R Nesušte bezpečnostní pásy zahřátím nad

80 °C nebo na přímém slunečním světle.

PotPotah matrah matrace ze sace ze studené pěnytudené pěny
R Provádějte praní na maximálně 30 °C.

DisplejeDispleje
R Vypněte displej a nechte jej vychladnout.
R Povrch čistěte opatrně utěrkou z bavlny nebo

mikrovlákna a vhodným prostředkem pro péči
o displeje (TFT LCD), doporučeným společností
Mercedes-Benz.
R Nepoužívejte žádné jiné prostředky.

PlastovPlastové obloženíé obložení
R Čistěte vlhkou textilií z mikrovlákna.
R Při silném znečistění: použijte čisticí prostře-

dek doporučený pro vozidla Mercedes-Benz.
R Nepoužívejte žádné prostředky pro péči, ani

čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.
R Na vozidlo nelepte žádné nálepky, fólie apod.
R Zamezte kontaktu s kosmetickými prostředky,

prostředky proti hmyzu nebo opalovacími
krémy.

Ozdobné prOzdobné prvkyvky
R Čistěte textilií z mikrovlákna.
R Při silném znečistění: použijte čisticí prostře-

dek doporučený pro vozidla Mercedes-Benz.
R Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahu-

jící rozpouštědlo, leštěnky ani vosky.

PotPotahahy sedadel z pravy sedadel z pravé kůžeé kůže
R Čistěte vlhkou textilií a otřete suchou textilií.
R Péče o kůži: používejte prostředek pro péči o

kůži doporučený pro vozidla Mercedes-Benz.
R Nečistěte kůži s použitím velkého množství

vody.
R Nepoužívejte textilii z mikrovlákna.

PotPotahahy sedadel z umělé kůžey sedadel z umělé kůže
R Čistěte vlhkou textilií a 1% mýdlovým roztokem.
R Nepoužívejte textilii z mikrovlákna.
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LátkovLátkové poté potahahy sedadely sedadel
R Čistěte vlhkou textilií z mikrovlákna a 1%

mýdlovým roztokem a nechte uschnout.

VVolant a řadicí pákaolant a řadicí páka
R Čistěte vlhkou textilií a jemným mýdlovým roz-

tokem.
R Poté znovu setřete suchým hadříkem.
R Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a pro-

středky pro péči s obsahem rozpouštědel.
R Zamezte kontaktu volantu nebo tlačítek na

volantu s kapalinami, obsahujícími lepkavé
látky.

V případě kožené výbavy:
R Používejte prostředek pro péči o kůži doporu-

čený pro vozidla Mercedes-Benz.
R Nepoužívejte textilii z mikrovlákna.

PPokynokyny k použití vyy k použití vysokosokotlaktlakého čisého čističetiče

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při používání
vysokotlakých čističů s kruhovými tryskami

Proud vody může způsobit viditelné poškození.
Poškozené komponenty mohou neočekávaně
selhat.
# Nepoužívejte vysokotlaký čistič s kruho-

vými tryskami.
# Poškozené pneumatiky nebo části pod-

vozku nechte ihned vyměnit.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození při použití vyso-
kotlakého čističe ve vnitřním prostoru vozi-
dla

Vytvořené tlakové množství vody vysokotlakým
čističem a související rozstřik mohou výrazně
poškodit vozidlo.
# V žádném případě nepoužívejte vysoko-

tlaký čistič ve vnitřním prostoru vozidla.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození součástí při požití
vysokotlakého čističe

Následující součásti vozidla mohou být poško-
zeny přímým vlivem vysokotlakého čističe:
R mezery mezi dveřmi a dveřním rámem
R měchy vzduchového odpružení
R brzdové hadice
R vyvažovací závaží

R elektrické součásti
R elektrické konektorové spoje
R těsnění

# Nemiřte proud vody na tyto součásti.

Při vysokotlakém čistění dodržujte minimální vzdá-
lenost cca 30 cm mezi vysokotlakou tryskou a díly
vozidla.
Během čistění neustále pohybujte s proudem vody.

PPokynokyny k použití myy k použití mycíccích linekh linek

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození při používání
mycí linky

Pokud jsou při používání mycí linky vyklopena
vnější zpětná zrcátka/ramena kamery nebo
pokud jsou zapnuté stěrače, může dojít při
používání mycí linky k jejich poškození.
# Před používáním mycí linky:
R Vypněte stěrače.
R Vozidla s vnějšími zpětnými zrcátky:

sklopte vnější zrcátka.
R Vozidla s MirrorCam: sklopte ramena

kamery.

Při vyjíždění z mycí linky dbejte na opětovné úplné
odklopení vnějších zpětných zrcátek nebo ramen
kamer systému MirrorCam.
Při velkém znečistění očistěte vozidlo před vjezdem
do mycí linky.
% Po automatickém mytí vozidla odstraňte vosk z

čelního okna a ze stíracích lišt. Díky tomu
zamezíte vytvářením šmouh a snížíte hlučnost
stěračů, k nimž může docházet kvůli ulpělým
usazeninám na skle.

PPokynokyny k vnějšímu čisy k vnějšímu čistěnítění

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody sníženým
brzdným účinkem po umytí vozidla

Po umytí vozidla mají Vaše brzdy snížený
brzdný účinek.
# Po umytí vozidla brzděte opatrně a berte

při tom ohled na dopravní dění, dokud
nedojde k obnově brzdného účinku.
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& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při výměně
stírátek stěračů při zapnutých stěračích

Pokud se při výměně stírátek dají stěrače do
pohybu, můžete být ramenem stěrače přivřeni.
# Před výměnou stírátek stěračů vždy

vypněte stěrače a vozidlo.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru při kontaktu
hořlavých materiálů nebo hořlavého
nákladu s výfukovým systémem

Hořlavé materiály nebo hořlavý náklad se
mohou vznítit při kontaktu s horkými částmi
dodatečné úpravy výfukových plynů.
# Před každou jízdou zkontrolujte, zda se v

oblasti dodatečné úpravy výfukových
plynů a/nebo na dílech dodatečné
úpravy výfukových plynů nenachází hoř-
lavý materiál a případně ho odstraňte
vhodnými pomocnými prostředky (např.
stlačený vzduch).

+ UPOZORNĚNÍ K OCUPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ ŽIVOHRANĚ ŽIVOTNÍHOTNÍHO
PRPROSOSTŘEDÍTŘEDÍ Znečistění životního prostředí
při nesprávné likvidaci

# Zlikvidujte čisticí materiály s ohledem na
životní prostředí.

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Poškození
životního prostředí při neodborném vněj-
ším čistění

Při vnějším čistění vozidla na místě, které není
určeno pro jeho mytí, se mohou dostat ško-
dlivé provozní látky– a čisticí prostředky do
okolního prostředí.
# Pro vnější čistění vyhledejte vhodné

místo, určené k mytí vozidla.

% Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
používat pouze prostředky pro péči schválené
pro vozidla Mercedes-Benz.
Tyto prostředky pro péči obdržíte v servisním
středisku Mercedes-Benz.

Při čistění výše položených částí vozidla vždy
dodržujte pokyny týkající se stupaček a držadel
(/ Strana 292).
Pokud při čistění používáte vysokotlaký čistič,
dodržujte navíc „Pokyny k použití vysokotlakého
čističe“ (/ Strana 290).

LakLak

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození laku kvůli silně
přilnavým nebo agresivním znečistěním

Trvalá poškození laku mohou způsobit napří-
klad následující znečistění:
R zbytky hmyzu
R ptačí trus
R náletová rez
R stromová pryskyřice
R oleje a tuky
R paliva
R odstřiky asfaltu
R zbytky posypové soli

# Ihned odstraňte tyto druhy znečistění.

VVozidla s ocozidla s ochrhrannou kannou konzervonzervací podvací podvozkuozku
MerMercedes-Benzcedes-Benz
Po každé jízdě umyjte korozivní látky vodou.
Před jízdou a po jízdě v rámci zimní údržby zkontro-
lujte protikorozní ochranu a v případě potřeby ji
opravte.
Pro zamezení poškozením ochranné konzervace
podvozku Mercedes-Benz dodržujte při čistění vozi-
dla následující pokyny:
R Nepoužívejte vysokotlaký čistič.
R Při čistění používejte tlak vody maximálně do

3 barů.
R Provádějte čistění vozidla vodou s teplotou

maximálně do 40 °C.
R Používejte pouze neutrální čistič v určeném

směšovacím poměru výrobce a nepoužívejte
žádné alkalické produkty a produkty s obsa-
hem kyselin.
R Nepoužívejte látky na bázi benzinu, řepkový

olej, motorovou na u, benzin ani jiná rozpou-
štědla.

PlocPlocha cha chladičehladiče

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Přehřátí motoru při poškoze-
ných nebo znečistěných žebrech chladiče

Zdeformovaná nebo znečistěná žebra chladiče
mohou být příčinou nedostatečného chlazení
motoru.
Motor se může přehřívat.
# Dodržujte pokyny k vnějšímu čistění.
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Směrujte proud tlakového vzduchu, páry nebo vody
pouze kolmo na plochu chladiče. Dbejte při čištění
na to, aby nedošlo k poškození žeber chladiče.
Únik chladicí kapaliny nebo poškození nechte
zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

SystSystém dodatém dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýcvých plh plynůynů
BlueTBlueTecec®®

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození systému doda-
tečné úpravy výfukových plynů BlueTec®

neodborným čistěním

Čistění zahřátého systému nebo přímé půso-
bení vodního proudu na výfukové potrubí
mohou poškodit systém dodatečné úpravy
výfukových plynů BlueTec®.
# Čistěte systém, pouze pokud je studený.
# Nemiřte proudem vody do výfukového

potrubí.

KKola z lehkýcola z lehkých slitinh slitin

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Koroze matic kol při použití
nesprávných čističů

Použití čističů s obsahem kyselin nebo zásadi-
tých čističů k čistění kol z lehkých slitin může
být příčinou koroze matic kol nebo pojistných
pružin vyvažovacích závaží.
# Používejte čističe, doporučené pro

Mercedes-Benz.

Provádějte pravidelné čistění kol z lehkých slitin.

Vnější osvětleníVnější osvětlení

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vnějšího osvět-
lení při nesprávném čistění

Při použití nevhodných čisticích prostředků a
čisticích textilií může dojít k poškrábání nebo k
poškození syntetických skel vnějšího osvětlení.
# Provádějte čistění syntetických skel

mokrou houbou a jemným čisticím pro-
středkem.

PPoužívoužívání násání nástupníctupních sch schůdkůhůdků

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění nezajiště-
ným nástupním schůdkem

Dolů vyklopený nástupní schůdek se může při
nastupování nebo vystupování otočit do strany.

Můžete tak z nástupního schůdku sklouznout
a/nebo spadnout.
# Před používáním dolů sklopený nástupní

schůdek vždy zajistěte.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu při použití
nevhodných pomůcek při nastupování

Pokud používáte otvory v karoserii nebo mon-
tované díly jako nástupní schůdky, můžete:
R uklouznout a/nebo spadnout.
R poškodit vozidlo a tím spadnout.

# Používejte vždy bezpečné a pevné
pomůcky při nastupování, např. vhodné
žebříky.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení o horký
výfukových systém

Výfukový systém vozidla může být velmi horký.
# Využívejte pouze určená držadla a

nástupní schůdky.
# Pro přístup z kabiny k nástavbám nikdy

nepřekračujte výfukový systém.
# Při pracích na nástavbách v blízkosti výfu-

kového systému udržujte vždy dostatečný
bezpečný odstup a používejte ochranné
rukavice.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození v důsledku jízdy s
odklopenými nástupními schůdky

Při jízdě s nástupními schůdky odklopenými
dopředu může např. při jízdě v terénu dojít ke
kontaktu s vozovkou a poškození.
# Před zahájením jízdy sklopte nástupní

schůdky dopředu a případně zajistěte.

# Nástupní schůdky a držadla udržujte např. bez
následujících nečistot:
R bahno
R hlína
R sníh
R led

Bezpečnost nástupních schůdků se zvýší.
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Přední násPřední nástupní sctupní schůdkyhůdky

Nástupní schůdky a držadla (příklad: kabina
řidiče L u vozidla Actros)

# Vyklopte sklopné nástupní schůdky3
dopředu.

Při čištění vozidla používejte nástupní schůdky4,
3 a držadla1.
Pro lepší a bezpečnější dosažení držadel1 použí-
vejte prohlubně2.

Malý sklopný násMalý sklopný nástupní sctupní schůdek vpředuhůdek vpředu

Malý sklopný nástupní schůdek vpředu (příklad)

# Sklopení dolů:Sklopení dolů: otočte nástupní schůdek1
dolů až na doraz.

# Přiklopení nahorPřiklopení nahoru:u: otočte nástupní schůdek1
nahoru, dokud se nezajistí.

VVelký sklopný náselký sklopný nástupní sctupní schůdek vpředuhůdek vpředu

Velký výklopný nástupní schůdek vpředu (příklad)

# VVyklopení dolů:yklopení dolů: nástupní schůdek2 zatlačte
trochu směrem nahoru, vytáhněte pojistku1
a nástupní schůdek2 otočte dolů až na
doraz.

# Přiklopení nahorPřiklopení nahoru:u: vytáhněte pojistku1 a
otočte nástupní schůdek2 nahoru, dokud se
nezajistí.

# Ujistěte se, že pojistka1 zapadla na obou
stranách.

Boční násBoční nástupní sctupní schůdkyhůdky

Nástupní schůdky a držadlo (příklad sklápěč)
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Nástupní schůdek a držadlo (příklad Arocs s verti-
kálním výfukovým systémem)

Pro bezpečné nastupování ze strany:
# Používejte držadlo1 a nástupní schůdky2.

NNásástupní sctupní schůdky u thůdky u tahačůahačů

Nástupní schůdky a držadlo (příklad: Actros, tahač
bez bočního obložení)

Nástupní schůdky a držadlo (příklad: Actros, tahač
s bočním obložením)

# Vozidla s bočním spoilerem za kabinou: boční
spoiler za kabinou otočte3 dovnitř.

K čistění vozidla využijte nástupní schůdky2 a
držadlo1.

Čištění snímačůČištění snímačů

Při čištění horních částí vozidla:
# používejte nástupní schůdky a držadla

(/ Strana 292) nebo pevnou a stabilní
pomůcku pro výstup.

ČisČistění ktění kameramery systy systému Mirrému MirrorCamorCam

Pouzdro kamery (na příkladu levé strany vozidla)

Udržujte objektivy kamer čisté, beze sněhu a ledu.
Ulpělé nečistoty lze z objektivů kamer obvykle
odstranit textilií, navlhčenou v běžném čističi na
skla. Nahromaděný sníh a led se při aktivovaném
systému MirrorCam odstraní pomocí vyhřívání
kamery.
# Pravidelně čistěte kameru systému MirrorCam

kvůli zamezení funkčním poruchám.
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ČisČistění dešťovtění dešťového a světého a světelného senzorelného senzoru a ku a kameryamery
čelního oknačelního okna

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při čištění
čelního skla při zapnutých stěračích

Pokud se při čištění čelního skla nebo stírátek
dají stěrače do pohybu, můžete být přivřeni.
# Před čištěním čelního skla nebo stírátek

stěrače vždy vypněte stěrače a vozidlo.

# Pravidelně čistěte čelní okno v oblasti dešťo-
vého a světelného senzoru1 a kamery2
kvůli zamezení funkčním poruchám.

% Při poškození čelního okna v oblasti dešťového
a světelného senzoru může být omezena
funkce různých jízdních systémů a systémů
pro bezpečnou jízdu a dešťového a světelného
senzoru. Nechte čelní okno vyměnit v kvali ko-
vaném servisu.

% Dbejte na to, že čelní okno smí být nahrazeno
pouze oknem schváleným společností
Mercedes-Benz.

ČisČistění snímače odstění snímače odstuputupu

Snímač odstupu (příklad)

# Pravidelně čistěte snímač odstupu1 kvůli
zamezení funkčním poruchám.

Při znečištěném senzoru odstupu se na sdruženém
přístroji objeví hlášení na displeji Ò Senzor
odstupu znečistěný.

ČisČistění snímače asisttění snímače asistententa pra pro odbočovo odbočováníání

Snímač asistenta pro odbočování (příklad)

# Pravidelně čistěte snímač1 vodou, šampo-
nem a měkkou textilií kvůli zamezení funkčním
poruchám.

UUpozorpozornění k mnění k mytí motytí motoruoru

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození a poruchy způso-
bené mytím motoru

# Aby se zamezilo poškození a poruchám
motoru, dodržujte následující body:
R U vysokotlakých nebo parních čističů

nesměrujte proud vody přímo na
elektrické součásti a konce elektric-
kých vedení.
R Dbejte na to, aby do nasávacích,

větracích a odvětrávacích otvorů
nevnikla žádná voda.
R Motor po mytí motoru nakonzervujte.
R Chraňte řemenový pohon před kon-

zervačními prostředky.

Používejte pouze voskové konzervační prostředky
pro motory podle čísla listu 385.4 předpisů pro
provozní látky Mercedes-Benz.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vysokonapěťo-
vého zapalovacího systému u vozidel s
motorem na zemní plyn

Při přímém vystavení vysokonapěťového zapa-
lovacího systému během mytí motoru proudu
vody může dojít k jeho poškození.
# Nesměrujte proud vody přímo na vysoko-

napěťový zapalovací systém.
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Dodržujte „Pokyny k použití vysokotlakého čističe“
(/ Strana 290).

ÚdržbaÚdržba
PPokynokyny k systy k systému údržbyému údržby

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu poruchou
funkce nebo výpadkem systému

Pokud nenecháte provést předepsané
servisní/údržbové práce, může dojít k poru-
chám funkce nebo výpadkům systému.
# Předepsané servisní a údržbové práce a

nutné opravy nechte vždy provést v kvali-
kovaném servisu.

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Znečistění
životního prostředí při nesprávné likvidaci

Jestliže budou z provozně technických důvodů
jednotlivé údržbářské práce prováděny ve
vlastní režii, musí být přitom dodržována opa-
tření na ochranu životního prostředí. Při likvi-
daci provozních látek, např. motorového oleje,
je nutné dodržovat zákonné předpisy. To se
týká také všech dílů, které se dostaly do kon-
taktu s provozními látkami, např. ltr.
# Prázdné obaly, čisticí utěrky a prostředky

pro péči likvidujte v souladu s předpisy
na ochranu životního prostředí.

# Dodržujte návod k použití prostředků pro
péči.

# Nenechávejte běžet motor u stojícího
vozidla déle, než je nutné.

Systém údržby vypočítává v závislosti na podmín-
kách používání vozidla termíny údržby pro vozidlo a
agregáty.
Při pracích pod vozidlem musíte vozidlo zajistit
podstavnými stolicemi s dostatečnou nosností.
Při práci na vozidle dodržujte bezpečnostní před-
pisy, jako např. provozní instrukce, předpisy o
manipulaci s nebezpečnými látkami, ekologické
předpisy, předpisy bezpečnosti práce a předpisy
úrazové prevence.
Vyčistěte vložky vzduchového ltru. V opačném
případě ztratíte nárok na ručení za věcné vady a
můžete poškodit motor. Vyměňujte vložky vzducho-
vého ltru.
Plánované termíny údržby vozidla a agregátů
můžete vyvolat na jednotce palubního počítače
(/ Strana 122).

Na sdruženém přístroji se objeví hlášení na displeji
k termínům údržby poprvé 14 dnů před platností.
% Kvali kovaný servis může nastavit okamžik na

0 až 30 dnů před platností.
Pokud zapnete vozidlo a termín údržby se blíží
nebo je platný, na šedém hlášení na displeji se
zobrazí termín údržby (/ Strana 128).
Při překročení termínu údržby se objeví termín
údržby na žlutém hlášení na displeji
(/ Strana 133).
Systém údržby Vás automaticky upozorňuje na ter-
míny údržby. Příklady:
R¯ Vzduchový filtr, 12.08.2020, 3000 km

Termín údržby se zobrazí poprvé 14 dní před
vypršením jeho platnosti.
R¯ Vzduchový filtr, Nutná údržba

Termín údržby je platný.
R¯ Vzduchový filtr, Ihned proveďte údržbu

Platný termín údržby je překročen.

OteOtevření/zavření/zavření víkvření víka pra pro údržbuo údržbu

Odjišťovací páky se nacházejí pod bočním vnějším
plechem nad světlomety.
# Odjištění:Odjištění: postupně zatlačte odjišťovací páky
2 vlevo a vpravo ve směru šipky.

# OteOtevření:vření: otočte víko pro údržbu1 směrem
nahoru.

# ZaZavření:vření: otočte víko pro údržbu1 směrem
dolů a slyšitelně jej zajistěte.
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Přehled serPřehled servisnícvisních mísh míst pod víkt pod víkem prem pro údržbuo údržbu

1 Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny s tyrky-
sovým víkem (/ Strana 297)

2 Hydraulický systém ovládání spojky se zele-
ným víkem (/ Strana 298)

3 Plnicí hrdlo motorového oleje s černým víkem
(/ Strana 301)

4 Nádržka kapaliny do ostřikovačů s černým
víkem (/ Strana 298)

KKontrontrola hladinola hladiny cy chladicí khladicí kapalinyapaliny

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí opaření horkou chla-
dicí kapalinou

Při otevření uzavíracího víka se můžete opařit.
# Před otevřením uzavíracího víka nechte

vychladnout motor.
# Při otevírání používejte ochranné rukavice

a ochranné brýle.
# Pomalu otevřete uzavírací víko pro snížení

tlaku.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru vlivem
příliš nízké hladiny chladicí kapaliny

Pokud je vozidlo provozováno s příliš nízkou
hladinou chladicí kapaliny, může dojít k poško-
zení motoru.
# Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí

kapaliny a v případě potřeby ji doplňte.

PředpokladyPředpoklady
R Vozidlo je postaveno na rovině.
R Parkovací brzda je zabrzděna.
R Vozidlo je vypnuté.

Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny může být
pod víkem pro údržbu nebo vzadu u kabiny řidiče.
Vozidla s retardérem jsou vybavena regulací tlaku
chladicí kapaliny. Regulace tlaku chladicí kapaliny
reguluje a kontroluje systémový tlak v chladicím
systému motoru.
Pokud se ve sdruženém přístroji objeví žluté hlá-
šení na displeji Porucha regulace tlaku chladiva,
zkontrolujte elektrický konektorový spoj přípojek
1 a hadicové spojení2 ohledně pevného usa-
zení. Hadicová spojka2 a tyrkysové víko3 musí
být těsné. Pokud nezjistíte žádné netěsnosti,
nechte chladicí systém motoru zkontrolovat v kvali-
kovaném odborném servisu.

Pokud je hladina chladicí kapaliny ve vyrovnávací
nádržce chladicí kapaliny příliš nízká, jsou možná
tato hlášení na displeji:
R žluté + (/ Strana 133)
R červené + (/ Strana 148)

Otevírejte vyrovnávací nádržku chladicí kapaliny
pouze při teplotě chladicí kapaliny pod 50 °C. Hla-
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dinu chladicí kapaliny lze správně zkontrolovat
pouze při teplotě chladicí kapaliny mezi 0 °C a
25 °C.
Jestliže musí být nově doplněna kapalina do chladi-
cího systému motoru, obraťte se na kvali kovaný
servis.
# Zkontrolujte teplotu chladicí kapaliny na jed-

notce palubního počítače (/ Strana 125).
# Dodržujte pokyny týkající se provozních látek

(/ Strana 358) a chladicí kapaliny
(/ Strana 361).

# Vozidla s vyrovnávací nádržkou chladicí kapa-
liny pod víkem pro údržbu: otevřete víko pro
údržbu (/ Strana 296).

# Vozidla s vyrovnávací nádržkou chladicí kapa-
liny za kabinou řidiče: odsuňte kryt4.

% U vozidel s vyrovnávací nádržkou chladicí
kapaliny za kabinou řidiče dbejte na bezpečný
postoj při doplňování chladicí kapaliny.

# Pomalu otočte tyrkysovým víkem3 doleva a
upusťte přetlak.

# Otočte tyrkysovým víkem3 dále a sejměte
jej.

# Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Chladicí kapalina musí ve vyrovnávací nádržce
chladicí kapaliny dosahovat až po okraj plni-
cího hrdla.

# V případě potřeby doplňte chladicí kapalinu
schválenou pro vozidla Mercedes-Benz.

# Nasaďte tyrkysové víko3 a utáhněte jej až na
doraz.

# Vozidla s vyrovnávací nádržkou chladicí kapa-
liny pod víkem pro údržbu: uzavřete víko pro
údržbu.

# Vozidla s vyrovnávací nádržkou chladicí kapa-
liny za kabinou řidiče: nasuňte kryt4.

KKontrontrola hladinola hladiny hy hydrydraulickaulické ké kapalinapaliny systy systému ovému ovlá-lá-
dání spojkydání spojky

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození systému ovládání
spojky naplněním nevhodné hydraulické
kapaliny

Nedoplňujte hydraulickou či brzdovou kapalinu
jiného stupně kvality.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození systému ovládání
spojky při příliš nízké hladině kapaliny

Pokud výška hladiny kapaliny ve vyrovnávací
nádržce hydraulického systému ovládání spojky
nedosahuje ke značce minima, může být hyd-
raulické zařízení netěsné.
# Hydraulické zařízení nechte zkontrolovat

v kvali kovaném servisu.

Pro hydraulický systém ovládání spojky je přede-
psáno nezbytné použití hydraulické kapaliny podle
č. listu 345.0 předpisů pro provozní látky
Mercedes-Benz.
Hydraulická kapalina pro hydraulický systém ovlá-
dání spojky se nemusí měnit.
# Otevřete víko pro údržbu (/ Strana 296).
# Zkontrolujte hladinu kapaliny u vyrovnávací

nádržky.
Hladina kapaliny musí být mezi značkou
maxima1 a značkou minima2.

# Zavřete víko pro údržbu.

DoplňovDoplňování kání kapalinapaliny do osy do ostřikovtřikovačů okačů oken/světlo-en/světlo-
memetůtů

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ ‑ Nebezpečí požáru a poranění
způsobených koncentrátem kapaliny do
ostřikovače

Koncentrát kapaliny do ostřikovače je snadno
vznětlivý. Pokud se dostane do kontaktu s hor-
kými součástmi motoru nebo výfukového
systému, může se vznítit.
# Zajistěte, aby se koncentrát kapaliny do

ostřikovače nedostal mimo plnicí otvor.
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Doplnění kDoplnění kapalinapaliny do osy do ostřikovtřikovačůačů

V závislosti na provedení vozidla má nádržka kapa-
liny do ostřikovačů oken a světlometů objem asi
10 l nebo 15 l.
Pokud je výška hladiny kapaliny do ostřikovačů v
nádržce kapaliny do ostřikovačů příliš nízká,
zobrazí se ve sdruženém přístroje šedé hlášení na
displeji se symbolem ¥.
Celoročně přidávejte do kapaliny do ostřikovačů
koncentrát kapaliny do ostřikovačů podle č.
listu 371.0 předpisů pro provozní látky Mercedes-
Benz. Přizpůsobte směšovací poměr venkovním
teplotám.
Při teplotách nad bodem mrazu přidávejte letní
koncentrát kapaliny do ostřikovačů z důvodu zame-
zení vzniku šmouh. Při hrozících mrazech použí-
vejte zimní koncentrát kapaliny do ostřikovačů,
abyste zamezili namrzání kapaliny do ostřikovačů
na čelním okně.
# Dodržujte pokyny k provozním látkám

(/ Strana 358).
# Kapalinu do ostřikovačů si ve správném směšo-

vacím poměru připravte ve vhodné nádobě.
# Otevřete víko pro údržbu (/ Strana 296).
# Odšroubujte a sejměte víčko1 nádržky kapa-

liny do ostřikovačů.
# Doplňte nádržku kapaliny do ostřikovačů.
# Nasaďte a utáhněte víčko1.
# Zavřete víko pro údržbu.

Čištění předřadného cyklónovČištění předřadného cyklónového odlučového odlučovače prače pra-a-
cchuhu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vzduchového l-
tru vyklepáváním, vyfukováním nebo vymý-
váním

Vyklepávání, vyfukování nebo vymývání mohou
vést ke změnám ve struktuře a k poškozením
ltračního média.

Pak může nastat následující:
R Požadovaný stupeň odlučování ltrační

vložky už poté nebude zajištěn.
R Zvýšené opotřebení a kratší životnost

motoru.
R Ztráta nároků vyplývajících z ručení za

věcné vady.

# Filtrační vložky vzduchového ltru neči-
stěte.

# Filtrační vložky vzduchového ltru
vyměňte.

Předřadný cyklónový odlučovač prachu je integro-
ván v sacím kanálu a prodlužuje životnost vzducho-
vého ltru. Vyprazdňujte vypouštěcí ventily1 v
provozu s vysokým zatížením prachem nejméně
jednou týdně, nebo pokud je to nutné, každý den.
Poškozené vypouštěcí ventily1 nechte vyměnit v
kvali kovaném servisu.
# Zastavte vozidlo.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Vypněte vozidlo.
# Přidržte pod vypouštěcími ventily1 nádobu.
# Stiskněte vypouštěcí ventily1.
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ČisČistění hrtění hrubéhoubého ltrultru ttopení a klimatizovopení a klimatizováníání

Kombinovaný nebo pylový ltr je na horní straně
označen písmenem „C“ nebo „P“ a nesmí se čistit.
Musí být vyměněn.
Hrubý ltr je na horní straně zřetelně označen pís-
menem „B“ a lze jej pouze vyklepat nebo profou-
knout.
Při profukování stlačeným vzduchem dodržujte
mezi tryskou a ltrem minimální vzdálenost 20 cm.
Hrubý ltr vyklepávejte a/nebo profukujte opatrně
a pouze proti uvedenému směru proudění vzduchu.
Směr proudění vzduchu je označen šipkou na horní
straně hrubého ltru.
V důsledku neopatrného nebo nesprávného čistění
se může hrubý ltr poškodit.

# Otevřete víko pro údržbu (/ Strana 296).
# Západku2 na šachtě sání vzduchu1

posuňte směrem k %.
# Vyjměte šachtu sání vzduchu1.
# Hrubý ltr vytáhněte ze šachty.
# Hrubý ltr vyklepejte nebo profoukněte.
# Hrubý ltr zasuňte zpět do šachty. Respektujte

směr proudění vzduchu označený šipkou na
horní straně. Šipka musí ukazovat dolů.

# Nasaďte šachtu sání vzduchu1.
# Západku2 na šachtě sání vzduchu1

posuňte směrem kr.

Výměna sVýměna stírtírátátek sek stěrtěračůačů

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění z důvodu
nevhodné pomůcky pro vystupování

Při používání nástupních schůdků a držadel
vpředu na vozidle můžete sklouznout a/nebo
spadnout.
# Používejte vždy bezpečné a pevné

pomůcky při nastupování, např. vhodné
žebříky.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí přivření při výměně
stírátek stěračů při zapnutých stěračích

Pokud se při výměně stírátek dají stěrače do
pohybu, můžete být ramenem stěrače přivřeni.
# Před výměnou stírátek stěračů vždy

vypněte stěrače a vozidlo.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození stírací lišty v
důsledku neodborné montáže

# Stírátko stěrače nedržte za stírací lištu.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození víka pro údržbu
nebo čelního okna ramenem stěrače

# Neotevírejte víko pro údržbu, když je
rameno stěrače odklopené dopředu.

# Ramena stěračů bez stírátek nepřiklá-
pějte zpět na čelní okno.

DemontDemontáž sáž stírtírátátek sek stěrtěračůačů

Stírátka stěračů jsou díly podléhající opotřebení.
Vyměňujte stírátka stěračů minimálně jednou
ročně. Jinak nebudou okna správně stírána.
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# Odklopte stírátko stěrače1 a rameno stěrače
3 z čelního okna.

# Stáhněte hadičku2 z tyčové trysky.

# Přitiskněte stírátko stěrače ve směru šipky1
až na doraz na rameno stěrače.

# Posuňte zarážku2 ve směru šipky3, až se
zajistí v demontážní poloze.

# Stáhněte stírátko stěrače z ramena stěrače ve
směru šipky4.

MontMontáž sáž stírtírátátek sek stěrtěračůačů

# Nasaďte nové stírátko stěrače na rameno stě-
rače ve směru šipky1.

# Posuňte zarážku2 ve směru šipky3, až se
zajistí v zajištěné poloze.

# Zkontrolujte usazení stírátka stěrače.
# Nasaďte hadičku na tyčovou trysku.
# Přiklopte ramena stěračů zpět na čelní okno.

KKontrontrola motola motorovorového oleje a doplnění motého oleje a doplnění motorovorovéhoého
olejeoleje

KKontrontrola hladinola hladiny olejey oleje
# Zkontrolujte hladinu oleje v palubním počítači

(/ Strana 125).
# Používejte pouze oleje, schválené pro vozidlo a

splňující předepsané třídy SAE
(/ Strana 359).

DoplňovDoplňování motání motorovorového olejeého oleje

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození z důvodu pře-
plnění motorovým olejem

Příliš motorového oleje může poškodit motor
nebo katalyzátor.
# Přebytečně doplněný motorový olej

nechte odstranit v kvali kovaném
servisu.

Plnicí množství oleje zobrazené ve sdruženém pří-
stroji doplňte teprve tehdy, až se v okně menu
zobrazí symbol 4.
# Zaparkujte vozidlo na rovině.
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Vypněte vozidlo.
# Otevřete víko pro údržbu (/ Strana 296).
# Odšroubujte víčko1 a sejměte ho.
# Doplňte plnicí množství oleje zobrazené ve

sdruženém přístroji.
# Nasaďte víčko1 a zašroubujte ho.
# Zavřete víko pro údržbu.

Hladina oleje autHladina oleje automatickomatické převé převodoodovkyvky

KKontrontrola hladinola hladiny oleje auty oleje automatickomatické převé převodoodovkyvky

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození převo-
dovky způsobené příliš vysokou teplotou
převodového oleje

Pokud během jízdy bliká nebo se rozsvítí kon-
trolka Ù, je teplota převodového oleje nebo
chladicí kapaliny příliš vysoká. Příčinou může
být příliš vysoká nebo nízká hladina převodo-
vého oleje.
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Je-li teplota převodového oleje častěji zvýšená,
existuje nebezpečí poškození převodovky.
# Zkontrolujte hladinu oleje automatické

převodovky co nejrychleji po rozblikání
nebo rozsvícení kontrolky Ù.

Provádějte kontrolu hladiny oleje pouze u zahřáté
automatické převodovky na provozní teplotu.

# Zaparkujte vozidlo na rovině.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# U automatické převodovky zařaďte polohu neu-

trálu.
# Nastartujte vozidlo a nechte běžet motor ve

volnoběžných otáčkách.
# Stiskněte současně tlačítka2 a3.
# Stiskněte tlačítko2.

Spustí se měření hladiny oleje. Během měření
hladiny oleje se na displeji1 postupně
zobrazí kód oL 08 až oL 01.

# Počkejte cca dvě minuty.
Po této době se na displeji1 automaticky
zobrazí kód pro hladinu oleje nebo chybový
kód.

UkUkončení měření hladinončení měření hladiny olejey oleje
# Stiskněte libovolné tlačítko převodového

stupně.
Měření hladiny oleje je ukončeno. Na displeji
1 se opět zobrazí vlevo poloha řazení a
vpravo zařazený převodový stupeň.

# V případě potřeby doplňte převodový olej.

Přehled chPřehled chyboybovýcvých kh kódů hladinódů hladiny převy převodovodového olejeého oleje

KKódy pródy pro hladinu oleje:o hladinu oleje:

KKódód VýznamVýznam

oL oK Hladina oleje v převo-
dovce je v pořádku.

oL Lo Hladina oleje v převo-
dovce je příliš nízká.

Následně zobrazené
číslo udává množství
převodového oleje,
které musí být
doplněno, např. 0101 =
1 l.

oL HI Hladina oleje v převo-
dovce je příliš vysoká.

Následně zobrazené
číslo udává množství
převodového oleje,
které musí být vypu-
štěno nebo odsáto,
např. 0101 = 1 l.

Možné chMožné chybovybové ké kódy během měření hladinódy během měření hladiny oleje:y oleje:

KKódód Význam NVýznam Nápravaáprava

oL EL Otáčky
motoru jsou
příliš nízké.

Nechte motor
běžet ve vol-
noběžných
otáčkách.

oL EH Otáčky
motoru jsou
příliš vysoké.

Nechte motor
běžet ve vol-
noběžných
otáčkách.

oL SN Automatická
převodovka
není v poloze
neutrálu.

U automatické
převodovky
zařaďte
polohu neu-
trálu.

oL TL Teplota oleje
je příliš nízká.

Nechte motor
běžet, dokud
nebude dosa-
žena provozní
teplota převo-
dového oleje.
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KKódód Význam NVýznam Nápravaáprava

oL TH Teplota oleje
je příliš
vysoká.

Vypněte vozi-
dlo, dokud
teplota oleje v
převodovce
neklesne na
provozní
teplotu.

oL SH Vozidlo popo-
jíždí.

Zastavte vozi-
dlo.
Zabrzděte
parkovací
brzdu.

oL FL Snímač hla-
diny oleje má
závadu.

Zkontrolujte
výšku hladiny
motorového
oleje pomocí
měrky oleje.
Nechte poru-
chu zkontrolo-
vat v kvali ko-
vaném odbor-
ném servisu.

UUpozorpozornění k agrnění k agregátůmegátům

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Znečistění
životního prostředí při neekologické likvi-
daci provozních látek

Při nesprávné likvidaci provozních látek může
dojít vážnému poškození životního prostředí.
# Provozní látky likvidujte ekologicky.

Provozní látky jsou:
R paliva
R přísady pro dodatečnou úpravu výfukových

plynů, např. AdBlue®

R maziva
R chladicí kapalina
R chladivo pro klimatizaci

Provádějte pravidelnou kontrolu těsnosti agregátů.
Při zjištění úniku kapalin, např. při výskytu olejo-
vých skvrn na odstavné ploše, nechte ihned
odstranit příčinu v kvali kovaném odborném
servisu.

KKontrontrola ocola ochrhranany proy proti kti kororoziozi

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození ochrany proti
korozi zbytky posypové soli

Soli proti námraze jsou agresivní. V zimě kvůli
odstranění zbytků posypové soli častěji myjte
vozidlo. Jinak mohou zbytky této soli poškodit
ochranu proti korozi.

Vozidlo může být opatřeno ochrannou konzervací
podvozku Mercedes‑Benz. Ochranná konzervace
podvozku Mercedes‑Benz je průhledný ochranný
konzervační vosk s mimořádnými ochrannými
vlastnostmi.
Všechny kabiny řidiče Mercedes‑Benz jsou opa-
třeny konzervací dutin.
# Vozidlo a zejména vedení stlačeného vzduchu,

hydraulická vedení a elektrické kontakty (uko-
střovací kontakty) pravidelně kontrolujte
ohledně poškození korozí.

# Poškození ochrany proti korozi nechte odstra-
nit v kvali kovaném servisu.

# Vozidla bez ochranné konzervace podvozku
Mercedes‑Benz: proveďte preventivní nástřik
spodku vozidla voskovým konzervačním pro-
středkem na spodky vozidel podle listu č.
385.1 předpisů Mercedes‑Benz pro provozní
látky.

AkAkumulátumulátoror

UUpozorpozornění k aknění k akumulátumulátoruoru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí chemických popá-
lení způsobených akumulátorovou kyseli-
nou

Akumulátorová kyselina je žíravá.
# Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima

nebo oděvem.
# Nevdechujte akumulátorové výpary.
# Při údržbářských pracích s akumulátorem

používejte ochranný oděv odolný proti
kyselinám, zejména ochranné brýle,
ochranné rukavice a zástěru.

# Nenaklánějte se nad akumulátor.
# Znemožněte přístup k akumulátoru

dětem.

Při kontaktu s akumulátorovou kyselinou dbejte
na následující:
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# Okamžitě opláchněte akumulátorovou
kyselinu z kůže dostatečným množstvím
čisté vody a okamžitě vyhledejte lékař-
skou pomoc.

# Pokud se do očí dostala akumulátorová
kyselina, důkladně vypláchněte oči vydat-
ným množstvím čisté vody. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození akumulátorů pří-
mým odběrem proudu

Připojením spotřebičů přímo na póly akumulá-
toru dochází k chybnému snímání snímače
akumulátoru.
Dochází k nekontrolovanému vybíjení akumulá-
toru a vybity mohou být oba akumulátory.
# Nepřipojujte žádný spotřebič přímo na

póly akumulátoru.

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Škody na
životním prostředí při neodborné likvidaci
baterií

Baterie obsahují škodlivé látky. Lik-
vidace akumulátorů společně s domovním
odpadem je zákonem zakázána.
#

Baterie likvidujte ekologicky.
Vybité baterie odevzdejte v kvali kova-
ném servisu nebo na místě pro sběr sta-
rých baterií.

Při manipulaci s akumulátorem dodržujte bezpeč-
nostní pokyny a bezpečnostní opatření:

Nebezpečí výbuchu. Při nabíjení aku-
mulátoru vzniká výbušný plyn. Akumu-
látory nabíjejte pouze v dobře větra-
ných prostorech.
Nebezpečí výbuchu. Zamezte vzniku
jisker! V blízkosti akumulátoru nemani-
pulujte s ohněm, otevřeným zdrojem
světla a nekuřte.
Elektrolyt akumulátoru je žíravina. Pou-
žívejte ochranné rukavice odolné proti
kyselině! Neutralizujte postříkání kyse-
linou na kůži nebo oblečení ihned

mýdlovým roztokem nebo neutralizáto-
rem kyselin a očistěte vodou.
Používejte ochranu zraku. Při smíchá-
vání vody s kyselinou může kapalina
stříknout do očí. Při stříknutí kyseliny
do očí ihned vypláchněte oči čistou
vodou a neprodleně vyhledejte lékař-
skou pomoc!
Zamezte přístupu dětí. Děti nedokážou
posoudit nebezpečí manipulace s aku-
mulátory a kyselinami.

Při manipulaci s akumulátorem
dodržujte bezpečnostní pokyny,
ochranná opatření a postupy v tomto
návodu k obsluze.

Společnost Mercedes‑Benz Vám doporučuje z bez-
pečnostních důvodů používat pouze akumulátory,
které jsou společností Mercedes‑Benz schválené
pro Vaše vozidlo.
Dodržujte následující body týkající se kapacity a
výkonu akumulátoru:
R Kapacita akumulátoru je omezená a doba pou-

žitelnosti závisí na počtu a trvání zapojení elek-
trických spotřebičů.
R Uvedená jmenovitá kapacita na akumulátoru

může být vyšší než skutečná kapacita akumulá-
toru. Kapacita akumulátoru závisí na následují-
cích faktorech:
- stáří akumulátoru
- venkovní teplota
- otáčky motoru
R Bez ohledu na výkon alternátoru může akumu-

látor absorbovat pouze určité nabíjecí množství
za hodinu. Při nízkých venkovních teplotách
dojde k silnému poklesu stavu nabití. Z toho
důvodu může nabíjení akumulátoru v zimě trvat
podstatně déle.
R Pokud akumulátor intenzivně využíváte během

stání vozidla, např. při přenocování, může být
dobití akumulátoru nutné už za několik dní.
Příklad:
Pokud chladicí box spotřebuje cca 1 A za
hodinu a zůstane zapnutý přes víkend, zna-
mená to celkovou spotřebu cca 60 Ah.
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R Optimálně nabíjejte akumulátory pravidelně
externím nabíjecím zařízením alespoň jednou
měsíčně.
R Pro zajištění startovatelnosti vozidla sledujte

upozornění a pokyny následujících hlášení na
displeji:
- Energeticky úsporný režim aktivní
- Stav nabití akum. příliš nízký Nastart.

motor

Při aktivaci úsporného režimu jsou vypnuty
některé spotřebiče, jako např. chladicí box
(/ Strana 130). Zboží podléhající zkáze už
nemusí být dostatečně ochlazováno.

Abyste minimalizovali spotřebu proudu, postupujte
podle následujících pokynů:
R Zařízení jako kávovar, mikrovlnná trouba a

rychlovarná konvice mají při jejich obvykle
krátké době zapnutí velmi vysokou spotřebu
elektrické energie.
R Pokud je to možné, nabíjejte mobilní telefony a

notebooky během jízdy.
R Pokud se zařízení, jako jsou např. televizní zaří-

zení, přijímače nebo měnič napětí nepoužívají,
odpojte je z palubní sítě.

Pokud vozidlo odstavujete na dobu delší než tři
týdny, dodržujte pokyny pro odstavení vozidla
(/ Strana 310).
Při uskladnění akumulátorů dodržujte bezpečnostní
předpisy, jako např. provozní instrukce, předpisy o
manipulaci s nebezpečnými látkami, ekologické
předpisy, předpisy bezpečnosti práce a předpisy
úrazové prevence.
Dodržujte pokyny k údržbě a péči o akumulátory
(/ Strana 307).

DemontDemontáž a montáž a montáž akáž akumulátumulátorůorů

Skříň akSkříň akumulátumulátoruoru

# Sejmutí:Sejmutí: otevřete uzávěr2 a sejměte kryt
skříně akumulátoru1 směrem nahoru.

# NNasazení:asazení: nasaďte kryt skříně akumulátoru1,
zavěste uzávěr2 a uzavřete.

UUmísmístění aktění akumulátumulátorůorů
V závislosti na provedení vozidla jsou akumulátory
umístěny na různých místech. Akumulátory mohou
být umístěny v oblasti zádě vozidla mezi podélníky
rámu podvozku nebo bočně u rámu podvozku
vedle sebe nebo nad sebou.
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Odpojení a připojení akOdpojení a připojení akumulátumulátoruoru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí výbuchu kvůli zápal-
nému vodíku

Pokud způsobíte zkrat nebo dojde k zajiskření,
může se při nabíjení akumulátoru vznítit vodík.
# Dbejte na to, aby plusová svorka připoje-

ného akumulátoru nepřišla do kontaktu s
díly vozidla.

# Na akumulátor nikdy nepokládejte
kovové předměty nebo nářadí.

# Při připojování a odpojování akumulátoru
bezpodmínečně dodržujte uvedené
pořadí svorek akumulátoru.

# Při startování z cizího zdroje dbejte na to,
abyste vždy spojovali póly akumulátorů
se shodnou polaritou.

# Při startování z cizího zdroje bezpodmí-
nečně dodržujte uvedené pořadí připojo-
vání a odpojování startovacích kabelů.

# U běžícího motoru nepřipojujte ani neod-
pojujte svorky akumulátoru.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození snímače akumu-
látoru uvolněním mínusového pólu

U vozidel se snímačem akumulátoru je mínu-
sová svorka součástí snímače akumulátoru.
Pokud není mínusová svorka správně upevněna
u mínusového pólu akumulátoru, není zajištěn
kontakt. Tím může dojít k poškození snímače
nebo pólu akumulátoru.
# Utáhněte mínusovou svorku snímače

akumulátoru o utahovací moment
7 ±1 Nm.

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s
akumulátory.
Před odpojením a připojením akumulátorů:
# Tahače s akumulátory v oblasti zádě: odpojte

návěs z točnice (/ Strana 266).
# Vypněte vozidlo.
# Vypněte všechny elektrické spotřebiče.
# Sejměte kryt skříně akumulátoru.
# Odpojení:Odpojení: nejprve odpojte minusovou a

následně plusovou svorku.
# Připojení:Připojení: nejprve připojte plusovou a následně

minusovou svorku.
Nezaměňte akumulátorové svorky.

# Nasaďte kryt skříně akumulátoru.

Po přerušení proudu nebo po novém připojení aku-
mulátoru proveďte následující práce:
# Seřiďte boční okna (/ Strana 52) a posuvné

střešní okno(/ Strana 52).
# Nastavte místní čas v tachografu.
# Nastavte čas zapnutí nezávislého topení

(/ Strana 108).

DemontDemontáž a montáž a montáž akáž akumulátumulátorů (uloženýcorů (uložených nadh nad
sebou)sebou)

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození držáku akumulá-
toru příliš vysokým utahovacím momentem

Při utažení šroubů držáku akumulátoru o příliš
vysoký utahovací moment může dojít k poško-
zením šroubových spojů.
# Utáhněte šrouby držáku akumulátoru o

utahovací moment 12 Nm. Nepoužívejte
rázový šroubovák.

DemontDemontážáž
# Sejměte kryt skříně akumulátoru.
# Odpojte nejprve minusovou a poté plusovou

svorku.
# Odpojte propojovací kabel mezi akumulátory.
# Vyšroubujte šrouby1 z horního držáku aku-

mulátoru.
# Vytáhněte horní držák akumulátoru.
# Vyšroubujte šroub2 z horního zajišťovacího

rámu3.
# Sejměte zajišťovací rám3.
# Vyjměte horní akumulátor a horní držák aku-

mulátoru.
# Vyšroubujte šrouby1 ze spodního držáku

akumulátoru.
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# Vytáhněte spodní držák akumulátoru.
# Vyšroubujte šroub2 ze spodního zajišťova-

cího rámu3.
# Sejměte spodní zajišťovací rám3.
# Vyjměte spodní akumulátor a spodní držák aku-

mulátoru.

MontMontážáž
# Nasaďte spodní držák akumulátoru.
# Nasaďte akumulátor na spodní držák akumulá-

toru.
# Nasaďte spodní zajišťovací rám3 a zašrou-

bujte šroub2.
# Zasuňte spodní držák akumulátoru.
# Zašroubujte šrouby1 u spodního držáku aku-

mulátoru.
# Nasaďte horní držák akumulátoru.
# Nasaďte akumulátor na horní držák akumulá-

toru.
# Nasaďte horní zajišťovací rám3 a zašrou-

bujte šroub2.
# Zasuňte horní držák akumulátoru.
# Zašroubujte šrouby1 u horního držáku aku-

mulátoru.
# Připojte propojovací kabel mezi akumulátory.
# Připojte nejprve plusovou a poté minusovou

svorku.
# Nasaďte kryt skříně akumulátoru.

DemontDemontáž a montáž a montáž akáž akumulátumulátorů (uloženýcorů (uložených vh vedleedle
sebe)sebe)

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození držáku akumulá-
toru příliš vysokým utahovacím momentem

Při utažení šroubů držáku akumulátoru o příliš
vysoký utahovací moment může dojít k poško-
zením šroubových spojů.
# Utáhněte šrouby držáku akumulátoru o

utahovací moment 20 Nm. Nepoužívejte
rázový šroubovák.

DemontDemontážáž
# Sejměte kryt skříně akumulátoru.
# Odpojte nejprve minusovou a poté plusovou

svorku.
# Odpojte propojovací kabel mezi akumulátory.
# Vyšroubujte šrouby1 upevňovacích třmenů
2.

# Sejměte oba upevňovací třmeny2.
# Vyjměte akumulátory.

MontMontážáž
# Nasaďte akumulátory.
# Nasaďte oba upevňovací třmeny2.
# Zašroubujte šrouby1 u upevňovacích třmenů
2.

# Připojte propojovací kabel mezi akumulátory.
# Připojte nejprve plusovou a poté minusovou

svorku.
# Nasaďte kryt skříně akumulátoru.

InfInforormace k údržbě a péči o akmace k údržbě a péči o akumulátumulátoror

Dlouhé dobDlouhé doby sty stání/odstavání/odstavení a uskladnění vení a uskladnění vozidlaozidla

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Vybití akumulátorů spotře-
biči klidového proudu

Při dlouhé odstávce může dojít k vybití akumu-
látorů spotřebiči klidového proudu.
Tím může vzniknou poškození akumulátoru.
# Pokud bude vozidlo odstaveno déle než

týden, odpojte minusový pól akumulá-
toru.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození akumulátoru pří-
liš nízkým napětím

Při poklesu napětí akumulátoru pod 12,1 V je
akumulátor poškozen a musí být vyměněn.
# Při odstavení vozidla na dobu delší než

jeden měsíc vymontujte akumulátor.
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# Skladujte akumulátory v suchu a při
teplotách mezi 0 °C a 30 °C.

# Udržujte napětí akumulátoru konstantně
na úrovni 12,6 V.

Akumulátor dobíjejte při klidovém napětí pod
12,6 V. Tím se zajistí trvalá schopnost nastartování
vozidla.
Pokud vozidlo odstavujete na dobu delší než tři
týdny, dodržujte pokyny pro odstavení vozidla
(/ Strana 310).
Při uskladnění akumulátorů dodržujte bezpečnostní
předpisy, jako např. provozní instrukce, předpisy o
manipulaci s nebezpečnými látkami, ekologické
předpisy, předpisy bezpečnosti práce a předpisy
úrazové prevence.

Výměna akVýměna akumulátumulátororu a jeho živou a jeho životnosttnost

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození akumulátorů pří-
mým odběrem proudu

Připojením spotřebičů přímo na póly akumulá-
toru dochází k chybnému snímání snímače
akumulátoru.
Dochází k nekontrolovanému vybíjení akumulá-
toru a vybity mohou být oba akumulátory.
# Nepřipojujte žádný spotřebič přímo na

póly akumulátoru.

Bezpodmínečně zabraňte úplnému vybití akumulá-
torů. Silné vybití akumulátoru může výrazně snížit
jeho životnost.
Při trvale dostatečném nabití akumulátorů mají
akumulátory vyšší životnost.
Společnost Mercedes-Benz Vám při výměně aku-
mulátorů doporučuje následující:
R Vyměňte vždy oba akumulátory.
R Používejte akumulátory stejného typu.

Při použití akumulátorů jiného typu si nechte
typ akumulátoru nastavit pomocí diagnostic-
kého přístroje v kvali kovaném servisu.
R Používejte akumulátory stejného stáří.

Nekombinujte staré a nové akumulátory.

Pokud je vozidlo vybaveno akumulátorem AGM
(gelový akumulátor), dodržujte následující pokyny:
R Akumulátory jsou bezúdržbové.
R Není nutné doplňovat destilovanou vodu.

PPéče o akéče o akumulátumulátoror

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Vybíjení akumulátoru plazi-
vými proudy

Znečistěné svorky a povrchové plochy akumu-
látoru způsobují plazivé povrchové proudy. Tím
může dojít k vybití akumulátoru.
# Vždy udržujte svorky a povrchové plochy

akumulátoru čisté a suché.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození skříně akumulá-
toru při neodborném čistění

Při použití čisticích prostředků s obsahem paliv
dojde k naleptání skříně akumulátoru.
# Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s

obsahem paliv.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození akumulátoru
samovybíjením

Pokud se do článku akumulátoru dostanou
nečistoty, zvýší se samovybíjení akumulátoru,
který se následně může poškodit.
# Akumulátor čistěte pouze se zašroubova-

nými zátkami.

Při péči o akumulátor dodržujte následující body:
R Lehce potřete spodní strany svorek akumulá-

toru ochrannou vazelínou proti kyselině.
R Používejte k čištění pouzdra akumulátoru

pouze běžné čisticí prostředky.

AktivAktivace race režimu přepraežimu přepravyvy

AktivAktivace/deaktivace/deaktivaceace
Režim přepravy zahrnuje odpojení jednotlivých
elektrických spotřebičů při nenastartovaném vozi-
dle a slouží k ochraně akumulátorů proti vybití u
déle odstavených vozidel.
V přepravním režimu jsou vypnuty všechny funkce,
které jsou vypnuty také v úsporném energetickém
režimu.
Navíc jsou v přepravním režimu vypnuty také násle-
dující funkce:
R pracovní světlomety
R zvedací čelo
R organizace nabíjení generátoru
R potkávací světla (při nezapnutém vozidle)
R vozidlo (po 15 minutách, není-li připojen diag-

nostický přístroj)
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# Do tří sekund po zapnutí vozidla stiskněte sou-
časně na nejméně tři sekundy spínač varov-
ných světel, světelnou houkačku a ukazatel
směru jízdy.

# AktivAktivace:ace: zatlačte ukazatel směru jízdy dolů.
# DeaktivDeaktivace:ace: zatlačte ukazatel směru jízdy

nahoru.

Po opětovném zapnutí vozidla se zobrazí aktivní
režim přepravy jako hlášení na displeji.
% Použití přepravního režimu bude ve vozidle ulo-

ženo společně s počtem ujetých kilometrů a
časem aktivace/deaktivace.

KKontrontrola a nabíjení akola a nabíjení akumulátumulátoruoru

KKontrontrola staola stavu nabití akvu nabití akumulátumulátoruoru
Při použití vozidla hlavně pro krátké jízdy nebo při
jeho delším odstavení provádějte častější kontrolu
stavu nabití akumulátoru.
# Odpojte akumulátory.
# Změřte klidové napětí akumulátorů.
# Při klidovém napětí akumulátorů nad 12,6 V

připojte akumulátory.
# Při klidovém napětí akumulátorů pod 12,6 V

proveďte samostatné nabití akumulátorů.

NNabíjení akabíjení akumulátumulátoruoru

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí výbuchu u
zamrzlého akumulátoru

Vybitý akumulátor může zamrznout již při teplo-
tách kolem bodu mrazu.
Pokud poskytujete startování z cizího zdroje
nebo nabíjíte akumulátor, může z akumulátoru
unikat plyn.
# Zamrzlý akumulátor nechte před nabíje-

ním nebo startováním z cizího zdroje roz-
mrznout.

Pokud se při teplotách kolem bodu mrazu nebo
pod ním nerozsvítí varovné kontrolky a kontrolky ve
sdruženém přístroji, vybitý akumulátor s velkou
pravděpodobností zamrzl. V takovém případě
neposkytujte startování z cizího zdroje ani nenabí-
jejte akumulátor.
Životnost rozmrzlého akumulátoru může být velmi
výrazně zkrácena.
Chování při startování se může zhoršit, zvláště při
nízké venkovní teplotě.
Nechte rozmrzlý akumulátor překontrolovat v kvali-
kovaném servisu.

K nabíjení akumulátorů používejte běžně dostup-
nou nabíječku. Dbejte na správné nabíjecí napětí.
Nové akumulátory nenabíjejte rycholonabíjením. U
použitých akumulátorů může být nabíjecí proud při
rychlonabíjení maximálně 75 % kapacity akumulá-
toru. Jinak dojde k poškozením akumulátorů.
Nabíjecí proud nesmí u nových akumulátorů pře-
kračovat 10 % kapacity akumulátoru. Vyšší nabíjecí
proud může akumulátor poškodit.
Akumulátory nabíjejte při okolní teplotě nad 0 °C.
Optimální okolní teplota se pohybuje mezi 10 °C a
25 °C.
# Demontujte akumulátory.
# Vyšroubujte zátky z akumulátorů.
# Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru.
# Akumulátory nabíjejte samostatně.
# Připojte a zapněte nabíječku. Viz návod k

obsluze nabíjecího zařízení.
# Po nabití akumulátorů: vypněte nabíječku a

zašroubujte zátky u akumulátorů.
# Namontujte akumulátory.
% Po nabití/výměně akumulátorů se může stát,

že ještě není dosažen vypočítaný stav nabití
akumulátoru. Dokončení procesu zaškolení
trvá cca tři dny provozu vozidla. Teprve po
dokončení procesu zaškolení jsou údaje násle-
dujících hlášení na displeji správné:
R Energeticky úsporný režim aktivní
R Stav nabití akum. příliš nízký Nastart.

motor

KKontrontrola výšky hladinola výšky hladiny elektry elektrololytu v akytu v akumulátumulátoruoru
Voda z vodovodu snižuje elektrický výkon akumulá-
torů. Doplňujte pouze destilovanou nebo deionizo-
vanou vodou.
K doplňování nepoužívejte kovové trychtýře.
Kovový trychtýř může způsobit zkrat a může dojít k
poškození akumulátoru.
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Akumulátory v rámu podvozku vozidla, umístěné
vedle sebe (příklad návěsového tahače)

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s
akumulátory.
# Hladinu elektrolytu v akumulátoru pravidelně

kontrolujte podle podmínek používání vozidla,
nejméně jednou ročně.

# Sejměte kryt skříně akumulátoru.
# U vozidel s akumulátory umístěnými nad

sebou: demontujte akumulátory.
# Vyšroubujte zátky2.
# Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru.

Hladina elektrolytu musí v každém článku aku-
mulátoru dosahovat až po lamelu1.

# Doplňujte destilovanou nebo deionizovanou
vodu.

# Zašroubujte zátky2.
# U vozidel s akumulátory umístěnými nad

sebou: namontujte akumulátory.
# Nasaďte kryt skříně akumulátoru.

PPokynokyny pry pro odstavo odstavení vení vozidlaozidla
Pokud Vaše vozidlo odstavíte, je nutné provedení
zvláštních opatření podle listu 382.0 předpisů pro
provozní látky Mercedes-Benz.
Další informace získáte v servisním středisku
Mercedes-Benz.
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FFunkce vzdálené diagnosunkce vzdálené diagnostikytiky
Pomocí vzdálené diagnostiky můžete službě
Mercedes‑Benz Service 24 h v případě poruchy
poskytnout podrobné technické informace
o Vašem vozidle. Mercedes‑Benz Service 24 h tak
může blíže lokalizovat poruchu a rychleji poskyt-
nout pomoc.
Vzdálenou diagnostiku můžete provádět v případě,
že máte k dispozici aktivovaný FleetBoard s uzavře-
nou rámcovou smlouvou se službou „Uptime“.
Na Mercedes‑Benz Service 24 h jsou přeneseny
následující údaje:
R údaje nutné pro identi kaci vozidla (např. iden-

ti kační číslo vozidla / VIN)
R diagnostické údaje řídicích jednotek (např. chy-

bová paměť)
R aktuální údaje o poloze vozidla
R aktuální celková ujetá vzdálenost

Nejsou přeneseny údaje týkající se řidiče nebo
údaje o trase a nákladu.
Stisknete-li tlačítko Volání servisu systému Fleet-
Board TiiRec na cca dvě sekundy, je provedena
vzdálená diagnostika.
% Jestliže provedete vzdálenou diagnostiku a

nevyrozumíte Mercedes‑Benz Service 24 h,
jsou údaje po 72 hodinách vymazány.

PPalubní nářadíalubní nářadí
OteOtevření/zavření/zavření bovření boxu na nářadíxu na nářadí

Schránka na nářadí je přístupná pouze zvenku a je
umístěna bočně na kabině řidiče nad podběhem
kola.
OteOtevření scvření schrhránky na nářadíánky na nářadí

# Stiskněte odjištění1 venku na prohlubni.
Vnější víko2 se otevře až k dorazu zajišťova-
cího háku.

# Stiskněte znovu odjištění1 venku na pro-
hlubni.
Vnější víko2 je úplně odjištěno. Osvětlení
schránky na nářadí se automaticky rozsvítí.

# Otočte vnější víko2 za pravou část prohlubně
držadla zcela nahoru.
Vzpěra se zajistí.

ZaZavírvírání scání schrhránky na nářadíánky na nářadí
# Lehce nadzvedněte vnější víko2 za pravou

část prohlubně držadla.
# Zatlačte vzpěru nahoru.
# Otočte vnější víko2 na prohlubni pravého

držadla dolů a slyšitelně jej zajistěte v zámku.
Osvětlení schránky na nářadí automaticky
zhasne.

Přehled palubního nářadí a výbaPřehled palubního nářadí a výbavy prvy pro případo případ
nouzenouze

Palubní nářadí a výbava pro případ nouze jsou roz-
děleny do dvou sad:
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AA BB

R náhradní žárovky
R hasicí přístroj
R měřič tlaku vzdu-

chu v pneumati-
kách
R hadice k huštění

pneumatik
R podkládací špalek
R druhý výstražný

trojúhelník

R vlečné oko
R distanční držák

náhradního kola
R palubní nářadí
R ruční klika
R světlo s 10 mdlou-

hým kabelem
R montážní páka
R ruční páka
R zvedák

Rozdělení palubního nářadí a výbavy pro případ
nouze pro kabiny řidiče L a M:

KKabina řidičeabina řidiče Při-Při-
hrhrádkaádka
::

Při-Při-
hrhrádkaádka
;;

Při-Při-
hrhrádkaádka
==

Kabina
řidiče L s
boxem na
nářadí

BB AA

Kabina
řidiče L s
boxem na
nářadí a se
SoloStar
Concept

BB AA

Kabina
řidiče L bez
boxu na
nářadí a se
SoloStar
Concept

A/BA/B

Kabina
řidiče L bez
boxu na
nářadí

A/BA/B

Kabina
řidiče M

AA BB

Vozidla s klasi kací ADR: hasicí přístroj je umístěn
v úložném boxu2 na straně řidiče. Otevřete úlo-
žný box (/ Strana 98).

U vozidel se dvěma hasicími přístroji může být
druhý hasicí přístroj v závislosti na provedení vozi-
dla uložen na následujících místech:
R v úložném boxu1 na straně spolujezdce
R v boxu na nářadí3(/ Strana 311)
R v ochranném boxu na vnější straně zadní stěny

na straně řidiče

U kabiny řidiče L jako přepravníku automobilů
s jedním dolním sníženým lůžkem nebo kombinací
sedadla a lůžka jsou hasicí přístroj a zvedák umí-
stěny za sedadlem řidiče. Nářadí musíte uložit
sami.
U kabiny řidiče S je zvedák na sloupku B za spolu-
jezdcem a palubní nářadí za sedadlem řidiče.
U všech vozidel kromě vozidel určených pro fran-
couzský trh je hasicí přístroj umístěn na motoro-
vém tunelu na zadní stěně. U vozidel určených pro
francouzský trh je hasicí přístroj na sloupku A na
straně spolujezdce. Nářadí musíte uložit sami.
V úložném prostoru dveří řidiče je následující
výbava pro případ nouze:
R lékárnička
R výstražný trojúhelník
R výstražné svítidlo
R re exní vesta

PPoužívoužívání zvání zvedákedáku, ru, ruční páky a podkládacího klínuuční páky a podkládacího klínu

ZZvvedákedák
% Zvedák má podle výbavy hmotnost maximálně

15,9 kg.
Maximální nosnost zvedáku najdete na
nálepce na zvedáku.
Při funkční poruše se obraťte na kvali kovaný
servis.

Údržba zvÚdržba zvedákuedáku
# PPo použití:o použití: očistěte všechny pohyblivé díly a

znovu je namažte.
# KKaždýcaždých šesh šest měsíců:t měsíců: zcela vysuňte a znovu

zasuňte zvedací píst.

RRuční pákuční páka (dva (dvoudílná)oudílná)

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění chybně
sestavenou pákou čerpadla

Páka může při pumpování vyklouznout z
vedení.
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# Ujistěte se, že je pojistný čep páky čer-
padla zajištěn v příslušném vyvrtaném
otvoru.

1 Vybrání (zvedák vozidla)
2 Uchycení (klíč na kola / čerpadlo pro sklápění

kabiny řidiče)
3 Pojistný čep
4 Vybrání (ovládání navijáku náhradního kola a

zvedáku)
5 Otvor pro pojistný čep
6 Upínací pouzdro k uchycení ruční kliky (naviják

náhradního kola)

Ruční páka se používá pro ovládání následujících
zařízení:
R zvedák
R klíč na kola
R naviják náhradního kola
R čerpadlo pro sklápění kabiny řidiče

# SestavSestavení rení ruční pákyuční páky:: vyrovnejte pojistný čep
3 a vyvrtaný otvor5 obou částí ruční páky
do jedné osy a spojte je.
Pojistný čep se zajistí3 v otvoru5.

# RRozebrozebrání rání ruční pákyuční páky:: stiskněte pojistný čep
3 a rozeberte ruční páku.

VVyjmutí podkládacího klínuyjmutí podkládacího klínu

V závislosti na provedení a výbavě vozidla může být
místo pro uložení podkládacích klínů odlišné.

# Pryžový napínací popruh natáhněte přes zaji-
šťovací třmen1.

# Zatlačte zajišťovací třmen1 ve směru šipky a
podržte jej.

# Vytáhněte podkládací klín2.
# Uvolněte zajišťovací třmen1.

Vložení podkládacího klínuVložení podkládacího klínu
# Zatlačte zajišťovací třmen1 ve směru šipky a

podržte jej.
# Vložte podkládací klín2 do držáku.
# Uvolněte zajišťovací třmen1.
# Pryžový napínací popruh natáhněte přes zaji-

šťovací třmen1 na podkládací klín2.

KKabina řidičeabina řidiče
Sklopení kSklopení kabinabiny řidičey řidiče

Před sklopením kPřed sklopením kabinabiny řidičey řidiče

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění při sklápění
kabiny řidiče

Kabina řidiče může prudce spadnout do kon-
cové polohy.
Osobám v oblasti sklápění kabiny řidiče hrozí
nebezpečí úrazu.
# Kabinu řidiče sklápějte pouze tehdy, když

se v oblasti sklápění nezdržují žádné
osoby.

# Při sklopené kabině řidiče se nezdržujte
pod oblastí kabiny řidiče.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu pohyblivými
částmi

Komponenty v motorovém prostoru mohou
běžet i po vypnutí vozidla nebo se náhle spu-
stit.
Před prováděním prací v motorovém prostoru
dodržujte následující pokyny:
# Vypněte vozidlo.
# Nikdy nesahejte do oblasti nebezpečí

pohyblivých součástí, např. do rozsahu
otáčení větráku.

# Sundejte si šperky a hodinky.
# Části oděvů a vlasu udržujte v dostatečné

vzdálenosti od pohyblivých součástí.
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Před sklápěním proveďte následující úkony:
# Z bezpečnostních důvodů udržujte prostor před

kabinou řidiče volný.
# Zatáhněte parkovací brzdu.
# Zařaďte u převodovky polohu neutrálu.
# U kabiny řidiče odpružené vzduchem nechte

motor běžet tak dlouho, až je vzduchotlaká
soustava zcela naplněná a kompresor se
vypne.

# Vypněte vozidlo.
# Když je vozidlo startováno po sklopení, vozidlo

zapněte, ale nestartujte ho.
# Vypněte přídavné topení (/ Strana 106).
# Vypněte chladicí box (/ Strana 98).

% Dodržujte samostatný návod k obsluze chladi-
cího boxu. Chladicí box znovu zapněte až
deset minut po zpětném sklopení kabiny
řidiče.

# Odstraňte z kabiny řidiče volné předměty.
# Zavřete vnitřní úložné boxy a vnější schránku

na nářadí (/ Strana 98).
# Zavřete dveře.

% Pokud musíte otevřít dveře sklopené kabiny,
otvírejte je opatrně a doprovoďte je pomalu až
k dorazu dveří.

# Zajistěte, aby byl vazební čep předního vleč-
ného zařízení zajištěn a vlečné zařízení bylo
zakryto (/ Strana 340).

# Zajistěte vozidlo proti rozjetí podkládacími
klíny.

Vozidla s ERA-GLONASS: pokud je systém při sklá-
pění kabiny řidiče aktivní, může dojít k automatic-
kému tísňovému volání.
Před sklápěním aktivujte servisní režim systému
ERA-GLONASS. Informace k aktivování servisního
režimu najdete v doplňku k návodu k obsluze pro
systém ERA-GLONASS“.

Sklápění kSklápění kabinabiny řidiče dopředu (mecy řidiče dopředu (mechanickhanicko-ho-hyd-yd-
rraulickaulické sklápěcí zařízení ké sklápěcí zařízení kabinabiny řidiče)y řidiče)

Čerpadlo pro sklápění kabiny řidiče vpravo (příklad)
1 Poloha pro jízdu
2 Poloha pro sklápění
3 Šestihran

Při sklopené kabině řidiče nestoupejte na motor.
# Řiďte se upozorněními před sklápěním kabiny

řidiče.
# Otevřete víko pro údržbu (/ Strana 296).
# Odklopte víko vpravo u vstupu směrem nahoru.
# Otočte páku ventilu na čerpadle pro sklápění

do polohy pro sklápění 2.
# Nasaďte ruční páku s klíčem na kola (palubní

nářadí) na šestihran3 na čerpadle pro sklá-
pění.

# Pohybujte ruční pákou u čerpadla pro sklápění
tak dlouho nahoru a dolů, až bude kabina řidiče
sklopena do přední koncové polohy.
Kabina řidiče se automaticky odjistí.

# Pokud ruční páka vykazuje velký odpor, zkon-
trolujte polohu pro sklápění 2 na páce ventilu
čerpadla pro sklápění.

# Pokud ruční páka nevykazuje žádný odpor,
nechte zkontrolovat sklápěcí hydrauliku v kvali-
kovaném servisu.
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Sklopení kSklopení kabinabiny řidiče zpět do polohy řidiče zpět do polohy pry pro jízduo jízdu
(mec(mechanickhanicko-ho-hydrydraulickaulické sklápěcí zařízení ké sklápěcí zařízení kabinyabiny
řidiče)řidiče)

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody a poranění
při nezajištěné kabině řidiče při jízdě

Při zpomalování vozidla může vzniknout
zejména následující nebezpečí:
R Kabina řidiče se může sklopit dopředu.
R Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem.
R Osoby v kabině řidiče mohou být vymrštěny

dopředu.
R Může dojít k nárazu do osob nebo před-

mětů v prostoru vyklápění a sklápění.

Před každou jízdou se ujistěte, že:
R Je kabina řidiče zamknuta.
R Je kabina řidiče zaaretovaná v poloze pro

jízdu a páka ventilu je v poloze pro jízdu.
R Po nastartování vozidla kontrolka zhasne.

# Otočte páku ventilu na čerpadle pro sklápění
do polohy pro jízdu 1.

# Nasaďte ruční páku s klíčem na kola na šesti-
hran3 na čerpadlo pro sklápění.

# Pohybujte ruční pákou na čerpadle pro sklá-
pění tak dlouho nahoru a dolů, až bude kabina
řidiče přiklopena zpět do zadní koncové polohy.
Západka se slyšitelně zajistí a kabina řidiče se
automaticky zablokuje.

# Zavřete víko pro údržbu.
# Odklopte víko vpravo u vstupu směrem dolů,

musí se slyšitelně zajistit.
# Zkontrolujte, zda po nastartování vozidla

zhasne kontrolka º ve sdruženém přístroji.
Jestliže kontrolka º nezhasne, postup zopa-
kujte a kabinu řidiče opětovně přiklopte.

Sklápění kSklápění kabinabiny řidiče dopředu (elektry řidiče dopředu (elektrohohydrydraulickéaulické
sklápěcí zařízení ksklápěcí zařízení kabinabiny řidiče)y řidiče)

# Řiďte se upozorněními před sklápěním kabiny
řidiče.

# Stiskněte tlačítko C.
Kontrolka tlačítka C se rozsvítí. Čerpadlo
pro odklápění kabiny řidiče je zapnuté.

1 Páka ventilu v poloze pro jízdu
2 Páka ventilu v poloze pro sklápění
3 Tlačítko

Při sklopené kabině řidiče nestoupejte na motor.
# Odklopte víko vpravo u vstupu směrem nahoru.
# Zkontrolujte směr otočení páky ventilu na

nálepce s pokyny na nástupu.
# Otočte páku ventilu na čerpadle pro sklápění

na kabině řidiče do polohy pro sklápění 2.
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# Držte tlačítko3 stisknuté tak dlouho, dokud
nebude kabina řidiče sklopena do přední kon-
cové polohy.
Když začne být hluk čerpadla hlasitější, je
kabina řidiče v přední koncové poloze.

Přiklopení kPřiklopení kabinabiny řidiče do polohy řidiče do polohy pry pro jízdu (elek-o jízdu (elek-
trtrohohydrydraulicaulický systký systém prém pro sklápění ko sklápění kabinabiny řidiče)y řidiče)

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody a poranění
při nezajištěné kabině řidiče při jízdě

Při zpomalování vozidla může vzniknout
zejména následující nebezpečí:
R Kabina řidiče se může sklopit dopředu.
R Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem.
R Osoby v kabině řidiče mohou být vymrštěny

dopředu.
R Může dojít k nárazu do osob nebo před-

mětů v prostoru vyklápění a sklápění.

Před každou jízdou se ujistěte, že:
R Je kabina řidiče zamknuta.
R Je kabina řidiče zaaretovaná v poloze pro

jízdu a páka ventilu je v poloze pro jízdu.
R Po nastartování vozidla kontrolka zhasne.

# Otočte páku ventilu na čerpadle pro sklápění
kabiny řidiče do polohy pro jízdu 1.

# Držte tlačítko3 tak dlouho stisknuté, dokud
nebude kabina řidiče přiklopena do zadní kon-
cové polohy.
Kabina řidiče se zablokuje automaticky.

# Odklopte víko vpravo u vstupu směrem dolů,
musí se slyšitelně zajistit.

# Stiskněte dolní část tlačítka C v kabině
řidiče.
Kontrolka tlačítka C zhasne.

# Zkontrolujte, zda po nastartování vozidla
zhasne kontrolka º ve sdruženém přístroji.
Jestliže kontrolka º nezhasne, postup zopa-
kujte a kabinu řidiče opětovně přiklopte.

PrProblémoblémy se sklápěním ky se sklápěním kabinabiny řidičey řidiče

MecMechanickhanicko-ho-hydrydraulickaulické sklápěcí zařízení ké sklápěcí zařízení kabinyabiny
řidičeřidiče

KKabinu řidiče nelze sklopit.abinu řidiče nelze sklopit.
Možné příčiny:
R Páka ventilu mechanicko-hydraulického čerpa-

dla pro sklápění kabiny řidiče je nastavena do
„Polohy pro jízdu“.
R Sklápěcí hydraulika netěsní nebo má poruchu.

# Nastavte páku ventilu mechanicko-
hydraulického čerpadla pro sklápění kabiny
řidiče do „polohy pro sklápění“
(/ Strana 313).

# Nechte sklápěcí hydrauliku opravit v kvali ko-
vaném servisu.

ElektrElektrohohydrydraulickaulické sklápěcí zařízení ké sklápěcí zařízení kabinabiny řidičey řidiče

KKabinu řidiče nelze sklopit.abinu řidiče nelze sklopit.
Možné příčiny:
R Sklápěcí zařízení kabiny řidiče není zapnuté.
R Pojistka čerpadla pro sklápění kabiny řidiče je

vadná.
R Sklápěcí hydraulika netěsní nebo má poruchu.

# Stiskněte tlačítko C (/ Strana 313). Kon-
trolka v tlačítku C se rozsvítí.

# Vyměňte pojistku pro čerpadlo pro sklápění
kabiny řidiče v modulu A1 na hlavní pojistkové
skříňce (/ Strana 329).

# Nechte sklápěcí hydrauliku opravit v kvali ko-
vaném servisu.

MotMotoror
SSttartovartování nebo vypínání vání nebo vypínání vozidla při sklopenéozidla při sklopené
kkabině řidičeabině řidiče

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu pohyblivými
částmi

Komponenty v motorovém prostoru mohou
běžet i po vypnutí vozidla nebo se náhle spu-
stit.
Před prováděním prací v motorovém prostoru
dodržujte následující pokyny:
# Vypněte vozidlo.
# Nikdy nesahejte do oblasti nebezpečí

pohyblivých součástí, např. do rozsahu
otáčení větráku.
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# Sundejte si šperky a hodinky.
# Části oděvů a vlasu udržujte v dostatečné

vzdálenosti od pohyblivých součástí.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí popálení horkými
součástmi v motorovém prostoru

Některé součásti v motorovém prostoru mohou
být velmi horké.
Nechte motor vychladnout a sahejte pouze na
součásti, popsané v dalším textu.

Při pracích na veřejných komunikacích sledujte
dopravní situaci a odpovídajícím způsobem zaji-
stěte stanoviště vozidla.

# Sklopte kabinu řidiče dopředu
(/ Strana 313).

SSttartovartování vání vozidlaozidla
# Stiskněte tlačítko pro externí startování/vypí-

nání motoru1, až vozidlo nastartuje.

SSttartovartování vání vozidla a zvýšení otozidla a zvýšení otáčekáček
# Stiskněte tlačítko pro externí startování/vypí-

nání motoru1, až po nastartování vozidla a
do dosažení požadovaných otáček motoru.
Po cca třech sekundách se zvýší otáčky
motoru. Po uvolnění tlačítka pro externí starto-
vání/vypínání motoru1 poběží motor s
aktuálně nastavenými otáčkami motoru.

Otáčky motoru můžete zvýšit až do deregulačních
otáček.

VVypnutí vypnutí vozidlaozidla
# Znovu stiskněte tlačítko pro externí startování/

vypínání motoru1.
# Sklopte kabinu řidiče zpět do polohy pro jízdu.

VVypuštění vypuštění vody z palivovody z palivové soustaé soustavy a odvzdušněnívy a odvzdušnění

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí výbuchu kvůli
výbušné směsi plynu

Při nabíjení a při startování z cizího zdroje
může vzniknout výbušná směs plynů akumulá-
toru.
# Zamezte otevřenému ohni, rozsvícenému

světlu, jiskření a kouření.
# Zajistěte dostatečné větrání.
# Nenaklánějte se nad akumulátor.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození startéru v
důsledku příliš mnoha procesů startování

Pokud startér přetěžujete častými procesy
startování, může se poškodit.
# Neodvzdušňujte palivovou soustavu opa-

kovanými procesy startování.

Odvzdušnění palivovOdvzdušnění palivové soustaé soustavy bez palivovvy bez palivovéhoého
před ltrupřed ltru (OM 460)(OM 460)
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Nastartujte vozidlo.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Sklopte kabinu řidiče dopředu

(/ Strana 313).
# Odšroubujte uzávěr palivové nádrže.

# Odšroubujte uzávěry1.
# Posuňte víko3 stranou a sejměte kryt2.
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Po vytvoření tlaku paliva u hlavního ltru pomocí
ručního čerpadla1 musí být vozidlo nastartováno
do cca pěti sekund. Jinak dojde k poklesu tlaku
paliva a postup bude muset být opakován.
# Opakovaně stiskněte ruční čerpadlo1 u řídicí

jednotky2 (cca 100krát) až do slyšitelného
otevření přepouštěcího ventilu.

# Stiskněte tlačítko pro externí startování/vypí-
nání motoru (/ Strana 316) do cca pěti
sekund a nastartujte vozidlo.

# Když vozidlo naskočí: nechte motor běžet při
zvýšených otáčkách motoru.

# Když vozidlo nenaskočí: opakujte postup.
# Namontujte kryt.
# Sklopte kabinu řidiče zpět do polohy pro jízdu

(/ Strana 313).
# Utáhněte uzávěr palivové nádrže.

Odvzdušnění palivovOdvzdušnění palivové soustaé soustavy bez palivovvy bez palivovéhoého
před ltrupřed ltru (OM 470/471/473)(OM 470/471/473)
# Zabrzděte parkovací brzdu.
# Nastartujte vozidlo.
# Zařaďte převodovku do polohy neutrálu.
# Sklopte kabinu řidiče dopředu

(/ Strana 313).
# Odšroubujte uzávěr palivové nádrže.

# Vyšroubujte šrouby1.
# Sejměte kryt2.

Po vytvoření tlaku paliva u hlavního ltru pomocí
ručního čerpadla3 musí být vozidlo nastartováno
do cca pěti sekund. Jinak dojde k poklesu tlaku
paliva a postup bude muset být opakován.
# Zatlačte na držadlo ručního čerpadla3 u

hlavního ltru, až ucítíte výrazný odpor.
# Stiskněte tlačítko pro externí startování/vypí-

nání motoru (/ Strana 316) do cca pěti
sekund a nastartujte vozidlo.

# Když vozidlo naskočí: nechte motor běžet při
zvýšených otáčkách motoru.

# Když vozidlo nenaskočí: opakujte postup.
# Namontujte kryt2.
# Sklopte kabinu řidiče zpět do polohy pro jízdu

(/ Strana 313).
# Utáhněte uzávěr palivové nádrže.

Odvzdušnění palivovOdvzdušnění palivové soustaé soustavy bez palivovvy bez palivovéhoého
před ltrupřed ltru (OM 936)(OM 936)
# Nastartujte vozidlo, ale nestlačujte přitom

pedál akcelerace.

% Proces startování se po cca 60 sekundách
automaticky přeruší.

# Pokud vozidlo nastartuje, pedál akcelerace
několikrát sešlápněte.
Palivová soustava se kompletně odvzdušní.

# Když vozidlo nenaskočí, opakujte postup.

Odvzdušnění palivovOdvzdušnění palivové soustaé soustavy s palivovy s palivovýmvým před l-před l-
trtremem

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Znečistění
životního prostředí při neekologické likvi-
daci

# Směs paliva a vody ekologicky zlikvidujte.
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Palivový před ltr (příklad)

VVypuštění vypuštění vody palivovody palivovéhoého před ltrupřed ltru (pomocí r(pomocí ruč-uč-
ního černího čerpadla)padla)
Pokud se v kontrolním okénku4 objeví voda,
před odvzdušněním vypusťte vodu z palivového
před ltru2.
Provádějte pravidelné vypouštění vody palivového
před ltru2.
# Postavte sběrnou nádobu pod výpustný šroub
3.

# Povolte výpustný šroub3.
# Stiskněte ruční čerpadlo1 a zachyťte směs

paliva a vody.
# Utáhněte výpustný šroub3.

Odvzdušnění palivovOdvzdušnění palivovéhoého před ltrupřed ltru (pomocí r(pomocí ručníhoučního
čerčerpadla)padla)
# Odšroubujte uzávěr palivové nádrže.
# Umístěte sběrnou nádrž pod palivový před ltr
2.

# Povolte odvzdušňovací šroub5.
# Opakovaně stiskněte ruční čerpadlo1, dokud

nebude u odvzdušňovacího šroubu5 vytékat
palivo bez bublin.

# Utáhněte odvzdušňovací šroub5.

% Pokud v palivové nádrži nebylo žádné palivo,
znovu stiskněte ruční čerpadlo1, až ucítíte
výrazný odpor.
U vozidel s motorem OM 460/470/471/473
navíc proveďte odvzdušnění pomocí ručního
čerpadla u hlavního ltru.

# Utáhněte uzávěr palivové nádrže.
# Nastartujte vozidlo, ale nestlačujte přitom

pedál akcelerace.

% Proces startování se automaticky přeruší u
následujících vozidel:
R vozidla s motorem OM 936 po cca

60 sekundách
R vozidla s motory OM 470/471/473 po

cca 40 sekundách
# U vozidel s motorem OM 460 musí být proces

startování po 20 sekundách přerušen a pří-
padně po cca jedné minutě opakován. Po třech
procesech startování dodržujte cca tříminuto-
vou přestávku.

# Pokud vozidlo nastartuje, pedál akcelerace
několikrát sešlápněte.
Palivová soustava se kompletně odvzdušní.

# Vozidla s OM 936: když vozidlo nenaskočí, opa-
kujte postup.

VVypuštění vypuštění vody palivovody palivovéhoého ltrultru s odlučovs odlučovačemačem
vvody v motody v motororu (OM 470/471/473)u (OM 470/471/473)

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru a výbuchu
způsobeného palivem

Paliva jsou snadno vznětlivá.
# Bezpodmínečně se vyhýbejte ohni, ote-

vřenému zdroji světla, kouření a jiskření.
# Před pracemi na palivové soustavě

vypněte vozidlo a nezávislé topení.
# Vždy používejte ochranné rukavice.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru vlivem
opožděného odvodnění palivového ltru

Příliš vysoký podíl vody v palivu může způsobit
poškození motoru.
# Když je odlučovač vody plný, na sdruže-

ném přístroji se zobrazuje příslušné hlá-
šení na displeji, neprodleně vypusťte
vodu z palivového ltru.

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Znečistění
životního prostředí při neekologické likvi-
daci

# Směs paliva a vody ekologicky zlikvidujte.
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% Tuto údržbu nechte provádět kvali kovaným
servisem.

# Zastavte vozidlo bezpečně s ohledem na
dopravní situaci a zajistěte jej proti rozjetí.

# Vypněte přídavné topení.
# Vypněte vozidlo.
# Sklopte kabinu řidiče dopředu

(/ Strana 313).
# Odšroubujte uzávěr palivové nádrže.
# Pod výpustný šroub1 umístěte vhodnou sběr-

nou nádrž.
# Otočte výpustným šroubem1 natolik, až

bude vytékat směs paliva a vody.
# Vypusťte směs paliva a vody, dokud nebude

odtékat čisté palivo (cca 0,5 l).
# Utáhněte výpustný šroub1.
# Před nastartováním vozidla odvzdušněte palivo-

vou soustavu.
# Utáhněte uzávěr palivové nádrže.
# Zachycenou směs paliva a vody zlikvidujte v

souladu s předpisy o ochraně životního pro-
středí, např. v kvali kovaném servisu.

AretAretace vzducace vzduchovhového rého regulačního systegulačního systémuému

Vzduchový regulační systém reguluje přívod vzdu-
chu ke chladiči motoru. Při otevřených lamelách
proudí velké množství vzduchu chladičem motoru a
chladicí kapalina je maximálně ochlazována. Při
uzavřených lamelách proudí menší množství vzdu-
chu chladičem motoru a chladicí kapalina se
rychleji zahřívá.
Při poruše vzduchového regulačního systému, jejíž
příčinou nejsou žádná cizí tělesa/znečistění,
musíte provést manuální otevření a aretaci vzdu-

chového regulačního systému. Otevřete horní a
spodní vzduchový regulační systém a proveďte
jejich aretaci, než budete pokračovat v jízdě.
Nechte vzduchový regulační systém co nejrychleji
opravit v kvali kovaném odborném servisu.
HorHorní vzducní vzduchohový rvý regulační systegulační systémém

Horní vzduchový regulační systém (příklad vozidla
Actros)
1 Nástupní schůdek
1 Odjištěno
2 Zajištěno

# OteOtevření a aretvření a aretace:ace: zastavte vozidlo a
zabrzděte parkovací brzdu.

# Vypněte vozidlo.
# Sklopte nástupní schůdek1 vedle levého svě-

tlometu dolů.
# Pro otevření lamel horního vzduchového regu-

lačního systému opatrně sklopte některou ze
středních lamel dolů.

# Otočte aretaci horního vzduchového regulač-
ního systému doprava do polohy 2.

Spodní vzducSpodní vzduchohový rvý regulační systegulační systémém
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# OteOtevření a aretvření a aretace:ace: pro otevření lamel2
spodního vzduchového regulačního systému
opatrně vyklopte některou ze středních lamel
nahoru.

# Otočte blokovací šroub3 klíčem Torx (palubní
nářadí) o cca Õ otáčky. Aretační páka se
vyšroubuje a aretuje spodní vzduchový regu-
lační systém.

% Blokovací šroub musí být na obou stranách
spodního vzduchového regulačního systému
otočen o Õ otáčky.

OdsOdstrtranění pranění problémů se stoblémů se startovartovánímáním

VVozidlo při nízkýcozidlo při nízkých vh venkoenkovnícvních th teploteplotácách nenasth nenastar-ar-
tuje.tuje.
Možná příčina:
R Tekutost motorové na y je v důsledku vylučo-

vání parafínu nedostatečná.

# Zahřejte celou palivovou soustavu, např. odsta-
vením vozidla ve vytápěné hale.

# Pokud problém přetrvává, nechte příčinu
odstranit v kvali kovaném servisu.

VVozidlo nestozidlo nestarartuje.tuje.
Možné příčiny:
R Zvedací čelo je zapnuté. Ve sdruženém přístroji

se objeví šedé hlášení na displeji se symbolem
s a Blokování spouštěče aktivní.
R Elektronika motoru má poruchu.
R Vozidlo bylo odstaveno se zařazeným převodo-

vým stupněm, např. při vyčerpaném zásobním
tlaku v okruhu převodovky/spojky kvůli akti-
vaci odpojovače akumulátoru. Při zařazeném
převodovém stupni dojde k zabránění nastarto-
vání vozidla z bezpečnostních důvodů.

# Vypněte zvedací čelo, viz samostatný návod k
obsluze.

# Před dalším pokusem o nastartování vypněte
vozidlo.

# Naplňte vzduchotlaké zařízení z externího
zdroje stlačeného vzduchu.
Řízení převodovky může spojku opět otevřít a
přepnout převodovku do polohy neutrálu.

# Opakujte pokus o nastartování.

ZávZávada pneumatikyada pneumatiky
PřípravPříprava na výměnu ka na výměnu kolaola

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění nespráv-
ným nasazením zvedáku vozidla

Pokud zvedák nenasadíte správně do přísluš-
ného vybrání, může vozidlo ze zvedáku spad-
nout.
# Zvedák nasaďte pouze do předepsaných

vybrání pro zvedák na vozidle. Základna
zvedáku se musí nacházet kolmo pod
vybráním pod zvedák na vozidle.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu při převrácení
vozidla

Jestliže vozidlo nadzvednete na stoupající nebo
svažující se silnici, může se zvedák převrátit.
# Kola nikdy nevyměňujte ve svahu nebo

stoupání.
# Kontaktujte kvali kovaný servis.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění při převrá-
cení zvedáku

Při odstavení vozidla se vzduchovým odpruže-
ním může zůstat vzduchové odpružení aktivo-
váno ještě jednu hodinu, přestože je vozidlo
vypnuto. Pokud následně zvedáte vozidlo zve-
dákem, vzduchové odpružení se pokusí o
vyrovnání světlé výšky vozidla.
Zvedák se může převrátit.
# Před zvedáním vozidla stiskněte tlačítko

servisu na dálkovém ovládání vzducho-
vého odpružení.
Díky tomu dojde k zamezení automatické
dodatečné regulace světlé výšky vozidla
a manuálnímu zvednutí nebo snížení.
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& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při použití
podložky při výměně kola

Pokud při dvojité montáži pneumatik při
výměně vnějšího kola použijete podložku při
jízdě s vnitřním kolem, je vnitřní kolo pod zatí-
žením. Kolo nelze správně přitlačit na dosedací
plochu a utáhnout.
Kolo byste mohli během jízdy ztratit.
# Při výměně kola vždy používejte zvedák.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při ztrátě
kola

Při potření matic kol‑ nebo závitů čepů kol
nebo kulových pružných podložek olejem,
tukem nebo při jejich poškození může dojít k
povolením matic kol.
# Nikdy nepotírejte závity nebo kulové pru-

žné podložky olejem ani tukem.
# Při poškozeném závitu nebo kulové pru-

žné podložce ihned informujte kvali ko-
vaný odborný servis.

# Nechte vyměnit poškozené matice kol,
čepy kol nebo kulové pružné podložky.

# Nepokračujte v jízdě.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí úrazu při povolování
kola

Když povolujete kolo, které je na šroubech kola
usazeno s pnutím, může dojít k jeho odskočení
nebo překlopení.
# Tři poslední matice kola odšroubujte, až

když máte jistotu, že kolo je na šroubech
kola usazeno bez pnutí.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození podvozku v
důsledku nesprávně provedeného zvednutí
vozidla

Vozidla vybavená nakládacím jeřábem nebo
zvedacím čelem nezvedejte pomocí
hydraulického podpěrného zařízení.
Jinak by mohlo dojít k poškození podvozku.
# Ke zvednutí vozidla použijte zvedák.

Při výměně kola u vozidla dodržujte následující
pokyny:
R Používejte pouze matice kol, schválené pro

vozidlo.
R Matice kol pro ocelová kola a kola z lehkých sli-

tin jsou odlišné.
R Matice kol pro kola z lehkých slitin u přední a

zadní nápravy jsou odlišné.
R Kola se snímačem tlaku vzduchu v pneumati-

kách jsou opatřena červeným kroužkem.

Při zvedání vozidla dodržujte následující pokyny:
R Dbejte na to, aby nedošlo k překročení maxi-

mální nosnosti zvedáku. Maximální nosnost
zvedáku je uvedena na nálepce zvedáku.
R Zvedák je určen pouze ke krátkodobému zved-

nutí vozidla, např. při výměně kola. Není
vhodný ke zvedání vozidla za účelem provedení
prací pod vozidlem.
R Nasazujte zvedák pouze v příslušném uchycení

u vozidla. Před zvedáním zkontrolujte správné
usazení zvedáku v uchycení.
R Upevnění se může u vozidel s nástavbou lišit.

Řiďte se návodem k obsluze výrobce nástavby.
R Zajistěte vozidlo před zvednutím proti rozjetí,

např. parkovací brzdou a/nebo podkládacími
klíny. U zvednutého vozidla neuvolňujte parko-
vací brzdu.
R Plocha, na které zvedák stojí, musí být pevná a

rovná. Na nepevném podkladu musíte použít
podložku pod zvedák.
R Dbejte na to, aby vzdálenost mezi spodní stra-

nou kola a zemí nepřekročila 30 mm. Jinak se
může vozidlo sesmeknout ze zvedáku nebo
převrátit.
R Neměňte kola v klesání ani ve stoupání. Jinak

se může vozidlo sesmeknout ze zvedáku.
R Nenechávejte ruce a nohy pod zvednutým vozi-

dlem.
R Nelehejte si pod zvednuté vozidlo.
R Dbejte na to, aby se při zvedání nenacházely ve

vozidle žádné osoby.
R Vozidlo nestartujte ve zvednutém stavu a

vyhněte se jiným otřesům. Jinak se může vozi-
dlo sesmeknout ze zvedáku.

# Vozidlo odstavte ve vodorovné poloze na pev-
ném podkladu.

# Zatáhněte parkovací brzdu.

322322 Pomoc při poruše



# Zajistěte vozidlo proti rozjetí podkládacími
klíny.

% Informace o tlaku vzduchu v pneumatikách
naleznete v kapitole „Kola a pneumatiky“
(/ Strana 348).

NNáhráhradní kadní koloolo
Kola následujících rozměrů vždy upevňujte na
držák náhradního kola s distančními vložkami:
R 355/50 R 22,5
R 365/50 R 22,5
R 375/50 R 22,5
R 385/55 R 22,5
R 385/65 R 22,5

Jinak by se mohlo kolo nebo držák náhradního kola
poškodit.

Distanční držák (z palubního nářadí)

Než bude kolo upevněno na držáku náhradního
kola:
# Veďte upevňovací desku se třemi upevňovacími

šrouby skrze střed ráfku.
# Z druhé strany kola našroubujte tři distanční

držáky z palubního nářadí na upevňovací
šrouby.

Držák náhradního kola na rámu (příklad)

DemontDemontáž náhráž náhradního kadního kolaola
# V případě potřeby demontujte boční obložení

nebo boční ochranu proti podjetí.
# Smontujte ruční kliku a zvedací páku (z palub-

ního nářadí) (/ Strana 312).
# Zasuňte zvedací páku společně s ruční klikou

na naviják náhradního kola1. Dbejte na to,
aby upínací pouzdro na navijáku náhradního
kola1 dosáhlo do drážek na zvedací páce.

# Otáčejte naviják náhradního kola1, dokud
nebude lano2 napnuté.

# Vyšroubujte matice3 z upevňovacích šroubů.
# Spusťte náhradní kolo pomocí navijáku náhrad-

ního kola1 a zcela odviňte lano2.
# Náhradní kolo vytáhněte ze strany nebo smě-

rem dozadu.
# Vyjměte upevňovací desku se třemi upevňova-

cími šrouby středem ráfku.

Pravidelně ošetřujte matice3 odstraňovačem
koroze a odstraňujte korozi a nečistoty.

Výměna kVýměna kolaola

NNasazení zvasazení zvedákuedáku
# DefDefekt pneumatiky vekt pneumatiky vlevlevo:o: natočte volant doleva

až na doraz.
nebo
# DefDefekt pneumatiky vpravekt pneumatiky vpravo:o: natočte volant

doprava až na doraz.

Přední nápravPřední náprava s odpra s odpružením oceloužením ocelovými prvými pružinamiužinami

# Nasaďte zvedák pod vybráním pro zvedák pod
podložku pružiny přímo před přední nápravou.
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Přední nápravPřední náprava se vzduca se vzduchohovým odprvým odpruženímužením

# Nasaďte zvedák pod vybráním pro zvedák na
nosníku měchu vzduchového odpružení přímo
před přední nápravou.

Přední nápravPřední náprava u pohonu všeca u pohonu všech kh kolol

# Nasaďte zvedák pod vybráním pro zvedák pod
přední nápravou.

Zadní nápravZadní náprava s odpra s odpružením oceloužením ocelovými prvými pružinamiužinami

# Nasaďte zvedák pod vybráním pro zvedák na
rouře nápravy.

Zadní nápravZadní náprava se vzduca se vzduchohovým odprvým odpruženímužením

# Nasaďte zvedák pod vybráním pro zvedák na
nosníku měchu vzduchového odpružení.

Předsazená nápravPředsazená náprava se vzduca se vzduchohovým odprvým odpruženímužením

# Nasaďte zvedák pod rouru nápravy mezi upev-
ňovací třmeny.
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Vlečená nápravVlečená náprava se vzduca se vzduchohovým odprvým odpruženímužením

# Nasaďte zvedák pod vybráním pro zvedák na
nosníku měchu vzduchového odpružení.

Řízená vŘízená vlečená nápravalečená náprava

# Nasaďte zvedák tak, aby opěrná plocha zve-
dáku dosedala uprostřed pod nosníkem
nápravy.

DemontDemontáž káž kolaola

1 Povolení
2 Utažení

# Povolte krytky matic kola pomocí klíče na kola
1 a sejměte je.

# Odšroubujte matice kola, kterými je upevněn
kryt matic kola1.

# Sejměte kryt matic kola1.
# Odšroubujte ostatní matice kola.
# Sejměte kolo.
# Vozidla s dvoumontáží pneumatik 14.00 R 20:

odšroubujte matice vnitřního kola u připojovací
příruby a sejměte připojovací přírubu.

# Vozidla s dvoumontáží pneumatik 14.00 R 20:
sejměte vnitřní kolo.

MontMontáž káž kolaola

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození matic nebo
šroubů kola v důsledku použití rázového
šroubováku

Pokud k dotažení matic nebo šroubů kola pou-
žijete rázový šroubovák, můžete je poškodit.
# Matice nebo šrouby kola nedotahujte

rázovým šroubovákem.

Matice kola
1 Pro jednoduchou montáž pneumatik s koly z

lehkých slitin
2 Pro dvoumontáž pneumatik s koly z lehkých

slitin
3 Označení matic kol pro kola z lehkých slitin
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4 S přítlačným talířem (středové centrování) pro
ocelová kola

5 S kulovou pružnou podložkou pro ocelová kola

Před montPřed montážíáží
# Odstraňte rez a nečistoty z dosedacích ploch

náboje kola, diskového kola a matic kola.
# Lehce potřete třecí plochy mezi přítlačným talí-

řem a maticemi kola olejem.

MontMontáž ocelováž ocelového kého kolaola
# U jednoduché montáže pneumatik: nasaďte

kolo a našroubujte dvě až tři matice kola.
# U jednoduché montáže pneumatik: našrou-

bujte zbývající matice kola s krytem matic kola.
# U dvoumontáže pneumatik: nasaďte obě kola a

našroubujte všechny matice kola.
# Utáhněte matice kola křížem, přitom dodržujte

utahovací moment (/ Strana 367).
# Namontujte krytky matic kola, přitom dodržujte

utahovací moment (/ Strana 367).
# Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách

(/ Strana 348).
# Matice kola dotáhněte po ujetí 50 km.

Montážní pouzdro pro dvoumontáž pneumatik
(vozidla s koly z lehkých slitin)

MontMontáž káž kola z lehkýcola z lehkých slitinh slitin
# U jednoduché montáže pneumatik: nasaďte

kolo a našroubujte dvě až tři matice kola.
# U jednoduché montáže pneumatik: našrou-

bujte zbývající matice kola s krytem matic kola.
# U dvoumontáže pneumatik: před nasazením

vnitřního kola nasaďte montážní pouzdro (z
palubního nářadí) na čep kola.

# U dvoumontáže pneumatik: nasaďte obě kola
a našroubujte dvě až tři matice kola.

# U dvoumontáže pneumatik: sejměte montážní
pouzdro.

# U dvoumontáže pneumatik: našroubujte zbýva-
jící matice kola.

# Utáhněte matice kola křížem, přitom dodržujte
utahovací moment (/ Strana 367).

# Namontujte krytky matic kola, přitom dodržujte
utahovací moment (/ Strana 367).

# Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách
(/ Strana 348).

# Matice kola dotáhněte po ujetí 50 km.

MontMontáž dváž dvoumontoumontáže pneumatik 14.00 R 20áže pneumatik 14.00 R 20
# Před nasazením vnitřního kola zkontrolujte

správné usazení všech kulových pružných pod-
ložek na čepech kola. Zaoblení kulových pru-
žných podložek musí ukazovat směrem ven.

# Nasaďte vnitřní kolo.
# Zkontrolujte vystředění kola. Čepy kola musí

být vystředěny vůči otvorům diskových kol.
# Nasaďte připojovací přírubu a našroubujte dvě

až tři matice kola s kulovými pružnými podlož-
kami.

# Zkontrolujte vystředění příruby. Čepy kola musí
být vystředěny vůči otvorům u připojovací pří-
ruby.

# Našroubujte zbývající matice kola s kulovými
pružnými podložkami.

# Utáhněte matice kola křížem, přitom dodržujte
utahovací moment (/ Strana 367).

# Nasaďte vnější kolo a našroubujte dvě až tři
matice kola s kulovými pružnými podložkami.

# Zkontrolujte vystředění kola. Čepy kola musí
být vystředěny vůči otvorům diskových kol.

# Našroubujte zbývající matice kola s kulovými
pružnými podložkami.

# Utáhněte matice kola křížem, přitom dodržujte
utahovací moment (/ Strana 367).

# Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách
(/ Strana 348).

# Matice vnitřního kola dotáhněte po ujetí
50 km, matice vnějšího kola dotáhněte po ujetí
dalších 50 km.

DotDotažení matic kažení matic kolaola

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli
nesprávnému utahovacímu momentu

Když neutáhnete šrouby nebo matice kol
předepsaným utahovacím momentem, mohou
se kola uvolnit.
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# Ujistěte se, že jsou šrouby nebo matice
kola utaženy předepsaným utahovacím
momentem.

# V případě potřeby informujte kvali ko-
vaný servis a nepohybujte vozidlem.

# Dodržujte instrukce a bezpečnostní pokyny
uvedené v části „Výměna kola při defektu
pneumatiky “(/ Strana 321).

# Dodržujte utahovací momenty matic kola
(/ Strana 367).

# Nechte všechna kola dotáhnout po ujetí
50 km.

# Při použití nových nebo nově lakovaných kol
nechte utahovací moment matic kola zkontro-
lovat po ujetí cca 1000 km až 5000 km.

# Dotáhněte matice kola křížem.

U kol z lehké slitiny nelícují utažené matice kola s
čepy kola.

Sejmutí a nasazení kSejmutí a nasazení kola Trola Trilexilex®®

Sejmutí kSejmutí kola Trola Trilexilex®®

# Odšroubujte matice kola, kterými je upevněn
kryt matic kola1.

# Sejměte kryt matic kola1.
# Odšroubujte ostatní matice kola.
# Sejměte kolo.

NNasazení kasazení kola Trola Trilexilex®®

Než nasadíte kolo, očistěte dosedací plochy násle-
dujících dílů od koroze a znečistění:
R náboj kola
R diskové kolo
R matice kola

# Nasaďte kolo.
# Našroubujte dvě protilehlé matice kola.
# Našroubujte ostatní matice kola s krytem

matic kola1.
# Utáhněte matice kola ve směru hodinových

ručiček v několika stupních, přitom dodržujte
utahovací moment (/ Strana 367).

# Dotáhněte matice kola po 10 km a znovu po
dalších 50 km.

Sejmutí a nasazení rSejmutí a nasazení ráfkáfku Tru Trilexilex®® s pneumatiks pneumatikouou

Sejmutí rSejmutí ráfkáfku Tru Trilexilex®® s pneumatiks pneumatikouou

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí zranění upínacími
deskami pod pnutím

Upínací desky na ráfcích Trilex® jsou pod vyso-
kým pnutím.
Když zcela odšroubujete matice, mohou se upí-
nací desky prudce uvolnit z ráfku.
# Když už není žádná upínací deska pod

pnutím, odšroubujte matice upínacích
desek.

# Odšroubujte matice kola, kterými je upevněn
kryt matic kola1.

# Sejměte kryt matic kola1.
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Jednoduchá montáž pneumatik (příklad)

Dvoumontáž pneumatik (příklad)

# Povolte matice2 upínacích desek3.
# Montážní páku (z palubního nářadí) nasaďte na

vybrání4 a trhnutím povolte upínací desky
3.

# Když jsou všechny upínací desky povolené,
odšroubujte matice2 upínacích desek3.

# Sejměte upínací desky3.
# Sejměte ráfek Trilex® s pneumatikou.

NNasazení rasazení ráfkáfku Tru Trilexilex®® s pneumatiks pneumatikouou

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru a zranění
prodřenými ventilky pneumatik

Ventilky pneumatik doléhající na hvězdici kola
se mohou prodřít a způsobit pokles tlaku vzdu-
chu v pneumatice.
Tím hrozí

R poškození nebo zničení pneumatiky
R přehřátí pneumatiky až po její samovzní-

cení
R negativní ovlivnění bezpečnosti provozu

# Ventilek pneumatiky nebo prodlužovací
díl ventilku veďte středem skrz vybrání
pro ventil.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození kola v důsledku
nevyvážení

Když jsou matice upínacích desek utahovány
křížem, napne se ráfek a kolo je pak nevyvá-
žené.
# Matice utahujte ve směru otáčení hodi-

nových ručiček.
# Matice utáhněte v několika stupních až

po předepsaný utahovací moment.

Než nasadíte kolo, očistěte dosedací plochy násle-
dujících dílů od koroze a znečistění:
R konce paprsků
R diskové kolo
R matice
R upínací desky

# U jednoduché montáže pneumatik: ráfek Tri-
lex® s pneumatikou nasaďte na hvězdici kola.

# U dvoumontáže pneumatik: vnitřní ráfek Trilex®
s pneumatikou nasaďte na hvězdici kola.

# U dvoumontáže pneumatik: distanční kroužek
nasaďte tak, aby ventilek vnitřního ráfku Trilex®
lícoval s vybráním.

# U dvoumontáže pneumatik: vnější ráfek Trilex®
s pneumatikou nasaďte tak, aby se ventilek
nacházel proti ventilku vnitřního ráfku Trilex®.

# Upínací desky3 nasaďte na čepy.
# Matice2 lehce utáhněte a dbejte na to, aby

diskové kolo nebylo pod pnutím.
# Matice2 upínacích desek3 utáhněte v

několika stupních ve směru hodinových ruči-
ček, přitom dodržujte utahovací moment
(/ Strana 367).

# U jednoduché montáže pneumatik: kryt matice
kola1 našroubujte s příslušnými maticemi
kola na kolo.

# U jednoduché montáže pneumatik: utáhněte
matice kola v několika stupních ve směru hodi-
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nových ručiček, přitom dodržujte utahovací
moment (/ Strana 367).

# Matice kola a matice2 upínacích desek3
dotáhněte po 10 km a také po dalších 100 km.

ElektrElektrickické pojisé pojistkytky
DemontDemontáž kráž krytu hlaytu hlavní pojisvní pojistkovtkové skříňkyé skříňky

UUpozorpozorněnínění

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody‑ a zranění
přetížením vedení

Při manipulaci s vadnými pojistkami, jejich pře-
mosťování nebo výměně za pojistku s vyšším
počtem ampérů může dojít k přetížení elektric-
kých vedení.
V důsledku toho může dojít k požáru.
# Vyměňujte vadné pojistky vždy za speci -

kované nové pojistky se správným
počtem ampérů.

Jednotlivé elektrické obvody jsou jištěny tavnými
pojistkami nebo automatickými jističi.
Nahrazujte propálené tavné pojistky nebo defektní
automatické jističe rovnocennými pojistkami s
pojistkovou kapacitou, doporučenou ve schématu
obsazení pojistek. Tavné pojistky se stejnou pojist-
kovou kapacitou mají shodnou barvu.
Další informace získáte v servisním středisku
Mercedes-Benz.
Schéma obsazení pojistek je na vnitřní straně krytu
hlavní pojistkové skříňky.
Při opětovném propálení nově nasazené pojistky
nechte příčinu zjistit a odstranit v kvali kovaném
servisu.
# Když vypadne elektrický obvod, vypnou se spo-

třebiče i vozidlo.

Sejmutí krSejmutí krytu hlaytu hlavní pojisvní pojistkovtkové skříňkyé skříňky

# Otevřete uzávěry2 a sejměte kryt1.

Sejmutí řídicí jednoSejmutí řídicí jednotky z hlatky z hlavní pojisvní pojistkovtkové skříňkyé skříňky
Abyste se dostali k hlavní pojistkové skříňce, musí
se nejprve odšroubovat řídicí jednotka ASAM a
odklopit na stranu.

# Odšroubujte šroub1.
# Vysaďte řídicí jednotku ze závěsů2 a sklopte

ji do strany.
Nyní je hlavní pojistková skříňka přístupná.

OteOtevření pojisvření pojistkovtkové skříňky v ké skříňky v kabině řidičeabině řidiče
Další pojistky se nacházejí v boční pojistkové
skříňce za kabinou řidiče.

# Vyšroubujte šrouby2 a sejměte kryt1.
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ScSchéma obsazení pojisthéma obsazení pojistekek

Hlavní pojistkový držák
1 Relé v modulu A32
2 Relé v modulu A31
3 Pojistky v modulu A3
4 Pojistky, relé a diody v modulu kabiny PDM

RRelé v modulu A32elé v modulu A32

ČíslČísl
oo

SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič

K1 z Vyhřívání čelního okna

K2 z Vyhřívání čelního okna

K3 \ Příprava pro přídavné světlo-
mety

K4 _ Odlehčovací relé uzávěrky
diferenciálu a rozdělovací
převodovky

K5 e
Å

Vysílačka se systémem ERA-
GLONASS

K6 Volná pozice

RRelé v modulu A31elé v modulu A31

ČíslČísl
oo

SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič

K1 \ Pracovní světlomety

K2 i Chlazení oleje rozdělovací
převodovky

K3 *
t

12V rádio, svorka 15R
TCC Touch se soundsysté-
mem

K4 k Žlutá poziční světla (střed
střechy)

K5 * 12V rádio, svorka 58

ČíslČísl
oo

SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič

TCC Touch se systémem
ERA-GLONASS

K6 F Hydraulický přídavný pohon
(HAD), řídicí jednotka,
svorka 15, odlehčovací relé

D Zvedací čelo

K7 F Ventilátor hydraulického pří-
davného pohonu (HAD)

D Zvedací čelo

K8 \ Příprava pro přídavné světlo-
mety

K9 Õ Lube Tronic 5Point

K10 Q Ostřikovače světlometů

PPojisojistky v modulu A3tky v modulu A3

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

F1 U Pracovní světlo-
mety (E23/X155/
X200)

10 A

F2 À Výstražný maják
(S6)

10 A

F3 L 24 V zásuvky
(X136, X168,
X199, X220)

15 A

F4 L 24 V zásuvky
(X136, X168,
X199, X220)

15 A

F5 V Zásuvka pro ruční
svítilnu (X149)

10 A

s Osvětlená hvězda
Mercedes (S44)

10 A

F6 e 24V vysílačka
(A68)

5 A

Příprava pro 12V
vysílačku (A68)

5 A

F7 z Vyhřívání čelního
okna, šířka kabiny
řidiče 2,3 m

25 A
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ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

Vyhřívání čelního
okna, šířka kabiny
řidiče 2,5 m

30 A

F8 E Příprava MEILLER 10 A

F9 F Hydraulický pří-
davný pohon
(HAD), řídicí jed-
notka (A83)

10 A

F10 F Ventilátor
hydraulického pří-
davného pohonu
(HAD) (M25)

15 A

F11 t 12 V TCC Touch
(A9)

15 A

* Příprava pro 12V
rádio (A9)

10 A

Ö 12V bezdrátové
připojení chytrého
telefonu (A155)

10 A

F12 Ø 12V multimediální
box (X246)

10 A

12V Android
Blackbox (A158)

10 A

F13 Ù
Ú

12V displej sdru-
ženého přístroje +
headunit (A153,
A154)

10 A

F14 Û 12V boční radar 10 A

Ü 12V ovládání elek-
trické nezávislé
klimatizace
(A147)

10 A

F15 ¨ Příprava pro ADR
Anglie (X193,
X194)

5 A

F16 i Chlazení oleje roz-
dělovací převo-
dovky (M24)

10 A

F17 z Vyhřívání čelního
okna, šířka kabiny
řidiče 2,3 m

25 A

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

Vyhřívání čelního
okna, šířka kabiny
řidiče 2,5 m

30 A

F18 M Elektrická sou-
stava externí
nástavby (S39,
S40)

20 A

â Zvedací náprava
návěsu (S87)

20 A

F19 ß Video přepínač
(A163)

10 A

F20 Q Ostřikovače svět-
lometů (M16,
M17)

15 A

F21 Volná pozice

F22 Volná pozice

F23 Volná pozice

PPojisojistky v modulu PDM ktky v modulu PDM kabinyabiny

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

F1 Ù Systém doda-
tečné úpravy výfu-
kových plynů

10 A

þ Odpojovač aku-
mulátoru (A33)

10 A

F2 8 7pólová (X103),
5pólová (X103a)
zásuvka přívěsu
ABS

10 A

D Zvedací čelo 10 A

F3 Neobsazeno

F4 Neobsazeno

F5 H Řízení převodovky
(TCM) - (A5)

10 A

â Řízení motoru
(A4), (OM460) –
(A4a)

10 A
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ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

F6 J Spojka retardéru s
hydraulickým pře-
nosem síly (A69)

10 A

$ Regulace jízdy
(A3)

10 A

F Hydraulicky ovlá-
daná náprava
(HAD)/adaptérový
box CAN

10 A

F7 ã Společná plat-
forma telematiky
(A150)

10 A

% Tachograf (P1) 10 A

D Sluneční roleta 10 A

F8 = Sdružený přístroj
(A1)

5 A

0 Elektronický výběr
mýtného (LSVA)

5 A

\ Zimní údržba 5 A

k Poziční světla 5 A

6 Airbag 5 A

! Brzdový systém
(A10b)

5 A

0 Systém výběru
mýtného Toll Col-
lect

5 A

÷ Řídicí a ovládací
jednotka topení
(A12)

5 A

E Rádiové ovládání
sklápěče Meiller
(A82)

5 A

Å Systém ERA-GLO-
NASS

5 A

F9 1 Osvětlení odklá-
dací schránky

10 A

k Osvětlení strop-
ních odkládacích
schránek

10 A

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

q Osvětlení lehátka 10 A

+ Vzdálený měnič
napětí T1 /
svorka 15R pro
12V relé rádia

10 A

o Chladicí box 10 A

F10 Neobsazeno

F11 B Vyhřívání palivo-
vého ltru motoru
(R17)

15 A

F12 Neobsazeno

F13 Ã Retardér (A11) 20 A

F14 Neobsazeno

F15 H Řízení převodovky
(TCM) - (A5)

15 A

F16 6 Výrobce nástaveb,
svorka 30

F17 C Výrobce nástaveb,
svorka D+

F18 Z Žaluzie chladiče
(A54)

10 A

ä Snímač čelního
radaru (A15a)

10 A

ä Snímač čelního
radaru (A15a)

10 A

ä Snímač čelního
radaru (A15a)

10 A

ä Snímač čelního
radaru (A15b)

10 A

F19 B Vyhřívání palivo-
vého ltru, rám
(R11)

15 A

F20 J Spojka retardéru s
hydraulickým pře-
nosem síly (A69)

20 A

F21 0 Příprava pro elek-
tronický výběr
mýtného (LSVA)

20 A
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ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

0 Příprava pro elek-
tronický výběr
mýtného (LSVA)
(přes SST)

20 A

å 15pólová zásuvka
přívěsu (X102)

20 A

å 13pólová
(15pólová)
zásuvka přívěsu
(X102a)

20 A

å 15pólová přídavná
zásuvka přívěsu
(X222)

20 A

å 13pólová
(15pólová) pří-
davná zásuvka pří-
věsu (X222a)

20 A

b Měnič napětí pří-
věsu

20 A

F22 K Elektronická jed-
notka pro přípravu
vzduchu (A18)

15 A

F23 T Čerpadlo pro sklá-
pění kabiny řidiče

5 A

\ Subwoofer (B94) 5 A

F24 + Měnič napětí (T3) 15 A

F25 + Měnič napětí (T2) 15 A

F26 æ Motor posuvného
střešního okna
(M12)

15 A

æ Motor posuvného
střešního okna
(M12)

20 A

, Přídavné topení,
adaptérový box
CAN

20 A

F27 L 12/24V zásuvky 15 A

F28 $ Regulace jízdy
CPC3 (A3), CPC5
(A3a)

20 A

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

F29 ! Brzdový systém
(EBS) – (A10b)

20 A

F30 0 Systém výběru
mýtného Toll Col-
lect

10 A

0 Příprava pro elek-
tronický výběr
mýtného (LSVA)

10 A

¨ Varovné zařízení
proti vloupání a
odcizení vozidla
(A6)

10 A

% Tachograf (P1) 10 A

F31 ã Společná plat-
forma telematiky
(A150), systém
řízení vozového
parku, BAT

10 A

¨ Kontrola tlaku v
pneumatikách,
BAT

10 A

á Rozhodovací jed-
notka videora-
daru, BAT

10 A

F32 É Displejové zrcátko
na straně řidiče
(A159)

5 A

% Rychloměr smart 5 A

Å Systém ERA-GLO-
NASS

5 A

F33 Neobsazeno

F34 . Diagnostický
konektor

10 A

F35 = Sdružený přístroj
(A1)

10 A

y Topení (A12b) /
topení (A12)

10 A

_ Zesilovací relé 10 A

F36 a Tlačítka na
volantu (A19)
nebo (A19a)

10 A
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ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

! Páka parkovací
brzdy (A157)

10 A

F37 Neobsazeno

F38 H Řízení převodovky
(TCM) - (A5)

15 A

F39 à Modul k detekci
signálu (A7),
napájení energií

20 A

F40 t Rádio/navigace
(A9)

15 A

F41 Neobsazeno

F42 " Modul dveří řidiče
(A16)

20 A

F43 # Modul dveří spolu-
jezdce (A17)

20 A

Neobsazeno

F44 ç Řídicí jednotka
elektrického
zabezpečení proti
neoprávněné jízdě
(A156)

5 A

F45 % Rychloměr smart 5 A

F46 @ Vyhřívání sedadla
řidiče

15 A

@ Vyhřívání sedadla
spolujezdce

15 A

F47 ? Zapalovač cigaret 5 A

è Zásuvka 15 A

F48 Centrální brána
(A2)

5 A

D Snímač úhlu nato-
čení volantu (B66)

5 A

È Displejové zrcátko
na straně spolu-
jezdce (A160)

5 A

F49 è Adaptivní výpočet
jízdy (IPPC)

5 A

D Sluneční roleta 5 A

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

F50 ! Brzdový systém
(A10b)

10 A

F51 Ã Retardér (A11) 10 A

è Adaptivní výpočet
jízdy (IPPC)

10 A

F52 U LubeTronic 10 A

~ Příprava pro
závěsné zařízení
přívěsu (Q9A)

10 A

F53 ß Video přepínač
A163, svorka 15

10 A

I Příprava pro zpět-
nou kameru pro
couvání

10 A

á Rozhodovací jed-
notka videoradaru

10 A

Volná pozice

F54 + Měnič napětí T1 15 A

F55 c Modul rozšíření
kabiny (XMC)
(A22)

25 A

F56 J Motor ventilátoru 25 A

F57 è Napájecí zásuvka
(X171)

25 A

F58 M Elektrická sou-
stava externí
nástavby (S38)

20 A

F59 à Modul k detekci
signálu (A7),
napájení energií 2
BAT

40 A

F60 à Modul k detekci
signálu (A7),
napájení energií 1
BAT

60 A
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RRelé v modulu kelé v modulu kabinabiny PDMy PDM

ČíslČísl
oo

SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič

K1 A Relé, svorka 15

K2 ^ Relé, svorka D+

K3 O Brzdové světlo přívěsu

K4 _ Režim úspory energie 2 –
bistabilní relé

K5 A Relé, svorka 15R

K6 A Relé, svorka 15

K7 A Relé, svorka 15

K8 _ Režim úspory energie 1 –
bistabilní relé

Diody v modulu kDiody v modulu kabinabiny PDMy PDM

ČíslČísl
oo

SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič

D1 Â Houkačka

D2 D Zvedací čelo

D3 Volná pozice

D4 Volná pozice

PPojisojistky v modulu podvtky v modulu podvozkozku PDM (pojisu PDM (pojistkovátková
skříňkskříňka u ka u kabinabiny řidiče)y řidiče)

Zásuvné pojisZásuvné pojistkytky

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

F1 Jednotka elektro-
nické úpravy vzdu-
chu (EAPU)

15 A

F2 Elektrická nezávi-
slá klimatizace

25 A

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

F3 Elektrická nezávi-
slá klimatizace

25 A

F4 Elektrická nezávi-
slá klimatizace

25 A

F5 ALAC 25 A

Regulace světlé
výšky/náklonu
(CLCS) (A26)

25 A

F6 Přídavná řízená
náprava (ASA)
(A34)

25 A

F7 ABS přívěsu 25 A

F8 Přívěs (X102)
(X102a)

25 A

Přídavná zásuvka
přívěsu (X222a)
(X222)

12 V měnič napětí
přívěsu (A132)

ŠrŠroubovoubovací pojisací pojistkytky

ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

X1 PDM kabiny (A8) 150 A

X2 Elektrická nezávi-
slá klimatizace

40 A

X3 Systém doda-
tečné úpravy výfu-
kových plynů

40 A

X4 PDM kabiny (A8) 40 A

X5 Palubní kuchyně
nebo příprava pro
EE

80 A

X6 RPS 40 A

APS 40 A

X6a APS 3 40 A

X7 Čerpadlo pro sklá-
pění kabiny řidiče

40 A

X8 Volná pozice
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ČísloČíslo SymbolSymbol SpoSpotřebičtřebič HodnotaHodnota
pojispojistkytky

X9 Volná pozice

X10 Volná pozice

X11 Volná pozice

X12 Výrobce nástaveb 300 A

X13 PDM kabiny (A8) 150 A

X14 Akumulátor se
snímačem

KKontrontrola taola tavnýcvných pojisth pojistek a autek a automatickomatického jisého jističetiče

KKontrontrola a výměna taola a výměna tavné pojisvné pojistkytky
# Vytáhněte pojistku kleštěmi z modulu a pro-

veďte vizuální kontrolu.
# Při propáleném tavném drátku nahraďte

defektní pojistku náhradní pojistkou.
# Zapněte spotřebiče a zkontrolujte funkci.

Při opětovném propálení pojistky s tavným drátem
nechte zkontrolovat elektrickou soustavu v kvali -
kovaném servisu.

KKontrontrola a zapnutí jisola a zapnutí jističetiče

Při aktivaci jističe vyskočí kolík3 do vypnuté
polohy 2.
# Vytáhněte jistič z modulu.
# Zatlačte kolík3 do zapnuté polohy 1.
# Zasuňte opět jistič.
# Zapněte spotřebiče a zkontrolujte funkci.

Při opětovném spuštění jističe nechte zkontrolovat
elektrickou soustavu v kvali kovaném servisu.

InfInforormace k vzducmace k vzduchohotlaktlaké soustaé soustavěvě

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vzduchotlakého
zařízení znečištěným a vlhkým vzduchem

Stlačený vzduch není veden přes vysoušeč
stlačeného vzduchu, když je vzduchotlaké zaří-
zení plněno přes tyto přípojky:
R přes přípojku 28 na elektronické jednotce

pro přípravu vzduchu,
R přes přípojky na snímači brzdných hodnot

pod víkem pro údržbu.

Pokud je vstupní tlak z cizího zdroje stlačeného
vzduchu nižší než 11 barů, není zajištěno, že se
naplní všechny tlakovzdušné okruhy.
Tlakovzdušné okruhy plňte jenom maximálně
12,5 bary.
Příliš vysokým vstupním tlakem nebo znečiště-
ným a vlhkým vzduchem z cizího zdroje stlače-
ného vzduchu se mohou poškodit součásti
vzduchotlakého zařízení.
# Vzduchotlaké zařízení plňte tlakem mezi

11 bary a 12,5 bary.
# Vzduchotlaké zařízení plňte čistým a

suchým vzduchem.

Systémový zásobní tlak najdete v „Technických
údajích“ (/ Strana 366).

Pokud vozidlo není nastartováno, naplňujte vzdu-
chotlakou soustavu přes přední plnicí přípojky1
na snímači brzdných hodnot. Přitom nedojde k
naplnění tlakovzdušného okruhu pro vzduchové
odpružení.
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Při plnění vzduchotlakého zařízení přes přípojku 28
2 u elektronické jednotky pro přípravu vzduchu
bude naplněn také tlakovzdušný okruh pro vzdu-
chové odpružení.
% Elektronická jednotka pro přípravu vzduchu je

složena z následujících součástí:
R regulátor tlaku
R vysoušeč stlačeného vzduchu
R víceokruhové ochranné ventily
R pojistné tlakové ventily
R řídicí jednotka
R elektronická parkovací brzda

Před odtažením zkontrolujte následující body:
R Pružinové válce parkovací brzdy jsou uvolněné

(/ Strana 342).
Při nedostatečném zásobování stlačeným vzdu-
chem proveďte mechanické uvolnění pružino-
vých brzdových válců (/ Strana 342).
R Zkontrolujte, zda je aktivován servisní režim

elektronické parkovací brzdy (/ Strana 191).

SSttartovartování z cizího zdrání z cizího zdroje, roje, roztoztažení a odtažení a odtaženíažení
ProvProvedení stedení startovartování z cizího zdrání z cizího zdrojeoje

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí výbuchu u
zamrzlého akumulátoru

Vybitý akumulátor může zamrznout již při teplo-
tách kolem bodu mrazu.
Pokud poskytujete startování z cizího zdroje
nebo nabíjíte akumulátor, může z akumulátoru
unikat plyn.

# Zamrzlý akumulátor nechte před nabíje-
ním nebo startováním z cizího zdroje roz-
mrznout.

Pokud se při teplotách kolem bodu mrazu nebo
pod ním nerozsvítí varovné kontrolky a kontrolky ve
sdruženém přístroji, vybitý akumulátor s velkou
pravděpodobností zamrzl. V takovém případě
neposkytujte startování z cizího zdroje ani nenabí-
jejte akumulátor.
Životnost rozmrzlého akumulátoru může být velmi
výrazně zkrácena.
Chování při startování se může zhoršit, zvláště při
nízké venkovní teplotě.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí chemických popá-
lení způsobených akumulátorovou kyseli-
nou

Akumulátorová kyselina je žíravá.
# Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima

nebo oděvem.
# Nevdechujte akumulátorové výpary.
# Při údržbářských pracích s akumulátorem

používejte ochranný oděv odolný proti
kyselinám, zejména ochranné brýle,
ochranné rukavice a zástěru.

# Nenaklánějte se nad akumulátor.
# Znemožněte přístup k akumulátoru

dětem.

Při kontaktu s akumulátorovou kyselinou dbejte
na následující:
# Okamžitě opláchněte akumulátorovou

kyselinu z kůže dostatečným množstvím
čisté vody a okamžitě vyhledejte lékař-
skou pomoc.

# Pokud se do očí dostala akumulátorová
kyselina, důkladně vypláchněte oči vydat-
ným množstvím čisté vody. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí výbuchu kvůli
výbušné směsi plynu

Při nabíjení a při startování z cizího zdroje
může vzniknout výbušná směs plynů akumulá-
toru.
# Zamezte otevřenému ohni, rozsvícenému

světlu, jiskření a kouření.
# Zajistěte dostatečné větrání.
# Nenaklánějte se nad akumulátor.
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* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození akumulátoru
nebo elektronických součástí nesprávným
provedením startování z cizího zdroje

# Pro startování z cizího zdroje nepouží-
vejte rychlonabíjecí zařízení.

# Při použití mobilního nabíjecího zařízení
(akumulátory se síťovým zdrojem) před
startováním z cizího zdroje vytáhněte
síťovou zástrčku.

# Ke startování z cizího zdroje používejte
pouze vozidla s 24V soustavou.

# Použijte startovací kabely s ochranou
proti přepólování o průřezu 35−50 mm2 a
s izolovanými svorkami pólů.

# Pokud venkovní teplota klesla pod
−10 °C, může vybitý akumulátor
zamrznout. V takovém případě vozidlo
nestartujte. Nejprve nechte akumulátor
rozmrznout.

# Svorku minusového pólu startovacího
kabelu nepřipojujte ke spodnímu rámu.
Jinak se mohou poškodit díly vozidla.

PředpokladyPředpoklady
R Vozidla se nedotýkají.
R Parkovací brzda je zabrzděna.
R Všechny elektrické spotřebiče jsou vypnuté.
R Vozidlo je vypnuté.

Při manipulaci s akumulátorem dodržujte bezpeč-
nostní pokyny a ochranná opatření
(/ Strana 303).
Nechte akumulátory po startování z cizího zdroje
zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

VVozidla bez připojovozidla bez připojovacího bodu pracího bodu pro sto startovartování zání z
cizího zdrcizího zdrojeoje

Připojení stPřipojení startovartovacího kacího kabeluabelu
# Sejměte kryt skříně akumulátoru

(/ Strana 305).

# Svorku plusového pólu startovacího kabelu při-
pojte nejprve k plusovému pólu pomocného
akumulátoru a potom k plusovému pólu q
startovacího akumulátoru.

# Svorku minusového pólu startovacího kabelu
připojte nejprve k minusovému pólu pomoc-
ného akumulátoru a potom k minusovému pólu
± startovacího akumulátoru.

# U pomáhajícího vozidla nechte běžet motor ve
vyšších otáčkách.

# Nastartujte vozidlo a nechte běžet motor ve
volnoběžných otáčkách.

Odpojení stOdpojení startovartovacího kacího kabeluabelu
# Odpojte svorky minusového pólu startovacího

kabelu nejprve od minusových pólů.
# Odpojte svorky plusového pólu startovacího

kabelu od plusových pólů.

VVozidla s připojovozidla s připojovacím bodem pracím bodem pro sto startovartování zání z
cizího zdrcizího zdrojeoje

Připojení stPřipojení startovartovacího kacího kabeluabelu
# Připojte svorku plusového pólu startovacího

kabelu nejprve k plusovému pólu pomocného
akumulátoru.

# Druhou svorkou plusového pólu startovacího
kabelu odsuňte červenou krytku a svorku plu-
sového pólu připojte k plusovému pólu q.

# Svorku minusového pólu startovacího kabelu
připojte nejprve k minusovému pólu pomoc-
ného akumulátoru.

# Druhou svorkou minusového pólu startovacího
kabelu odsuňte černou krytku a svorku minu-
sového pólu připojte k minusovému pólu ±.

# U pomáhajícího vozidla nechte běžet motor ve
vyšších otáčkách.
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# Nastartujte vozidlo a nechte běžet motor ve
volnoběžných otáčkách.

Odpojení stOdpojení startovartovacího kacího kabeluabelu
# Odpojte svorky minusového pólu startovacího

kabelu nejprve od minusových pólů.
Černá krytka připojovacího bodu pro startování
z cizího zdroje skočí zpět do své výchozí
polohy.

# Odpojte svorky plusového pólu startovacího
kabelu od plusových pólů.
Červená krytka připojovacího bodu pro starto-
vání z cizího zdroje skočí zpět do své výchozí
polohy.

UUpozorpozornění k rnění k roztoztažení/odtažení/odtaženíažení

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnu-
tém asistentu udržování odstupu při použití
jako pracovního stroje

Při zapnutém asistentu udržování odstupu vozi-
dlo v určitých situacích zrychluje nebo brzdí
samostatně.
Pokud použijete vozidlo se zapnutým asisten-
tem udržování odstupu jako pracovní stroj,
může vozidlo nečekaně zrychlit nebo zabrzdit.
# V takové a podobných situacích asistent

udržování odstupu vždy vypněte.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při zapnu-
tém aktivním brzdovém asistentu při pou-
žití jako pracovního stroje

Pokud je zapnutý aktivní brzdový asistent v
době, kdy své vozidlo používáte např. jako pra-
covní stroj nebo ho odtahujete, může vozidlo
samovolně brzdit.
Kola mohou ztratit přilnavost.
# V takové a podobných situacích aktivní

brzdový asistent vždy vypněte.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody v důsledku
chybějícího zásobování stlačeným vzdu-
chem

Pokud motor neběží, nefunguje servořízení a
zásobování stlačeným vzduchem. K řízení pak
potřebujete výrazně větší sílu. Při ztrátě tlaku
se navíc může aktivovat pružinový brzdový
válec parkovací brzdy a vozidlo tak nekontrolo-
vaně zabrzdit.
Tak můžete ztratit kontrolu nad vozidlem.

# Vždy používejte tažnou tyč.
# Vždy zajistěte zásobování stlačeným

vzduchem, např. přes cizí zdroj stlače-
ného vzduchu.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při odtaho-
vání se zapnutým vozidlem

Při odtahování se zvednutou přední nápravou a
zapnutým vozidlem může ASR nekontrolovaně
přibrzďovat kola zadní nápravy.
Vozidlo může dostat smyk.
# Před odtahováním se zvednutou přední

nápravou vypněte vozidlo.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození vozidla v
důsledku neodborného odtažení

Pokud není vozidlo při odtahování nastarto-
vané, může dojít k následujícímu poškození:
R převodovka
R brzda
R vzduchové odpružení

# Před odtažením demontujte hnací hří-
dele.

# Naplňte vzduchotlakou soustavu nebo
mechanicky uvolněte pružinový brzdový
válec.

# Během odtahování neustále kontrolujte
světlou výšku.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození přístaveb a
nástaveb při odtahování

Přístavby a nástavby mohou ovlivnit výšku a
šířku vozidla.
# Nepřekračujte přípustnou výšku vozidla.
# Při odtažení se zvednutou zadní nápravou

sklopte aerodynamické díly.
# Sledujte maximální průjezdné výšky pod-

jezdů.

Pro roztažení a odtažení jsou požadovány speciální
odborné znalosti, které nelze zprostředkovat v
rámci tohoto návodu k obsluze. Nechte své vozidlo
roztáhnout a odtáhnout pouze profesionální odta-
hovou a vyprošťovací rmou.
Vozidlo s namontovaným kloubovým hřídelem roz-
tahujte nebo odtahujte pouze ve výjimečných pří-
padech, např. za účelem opuštění oblasti nebez-
pečí.
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Odtahujte pouze vozidlo se zvednutou přední
nápravou.
Před odtažením zkontrolujte, zda je aktivovaný
servisní režim parkovací brzdy (/ Strana 191).
Vozidla s posilovačem řízení: roztahujte vozidlo jen
tehdy, když je zapnuté a ve sdruženém přístroji
nesvítí červená varovná kontrolka D. Vozidlo
roztahujte na rovné cestě.
% Informace k odtažení a vyproštění naleznete

na internetových stránkách: https://
www.mercedes-benz-trucks.com.

Další informace získáte v servisním středisku
Mercedes-Benz.

ManéManévrovvrování a rání a roztoztažení/odtažení/odtaženíažení

Pokud je vozidlo přepravováno na podvalníku,
může být překročena přípustná výška vozidla.
Dbejte na průjezdnou výšku staveb, např. mostů.
# Před odtažením aktivujte servisní režim parko-

vací brzdy (/ Strana 191).
# V případě potřeby naplňte vzduchotlakou sou-

stavu z externího zdroje stlačeného vzduchu
(/ Strana 336).

# Při nedostatečném zásobním tlaku k uvolnění
parkovací brzdy proveďte mechanické uvolnění
pružinových brzdových válců (/ Strana 342).

# Před odtažením se dohodněte s řidičem odta-
hujícího vozidla na jasně srozumitelných zna-
meních. Styl jízdy přizpůsobte ztíženým pod-
mínkám.

Vlečné zařízeníVlečné zařízení

Při manévrování, roztažení a odtažení používejte
přední vlečné zařízení.
Vazební čep je zajištěn proti pootočení (např. při
odtahování ocelovým lanem) pojistnou pružinou
3 s přidržovacím čepem.
# Vozidla s velkým nájezdovým úhlem: sklopte

nástupní schůdek.
# Sejměte kryt vazebního čepu1 směrem

dopředu.
# Držák registrační značky2 uchopte ze stran a

otočte ho dolů.
# Stiskněte palcem pojistnou pružinu3 s při-

držovacím čepem nahoru a odjistěte tak
vazební čep4.

# Vazební čep4 otočte o 90° doprava a vytáh-
něte jej nahoru.

# Nasaďte tažnou tyč.
# Vsaďte vazební čep4 do oka tažné tyče smě-

rem dolů a otočte ho o 90° doleva do výchozí
polohy.
Přidržovací čep se slyšitelně zajistí.

# Nasaďte kryt vazebního čepu1 a zacvakněte
ho.

Přední vPřední vlečná okalečná oka

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při používání
neschválených vlečných ok

Vlečná oka mohou prasknout.
Vozidlo může při odtahování spadnout z uchy-
cení.
# Z bezpečnostních důvodu používejte ke

zvedání pouze přípustná vlečná oka
schválená pro Vaše vozidlo.

340340 Pomoc při poruše



Pokud není vlečné oko2 součástí palubního
nářadí, obdržíte vlečné oko2 v servisním středi-
sku Mercedes-Benz.
# Pro otevření krytu stiskněte šipku na krytu1.

Vlečné oko2 se šroubuje do hlavy rámu za kry-
tem1. Dbejte na to, aby bylo vlečné oko zcela
zašroubováno. Pokud je závit znečistěný, vyčistěte
jej před tím, než vlečné oko zašroubujete.
Vlečná oka jsou vyrobena ze speciálního materiálu
s vysokými hodnotami pevnosti. Používejte proto
jen originální vlečná oka.
Pokud budete vozidlo při odtahování zvedat vpředu,
potřebujete druhé vlečné oko.
Vlečné oko by měl mít u sebe odtahový vůz nebo si
ho můžete koupit v servisním středisku Mercedes-
Benz.
VVozidla s přípravozidla s přípravou prou pro čelní nástao čelní nástavby:vby: závitový
otvor není vhodný pro vlečná oka. Pro roztažení a
odtažení nepoužívejte vlečná oka. Pro roztažení a
odtažení vozidla používejte přední vlečné zařízení.

Zadní tZadní tažné zařízení pražné zařízení pro odto odtahovahováníání

Pro manévrování, roztažení a odtažení používejte
zadní tažné zařízení pro odtahování.
# Vyvěste pojistku2 u vazebního čepu1.
# Vytáhněte vazební čep1.
# Nasaďte tažnou tyč.
# Zatlačte vazební čep1 skrz oko tažné tyče

směrem dolů.
# Pojistku2 opět zavěste u vazebního čepu1.

PrPružinovužinová brá brzdazda

Přehled uspořádání prPřehled uspořádání pružinoužinovýcvých brh brzdozdovýcvých vh válcůálců

Uspořádání pružinových brzdových válců1 u
přední anebo zadní nápravy závisí na vybavení
nápravy.
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Uspořádání u přední nápraUspořádání u přední nápravy / přednícvy / předních nápravh náprav

NNápraápravy 1 2vy 1 2

4x2 x5, 6 -

4x4 x5 -

6x2 - -

6x2, vlečená
náprava s
dvoumontáží
pneumatik

x5 -

6x2/2 x -

6x2/4 x -

6x4 x5, 6 -

6x6 x5 -

8x4, vlečená
náprava s jed-
noduchou
montáží
pneumatik

x -

8x4/4 - x

8x6/4 x5 x

8x8/4 x5 x

5 Příplatková výbava
6 Ve spojení s kotoučovou brzdou

Uspořádání u zadní nápraUspořádání u zadní nápravy / zadnícvy / zadních nápravh náprav

NNápraápravy 1 2vy 1 2

4x2 x -

4x4 x -

6x2 x x

6x2/2 - x

6x2/4 - x

6x4 x x

6x6 x x

8x4, vlečená
náprava s jed-
noduchou
montáží
pneumatik

x x

NNápraápravy 1 2vy 1 2

8x4/4 x x

8x6/4 x x

8x8/4 x x

MecMechanickhanické uvé uvolnění prolnění pružinovužinového brého brzdovzdového vého válceálce
a uva uvedení do polohedení do polohy pry pro jízduo jízdu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození pružinového
brzdového válce

Příliš vysokým utahovacím momentem při
povolování nebo utahování odbrzďovacího
šroubu může dojít k poškození pružinového
brzdového válce.
# Odbrzďovací šroub povolujte maximálně

s 70 Nm.
# Odbrzďovací šroub utahujte maximálně s

35 Nm.
# K povolování nebo utahování odbrzďova-

cího šroubu nepoužívejte rázový šroubo-
vák.

Pružinový brzdový válec s uvolňovacím šroubem a
s indikátorem odbrzdění
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Pružinový brzdový válec s uvolňovacím šroubem
1 Pružinový brzdový válec
2 Uvolňovací šroub
3 Poloha pro jízdu
4 Poloha pro uvolnění

Při nedostatečném zásobním tlaku pro uvolnění
parkovací brzdy proveďte v nouzovém případě
mechanické uvolnění všech pružinových brzdových
válců.
Vozidla mohou být u každé nápravy vybavena
různými pružinovými brzdovými válci, např. pruži-
novým brzdovým válcem s uvolňovacím šroubem
nebo s indikátorem odbrzdění.
# Zajistěte vozidlo proti rozjetí podkládacími

klíny.
# UvUvolnění prolnění pružinoužinovýcvých brh brzdozdovýcvých vh válců:álců: Otočte

odbrzďovací šroub2 pružinového brzdového
válce1 doleva až na doraz do odbrzděné
polohy 4.

UvUvedení predení pružinovužinového brého brzdovzdového vého válce do polohyálce do polohy
prpro jízduo jízdu
Dbejte na to, abyste všechny pružinové brzdové
válce resetovali do polohy pro jízdu.
# Naplňte brzdovou soustavu až do vypínacího

tlaku (/ Strana 366).
# Manuálně uvolněte parkovací brzdu

(/ Strana 191).
# Otočte uvolňovací šroub2 pružinového

brzdového válce1 doprava do polohy pro
jízdu 3.

# Utáhněte odbrzďovací šroub2.
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ProvProvozní a dopraozní a dopravní bezpečnostvní bezpečnost
Obecná upozorObecná upozornění knění ke ke kolům a pneumatikolům a pneumatikámám

Pneumatiky jsou mimořádně důležité pro provozní
a dopravní bezpečnost vozidla. Pravidelně kontro-
lujte pneumatiky svého vozidla (/ Strana 346).

NNosnost pneumatikosnost pneumatik, inde, index povx povolené rycolené rychloshlosti ati a
typtypy pneumatiky pneumatik

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při překro-
čení nosnosti pneumatiky nebo indexu
povolené rychlosti

Překročení může vést k poškozením pneumatik
a k prasknutí pneumatik.
# Používejte pouze typy a ‑rozměry

pneumatik, schválené pro typ vozidla.
# Sledujte nosnost pneumatik a index

povolené rychlosti pro Vaše vozidlo.

Ve specializovaném obchodě s pneumatikami, v
kvali kovaných odborných servisech nebo v servis-
ním středisku Mercedes-Benz získáte další infor-
mace k následujícím tématům:
R nosnost pneumatik (LI, Load Index)
R index povolené rychlosti
R stáří pneumatik
R příčiny a důsledky opotřebení pneumatik
R opatření při poškození pneumatik
R typy pneumatik pro určité regiony, provozní

oblasti nebo provozní podmínky vozidla
R možnosti změny pneumatik

Dodržujte zejména zákonné schvalovací předpisy
pneumatik pro zemi, v níž se právě nacházíte. Tyto
předpisy mohou předepisovat určitý typ pneumatik
po Vaše vozidlo. Kromě toho je pro určité regiony a
oblasti použití užitečné použití určitého typu
pneumatik.

PPokynokyny k výměně pneumatik a k proty k výměně pneumatik a k protektektorovorovanýmaným
pneumatikpneumatikámám

PneumatikyPneumatiky
Nechte vyměnit sériové pneumatiky Vašeho vozidla
pouze za rozměr pneumatik a diskových kol, který
je schválen pro Váš typ vozidla.
Ve specializovaném obchodě s pneumatikami, v
kvali kovaných odborných servisech nebo v servis-
ním středisku Mercedes-Benz získáte další infor-
mace. Po výměně pneumatik s sebou vozte pro-
vozní povolení, týkající se nového rozměru nových

pneumatik a diskových kol, včetně osvědčení
výrobce o přípustnosti výměny pneumatik.
Dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě
nacházíte. Informaci o vydávání osvědčení výrobce
získáte v servisním středisku Mercedes-Benz.
Po výměně pneumatik mohou být nutná přizpůso-
bení v řídicích jednotkách. V případě potřeby
nechte tato přizpůsobení provést v kvali kovaném
odborném servisu.
VVozidla s posilovozidla s posilovačem řízení:ačem řízení: pokud měníte mecha-
nické dorazy nápravy, např. při výměně pneumatik,
nechte posilovač řízení nově zaškolit v kvali kova-
ném odborném servisu.

ProtProtektektorovorované pneumatikyané pneumatiky
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje použí-
vat pouze pneumatiky a kola, schválené pro vozidla
Mercedes-Benz.

VVyvyvážení pneumatikážení pneumatik
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje použí-
vat pro vyvážení pneumatik pouze upínací a lepená
vyvažovací závaží, schválená pro vozidla Mercedes-
Benz. Plnění pneumatik vyvažovacím granulátem, –
pískem nebo gelem –může vést k netěsnosti vnitřní
strany pneumatiky.

PPokynokyny ky ke ke kolům se snímačem tlakolům se snímačem tlaku vzducu vzduchu vhu v
pneumatikpneumatikáchách

MontMontážáž
Pro vyvážení kol se snímači tlaku vzduchu v pneu-
matikách používejte pouze vyvažovací závaží dopo-
ručená společností Mercedes-Benz pro upnutí
nebo nalepení. Vyvažovací granulát, písek nebo gel
mohou poškodit snímač tlaku vzduchu v pneumati-
kách a pneumatiku.
Kola se snímači tlaku vzduchu v pneumatikách
poznáte podle červeného kroužku u ventilku
pneumatiky. Při montáži pneumatik dodržujte mon-
tážní návod a pokyny ke kontrole tlaku vzduchu v
pneumatikách v části „Okno menu Pneumatiky“
(/ Strana 122).
Ve specializovaném obchodě s pneumatikami, v
kvali kovaných odborných servisech nebo v servis-
ním středisku Mercedes-Benz získáte další infor-
mace.

UskladněníUskladnění
Baterie snímače tlaku vzduchu v pneumatikách pro
kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách se aktivuje
automaticky při jeho montáži. Poté začne snímač
tlaku vzduchu v pneumatikách cyklicky odesílat
data. Pokud skladujete kola s namontovanými sní-
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mači tlaku vzduchu v pneumatikách, zkracuje doba
skladování životnost baterie snímače tlaku vzduchu
v pneumatikách pro jízdní provoz. Nechte proto
snímač tlaku vzduchu v pneumatikách namontovat
až krátce před použitím kola.

RRádiovádiová homologá homologace kace kontrontrololy tlaky tlaku vzducu vzduchu vhu v
pneumatikpneumatikáchách

Čísla prČísla prohlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiového zařízeníého zařízení

ZeměZemě Číslo prČíslo prohlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiovéhoého
zařízenízařízení

Argentina

TG6WU:
Numero de registro: H-25768

Brazílie

UL-BR 16.0721
Este equipamento opera em cará-
ter secundário, isto é, não tem
direito a proteção contra interfe-
rência prejudicial, mesmo de esta-
ções do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas
operando em caráter primário

Evropská
unie

Hereby, Schrader Electronics Ltd
declares that the radio equipment
type TG6WU, TG6IECU, TG6ERX is
in compliance with Directive
2014/53/EU.
The full text of the EU declaration
of conformity is available at the fol-
lowing internet address: http://
www.tpmseuroshop.com/docu-
ments/declaration_conformities
TG6WU: 433.92MHz
Maximum e ective radiated power
10.691uW
TG6ERX: Category 2
Schrader Electronics Ltd. 11 Tech-
nology Park, Belfast Road, Antrim
BT41 1QS, Northern Ireland United
Kingdom

ZeměZemě Číslo prČíslo prohlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiovéhoého
zařízenízařízení

Maroko TG6WU:
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 12227
ANRT 2016
Date d'agrément: 2016-07-19
TG6ERX:
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 12545
ANRT 2016
Date d'agrément: 2016-09-22

Rusko

Srbsko

Singapur Complies with IMDA Standards
NO524-13
DA 105282

Jihoafrická
republika

TA-2020/6851
Schváleno

Ukrajina

109

Spojené
království

PPokynokyny k hlučnosy k hlučnosti nebo k neobti nebo k neobvyklým jízdnímvyklým jízdním
vvlaslastnosttnostemem
Za jízdy sledujte vibrace, hlučnost a neobvyklé
jízdní chování, např. táhnutí k jedné straně. Může
se jednat o projevy poškození kol nebo pneumatik.
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Při podezření na defekt pneumatiky snižte rychlost.
Co nejdříve zastavte a zkontrolujte kola a
pneumatiky ohledně výskytu poškození. Příčinou
tohoto neobvyklého jízdního chování mohou být
také skrytá poškození pneumatik. Pokud neroze-
znáte žádná poškození, nechte kola a pneumatiky
zkontrolovat v kvali kovaném servisu.

PPokynokyny k pray k pravidelné kvidelné kontrontrole kole kol a pneumatikol a pneumatik
Pneumatiky jsou pro provozní a dopravní bezpeč-
nost vozidla velmi důležité.
Z toho důvodu provádějte pravidelnou kontrolu
následujících vlastností:
R stav pneumatik
R stáří pneumatik
R vzorek pneumatik
R tlak vzduchu v pneumatikách

StaStav pneumatikv pneumatik

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody vlivem
poškozených pneumatik

Poškozené pneumatiky mohou způsobit pokles
tlaku vzduchu v pneumatikách.
# Pravidelně zkontrolujte, zda nejsou kola a

pneumatiky poškozené, a poškozené
pneumatiky neprodleně vyměňte.

Před začátkem jízdy zkontrolujte stav pneumatik
ohledně následujících skutečností:
R vnější poškození
R cizí tělesa ve vzorku pneumatik
R cizí tělesa mezi pneumatikami (u dvoumontáže

pneumatik)
R trhliny nebo vyboulení
R jednostranné nebo nepravidelné opotřebení

vzorku
Poškození pneumatik mohou vzniknout např. z
následujících příčin:
R podmínky použití vozidla
R stáří pneumatik
R obrubníky
R cizí tělesa
R příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vzduchu v

pneumatikách
R povětrnostní vlivy a vlivy prostředí
R kontakt s oleji, tuky, palivy

SSttáří pneumatikáří pneumatik

Pneumatiky stárnou, přestože nejsou vůbec použí-
vány nebo jsou pouze málo používány. Provozní a
dopravní bezpečnost se snižuje se stářím
pneumatik. Z toho důvodu nechte pneumatiky,
starší než šest let, zkontrolovat a případně vyměnit
v kvali kovaném odborném servisu. To platí také
pro náhradní kolo. Datum výroby1 informuje o
stáří pneumatiky. První a druhé místo v datu uvádí
týden výroby, „01“ znamená první kalendářní
týden. Třetí a čtvrté místo uvádí rok výroby. Pneu-
matika označená např. „3818“ byla vyrobena v 38.
týdnu roku 2018.

VzorVzorek pneumatikek pneumatik

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí aquaplaningu při pří-
liš nízkém vzorku pneumatik

Příliš nízký vzorek pneumatik snižuje přilnavost
pneumatik.
Na mokré vozovce se zvyšuje nebezpečí aqua-
planingu, zejména při nepřiměřené rychlosti.
# Provádějte pravidelnou kontrolu hloubky

vzorku pneumatiky a stavu běhounu
pneumatik po celé šířce u všech
pneumatik.

Minimální hloubka vzorku u
R letních pneumatik: 3 mm
R pneumatik M+S: 4 mm

# Nechte pneumatiky z bezpečnostních
důvodů vyměnit před dosažením záko-
nem předepsané minimální hloubky
vzorku.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí aquaplaningu při pří-
liš nízkém vzorku pneumatik

V závislosti na hloubce vody na vozovce může
dojít k aquaplaningu.
# Vyhněte se vyjetým kolejím a brzděte

opatrně.
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# Při příliš nízkém vzorku pneumatiky
vyměňte.

1 Značka indikátoru opotřebení pneumatiky (pří-
klad)

Pro pneumatiky je zákonem předepsána minimální
hloubka vzorku. Dodržujte zákonné předpisy země,
v níž se právě nacházíte. Čím je nižší vzorek
pneumatik, tím horší jsou přilnavost a jízdní vlast-
nosti vozidla, zejména na mokré nebo zasněžené
vozovce. Při dosažení minimální hloubky vzorku
pneumatiky lícuje indikátor opotřebení pneumatiky
(šipka) se vzorkem pneumatiky.

Tlak vzducTlak vzduchu v pneumatikhu v pneumatikáchách

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody kvůli příliš
nízkému nebo příliš vysokému tlaku vzdu-
chu v pneumatikách

Pneumatiky s příliš nízkým nebo příliš vysokým
tlakem vzduchu skrývají zejména následující
nebezpečí:
R Pneumatiky mohou prasknout.
R Pneumatiky se mohou nadměrně a/nebo

nerovnoměrně opotřebovávat.
R Jízdní vlastnosti a také vlastnosti při řízení a

brzdění mohou být značně zhoršeny.

# Dodržujte doporučené tlaky vzduchu v
pneumatikách a pravidelně kontrolujte
tlak vzduchu ve všech pneumatikách
včetně náhradního kola:
R jednou za měsíc
R při změně zatížení
R před delší jízdou
R při změně podmínek používání, např. jízdě

v terénu

# Pokud je to nutné, upravte tlak vzduchu v
pneumatikách.

Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách může mít
následující důsledky:
R silné zahřívání pneumatik
R zvýšené opotřebení pneumatik
R změnu jízdní stability
R zvýšenou spotřebu paliva

Příliš vysoký tlak vzduchu v pneumatikách může
mít následující důsledky:
R delší brzdnou dráhu
R horší přilnavost pneumatik
R zvýšené opotřebení pneumatik

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při opakova-
ném pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

Může dojít k poškození kola, ventilku nebo
pneumatiky.
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách může
vést k prasknutí pneumatiky.
# Zkontrolujte, zda na pneumatice nejsou

cizí tělesa.
# Zkontrolujte těsnost kola a ventilku.
# Jestliže závadu nelze odstranit, informujte

kvali kovaný servis.

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí nehody při snížení
tlaku vzduchu v pneumatikách u zahřátých
pneumatik

Během jízdy se zvyšuje teplota pneumatik a
tlak vzduchu v pneumatikách.
Snížení tlaku vzduchu v pneumatikách u zahřá-
tých pneumatik může vést k prasknutí
pneumatiky.
# Nikdy nesnižujte tlaku vzduchu v pneu-

matikách u zahřátých pneumatik.
# Dodržujte předepsaný tlak vzduchu v

pneumatikách.

Tlak vzduchu v pneumatikách je uveden dle normy
E.T.R.T.O. a může se lišit od údajů výrobce.
Zjistěte předepsaný tlak vzduchu v pneumatikách a
proveďte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách
před začátkem jízdy u studených pneumatik
(/ Strana 348).

Kola a pneumatiky 347347



Zjištění tlakZjištění tlaku vzducu vzduchu v pneumatikhu v pneumatikáchách
# Dbejte upozornění v části „Tlak vzduchu v

pneumatikách“ v kapitole „Pravidelná kontrola
kol a pneumatik“ (/ Strana 346).

Upravte tlak vzduchu v pneumatikách každé
nápravy Vašeho vozidla na správnou hodnotu.

Rozměr pneumatik a zátěžový index (příklad)

# Zjistěte rozměr pneumatik1 a zátěžový index
2 u pneumatiky.

Pokud se zátěžový index2 skládá ze dvou čísel,
platí 1. číslo před „/“ pro jednoduchou montáž
pneumatik a 2. číslo za „/“ pro dvoumontáž
pneumatik.
# Přípustné zatížení nápravy zjistíte z typového

štítku vozidla (/ Strana 358).
# Zvolte tabulku tlaků vzduchu v pneumatikách

podle druhu pneumatik.
R Jednoduchá montáž pneumatik

(/ Strana 348)
R Dvoumontáž pneumatik (/ Strana 353)

# Najděte zjištěný rozměr pneumatiky1 v
tabulce tlaků vzduchu v pneumatikách.

# Najděte zjištěný a příslušný zátěžový index2
pro druh pneumatik pod rozměrem pneumatik
v tabulce tlaků vzduchu v pneumatikách.

# Najděte zjištěné přípustné zatížení nápravy v
tabulce tlaků vzduchu v pneumatikách a zji-
stěte tlak vzduchu v pneumatikách.

Tlak vzduchu v pneumatikách se mění na každých
10 °C teploty vzduchu o cca 30 až 40 kPa (0,3 až
0,4 bar/4,4 až 5,8 psi). Dodržujte tuto teplotně
podmíněnou změnu tlaku vzduchu v pneumatikách
při provádění kontroly tlaku vzduchu v pneumati-
kách v prostorech s vyšší teplotou, než je venkovní
teplota.

Příklad:
R Venkovní teplota je cca 0 °C.
R Vnitřní teplota je cca 20 °C.
R Nastavte tlak vzduchu v pneumatikách o 60 až

80 kPa (0,6 až 0,8 bar/8,7 až 11,6 psi) vyšší,
než předepisuje tabulka tlaků vzduchu v pneu-
matikách.

% Pro některé činnosti, např. při zimní údržbě sil-
nic, může být přípustné zatížení nápravy vozi-
dla zvýšeno pro montáž schválených nástaveb.
V takových případech je rychlost vozidla ome-
zena. Tlak vzduchu v pneumatikách se
následně liší od údajů v následujících tabul-
kách tlaků vzduchu v pneumatikách. Musí být
zvýšen podle normy E.T.R.T.O. a údajů výrobce
pneumatik.

TTabulkabulka tlaků vzduca tlaků vzduchu v pneumatikhu v pneumatikácách prh pro jedno-o jedno-
ducduchou monthou montáž pneumatikáž pneumatik

Pneumatiky 215/75 R 17,5Pneumatiky 215/75 R 17,5
Zátěžový index 135
R Zatížení nápravy 4300 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 12 R 20Pneumatiky 12 R 20
Zátěžový index 154
R Zatížení nápravy 6300 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 775 kPa (7,75 baru,

112 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 14 R 20Pneumatiky 14 R 20
Zátěžový index 160
R Zatížení nápravy 6300 kg: 450 kPa (4,50 baru,

65 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 475 kPa (4,75 baru,

69 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 525 kPa (5,25 bar,

76 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 575 kPa (5,75 baru,

83 psi)
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R Zatížení nápravy 8000 kg: 600 kPa (6,0 baru,
87 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)

Zátěžový index 164
R Zatížení nápravy 6300 kg: 425 kPa (4,25 baru,

62 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 450 kPa (4,50 baru,

65 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 500 kPa (5,0 baru,

72 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 525 kPa (5,25 baru,

76 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 575 kPa (5,75 baru,

83 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 9500 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)

Pneumatiky 365/85 R 20Pneumatiky 365/85 R 20
Zátěžový index 164
R Zatížení nápravy 6300 kg: 450 kPa (4,50 baru,

65 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 475 kPa (4,75 baru,

69 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 525 kPa (5,25 baru,

76 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 575 kPa (5,75 baru,

83 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 9500 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)

Pneumatiky 11 R 22,5Pneumatiky 11 R 22,5
Zátěžový index 148
R Zatížení nápravy 6300 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 12 R 22,5Pneumatiky 12 R 22,5
Zátěžový index 152
R Zatížení nápravy 6300 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 13 R 22,5Pneumatiky 13 R 22,5
Zátěžový index 154
R Zatížení nápravy 6300 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Zátěžový index 156
R Zatížení nápravy 6300 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 775 kPa (7,75 baru,

112 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 825 kPa (8,25 baru,

120 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 875 kPa (8,75 baru,

127 psi)

Pneumatiky 275/70 R 22,5Pneumatiky 275/70 R 22,5
Zátěžový index 148
R Zatížení nápravy 6300 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 6300 kg: 825 kPa (8,25 baru,

120 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)
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Pneumatiky 295/60 R 22,5Pneumatiky 295/60 R 22,5
Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 6300 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 295/80 R 22,5Pneumatiky 295/80 R 22,5
Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 6300 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)

Zátěžový index 152
R Zatížení nápravy 6300 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Zátěžový index 154
R Zatížení nápravy 6300 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 305/70 R 22,5Pneumatiky 305/70 R 22,5
Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 6300 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Zátěžový index 152
R Zatížení nápravy 6300 kg: 775 kPa (7,75 baru,

112 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 315/60 R 22,5Pneumatiky 315/60 R 22,5
Zátěžový index 152
R Zatížení nápravy 6300 kg: 775 kPa (7,75 baru,

112 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Zátěžový index 154
R Zatížení nápravy 6300 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 315/70 R 22,5Pneumatiky 315/70 R 22,5
Zátěžový index 154
R Zatížení nápravy 6300 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Zátěžový index 156
R Zatížení nápravy 6300 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 775 kPa (7,75 baru,

112 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 315/80 R 22,5Pneumatiky 315/80 R 22,5
Zátěžový index 154
R Zatížení nápravy 6300 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
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R Zatížení nápravy 7100 kg: 775 kPa (7,75 baru,
112 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 825 kPa (8,25 baru,

120 psi)

Zátěžový index 156
R Zatížení nápravy 6300 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 355/50 R 22,5Pneumatiky 355/50 R 22,5
Zátěžový index 154
R Zatížení nápravy 6300 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Zátěžový index 156
R Zatížení nápravy 6300 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 775 kPa (7,75 baru,

112 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 365/70 R 22,5Pneumatiky 365/70 R 22,5
Zátěžový index 162
R Zatížení nápravy 6300 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)

R Zatížení nápravy 8000 kg: 750 kPa (7,5 baru,
109 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 9500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 375/50 R 22,5Pneumatiky 375/50 R 22,5
Zátěžový index 156
R Zatížení nápravy 6300 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 775 kPa (7,75 baru,

112 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 385/55 R 22,5Pneumatiky 385/55 R 22,5
Zátěžový index 158
R Zatížení nápravy 6300 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)

Zátěžový index 160
R Zatížení nápravy 6300 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)
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Pneumatiky 385/65 R 22,5Pneumatiky 385/65 R 22,5
Zátěžový index 158
R Zatížení nápravy 6300 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)

Zátěžový index 160
R Zatížení nápravy 6300 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Zátěžový index 162
R Zatížení nápravy 8000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 9500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Zátěžový index 164
R Zatížení nápravy 6300 kg: 525 kPa (5,25 baru,

76 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)

R Zatížení nápravy 9500 kg: 850 kPa (8,5 baru,
123 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 425/65 R 22,5Pneumatiky 425/65 R 22,5
Zátěžový index 165
R Zatížení nápravy 6300 kg: 525 kPa (5,25 baru,

76 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 9500 kg: 775 kPa (7,75 baru,

112 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)

Pneumatiky 495/45 R 22,5Pneumatiky 495/45 R 22,5
Zátěžový index 169
R Zatížení nápravy 9500 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 12 R 24Pneumatiky 12 R 24
Zátěžový index 160
R Zatížení nápravy 6300 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
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Pneumatiky 325/95 R 24Pneumatiky 325/95 R 24
Zátěžový index 162
R Zatížení nápravy 6300 kg: 525 kPa (5,25 baru,

76 psi)
R Zatížení nápravy 6700 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 7100 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 7500 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 8000 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 9000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 9500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

TTabulkabulka tlaků vzduca tlaků vzduchu v pneumatikhu v pneumatikácách prh pro dvo dvou-ou-
montmontáž pneumatikáž pneumatik

Pneumatiky 12 R 20Pneumatiky 12 R 20
Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 9500 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 14 R 20Pneumatiky 14 R 20
Zátěžový index 157
R Zatížení nápravy 9500 kg: 350 kPa (3,5 baru,

51 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 375 kPa

(3,75 baru, 54 psi)

R Zatížení nápravy 10500 kg: 400 kPa (4,0 baru,
58 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 450 kPa (4,5 baru,

65 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 475 kPa

(4,75 baru, 69 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 475 kPa

(4,75 baru, 69 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 500 kPa (5,0 baru,

72 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 525 kPa

(5,25 baru, 76 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 16000 kg: 675 kPa

(6,75 baru, 98 psi)

Zátěžový index 160
R Zatížení nápravy 9500 kg: 350 kPa (3,5 baru,

51 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 375 kPa

(3,75 baru, 54 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 375 kPa

(3,75 baru, 54 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 425 kPa

(4,25 baru, 62 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 450 kPa (4,5 baru,

65 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 475 kPa

(4,75 baru, 69 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 475 kPa

(4,75 baru, 69 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 500 kPa (5,0 baru,

72 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 525 kPa

(5,25 baru, 76 psi)
R Zatížení nápravy 16000 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)

Pneumatiky 11 R 22,5Pneumatiky 11 R 22,5
Zátěžový index 145
R Zatížení nápravy 9500 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
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Pneumatiky 12 R 22,5Pneumatiky 12 R 22,5
Zátěžový index 148
R Zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Zátěžový index 149
R Zatížení nápravy 9500 kg: 575 kPa (5,75 baru,

83 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 13 R 22,5Pneumatiky 13 R 22,5
Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 9500 kg: 575 kPa (5,75 baru,

83 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)

R Zatížení nápravy 12600 kg: 825 kPa
(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 875 kPa

(8,75 baru, 127 psi)

Zátěžový index 151
R Zatížení nápravy 9500 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 275/70 R 22,5Pneumatiky 275/70 R 22,5
Zátěžový index 145
R Zatížení nápravy 9500 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 295/55 R 22,5Pneumatiky 295/55 R 22,5
Zátěžový index 145
R Zatížení nápravy 9500 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)
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Pneumatiky 295/60 R 22,5Pneumatiky 295/60 R 22,5
Zátěžový index 146
R Zatížení nápravy 9500 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 875 kPa

(8,75 baru, 127 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Zátěžový index 147
R Zatížení nápravy 9500 kg: 675 kPa (6,75 baru,

98 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 875 kPa

(8,75 baru, 127 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 295/80 R 22,5Pneumatiky 295/80 R 22,5
Zátěžový index 145
R Zatížení nápravy 9500 kg: 625 kPa (6,25 baru,

91 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 675 kPa

(6,75 baru, 98 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)

Zátěžový index 148
R Zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)

R Zatížení nápravy 12300 kg: 825 kPa
(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Zátěžový index 149
R Zatížení nápravy 9500 kg: 575 kPa (5,75 baru,

83 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 305/70 R 22,5Pneumatiky 305/70 R 22,5
Zátěžový index 148
R Zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 675 kPa

(6,75 baru, 98 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
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R Zatížení nápravy 12000 kg: 800 kPa (8,0 baru,
116 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 875 kPa

(8,75 baru, 127 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 315/45 R 22,5Pneumatiky 315/45 R 22,5
Zátěžový index 145
R Zatížení nápravy 9500 kg: 725 kPa (7,25 baru,

105 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 315/60 R 22,5Pneumatiky 315/60 R 22,5
Zátěžový index 148
R Zatížení nápravy 9500 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 675 kPa

(6,75 baru, 98 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 875 kPa

(8,75 baru, 127 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 675 kPa

(6,75 baru, 98 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)

R Zatížení nápravy 12000 kg: 775 kPa
(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 875 kPa

(8,75 baru, 127 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)

Pneumatiky 315/70 R 22,5Pneumatiky 315/70 R 22,5
Zátěžový index 148
R Zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 700 kPa (7,0 baru,

102 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 675 kPa

(6,75 baru, 98 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 875 kPa

(8,75 baru, 127 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 900 kPa (9,0 baru,

131 psi)
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Pneumatiky 315/80 R 22,5Pneumatiky 315/80 R 22,5
Zátěžový index 150
R Zatížení nápravy 9500 kg: 575 kPa (5,75 baru,

83 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 650 kPa (6,5 baru,

94 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 750 kPa (7,5 baru,

109 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 775 kPa

(7,75 baru, 112 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 800 kPa (8,0 baru,

116 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 825 kPa

(8,25 baru, 120 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 12 R 24Pneumatiky 12 R 24
Zátěžový index 156
R Zatížení nápravy 9500 kg: 450 kPa (4,5 baru,

65 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 475 kPa

(4,75 baru, 69 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 500 kPa (5,0 baru,

72 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 575 kPa

(5,75 baru, 83 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 625 kPa

(6,25 baru, 91 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 675 kPa

(6,75 baru, 98 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 675 kPa

(6,75 baru, 98 psi)
R Zatížení nápravy 16000 kg: 850 kPa (8,5 baru,

123 psi)

Pneumatiky 325/95 R 24Pneumatiky 325/95 R 24
Zátěžový index 160
R Zatížení nápravy 9500 kg: 375 kPa (3,75 baru,

54 psi)
R Zatížení nápravy 10000 kg: 425 kPa

(4,25 baru, 62 psi)
R Zatížení nápravy 10500 kg: 425 kPa

(4,25 baru, 62 psi)
R Zatížení nápravy 11500 kg: 500 kPa (5,0 baru,

72 psi)
R Zatížení nápravy 12000 kg: 525 kPa

(5,25 baru, 76 psi)
R Zatížení nápravy 12300 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 12600 kg: 550 kPa (5,5 baru,

80 psi)
R Zatížení nápravy 13000 kg: 575 kPa

(5,75 baru, 83 psi)
R Zatížení nápravy 13400 kg: 600 kPa (6,0 baru,

87 psi)
R Zatížení nápravy 16000 kg: 725 kPa

(7,25 baru, 105 psi)
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TTypoypový štítvý štítek motek motoruoru

Motor OM 471 (příklad)

Typový štítek motoru1 se nachází ve směru jízdy
vlevo vzadu na klikové skříni.
Typový štítek motoru1 obsahuje následující infor-
mace:
R Výrobce
R Typ motoru
R Výrobní provedení motoru
R Číslo motoru

% U vozidel s motorem OM 460 je typový štítek
motoru ve směru jízdy vpravo na klikové skříni.

TTypoypový štítvý štítek vek vozidla / zatížení nápravozidla / zatížení náprav

TTypoypový štítvý štítek vek vozidla aozidla a identi kidenti kačníační číslo včíslo vozidlaozidla
(VIN)(VIN)

Identi kační číslo vozidla (VIN) a typový štítek vozi-
dla (příklad)

Typový štítek vozidla1 se nachází v rámu dveří na
straně spolujezdce. Identi kační číslo vozidla (VIN)
2 je vyraženo na podélníku rámu v pravém pod-
běhu kola.

Vozidla pro státy Perského zálivu: typový štítek
vozidla1 se nachází v rámu dveří na straně
řidiče.

ÚdaÚdaje na typovje na typovém štítkém štítku vu vozidlaozidla

Typový štítek vozidla (příklad)
1 Výrobce vozidla
2 Číslo ES schválení typu (pouze pro určité

země)
3 Identi kační číslo vozidla (VIN)
4 Přípustná celková hmotnost (kg)

Přípustná celková hmotnost soupravy (kg)
5 Přípustné zatížení náprav 1 až 4 (kg)
6 Přípustné zatížení skupiny náprav T (kg)
7 Koe cient kouřivosti
8 Převod zadní nápravy
9 Základní nastavení světlometů
A Typ vozidla nebo konstrukční vzor vozidla

Technicky přípustnou celkovou hmotnost jízdní
soupravy můžete najít na typovém štítku vozidla
nebo v dokladech COC. Nezapomeňte, že v režimu
ADR je technicky přípustná celková hmotnost
jízdní soupravy dána trvalým brzdným výkonem
vozidla. Tuto hodnotu najdete v osvědčení ADR.
Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na
servisní středisko Mercedes-Benz.

ProvProvozní látkyozní látky
InfInforormace k provmace k provozním látkozním látkámám

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí poranění škodlivými
provozními látkami

Provozní látky mohou být jedovaté a zdraví ško-
dlivé.
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# Při používání, skladování a likvidaci pro-
vozních látek sledujte informace na etike-
tách příslušných originálních obalů.

# Provozní látky vždy skladujte v zavřených
originálních obalech.

# Provozní látky vždy udržujte mimo dosah
dětí.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození agregátů aditivy

Použitím aditiv do schválených provozních
látek může dojít k poškození agregátů.
# Nepřidávejte do provozních látek žádná

aditiva.

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Znečistění
životního prostředí při neekologické likvi-
daci provozních látek

Při nesprávné likvidaci provozních látek může
dojít vážnému poškození životního prostředí.
# Provozní látky likvidujte ekologicky.

Provozní látky jsou:
R paliva
R maziva
R chladicí kapalina
R přísady pro dodatečnou úpravu výfukových

plynů, např. AdBlue®

R kapalina do ostřikovačů
R chladivo pro klimatizaci

Schválené provozní látky splňují nejvyšší poža-
davky na kvalitu a jsou zaznamenány v předpisech
pro provozní látky Mercedes-Benz. Proto pro své
vozidlo používejte pouze schválené provozní látky.
Provozní látky schválené společností Mercedes-
Benz poznáte podle následujícího nápisu na ozna-
čení obalu:
R MB-Freigabe (např. MB-Freigabe 228.51)

nebo
R MB-Approval (např. MB-Approval 228.51)

Ostatní označení a doporučení, která odkazují na
úroveň kvality nebo speci kaci, nejsou nutně
schválena společností Mercedes-Benz.
Speci kace a dostupnost maziv se mohou změnit.
Jednotlivá maziva již nejsou částečně k dispozici.
Informace k provozním látkám, které byly testo-
vány společností Mercedes-Benz a jsou schváleny
pro Vaše vozidlo, obdržíte v servisním středisku

Mercedes-Benz nebo na internetu na adrese
https://bevo.mercedes-benz.com/.

PPokynokyny k moty k motoroorovým olejůmvým olejům

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru způso-
bené nepovolenou kvalitou motorového
oleje

# Používejte pouze motorové oleje se stup-
něm kvality, které jsou povolené podle
tohoto návodu k obsluze.

Dodržujte pokyny k provozním látkám
(/ Strana 358).
Pro funkci a životnost motoru je kvalita motorových
olejů rozhodující. Na základě náročného testování
společnost Mercedes-Benz průběžně schvaluje
motorové oleje podle aktuálního stavu technického
vývoje.
U vozidel s dodatečnou úpravou výfukových plynů
BlueTec® 6 používejte pouze motorové oleje, spl-
ňující předpisy provozních látek Mercedes-Benz
podle čísla listu 228.51 nebo 228.31.
U vozidel s dodatečnou úpravou výfukových plynů
BlueTec® 6 s motorem OM 936 nebo sadou Fuel
E ciency (FE1) používejte motorové oleje podle
čísla listu 228.61, 228.51 nebo 228.31.
U ostatních vozidel můžete používat motorové
oleje podle čísla listu 228.5, 228.51, 228.3 nebo
228.31. Používejte přednostně motorové oleje
podle čísla listu 228.5 nebo 228.3.
Motorové oleje podle čísel listů 228.61 a 228.51
mají vyšší stupeň kvality a mají příznivý vliv na
následující faktory:
R délku intervalu výměny oleje
R opotřebení motoru
R spotřebu paliva
R emise výfukových plynů
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% Na obalu oleje najdete stupeň kvality, např.
číslo listu 228.51 a viskozitu, např. třídu
SAE 5W‑30.

RRozsah použitíozsah použití
Vícerozsahové motorové oleje podle čísla listu
228.61, 228.51 nebo 228.31 můžete používat
celoročně.
V závislosti na kvalitě paliva (obsahu síry) se zkra-
cují intervaly výměny oleje.

Výměna olejeVýměna oleje

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Zvýšené opotřebení v
důsledku smísení olejů různé kvality

Při smísení motorových olejů různé kvality se
zkracují intervaly výměny motorového oleje ve
srovnání s motorovým olejem stejné kvality.
# Motorové oleje s různou kvalitou je dovo-

leno mísit pouze ve výjimečných přípa-
dech.

# V jednotce palubního počítače nastavte v
části Motor Kvalita oleje číslo listu moto-
rového oleje s nižší kvalitou.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru při použí-
vání motorového oleje s nedostatečnými
teplotními vlastnostmi

Používaný motorový olej nemá dostatečné
teplotní vlastnosti.
Může to vést k poškození motoru.
# Třídu SAE (viskozitu) motorového oleje

volte podle průměrné venkovní teploty v
daném ročním období.

# Třída SAE motorového oleje není vhodná
pro venkovní teplotu: motorový olej
vyměňte včas zvláště před příchodem
chladného ročního období.

Intervaly výměny oleje závisejí na následujících fak-
torech:
R podmínkách používání vozidla
R kvalitě plněného motorového oleje
R druhu paliva

Zvolte třídu SAE (viskozita) motorového oleje podle
venkovní teploty. Údaje o třídách SAE a venkovních
teplotách najdete pod číslem listu 224.2 v předpi-
sech provozních látek Mercedes-Benz.
Maximální interval výměny oleje bude dosažen
pouze s motorovými oleji obzvláště vysokého
stupně kvality, podle čísla listu 228.61 nebo

228.51 předpisů provozních látek Mercedes-Benz.
V jednotce palubního počítače se automaticky
zobrazí datum příští výměny oleje.

Plnění a doplnění motPlnění a doplnění motorovorového olejeého oleje

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození z důvodu pře-
plnění motorovým olejem

Příliš motorového oleje může poškodit motor
nebo katalyzátor.
# Přebytečně doplněný motorový olej

nechte odstranit v kvali kovaném
servisu.

Společnost Mercedes-Benz vám doporučuje použí-
vat k doplňování pouze motorové oleje stejného
stupně kvality a stejné třídy SAE, které byly
doplněny při poslední výměně oleje.
Před doplněním motorového oleje zkontrolujte hla-
dinu oleje na jednotce palubního počítače
(/ Strana 125) (/ Strana 301).

MísitMísitelnoselnost mott motoroorovýcvých olejůh olejů
Smíchání motorových olejů snižuje přednosti kva-
litních motorových olejů.
Motorové oleje se rozlišují podle následujících cha-
rakteristik:
R značky motorového oleje
R stupně kvality (číslo listu)
R třídy SAE (viskozita)

Pokud není ve výjimečném případě motorový olej k
dispozici, doplňte jiný motorový olej schválený pro
vozidla Mercedes-Benz.

NNastavastavení kvení kvality olejeality oleje
Pokud se ve sdruženém přístroji zobrazí symbol
4 a doplňujete zobrazené plnicí množství oleje,
dodržujte následující pokyny:
R Pokud doplňujete nebo plníte motorový olej s

nižší kvalitou, nastavte v jednotce palubního
počítače nižší kvalitu (číslo listu).
(/ Strana 125)
R Pokud doplňujete motorový olej s vyšší kvali-

tou, nenastavujte vyšší kvalitu (číslo listu).
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PřevPřevodovodové olejeé oleje

Všeobecné pokynyVšeobecné pokyny

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození převodovky mine-
rálním převodovým olejem

Při záměně syntetického oleje za minerální
může být převodovka poškozena.
# Před výměnou zkontrolujte, zda je mine-

rální převodový olej přípustný. Informace
získáte v servisním středisku Mercedes-
Benz.

Z výroby jsou hnací nápravy a převodovky plněny
vysoce kvalitním syntetickým olejem.
Nápravy s planetovými koly jsou plněny minerálním
olejem.
Pro převodovku používejte pouze následující oleje:
R do automatických převodovek pouze převo-

dové oleje podle čísla listu 236.91
R do automatizovaných manuálních převodovek

pouze převodové oleje podle čísla listu 235.11

KvKvalitalita převa převodovodového olejeého oleje
Stupeň kvality (č. listu) plněného převodového
oleje můžete zkontrolovat na jednotce palubního
počítače (/ Strana 125).

PPokynokyny ky ke ce chladicí khladicí kapaliněapalině

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ ‑ Nebezpečí požáru a poranění
způsobených nemrznoucím prostředkem

Pokud se nemrznoucí prostředek dostane do
kontaktu s horkými součástmi v motorovém
prostoru, může se vznítit.
# Před doplňováním nemrznoucího pro-

středku nechte motor vychladnout.
# Zajistěte, aby se nemrznoucí prostředek

nedostal mimo plnicí otvor.
# Před startováním vozidla důkladně oči-

stěte součásti znečistěné nemrznoucím
prostředkem.

Dodržujte pokyny v části „Provozní látky"
(/ Strana 358).
Při výrobě je doplňována chladicí kapalina, která
zajišťuje ochranu proti korozi, ochranu proti
zamrznutí a která má další důležité ochranné
účinky.
Chladicí kapalina je směs vody a protikorozního/
nemrznoucího prostředku.

Protikorozní/nemrznoucí prostředek v chladicí
kapalině má následující vlastnosti:
R přenos tepla
R ochrana proti korozi
R ochrana proti kavitaci (ochrana před důlkovou

korozí)
R ochrana proti zamrznutí
R zvýšení bodu varu

Ponechávejte chladicí kapalinu celoročně v chladi-
cím systému motoru – také v zemích s vysokými
venkovními teplotami.
Provádějte kontrolu koncentrace protikorozního/
nemrznoucího prostředku v chladicí kapalině v
půlročních intervalech.
Používejte pouze schválené protikorozní/
nemrznoucí prostředky podle čísla listu 325.5.
Při výměně chladicí kapaliny dbejte na obsah
50 objemových % protikorozního/nemrznoucího
prostředku v chladicí kapalině. To odpovídá
ochraně proti zamrznutí do -37 °C.
Nepřekračujte podíl 55 objemových % (ochrana
proti zamrznutí do cca -45 °C). Jinak zhoršíte
odvod tepla a ochranu proti zamrznutí.
Při ztrátě chladicí kapaliny nedoplňujte pouze vodu,
ale také podíl schváleného protikorozního/
nemrznoucího prostředku.
Voda v chladicí kapalině musí splňovat určité poža-
davky, které často splňuje pitná voda. Při nedosta-
tečné kvalitě vody nechte vodu upravit.
Před plněním smíchejte vodu a nemrznoucí pro-
středek s inhibitory koroze mimo okruh chlazení.
Zamezte mísením různých protikorozních/
nemrznoucích prostředků.
Dodržujte předpis provozních látek Mercedes-Benz
podle čísla listu 310.1.

UUpozorpozornění knění ke ce chladivuhladivu

Klimatizační systém Vašeho vozidla je naplněn
chladivem R‑134a a obsahuje uorovaný sklení-
kový plyn.
Štítek s upozorněním k použitému typu chladiva
najdete za víkem pro údržbu.
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* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození způsobené
nesprávným chladivem nebo olejem do
kompresoru chladiva

Při použití nesprávného chladiva nebo oleje do
kompresoru chladiva (olej PAG) může dojít k
poškození systému klimatizování.
# Používejte pouze chladivo R‑134a a olej

PAG, které pro Vaše vozidlo schválila spo-
lečnost Mercedes-Benz.

# Nemíchejte schválený olej PAG s jiným
PAG.

Servisní práce, např. doplnění chladiva nebo
výměnu součástí, smí provádět pouze kvali kovaný
servis. Přitom musí být dodrženy všechny příslušné
platné předpisy a také norma SAE J639.

InfInforormační štítmační štítek o cek o chladivuhladivu

1 Symboly pro bezpečnostní a servisní pokyny
2 Plnicí množství chladiva
3 Ekvivalent CO2 použitého chladiva
4 Platné normy
5 Číslo dílu pro olej PAG
6 GWP (Global Warming Potential) použitého

chladiva
7 Typ chladiva

Symboly1 upozorňují na následující:
R možná nebezpečí
R provedení servisních prací v kvali kovaném

servisu

PPokynokyny ky ke kve kvalitě palivaalitě paliva

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru při smíchá-
vání paliv

Pokud smícháte motorovou na u s benzínem,
je teplota vzplanutí palivové směsi nižší než u
čisté motorové na y.

# U vznětových motorů nikdy nečerpejte
benzín.

# Nikdy nepřimíchávejte benzín do moto-
rové na y.

Už malé množství nesprávného paliva může vést
k poškození palivové soustavy, motoru a systému
dodatečné úpravy výfukových plynů.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození systému doda-
tečné úpravy výfukových plynů u vozidel s
ltrem pevných částic

Pokud načerpáte motorovou na u s příliš vyso-
kým obsahem síry, může dojít k poškození
systému dodatečné úpravy výfukových plynů.
# V zemích, kde není k dispozici bezsirná

motorová na a, čerpejte pouze motoro-
vou na u s nízkým obsahem síry pod
50 ppm.

% Čerpejte pouze běžnou motorovou na u pro
vozidla, která splňuje evropskou normu
EN 590 (nebo srovnatelné vnitrostátní normy
pro paliva).

Označení kompatibility pro všechna vozidla se
vznětovým motorem

Označení kompatibility u vznětového motoru
najdete na upínacím pásu palivové nádrže a na čer-
pacím stojanu nebo na čerpací pistoli u čerpací
stanice.
R B7:B7: pro motorovou na u s maximálně 7 obje-

movými %, methylester mastných kyselin FAME
(biona a).
R XTL:XTL: pro para nickou motorovou na u podle

EN 15940,

PPokynokyny k nízkým vy k nízkým venkoenkovním tvním teploteplotámám
Na začátku zimního období načerpejte pokud
možno pouze zimní motorovou na u.
Před přechodem na zimní na u musí být palivová
nádrž pokud možno prázdná. Udržujte nízkou výšku
hladiny paliva při prvním čerpání zimní motorové
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na y, např. na úrovni rezervy. Při dalším čerpání
paliva můžete palivovou nádrž naplnit opět obvy-
klým způsobem.
Další informace k palivu obdržíte na následujících
místech:
R na čerpacích stanicích
R v kvali kovaných servisech

InfInforormace o motmace o motoroorovýcvýchh na áchna ách podle normpodle normy DINy DIN
EN 590EN 590

UUpozorpozorněnínění

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru a výbuchu
způsobeného palivem

Paliva jsou snadno vznětlivá.
# Bezpodmínečně se vyhýbejte ohni, ote-

vřenému zdroji světla, kouření a jiskření.
# Před čerpáním paliva vypněte vozidlo a

přídavné topení, pokud je k dispozici.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poruchy v palivové soustavě
způsobené nečistotami

Při čerpání paliva ze sudů nebo kanystrů
mohou do palivové soustavy proniknout neči-
stoty.
Tím mohou vzniknout poruchy v palivové sou-
stavě.
# Před doplněním paliva ze sudů nebo

kanystrů palivo pře ltrujte.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození motoru a výfuko-
vého systému kvůli příliš vysokému obsahu
síry v palivu

Paliva mohou mít různě vysoký obsah síry.
Vysoký obsah síry v palivu urychluje proces
stárnutí motorového oleje a může poškodit
motor a výfukový systém.
# Používejte paliva s nízkým obsahem síry.

VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 66
Čerpejte pouze běžnou motorovou na u bez
obsahu síry podle evropské normy EN 590 verze
2010 do maximálně 0,001 hmotnostního %
(10 ppm) obsahu síry.
Následující druhy paliv nejsou povoleny:
R palivo s obsahem síry nad 0,001 hmotnostního

% obsahu síry
R lodní motorová na a

R letecké palivo
R topné oleje
R biona y podle DIN EN 14214 FAME (Fatty Acid

Methyl Ester) a UCOME (Used Cooking Oil
Methyl Ester)

Tyto druhy paliv způsobují nevratná poškození
motoru a dodatečné úpravy výfukových plynů
BlueTec® 6 a výrazně snižují předpokládanou život-
nost.

VVozidla BlueTozidla BlueTecec®® 4 a BlueT4 a BlueTecec®® 55
Motorová na a musí splňovat evropskou
normu EN 590. Díky tomu motory dosahují uvede-
ného výkonu a také splňují zákonem předepsané
emisní hodnoty normy Euro IV a Euro V .
Při použití paliv s obsahem síry nad 0,005 hmot-
nostního % (50 ppm) dochází ke zkrácení předpo-
kládané životnosti motoru a výfukového systému.
Následující druhy paliv nejsou povoleny:
R palivo s obsahem síry nad 0,05 hmotnostního

% (500 ppm) obsahu síry,
R lodní motorová na a
R letecké palivo
R topné oleje
R biona a FAME (Fatty Acid Methyl Ester) >

7 obj. %
R biona a UCOME (Used Cooking Oil Methyl

Ester)

VVozidla bez dodatozidla bez dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýcvých plh plynůynů
BlueTBlueTecec®®

Čerpejte pouze běžnou motorovou na u bez
obsahu síry, která splňuje evropskou
normu EN 590 verze 2010 nebo srovnatelnou
národní normu pro paliva.
Díky tomu motory dosahují uvedeného výkonu a
také splňují zákonem předepsané emisní hodnoty
normy Euro III.
Následující druhy paliv nejsou povoleny:
R OM 460: palivo s obsahem síry nad 0,2 hmot-

nostního % (2000 ppm) obsahu síry,
R OM 473: palivo s obsahem síry nad 0,1 hmot-

nostního % (1000 ppm) obsahu síry,
R lodní motorová na a
R letecké palivo
R topné oleje
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R biona a FAME (Fatty Acid Methyl Ester) >
7 obj. %
R biona a UCOME (Used Cooking Oil Methyl

Ester)

U vozidel bez dodatečné úpravy výfukových plynů
BlueTec® je obsah síry v palivu nastaven na běžnou
hodnotu v zemi příjemce. Pokud načerpáte moto-
rovou na u s jiným obsahem síry, nastavte novou
hodnotu obsahu síry na jednotce palubního počí-
tače (/ Strana 125). Pokud obsah síry v použité
motorové na ě neznáte, nastavte na jednotce
palubního počítače horší hodnotu obsahu síry.
V některých zemích existují motorové na y s
různým obsahem síry. Motorové na y s nízkým
obsahem síry jsou v některých zemích v prodeji
pod označením „Euro Diesel“.
Informace o aktuálních speci ckých obsazích síry
jednotlivých zemí získáte v servisním středisku
Mercedes-Benz nebo je najdete v předpisech pro-
vozních látek Mercedes-Benz podle čísla
listu 136.1 nebo 136.2.

MotMotorovorovéé na yna y při nízkýcpři nízkých th teploteplotáchách

& VVAROVAROVÁNÍÁNÍ Nebezpečí požáru a exploze při
vznícení paliva

Jestliže zahřejete součásti palivové soustavy,
může dojít k úniku paliva a jeho vznícení. V
závislosti na daném poškození může palivo uni-
kat také teprve při běžícím motoru.
# Nikdy nezahřívejte součásti palivové sou-

stavy.
# Pro odstranění poruchy kontaktujte kvali-

kovaný servis.

Tekutost motorové na y může být při nízkých
venkovních teplotách nedostatečná v důsledku
vylučování parafínu.
Kvůli zamezení provozním poruchám jsou v zimních
měsících nabízeny motorové na y s lepší tekutostí.
Zimní motorové na y jsou ve Spolkové republice
Německo a v ostatních středoevropských zemích
provozně bezpečné až do venkovních teplot
-22 °C. Zimní motorovou na u můžete v jednotli-
vých zemích ve většině případů bez problémů pou-
žívat při běžných venkovních teplotách.
Vozidlo může být vybaveno předehřívacím zaříze-
ním paliva. Předehřívací zařízení paliva zahřívá
palivo, čímž zlepšuje jeho tekutost.

PPalivovalivová aditivaá aditiva

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Funkční poruchy a poško-
zení motoru v důsledku použití aditiv do
paliva

Použití aditiv do paliva může zapříčinit funkční
poruchy a poškození motoru.
# Nepoužívejte žádná aditiva do paliva.
# Nepřimíchávejte do paliva žádná aditiva

pro zlepšení tekutosti.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození palivové soustavy
v důsledku zhoršení mazací schopnosti
motorové na y

Benzin nebo petrolej zhoršují mazací schop-
nost motorové na y. Může to vést k poškození
palivové soustavy.
# Kvůli zlepšení tekutosti do motorové na y

nepřimíchávejte žádný benzin nebo
petrolej.

InfInforormace o altmace o alterernativnícnativních moth motoroorovýcvýchh na áchna ách
podle normpodle normy DIN EN 15940y DIN EN 15940

Dodržujte pokyny k provozním látkám
(/ Strana 358).
Alternativní motorové na y podle normy
DIN EN 15940 mohou být vyrobeny z následujících
surovin:
R hydrogenizovaný rostlinný olej (HVO – Hydro-

treated Vegetable Oils)
R biomasa (BtL – Biomass-to-Liquid)
R zemní plyn (GtL – Gas-to-Liquid)
R uhlí (CtL – Coal-to-Liquid)

Alternativní motorové na y podle normy
DIN EN 15940 můžete používat pro následující
motory:
R OM 470
R OM 471
R OM 473
R OM 936

Do Vašeho vozidla můžete tankovat výhradně alter-
nativní motorovou na u podle normy DIN EN
15940 nebo střídavě tankovat běžně dostupnou
motorovou na u.
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UUpozorpozornění k Anění k AdBluedBlue®®

Provoz vozidla bez použití AdBlue® nebo s použitím
prostředku, který neodpovídá pokynům v tomto
návodu k obsluze, může být přestupkem nebo v
některých zemích trestným činem.

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození laku působením
AdBlue®

Pokud se AdBlue® při čerpání dostane do kon-
taktu s lakovanými nebo hliníkovými povrchy,
mohou být tyto povrchy narušeny.
# Postižené plochy okamžitě opláchněte

velkým množstvím vody.

Pokud je v nádrži AdBlue® ještě dostatečné množ-
ství AdBlue®, může dojít při odšroubování víka
nádrže k vyrovnání tlaku. Přitom může AdBlue®

uniknout. Z toho důvodu provádějte opatrné
odšroubování víka nádrže z nádrže AdBlue®.
AdBlue® je nehořlavá, nejedovatá, bezbarvá kapa-
lina bez zápachu, rozpustná ve vodě.
Když otevřete nádrž na AdBlue®, může dojít k
úniku malého množství výparů amoniaku. Výpary
čpavku mají pronikavý zápach a dráždí zejména
následující části lidského těla:
R kůži
R sliznice
R oči

V důsledku toho se může objevit pálení v očích, v
nose a v hrdle a také dráždivý kašel a slzení očí.
Nevdechujte unikající výpary amoniaku. Doplňujte
nádrž na AdBlue® pouze v dobře větraných prosto-
rech.
AdBlue® by nemělo přijít do styku s pokožkou,
očima ani oděvem a nemělo by také dojít k jeho
požití. Uchovávejte AdBlue® mimo dosah dětí.
Pokud se dostanete do kontaktu s AdBlue®,
dodržujte následující pokyny:
R Kapalinu AdBlue® neprodleně omyjte z pokožky

vodou a mýdlem.
R Při zasažení očí kapalinou AdBlue® okamžitě

oči důkladně propláchněte čistou vodou. Ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
R Pokud jste požili kapalinu AdBlue®, okamžitě si

vypláchněte ústa vodou a vypijte dostatečné

množství vody. Ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
R Oděv znečistěný kapalinou AdBlue® ihned svlé-

kněte.

VVyysoksoké vé venkoenkovní tvní teploeplotyty
Při delším zahřívání AdBlue® na více než 50 °C,
např. na přímém slunečním světle, může dojít k
rozkladu AdBlue®. Přitom vznikají výpary čpavku.

NízkNízké vé venkoenkovní tvní teploeplotyty
AdBlue® zamrzá při teplotě cca -11 °C. Zásobo-
vací systém AdBlue® vozidla je vybaven plně auto-
matickým vyhříváním. Díky tomu je zajištěn provoz
také v zimě při teplotách pod -11 °C.

AAditivditiva, va, voda z voda z vodovodovoduodu

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození způsobená adi-
tivy v AdBlue® nebo ředěním AdBlue®

Systém dodatečné úpravy výfukových plynů
BlueTec® může být poškozen následujícím:
R aditiva v AdBlue®

R zředění AdBlue®

# Používejte pouze AdBlue® podle ISO
22241.

# Nepřidávejte žádná aditiva.
# AdBlue® neřeďte.

UskladněníUskladnění
Nádrže z následujících materiálů nejsou vhodné
pro skladování AdBlue®:
R hliník
R měď
R slitiny mědi
R nelegovaná ocel
R pozinkovaná ocel

Při uskladnění v takových nádržích může dojít k
uvolňování složek těchto kovů, které mohou zničit
dodatečnou úpravu výfukových plynů BlueTec®.
Pro uskladnění AdBlue® používejte pouze nádrže z
následujících materiálů:
R chromniklová ocel podle DIN EN 10

088-1/2/3
R molybden-chromniklová ocel podle DIN EN 10

088-1/2/3
R polypropylen
R polyetylen
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LikvidaceLikvidace

+ EKEKOLOLOGICOGICKÉ UPOZORNĚNÍKÉ UPOZORNĚNÍ Znečistění
životního prostředí při nesprávné likvidaci

# Zlikvidujte AdBlue® s ohledem na
ochranu životního prostředí.

Při likvidaci AdBlue® dodržujte zákonné předpisy
země, v níž se aktuálně nacházíte.

ČistotaČistota

* UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ Poškození a poruchy vlivem
nečistot v AdBlue®

Nečistoty v AdBlue® vedou k:
R ke zvýšeným emisním hodnotám
R poškozením katalyzátorů
R poškození motoru
R funkčním poruchám systému dodatečné

úpravy výfukových plynů s AdBlue®

# Zamezte znečištění AdBlue®.

Kvůli zamezení funkčním poruchám dodatečné
úpravy výfukových plynů BlueTec® dbejte na
čistotu AdBlue®.
Pokud odčerpáváte AdBlue® z nádrže, např. při
opravě, neprovádějte jeho opětovné plnění zpět do
nádrže. Jinak už nebude zajištěna čistota kapaliny.

ProvProvozní údaozní údajeje
VzducVzduchohotlaktlaké zařízeníé zařízení

Minimální tlakyMinimální tlaky TlakTlak

Brzdový okruh 1 6,8 baru

Brzdový okruh 2 6,8 baru

Brzdový okruh 3 5,5 baru

Okruh převodovky/
spojky

5,5 baru

Uvolňovací tlak pruži-
nového brzdového
válce

6,8 baru

Zásobní tlakyZásobní tlaky TlakTlak

Provozní brzda 10,5 – 13,6 baru

Vzduchové odpružení 10,5 – 15,5 baru

Zásobní tlakyZásobní tlaky TlakTlak

Externí zdroj stlače-
ného vzduchu (plnění
vzduchotlakého zaří-
zení)

11,0 – 12,5 baru

Ostatní tlakovzdušné
okruhy

7,0 – 8,7 baru

MotMotoror

MotMotor OM 936 o objemu 7698 cmor OM 936 o objemu 7698 cm33

OtOtáčkyáčky

Volnoběžné otáčky cca 600
ot./min

Motorová brzda (oblast účin-
nosti)

cca 1000–
3000 ot./min

Rozsah otáček maximálního
točivého momentu motoru

cca 1200–
1600 ot./min

Otáčky maximálního výkonu
motoru

cca 1800
ot./min

MotMotor OM 460 o objemu 12 816 cmor OM 460 o objemu 12 816 cm33

OtOtáčkyáčky

Volnoběžné otáčky cca 560–800
ot./min

Motorová brzda (oblast účin-
nosti)

cca 1500–
2500 ot./min

Otáčky maximálního výkonu
motoru

cca 1600
ot./min

MotMotorory OM 470 o objemu 10 667 cmy OM 470 o objemu 10 667 cm33 a OM 471 oa OM 471 o
objemu 12809 cmobjemu 12809 cm33

OtOtáčkyáčky

Volnoběžné otáčky cca 500–550
ot./min

Motorová brzda (oblast účin-
nosti)

cca 1000–
2300 ot./min

Rozsah otáček maximálního
točivého momentu motoru

cca 1100
ot./min

Otáčky maximálního výkonu
motoru

cca 1600–
1800 ot./min
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MotMotor OM 473 o objemu 15569 cmor OM 473 o objemu 15569 cm33

OtOtáčkyáčky

Volnoběžné otáčky cca 500
ot./min

Motorová brzda (oblast účin-
nosti)

cca 1000–
2300 ot./min

Rozsah otáček maximálního
točivého momentu motoru

cca 1100
ot./min

Otáčky maximálního výkonu
motoru

cca 1600
ot./min

ProvProvozní tozní teplotaeplota

OM 936OM 936

ProvProvozní rozní režim Težim Teplotaeplota

Normální provoz cca 80–100 °C

Maximální přípustná
teplota chladicí kapa-
liny v provozu

do 103 °C

Automaticky snížený
výkon motoru

od 103 °C

OM 460OM 460

ProvProvozní rozní režim Težim Teplotaeplota

Normální provoz cca 80–95 °C

Maximální přípustná
teplota chladicí kapa-
liny v provozu

do 110 °C

Automaticky snížený
výkon motoru

od 105 °C

OM 470, OM 471, OM 473OM 470, OM 471, OM 473

ProvProvozní rozní režim Težim Teplotaeplota

Normální provoz cca 85–105 °C

Maximální přípustná
teplota chladicí kapa-
liny v provozu

do 110 °C

Automaticky snížený
výkon motoru

od 110 °C

Tlak vzducTlak vzduchu v pneumatikhu v pneumatikáchách

PneumatikyPneumatiky TlakTlak

Tabulka tlaků vzduchu
v pneumatikách pro
jednoduchou montáž
pneumatik

viz kapitola „Kola a
pneumatiky“

Tabulka tlaků vzduchu
v pneumatikách pro
dvoumontáž
pneumatik

viz kapitola „Kola a
pneumatiky“

Přípustný rozdíl tlaku v
pneumatikách jedné
nápravy

20 kPa (0,2 bar, 3 psi)

Maximální přípustný
tlak vzduchu pro
huštění

1000 kPa (10,0 bar,
145 psi)

UtUtahovahovací momenty matic kací momenty matic kolaola

Utahovací momenty matic kol jsou stejné pro kola
z lehkých slitin a ocelová kola.

KKola tola točivýočivý
momentmoment

Matice kol s přítlačným talířem
(centrování) M22x1,5 pro ráfky
20", 22,5" a 24"
Upevnění pomocí 10 otvorů

600 Nm

Matice kol s přítlačným talířem
(centrování) M18x1,5 pro ráfky
17,5"
Upevnění pomocí 6 otvorů

400 Nm

Matice kol s kulovou pružnou
podložkou

450 Nm

Připojovací příruba u dvoumon-
táže pneumatik 14.00 R 20

450 Nm

Krytky matic kol 60 Nm
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PPoovvolovolovací moment / uvací moment / uvolňovolňovací tlak prací tlak pružinovužinovéhoého
brbrzdovzdového vého válceálce

UtUtahovahovacíací
moment /moment /
tlaktlak

Povolovací moment odbrzďova-
cího šroubu pružinového brzdo-
vého válce

maximálně
70 Nm

Utahovací moment odbrzďova-
cího šroubu pružinového brzdo-
vého válce

maximálně
35 Nm

Uvolňovací tlak (s externím
zdrojem stlačeného vzduchu)

min. 6,5 baru

RRegulace světlé výškyegulace světlé výšky

TlakTlak

Vzduchové odpružení naplňte
přípojkou 28 v elektronické
jednotce úpravy vzduchu

max.
12,5 baru

Zásobník sZásobník stlačeného vzductlačeného vzduchuhu
InfInforormace o zásobníkmace o zásobníku su stlačeného vzductlačeného vzduchuhu

InfInforormace prmace pro pro první kvní kupce, uživupce, uživatatele a spoele a spotřebittřebiteleele
Průvodní dokumentace podle směrnice
2009/105/EU evropského parlamentu a rady a
podle technické normy EN 286‑2.
a– Zásobník je určen pouze k použití v tlakovzduš-

ných soustavách a pomocných zařízeních
motorových vozidel a také přívěsných vozidel a
pouze k uchovávání stlačeného vzduchu.

b– Zásobník je kvůli identi kaci označen výrobním
číslem, výrobcem zásobníku a hlavními provo-
zními údaji a znakem EU, viz typový štítek nebo
záznamy přímo na stěně zásobníku.

c– Zásobník je vyroben podle „prohlášení o
shodě“ v souladu s článkem 12 směrnice
2009/105/ES.

d– Zásobník musí být upevněn k vozidlu pomocí
upínacích pásů (spon).
U hliníkových zásobníků musí být kontaktní
plochy uzpůsobeny tak, aby nemohlo dojít ke
korozi a mechanickému poškození. Upínací
pásy upevněte tak, aby se spojovací švy nedo-
týkaly podlahy a zásobník nebyl vystaven
napětí ohrožujícímu provozní bezpečnost.

U hliníkových zásobníků nesmí povrchové
povlaky obsahovat žádné olovo a krycí lak smí
být nanesen pouze na vhodný přilnavý pod-
klad. Ocelové šroubové spoje musí být u hliní-
kových nádrží opatřeny protikorozním povla-
kem.

– Hliníkové zásobníky musí být ošetřovány pouze
čisticími prostředky neobsahujícími alkálie.

– Prohlížejte zásobník uvnitř skrze závitové pří-
pojky.

– Pro zabránění shromažďování kondenzátu
musí být zásobník v dostatečných intervalech
vyprazdňován (kroužek u výpustného ventilu v
nejnižší poloze zásobníku).

e– Při dodržení bodu d je zásobník bezúdržbový.

f– Na tlakových nosných stěnách zásobníku
(plášť, dno, závitové kroužky) nesmí být prová-
děny žádné svařovací práce, tepelné opraco-
vání ani jiné zásahy ohrožující bezpečnost.

g– Vnitřní tlak zásobníku nesmí krátkodobě pře-
kročit maximální přípustný provozní přetlak Ps
o více než 10 %.

Daimler Truck AG

TTypovypové štítky zásobníké štítky zásobníku su stlačeného vzductlačeného vzduchuhu

HliníkoHliníkový zásobníkvý zásobník

1 Výrobce: SAG (Rakousko)
2 Číslo dílu‑MB
3 Maximální provozní tlak (bar)
4 Rok výroby
5 Identi kační číslo zkušební stanice
6 Objem (litry)
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OceloOcelový zásobníkvý zásobník

1 Výrobce: rma frauenthal automotive / rma
Erhard

2 Číslo dílu‑MB
3 Maximální provozní tlak (bar)
4 Identi kační číslo zkušební stanice
5 Rok výroby
6 Objem (litry)

Technické údaje 369369



AA
ABS (proABS (protiblokovtiblokovací systací systém brém brzd)zd)

Brzdění s ochranou proti zablokování... 189
Funkce............................................... 189
Kontrola ukazatelů.............................. 189
Vypnutí / zapnutí................................ 190

AActivctive Bre Brakake Assiste Assist
Přehled............................................... 223

AAdBluedBlue®®

Aditiva................................................ 365
Čistota................................................ 365
Doplňování......................................... 260
Kontrola systému po poruše................ 114
Likvidace............................................ 365
Nádrž.................................................. 257
Nízké venkovní teploty......................... 365
Spotřeba............................................. 256
Stavové zobrazení............................... 114
Ukazatel............................................. 111
Upozornění................................. 260, 365
Uskladnění.......................................... 365
Vysoké venkovní teploty...................... 365

AgrAgregátyegáty
Kontrola těsnosti................................. 303

AirbagAirbag
Airbag řidiče......................................... 41
Aktivace............................................... 38
Místo montáže...................................... 41
Ochranný potenciál............................... 41
Omezený ochranný potenciál................ 42

Airbag řidičeAirbag řidiče............................................... 41
AkAkumulátumulátoror

Demontáž/montáž............................. 305
Kontrola hladiny.................................. 309
Kontrola stavu nabití........................... 309
Nabíjení.............................................. 309
Odpojení/připojení............................. 305
Odpojovač akumulátoru........................ 94
Přepravní režim................................... 308
Skříň akumulátoru............................... 305
Startování z cizího zdroje.................... 337
Údržba................................................ 307
Upozornění......................................... 303
Úsporný režim..................................... 303

AkAkususticktická signalizace couvá signalizace couváníání
Upozornění......................................... 256
Zapnutí a vypnutí................................ 256

AkAkususticktické vé varovarováníání
viz Výstražný tón

AntAnténaéna
Anténní zesilovač.................................. 11

AntAnténní zesilovénní zesilovačač........................................ 11
AplikAplikace Trace Truckuck

Připojení/odebrání mobilního zaří-
zení (jednotka palubního počítače)...... 119

Apple CarPlayApple CarPlay®®
Přehled............................................... 176
Připojení u zařízení iPhone®................ 176

AsistAsistenční systenční systémyémy
Pokyny................................................ 180

AsistAsistenční systenční systémémy řidičey řidiče
Pokyny................................................ 180

AsistAsistent dálkoent dálkovýcvých světh světelel
Funkce................................................. 78
Zapnutí/vypnutí (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125

AsistAsistent jízdy v prent jízdy v pruzíchuzích
Funkce/pokyny.................................. 229
Vypnutí/zapnutí.................................. 229

AsistAsistent jízdy v prent jízdy v pruzíchuzích
Nastavení označení jízdního pruhu
(jednotka palubního počítače)............. 118
Zapnutí/vypnutí (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125

AsistAsistent prent pro odbočovo odbočováníání
Funkce a pokyny................................. 232
Vypnutí/zapnutí sledování přívěsu....... 237
Vypnutí/zapnutí výstražného tónu....... 237
Zapnutí/vypnutí (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125

AsistAsistent rent regulace stegulace stabilityability
Funkce/pokyny.................................. 207
Vypnutí............................................... 207

AsistAsistent rent rozjezdu do stozjezdu do stoupáníoupání
Pokyny................................................ 193
Zapnutí/vypnutí.................................. 193

AsistAsistent sledovent sledování bdělosání bdělostiti
Funkce/pokyny.................................. 231
Zapnutí/vypnutí (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125

AsistAsistent udržovent udržování odsání odstuputupu
Ukazatel odstupu (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 118
Upozornění......................................... 216

ASR (proASR (protiprtiprokluzookluzový systvý systém)ém)
Funkce/pokyny.................................. 206
Vypnutí/zapnutí.................................. 206

AAudiozařízeníudiozařízení
Nastavení hlasitosti (tlačítka na
volantu).............................................. 119
Ovládání (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 119

370370 Rejstřík



Ovládání (pole spínačů u lůžka)........... 102
Všeobecné pokyny.............................. 102

AAututomatickomatická převá převodoodovkavka
Chybové kódy hladiny převodového
oleje................................................... 302
Jízdní programy................................... 204
Kontrola hladiny oleje.......................... 301
Tlačítkové řazení a signalizace pře-
vodového stupně................................. 203
Upozornění k jízdě.............................. 204

AAututomatickomatické řízení světé řízení světelel............................. 77
AAututomatickomatické zvýšení oté zvýšení otáčekáček...................... 184
AAututomaticomatický stký starart-stt-stop motop motororu u cu u chladí-hladí-
rrenskýcenských vh vozidelozidel....................................... 182
AAututomatizovomatizovaná převaná převodoodovkavka

Automatický a manuální jízdní pro-
gram................................................... 198
Jízda v automatickém jízdním pro-
gramu................................................. 202
Manuální jízdní program...................... 203
Mercedes PowerShi .......................... 197
Multifunkční páčka a ukazatel pře-
vodového stupně................................. 197
Pokyny k zastavení a rozjezdu............. 201
Režim EcoRoll a režim plazivé
rychlosti............................................. 199
Rozjezd............................................... 201
Volba jízdního programu...................... 199
Vyhoupání........................................... 200
Zapnutí/vypnutí režimu plazení (tla-
čítko).................................................. 200
Zapnutí/vypnutí vyhoupání (tlačítko)... 201
Zastavení............................................ 201

AAututororskské právoé právo............................................ 25

BB
BezdrBezdrátovátové ké komomponenty vponenty vozidla (prozidla (prohlá-ohlá-
šení o shodě)šení o shodě).................................. 12, 14, 16
BezpečnosBezpečnost cest cestujícíchtujících

viz Airbag
viz Bezpečnostní pás
viz Dětská sedačka
viz Domácí zvířata ve vozidle
viz Zádržný systém

BezpečnosBezpečnostní pástní pás
Nastavení výšky.................................... 40
Ochranný potenciál............................... 39
Omezení ochranného potenciálu........... 40
Péče................................................... 289
Rozepnutí............................................. 41
Výstražné svítidlo.................................. 41
Zapnutí................................................. 40

BezpečnosBezpečnostní pástní pás
viz Bezpečnostní pás

BezpečnosBezpečnostní síťtní síť.......................................... 64
Bi-xBi-xenonovenonové světlomeé světlometyty

Pokyny k výměně žárovek...................... 82
BlokovBlokování jízdy vzadání jízdy vzad................................... 256
Boční obryBoční obrysovsová světlaá světla

Výměna žárovek.................................... 89
Boční oknaBoční okna

Seřízení................................................ 52
Boční oknoBoční okno

Důležitá bezpečnostní upozornění......... 51
Otevření/zavření................................... 51

BrBrzdovzdová soustavaá soustava
Technické údaje.................................. 366
Upozornění......................................... 188

BrBrzdovzdové světloé světlo
Výměna žárovek.................................... 88

BrBrzdozdový asistvý asistentent
BAS (brzdový asistenční systém)......... 190

BrBrzdozdový systvý systémém
Funkce HOLD..................................... 194
Kontrola těsnosti vzduchotlaké
brzdové soustavy................................ 188
Přívěs/návěs...................................... 188

BrBrzdyzdy
ABS.................................................... 189
Asistent rozjezdu do stoupání.............. 193
BAS (brzdový asistenční systém)......... 190
Brzdová soustava, pokyny................... 188
Kontrola těsnosti vzduchotlaké
brzdové soustavy................................ 188
Kontrola zobrazení systému ABS......... 189
Odbrzdění pružinového brzdového
válce................................................... 342
Odlehčovací brzda.............................. 195
Ochrana proti zablokování................... 189
Umístění pružinových brzdových
válců................................................... 341
Zastávková brzda................................ 192

BudíkBudík
Ovládání (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 119

CC
CelkovCelková ujetá ujetá vzdálenostá vzdálenost

Ukazatel............................................. 112
CentrCentrální zamální zamykykáníání

Problémy (porucha)............................... 51
Problémy se systémem zavírání............. 51
Systém komfortního zavírání................. 47

Rejstřík 371371



Uvnitř................................................... 46
Venku................................................... 46

ČČ
ČasČas

Zobrazení na displeji........................... 111
ČerČerpání palivapání paliva

Použití sklopného žebříku (zametací
stroj Arocs)......................................... 260

ČisČistěnítění
viz Péče

ČisČistění etění extxtereriéruiéru........................................ 290
ČtČtení SMS (doení SMS (dotykovtykové ové ovládání multime-ládání multime-
diálního systdiálního systému rému rádia)ádia)............................. 174

DD
DálkovDálková světlaá světla

Asistent adaptivních dálkových světel.... 78
Výměna žárovek.................................... 84
Zapnutí/vypnutí.................................... 79

DálkovDálkové ové ovládáníládání
Klíček............................................. 12, 46
Odemknutí / zamknutí dveří.................. 46

DatovDatové fé forormáty (rmáty (rádio se zdířkádio se zdířkou USB aou USB a
BluetBluetoothooth®®))

Informace........................................... 164
DeautDeautororizace zařízení Bluetizace zařízení Bluetoothooth®® (do(doty-ty-
kovkové ové ovládání multimediálního systládání multimediálního systémuému
rrádia)ádia)........................................................ 172
Denní ujetDenní ujetá vzdálenostá vzdálenost

Ukazatel............................................. 112
DětiDěti

základní upozornění.............................. 42
Zamezení nebezpečím ve vozidle........... 43

DětskDětská sedačkaá sedačka
Připevnění na sedadle spolujezdce........ 44
Upozornění k rizikům a nebezpečím...... 43
základní upozornění.............................. 42

DiagnosDiagnosticktické údaé údajeje
Odesílání............................................ 311
Ukazatele (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125

DiagnosDiagnostictický kký konektonektoror................................. 20
DisplejDisplej

Jednotka palubního počítače............... 115
Nastavení jazyka (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125
Péče................................................... 289

Displej (doDisplej (dotykovtykové ové ovládání multimediál-ládání multimediál-
ního systního systému rému rádia)ádia)

Nastavení jasu obrazovky.................... 171
Otevření menu.................................... 169
Posunutí náhledu................................ 169
Potvrzení volby.................................... 169
Rychlé posunutí náhledu..................... 169
Zmenšení náhledu............................... 170
Zvětšení náhledu................................. 170

DistrDistribuce vzducibuce vzduchuhu
Nastavení (topení/klimatizace)............ 105

Doba odpočinkuDoba odpočinku
Kontrola (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 117

Doba řízeníDoba řízení
Kontrola (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 117

Doběh zapalovDoběh zapalováníání...................................... 182
DodatDodatečná úpravečná úprava výfukoa výfukovýcvých plh plynůynů
BlueTBlueTecec®®

Stavové zobrazení............................... 114
DojezdDojezd

Kontrola (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 117

Domácí zvířatDomácí zvířata va ve ve vozidleozidle............................ 45
DoplňovDoplňováníání

Palivová nádrž / nádrž AdBlue®........... 257
Pokyny (palivo).................................... 257
Pořadí při čerpání paliva...................... 259
Před doplňováním (AdBlue®)............... 261
Před doplňováním (palivo)................... 259
Upozornění (AdBlue®)......................... 260

DoplňtDoplňte ke kapalinu do osapalinu do ostřikovtřikovačůačů................ 298
DopraDopravní infvní inforormace (rmace (rádio se zdířkádio se zdířkouou
USB a BluetUSB a Bluetoothooth®®))

Ukončení hlášení................................. 162
Zapnutí/vypnutí upřednostnění........... 162

DoDotykovtykové ové ovládání multimediálníholádání multimediálního
systsystému rému rádiaádia

Deautorizace zařízení Bluetooth®........ 172
Předpoklady pro připojení Blue-
tooth®................................................ 171
Přehled............................................... 169
Připojení zařízení Bluetooth®............... 172
Telefonování Bluetooth®...................... 173
Vyhledání a autorizace zařízení
Bluetooth®.......................................... 171
Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth®......... 171
Zobrazení a volba rychlého přístupu.... 170

Držák nápojůDržák nápojů............................................ 100
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Držák notDržák notebookuebooku....................................... 103
Držák pohárDržák pohárků s nápojiků s nápoji

viz Držák nápojů
Držák prDržák pro lapto laptopop....................................... 103
DvDveřeeře

Držadla (nastupování/vystupování)........ 51
Nástupní schůdky (nastupování/
vystupování).......................................... 51
Nastupování/vystupování...................... 51

DvDveřní oveřní ovládací jednoládací jednotkatka............................. 31

EE
EBS (elektrEBS (elektroniconický brký brzdozdový systvý systém)ém)

viz Brzdová soustava
EDEDW (systW (systém výsém výstrtrahahy proy proti vti vloupání aloupání a
odcizení)odcizení)

Alarm.................................................... 48
Problémy (porucha)............................... 51
Před zapnutím....................................... 49
Upozornění........................................... 48
Vozidla pro přepravu nebezpečných
nákladů................................................. 48
Zapnutí bez ochrany interiéru................ 49
Zapnutí s ochranou interiéru................. 49
Zapnutí/vypnutí.................................... 49

ElektrElektromagneomagneticktická ká komompatibilitapatibilita
Prohlášení o shodě.................................. 7

ElektrElektroniconický klíčký klíč.................................... 12, 14
ElektrElektroniconický klíčekký klíček...................................... 46
ElektrElektronikonika mota motororu (upozoru (upozornění)nění).................. 21
ElektrElektronikonika va vozidlaozidla

Elektronika motoru................................ 21
EmisníEmisní kkoe cientoe cient....................................... 358

FF
FFiltr peiltr pevnýcvných čásh částictic

Automatická regenerace..................... 253
Blokování regenerace.......................... 254
Pokyny................................................ 253
Spuštění manuální regenerace............ 255
Výměna ltru...................................... 253

FFiltr výfukoiltr výfukovýcvých plh plynůynů
viz Filtr pevných částic

FFunkce během hovunkce během hovororu (dou (dotykovtykové ové ovlá-lá-
dání multimediálního systdání multimediálního systému rému rádia)ádia).......... 174

HH
Hladina kHladina kapalinyapaliny

Chladicí kapalina................................. 297

Hladina olejeHladina oleje
Kontrola (automatická převodovka)...... 301

HladinHladiny ky kapalinyapaliny
Hydraulický systém ovládání spojky..... 298

Hlásič kHlásič kouřeouře
Kontrola funkce.................................... 97
Krátkodobá deaktivace.......................... 97
Všeobecná upozornění.......................... 97
Výměna baterie..................................... 97

Hlášení na displejiHlášení na displeji
Červená.............................................. 148
Šedá................................................... 128
Ukazatele (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125
Upozornění......................................... 128
Žlutá................................................... 133

HlukHluk
Kola/pneumatiky................................ 345

HmoHmotnosttnost
Rozložení hmotnosti............................ 206

HrHrubýubý ltrltr ttopení a klimatizovopení a klimatizováníání................ 300
Hvězda MerHvězda Mercedescedes

Zapnutí/vypnutí osvětlení..................... 80
HydrHydraulicaulický přídaký přídavný pohonvný pohon

Čištění chladiče/ventilátoru................ 213
Kontrola hladiny oleje.......................... 212
Upozornění......................................... 211
Zapnutí/vypnutí.................................. 211

HydrHydraulicaulický systký systém ovém ovládání spojkyládání spojky
Kontrola.............................................. 298

HydrHydromoveomove
Použít................................................. 205
Zapnutí/vypnutí.................................. 125

CCHH
Chladicí boxChladicí box................................................ 98
Chladicí kChladicí kapalinaapalina

Kontrola a doplnění chladicí kapaliny... 297
Upozornění......................................... 361

ChladivChladivo (klimatizace)o (klimatizace)............................... 361
ChChybovybové hlášeníé hlášení

viz Hlášení na displeji

JJ
JazykJazyk

Nastavení (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125

JednoJednotktka palubního počíta palubního počítačeače
Blokování regenerace ltru pevných
částic................................................. 125
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Budík.................................................. 119
Celková ujetá vzdálenost..................... 117
Čas..................................................... 117
Červené hlášení na displeji.................. 148
Denní ujetá vzdálenost........................ 117
Kontrola doby odpočinku..................... 117
Kontrola doby řízení............................ 117
Kontrola dojezdu................................. 117
Kontrola hladiny oleje.......................... 125
Kontrola provozních hodin motoru....... 125
Kontrola teploty chladicí kapaliny........ 125
Kontrola tlaku vzduchu v pneumati-
kách................................................... 122
Kontrola zásobního tlaku..................... 125
Kontrola zatížení nápravy.................... 122
Menu (přehled)................................... 117
Menu Audio a komunikace.................. 119
Menu Kontrolní informace................... 125
Menu Nastavení.................................. 125
Menu Provoz a údržba......................... 122
Menu Režim jízdy................................ 118
Menu Údaje o jízdě............................. 117
Nastavení doby doběhu vnějšího
osvětlení............................................. 125
Nastavení jazyka displeje.................... 125
Nastavení jednotek............................. 125
Nastavení kvality motorového oleje..... 125
Nastavení kvality oleje zadní nápravy... 125
Nastavení kvality převodového oleje.... 125
Nastavení měrné jednotky................... 125
Nastavení osvětlení přístrojů............... 125
Nastavení sklonu světlometů............... 125
Nastavení ukazatele zatížení nápravy... 122
Nastavení viskozity motorového oleje.. 125
Nastavení vyskakovacího okna videa... 125
Oblasti displeje................................... 116
Ovládání............................................. 115
Ovládání audiozařízení......................... 119
Ovládání regulace světlé výšky............ 240
Ovládání telefonu................................ 119
Pokyny k hlášením na displeji.............. 128
Přehled............................................... 115
Připojení/odebrání mobilních zaří-
zení.................................................... 119
Rádio.................................................. 119
Sdružený přístroj................................. 110
Spuštění regenerace ltru pevných
částic................................................. 125
Šedé hlášení na displeji....................... 128
Ukazatel odstupu (asistent udržo-
vání odstupu)...................................... 118
Upozornění......................................... 115
Upozornění k událostem..................... 128
Varování při poklesu tlaku vzduchu v
pneumatice......................................... 122

Vyvolání/vynulování palubního počí-
tače.................................................... 117
Vyvolání/vynulování údajů o jízdě........ 117
Zapnutí/vypnutí asistenta jízdy v
pruzích............................................... 125
Zapnutí/vypnutí asistenta pro odbo-
čování................................................. 125
Zapnutí/vypnutí asistenta sledování
bdělosti.............................................. 125
Zapnutí/vypnutí automatického
řízení osvětlení interiéru...................... 125
Zapnutí/vypnutí Hydromove................ 125
Zapnutí/vypnutí nočního osvětlení
za jízdy............................................... 125
Zapnutí/vypnutí PPC........................... 125
Zapnutí/vypnutí režimu EcoRoll........... 125
Zapnutí/vypnutí režimu plazivé
rychlosti............................................. 125
Zapnutí/vypnutí vyhoupání.................. 125
Zobrazení hlášení na displeji............... 125
Zobrazení hospodárného způsobu
jízdy (FleetBoard EcoSupport)............. 118
Zobrazení navádění k cíli (navigace)..... 118
Zobrazení obrazu kamery.................... 118
Zobrazení označení jízdního pruhu
(asistent jízdy v pruzích)...................... 118
Zobrazení rychlosti jízdy...................... 118
Zobrazení termínu údržby.................... 122
Zobrazení údajů diagnostiky................ 125
Zobrazení údajů o přívěsu/návěsu....... 122
Žluté hlášení na displeji....................... 133

JednoJednotkytky
Nastavení (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125

Jízda v tJízda v tererénuénu
Čistění po jízdě v terénu nebo na
staveništi............................................ 251
Jízda na písčitém povrchu.................... 251
Jízda z kopce....................................... 250
Kontrolní seznam po jízdě v terénu...... 251
Kontrolní seznam před jízdou v
terénu................................................. 249
Nastavení ochrany proti podjetí........... 246
Pravidla pro jízdu v terénu................... 249
Příprava na průjezd vodou........... 250, 251
Upozornění......................................... 248

Jízda v tJízda v tererénuénu
viz Jízda v terénu

Jízdní funkceJízdní funkce
Hydromove......................................... 205
Režim EcoRoll..................................... 199
Režim manévrování............................. 205
Režim plazivé rychlosti........................ 199
Vyhoupání........................................... 200
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Jízdní cJízdní chovhování (neobání (neobvyklé)vyklé).......................... 345
Jízdní prJízdní progrogramyamy

Mercedes PowerShi .......................... 198
Jízdní systJízdní systémém

viz Omezovač rychlosti
viz TEMPOMAT

Jízdní systJízdní systémyémy
Asistent jízdy v pruzích........................ 229
Nastavení systému PPC....................... 221
Nouzové brzdění................................. 226
Systém PPC (Predictive Powertrain
Control).............................................. 220
Varování před nárazem........................ 226
Vypnutí a zapnutí asistenta jízdy v
pruzích............................................... 231
Vypnutí/zapnutí Active Brake Assist.... 225
Zapnutí a vypnutí asistenta sledo-
vání bdělosti....................................... 232
Zapnutí/vypnutí asistenta udržování
odstupu.............................................. 217
Zvláštní jízdní situace.......................... 226

Jízdní výškaJízdní výška
Nastavení........................................... 241
Zvýšená (vozidla pro velkoobjemo-
vou přepravu, regulace světlé výšky).... 243

KK
KKabina řidičeabina řidiče

Elektrohydraulické sklápěcí zařízení..... 316
Mechanickohydraulické sklápěcí
zařízení............................................... 316
Upozornění ke sklápění....................... 313

KKameraamera
Čištění (dešťového a světelného
senzoru)............................................. 294
Čištění (systému MirrorCam)............... 294

KKameramera zra zrcátkacátka
viz Systém MirrorCam

KKameroamerový monitvý monitorovorovací systací systémém
viz Systém MirrorCam

KKapalinovapalinová spojkaá spojka
Hydromove......................................... 205
Použití................................................ 204
Režim manévrování............................. 205
Rozjezd............................................... 204

KlíčekKlíček
Dálkové ovládání............................. 12, 46
Elektronický klíč.............................. 12, 14
Elektronický klíček................................ 46
Náhradní klíček..................................... 46
Nouzový klíček...................................... 46
Provedení kontroly žárovek.................... 46

S dálkovým ovládáním........................... 46
Výměna baterie..................................... 50

KlimatizaceKlimatizace
viz Klimatizování

KlimatizovKlimatizováníání
Čistění hrubého ltru topení a kli-
matizování.......................................... 300
Chladivo............................................. 361
Chlazení s vysoušením vzduchu,
upozornění.......................................... 105
Nastavení distribuce vzduchu.............. 105
Nastavení množství vzduchu................ 105
Nastavení teploty................................ 105
Nastavení větracích výdechů............... 109
Odmrazení oken.................................. 106
Plnicí množství chladiva...................... 361
Přehled funkcí..................................... 104
Přídavné topení................................... 106
Upozornění......................................... 104
Větrací výdechy, upozornění................ 108
Zapnutí/vypnutí chlazení s vysouše-
ním vzduchu....................................... 105
Zapnutí/vypnutí klimatizace................ 105
Zapnutí/vypnutí vnitřní cirkulace
vzduchu.............................................. 106
Zapnutí/vypnutí využití zbytkového
tepla................................................... 106

KKokpitokpit
Pole spínačů......................................... 30
Přehled................................................. 26

KKolaola
Hlučnost............................................. 345
Kontrola.............................................. 346
Kontrola volného chodu (provoz se
sněhovými řetězy)............................... 279
Neobvyklé jízdní chování..................... 345
Sněhové řetězy................................... 278
Upozornění......................................... 344

KKolo Trolo Trilexilex®®
Nasazení............................................. 327
Sejmutí............................................... 327

KKombinace sedadla/lůžkaombinace sedadla/lůžka
Upozornění ke kombinacím seda-
dla/lůžka.............................................. 64
V kabině řidiče L................................... 64

KKombinovombinovaný přepínačaný přepínač
Přehled................................................. 37

KKomfomforortní ttní telefelefonovonováníání
Bezdrátové nabíjení............................... 16
Wireless Mobile Interface (WMI)............ 16
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KKomomponenty vponenty vozidla řízené rozidla řízené rádioádiovýmvým
signálemsignálem

Prohlášení o shodě.................................. 7
KKoncepce SoloStoncepce SoloStarar

Sklopení/vyklopení lůžka...................... 67
KKoncovoncové světloé světlo

Výměna žárovek.................................... 88
KKondenzovondenzovaná vaná voda v zásobníkoda v zásobníku su stlače-tlače-
ného vzducného vzduchuhu............................................ 185
KKontrontrola při odjezduola při odjezdu

viz Příprava k jízdě
KKontrontrola tlakola tlaku vzducu vzduchu v pneumatikhu v pneumatikáchách

Kola se snímačem tlaku vzduchu v
pneumatikách..................................... 344
Prohlášení o shodě rádiového zaří-
zení.................................................... 345

KKontrontrola vola vozidlaozidla
viz Příprava k jízdě

KKontrontrola výšky vola výšky vozidlaozidla............................... 186
KKontrontrola žárovola žárovekek................................... 46, 76
KKontrontrolkyolky

viz Varovné kontrolky / kontrolky
KKonzervonzervaceace

viz Vozy Mercedes-Benz s ochran-
nou konzervací podvozku

KvKvali kovali kovanýaný serservisvis..................................... 21
KvKvali kovali kovanýaný serservisvis

viz Kvali kovaný servis
KvKvalitalita palivaa paliva

Na a.................................................. 362

LL
LakLak

Péče................................................... 290
LékLékárárničkanička................................................ 311
LevLevosostrtranný/pravanný/pravosostrtranný provanný provozoz

Částečné přelepení světlometů............. 91
LůžkLůžka v ka v kabině řidiče Labině řidiče L

Dole..................................................... 66
Horní část............................................. 65
Pole spínačů......................................... 33
Přehled................................................. 61

LůžkLůžka v ka v kabině řidiče Labině řidiče L
Horní široké.......................................... 62
Horní úzké............................................ 62
Horní, přepravník automobilů................ 62
Kombinace sedadla/lůžka..................... 64
Podpůrná stupátka................................ 62
Přehled................................................. 61
Sklopení/vyklopení horního lůžka.......... 62

Spodní.................................................. 63
LůžkLůžka v ka v kabině řidiče Mabině řidiče M

Dole dělené.......................................... 68
Přehled................................................. 68

LůžkLůžka v ka v kabině řidiče typu Mabině řidiče typu M
Čalouněný odkládací prostor................. 68
Dolní standardní lůžko........................... 68

LůžkoLůžko.......................................................... 64

MM
ManéManévrovvrovací výškaací výška

Regulace světlé výšky......................... 243
ManéManévrovvrování a rání a roztoztažení/odtažení/odtaženíažení

Upozornění......................................... 339
Vlečné zařízení.................................... 340

Manuální převManuální převodoodovkavka
Důležité bezpečnostní pokyny............. 196
Řazení převodovky.............................. 196

Matice kMatice kolol
Dotažení............................................. 323
Pro kola z lehkých slitin....................... 323
Pro ocelová kola.................................. 323
Utahovací momenty............................ 367

Maximální rycMaximální rychlosthlost
viz Omezovač rychlosti

Média (doMédia (dotykovtykové ové ovládání multimediál-ládání multimediál-
ního systního systému rému rádia)ádia)

Přehled menu Média........................... 175
MecMechanismus prhanismus pro výškovo výškovou rou regulaciegulaci
opěropěradlaadla

Nastavení............................................. 64
Měnič napětíMěnič napětí............................................... 96
MerMercedescedes PowPowerShierShi

Důležité bezpečnostní pokyny............. 197
Jízdní programy................................... 198
Manuální jízdní program...................... 203
Rozjezd............................................... 201
Volba jízdního programu...................... 199
Zapnutí/vypnutí režimu plazení (tla-
čítko).................................................. 200
Zastavení............................................ 201

MěrMěrná jednoná jednotkatka
Nastavení (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125

MezinápravovMezinápravová uzáá uzávěrkavěrka............................ 208
MlhovMlhová světlaá světla

Výměna žárovek.................................... 84
Zapnutí/vypnutí.................................... 78

MnožsMnožství vzductví vzduchuhu
Nastavení (topení/klimatizace)............ 105
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Mobilní tMobilní telefelefonon
viz Telefon

Mobilní zařízeníMobilní zařízení
Autorizace (přihlášení)......................... 119
Funkce Remote Online........................ 101
Připojení/odebrání (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 119
Truck-App........................................... 101

MotMotoror
Automatické zvýšení otáček................ 184
Nastartování (nouzový provoz)............. 184
Nastavení kvality oleje (jednotka
palubního počítače)............................ 125
Nastavení viskozity oleje (jednotka
palubního počítače)............................ 125
Nastavení volnoběžných otáček........... 284
Problémy se startováním..................... 321
Spotřeba oleje.................................... 256
Spuštění............................................. 184
technické údaje.................................. 366
Vypnutí............................................... 188
Zobrazení provozních hodin (jed-
notka palubního počítače)................... 125

MotMotorovorová brá brzdazda
viz Odlehčovací brzda

MotMotorovorováá na ana a
Doplňování......................................... 257

MotMotorovorovéé na yna y
Palivová aditiva................................... 363
Pokyny................................................ 363
Pokyny ke kvalitě................................ 362

MotMotoroorový olejvý olej
Doplňování......................................... 301
Kontrola hladiny oleje (jednotka
palubního počítače)............................ 125
Kontrola hladiny oleje (motor).............. 301
Kvalita................................................ 359
Mísitelnost.......................................... 359
Nastavení kvality (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125
Nastavení viskozity (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125
Rozsah použití..................................... 359
Spotřeba............................................. 256
Třídy SAE............................................ 359
Výměna oleje...................................... 359

Multifunkční páčkaMultifunkční páčka
Přehled................................................. 37

Multifunkční páčkMultifunkční páčka a uka a ukazatazatel převel převodo-odo-
vvého sého stupnětupně

Multifunkční páčka.............................. 197
Všeobecná upozornění........................ 197

Multifunkční vMultifunkční volantolant
Nastavení............................................. 69
Přehled................................................. 35

Multimediální systMultimediální systémém
Nastavení hlasitosti (dotykové ovlá-
dání multimediálního systému rádia).... 170
Přehled pro dotykové ovládání multi-
mediálního systému rádia.................... 169
Rádio se zdířkou USB a Bluetooth®...... 160
Zapnutí a vypnutí (multimediální
systém rádia)...................................... 170
Zapnutí nebo vypnutí zvuku (doty-
kové ovládání multimediálního
systému rádia).................................... 170

MyMycí linkcí linka (péče)a (péče)....................................... 290
Mytí motMytí motoruoru.............................................. 295
Mytí vMytí vozidlaozidla

viz Péče

NN
NNabíjeníabíjení

Chytrý telefon....................................... 16
NNáhráhradní klíčekadní klíček........................................... 46
NNařízení REACHařízení REACH.......................................... 22
NNástaástavbyvby....................................................... 5
NNastavastavení hlasitení hlasitosostiti

Audiozařízení...................................... 119
Rádio.................................................. 119
Telefonní hovory.................................. 119

NNastavastavení hlasitení hlasitososti (doti (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)................. 170
NNastavastavení hlasitení hlasitososti Ati AUX (doUX (dotykovtykové ové ovlá-lá-
dání multimediálního systdání multimediálního systému rému rádia)ádia).......... 171
NNastavastavení hloubek (rení hloubek (rádio se zdířkádio se zdířkouou
USB a BluetUSB a Bluetoothooth®®)).................................... 161
NNastavastavení jasu obrení jasu obrazoazovky (dovky (dotykovétykové
ovovládání multimediálního systládání multimediálního systému rému rádia)ádia).... 171
NNastavastavení jazykení jazyka systa systému (doému (dotykovétykové
ovovládání multimediálního systládání multimediálního systému rému rádia)ádia).... 171
NNastavastavení rycení rychloshlostiti

viz TEMPOMAT
NNastavastavení úpraení úpravy hlasitvy hlasitososti v záti v závislosvislostiti
na rycna rychloshlosti (doti (dotykovtykové ové ovládání multime-ládání multime-
diálního systdiálního systému rému rádia)ádia)............................. 171
NNastavastavení větrení větracícacích výdech výdechůhů..................... 109
NNastavastavení vení volantuolantu........................................ 69
NNastavastavení výšek (rení výšek (rádio se zdířkádio se zdířkou USB aou USB a
BluetBluetoothooth®®))............................................... 161
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NNastavastavení výšek a hloubek (doení výšek a hloubek (dotykovétykové
ovovládání multimediálního systládání multimediálního systému rému rádia)ádia).... 170
NNastavastavení výšky bezpečnosení výšky bezpečnostního pásutního pásu......... 59
NNastavastavení vyvení vyvážení (rážení (rádio se zdířkádio se zdířkouou
USB a BluetUSB a Bluetoothooth®®)).................................... 161
NNastavastavení vyvení vyvážení a prážení a prolínání (doolínání (dotykovétykové
ovovládání multimediálního systládání multimediálního systému rému rádia)ádia).... 170
NNastavastavení zobrení zobrazení času přehrávazení času přehráváníání
(r(rádio se zdířkádio se zdířkou USB a Bluetou USB a Bluetoothooth®®)).......... 161
NNastavastavení zvukení zvuku (dou (dotykovtykové ové ovládání mul-ládání mul-
timediálního systtimediálního systému rému rádia)ádia)

Nastavení hlasitosti AUX..................... 171
Nastavení úpravy hlasitosti v závi-
slosti na rychlosti................................ 171
Nastavení výšek a hloubek.................. 170
Nastavení vyvážení a prolínání............. 170
Volba nastavení ekvalizéru.................. 170
Zapnutí nebo vypnutí zvuků systému... 171

NNastavastavení zvukení zvuku (ru (rádio se zdířkádio se zdířkou USB aou USB a
BluetBluetoothooth®®))

Nastavení hloubek.............................. 161
Nastavení výšek.................................. 161
Vynulování.......................................... 161

NNásástupní sctupní schůdkyhůdky
Nastupování/vystupování...................... 51

NavNavádění k cíliádění k cíli
Ukazatele (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 118

NáNávěsvěs
Odpojení kabelů a vedení stlače-
ného vzduchu..................................... 267
Připojení kabelů a vedení stlače-
ného vzduchu..................................... 266

NáNávěsvěs
viz Přívěs/návěs

NaNavigvigaceace
Zobrazení navádění k cíli (jednotka
palubního počítače)............................ 118

NávNávod k používod k používání (vybavání (vybavení vení vozidla)ozidla).............. 6
NNejvyšší přípusejvyšší přípustná celkovtná celková hmoá hmotnosttnost

Typový štítek vozidla............................ 358
NNezáezávislá brvislá brzdazda

Funkce a pokyny................................. 192
NNezáezávislé tvislé topeníopení

viz Přídavné topení
NNoční osvětlení za jízdyoční osvětlení za jízdy

Zapnutí/vypnutí (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125

NNouzoouzový klíčekvý klíček............................................ 46

OO
ObnovObnovení výrení výrobnícobních nastavh nastavení (doení (dotykovétykové
ovovládání multimediálního systládání multimediálního systému rému rádia)ádia).... 171
ObryObrysovsové světlo / boční obryé světlo / boční obrysovésové
světlosvětlo

Výměna žárovek.................................... 88
Obsazení pinů (rObsazení pinů (rádio se zdířkádio se zdířkou USB aou USB a
BluetBluetoothooth®®))............................................... 168
Odemknutí / zamknutí dvOdemknutí / zamknutí dveříeří

Uvnitř................................................... 46
Venku................................................... 46

OdlehčovOdlehčovací brací brzdazda
Upozornění......................................... 195
Zapnutí/vypnutí.................................. 195

Odmítnutí hovOdmítnutí hovororu (dou (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)................. 174
OdpadkoOdpadkový kvý košoš............................................ 98
OdpojovOdpojovač akač akumulátumulátoruoru.............................. 94
OdstavOdstavení vení vozidlaozidla

Zvláštní opatření................................. 310
Odvzdušnění palivovOdvzdušnění palivové soustaé soustavyvy

Odvodnění palivového před ltru.......... 317
Odvzdušnění ručním čerpadlem
(bez palivového před ltru OM 460)...... 317
Odvzdušnění ručním čerpadlem
(bez palivového před ltru OM
470/471/473)................................... 317
Odvzdušnění ručním čerpadlem (s
palivovým před ltrem)......................... 317
Odvzdušnění startérem (bez palivo-
vého před ltru OM 936)...................... 317

OcOchrhrana lakuana laku
viz Vozy Mercedes-Benz s ochran-
nou konzervací podvozku

OcOchrhrana proana proti podjeti podjetítí
Nastavení........................................... 246
Upozornění......................................... 246

OcOchrhrana živoana životního prtního prosostředítředí
Upozornění............................................. 5

OcOchrhranná mřížkaanná mřížka
Světlomety............................................ 84
Zadní osvětlovací těleso........................ 88

OknaOkna
Odmrazení.......................................... 106

OknaOkna
viz Boční okno

Okno událosOkno událostítí
viz Hlášení na displeji
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OkrOkruh převuh převodoodovky/spojkyvky/spojky
Zkontrolovat zásobní tlak.................... 185

OkrOkruh spojky/převuh spojky/převodoodovkyvky
Zkontrolovat zásobní tlak.................... 185

OlejOlej
viz Motorový olej
viz Převodový olej

Omezení rycOmezení rychloshlostiti
Maximální rychlost.............................. 256

Omezení rycOmezení rychloshlostiti
viz Omezovač rychlosti

OmezovOmezovač rycač rychloshlostiti
Funkce............................................... 213
Hranice systému................................. 213
Nastavení rychlosti.............................. 213
Pasivní................................................ 213
Předpoklady........................................ 213
Tlačítka............................................... 213
Uložení rychlosti................................. 213
Volba.................................................. 213
Vypnutí............................................... 213
Vyvolání rychlosti................................ 213
Zapnutí............................................... 213

Online službyOnline služby
Ukládání dat......................................... 24

Open sourOpen sourcece so wso wareare................................. 25
OrOrientientační osvětlení (jednoační osvětlení (jednotktka palub-a palub-
ního počítního počítače)ače)........................................... 125
OrOriginální dílyiginální díly................................................ 5
OsOstřikovtřikovače čelního oknaače čelního okna

Ovládání............................................... 93
Pokyny k zimnímu provozu.................... 94

OsOstřikovtřikovače okače okenen
Doplňování kapaliny............................ 298

OsOstřikovtřikovače světlomeače světlometůtů
Doplňování kapaliny............................ 298
Ovládání............................................... 93

OsvětleníOsvětlení
Osvětlení interiéru................................. 81
Přepínač světel..................................... 76
Regulátor sklonu světlometů (jed-
notka palubního počítače)................... 125
Ukazatel směru jízdy............................. 80
Vnější osvětlení..................................... 76

OsvětleníOsvětlení
viz Osvětlení

Osvětlení intOsvětlení intereriéruiéru
Automatické řízení (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125
Noční osvětlení za jízdy (jednotka
palubního počítače)............................ 125

Pokyny k výměně žárovek...................... 82
Výměna žárovek.................................... 89
Zapnutí/vypnutí.................................... 81

Osvětlení přísOsvětlení přístrtrojůojů
Nastavení (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125

Osvětlení rOsvětlení regisegistrtrační značkyační značky
Výměna žárovek.................................... 88

OtOtáčkáčkoměroměr
Ukazatel............................................. 110

OtOtáčky motáčky motoruoru
Ukazatel............................................. 110

OteOtevření menu (dovření menu (dotykovtykové ové ovládání multi-ládání multi-
mediálního systmediálního systému rému rádia)ádia)......................... 169
OteOtevření/zavření/zavření kvření kulatulatého sého střešníhotřešního
poklopupoklopu...................................................... 56
OteOtevření/zavření/zavření svření střešního pokloputřešního poklopu............. 56
OvOvládací jednoládací jednotkatka

Regulace světlé výšky......................... 238
OvOvládací jednoládací jednotkatka

viz Jednotka palubního počítače
Označení pneumatikOznačení pneumatik................................. 344

PP
palivopalivo

Aditiva................................................ 363
Doplňování......................................... 257
Nádrž.................................................. 257
Ukazatel............................................. 111
Upozornění......................................... 257

PPalubní diagnosalubní diagnosticktické ré rozhrozhraníaní
viz Diagnostický konektor

PPalubní nářadí a výbavalubní nářadí a výbava pra pro případ nouzeo případ nouze.. 311
PPalubní počítalubní počítačač

Vyvolání/vynulování (jednotka
palubního počítače)............................ 117

PParkovarkovací brací brzdazda
Odbrzdění pružinového brzdového
válce................................................... 342
Použití................................................ 191
Umístění pružinových brzdových
válců................................................... 341
Upozornění......................................... 190

PParkovarkováníání
viz Vypnutí motoru

PPéčeéče
Bezpečnostní pás................................ 289
Displej................................................ 289
Kamera............................................... 294
Lak..................................................... 290
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Motor................................................. 295
Mycí linka........................................... 290
Ozdobné prvky.................................... 289
Plastové obložení................................ 289
Plocha chladiče................................... 290
po jízdě v terénu nebo na staveništi..... 251
Potah matrace ze studené pěny.......... 289
Potahy sedadel................................... 289
Snímače............................................. 294
Stupátka............................................. 292
Systém dodatečné úpravy výfuko-
vých plynů BlueTec®........................... 290
Vnější osvětlení................................... 290
Volant................................................. 289
Vozy Mercedes-Benz s ochrannou
konzervací podvozku........................... 290
Vysokotlaký čistič............................... 290

PPerersonalizacesonalizace
Pokyny................................................ 222

Plnicí přípojkPlnicí přípojka vzduca vzduchohotlaktlakého zařízeníého zařízení...... 336
PneumatikyPneumatiky

Hlučnost............................................. 345
Kontrola.............................................. 346
Kontrola volného chodu (provoz se
sněhovými řetězy)............................... 279
Neobvyklé jízdní chování..................... 345
Pneumatiky......................................... 344
Poškození........................................... 346
Protektorované pneumatiky................. 344
Sněhové řetězy................................... 278
Stav.................................................... 346
Upozornění......................................... 344
Určení tlaku vzduchu........................... 348
Vyvážení (pokyny)............................... 344

PPobočkaobočka
viz Kvali kovaný servis

PPočítočítadlo ujeadlo ujetýctých kilomeh kilometrůtrů
Ukazatel............................................. 112

PPodkládací klínodkládací klín.......................................... 312
PPodvodvozkoozkový rvý rámám

Uložení/vyvolání výšky........................ 241
PPojisojistkytky

Kontrola a výměna tavné pojistky........ 336
Kontrola a zapnutí jističe..................... 336
Sejmutí krytu hlavního pojistkového
držáku................................................ 329
Schéma obsazení................................ 330
Upozornění......................................... 329

PPokrokračující cačující chod mothod motoruoru........................... 182
PPokynokyny k jízděy k jízdě

Filtr pevných částic............................. 253

PPokynokyny pry pro jízduo jízdu
Pro nakládání...................................... 246
Pro záběh........................................... 246

PPole spínačůole spínačů
Dveře.................................................... 31
Kokpit................................................... 30
Kombinovaný přepínač.......................... 37
Lůžko.................................................... 33
Multifunkční páčka................................ 37
Multifunkční volant................................ 35
Nad čelním oknem................................ 27

PPomoc při poromoc při porušeuše
Vzdálená diagnostika.......................... 311

PPomoc při romoc při rozjezduozjezdu
Pokyny................................................ 244
Zapnutí/vypnutí.................................. 244

PPomůcomůcky při nasky při nastupovtupováníání
viz Stupátka

PPororucuchaha
Defekt pneumatiky.............................. 321
nastartování/vypnutí vozidla při
sklopené kabině řidiče........................ 316
Odvzdušnění palivové soustavy............ 317
Podkládací klín.................................... 312
Ruční páka.......................................... 312
Sklopení kabiny řidiče......................... 313
Startování z cizího zdroje.................... 337
Ukazatele (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125
Vozidlo nestartuje............................... 321
Zádržný systém..................................... 38
Zvedák................................................ 312

PPosunutí náhledu (doosunutí náhledu (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)................. 169
PPosuvné sosuvné střešní oknotřešní okno

Otevření/zavření................................... 52
PotPotahahy sedadely sedadel

Péče................................................... 289
PoPotkávtkávací světlaací světla

Výměna žárovek.................................... 84
Zapnutí/vypnutí.................................... 77

PoPotvrtvrzení vzení volbolby (doy (dotykovtykové ové ovládání mul-ládání mul-
timediálního systtimediálního systému rému rádia)ádia)....................... 169
PPoužití sklopného žebříkoužití sklopného žebříku (zametu (zametacíací
sstrtroj Aroj Arocs)ocs)............................................... 260
PPoziční světlaoziční světla

Výměna žárovek.................................... 84
PrPracoacovní otvní otáčkyáčky

Předvolba........................................... 283
PrPracoacovní rvní režimežim

Nastavení pracovních otáček............... 284
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PrPracoacovní světlomevní světlometyty
Výměna žárovek (dole).......................... 89
Výměna žárovek (nahoře)...................... 89

PrávPráva na oca na ochrhranu údaanu údajůjů
Ukládání údajů...................................... 24

PravPravosostrtranný/levanný/levosostrtranný provanný provozoz
Částečné přelepení světlometů............. 91

PrProhlášení o shoděohlášení o shodě
Elektromagnetická kompatibilita.............. 7
Komponenty vozidla řízené rádio-
vým signálem.......................................... 7
Prohlášení o shodě držáku mobil-
ního telefonu......................................... 19
Prohlášení o shodě rádiového zaří-
zení pro platformu telematiky................ 20
Prohlášení o shodě rádiového zaří-
zení pro rádio........................................ 16
Radarová senzorika (rádiová homo-
logace)................................................. 17
Rádiové komponenty vozidla
........................................... 11, 12, 14, 16
Zvedák.................................................. 20

PrProhlášení o shodě rohlášení o shodě rádiovádiového zařízeníého zařízení
Držák mobilního telefonu....................... 19
Platforma telematiky............................. 20
Radarová senzorika............................... 17
Rádio.................................................... 16

ProProtismtismykovykové řeé řetězytězy
viz Sněhové řetězy

ProvProvozoz nišerunišeru
Regulace světlé výšky......................... 242
Upozornění......................................... 247

ProvProvoz sklápěčeoz sklápěče
Bordmatik........................................... 286
Čelisťový uzávěr na zadní stěně........... 286
Ovládací prvky.................................... 286
Ovládání sklápění................................ 286
Po sklopení......................................... 287
Před sklopením................................... 287
Přepínání............................................ 286
Sklápění............................................. 287

ProvProvozní bezpečnostozní bezpečnost
Informace............................................... 6
Prohlášení o shodě (bezdrátové
komponenty vozidla)............................... 7
Prohlášení o shodě (elektromagne-
tická kompatibilita).................................. 7
Prohlášení o shodě (rádiové kompo-
nenty vozidla)...................... 11, 12, 14, 16
Prohlášení o shodě (zvedák).................. 20
Změny výkonu motoru........................... 21

ProvProvozní brozní brzdazda
Upozornění......................................... 188

ProvProvozní hodinyozní hodiny
Ukazatele (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125

ProvProvozní látkyozní látky
AdBlue®.............................................. 365
Aditivum do paliva............................... 363
Alternativní motorové na y podle
normy DIN EN 15940.......................... 364
Chladicí kapalina................................. 361
Chladivo............................................. 361
Kvalita paliva....................................... 362
Motorové na y podle EN 590.............. 363
Motorový olej...................................... 359
Nastavení (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125
pro hnací nápravy a převodovku.......... 361
Převodové oleje.................................. 361
Upozornění......................................... 358

ProvProvozní tozní teploteplota (ta (teploteplota ca chladicí khladicí kapa-apa-
linliny)y).......................................................... 366
ProvProvozní údaozní údajeje

Tlak vzduchu v pneumatikách.............. 367
Průjezd vPrůjezd vodouodou

Příprava...................................... 250, 251
Upozornění................................. 250, 251

PrPružinoužinový brvý brzdozdový vvý válecálec
Odbrzdění........................................... 342
Technické údaje.................................. 368
Uvedení do polohy pro jízdu................ 342

PředehřePředehřev motv motoruoru
viz Přídavné topení

Předpínače bezpečnosPředpínače bezpečnostníctních pásůh pásů
Aktivace............................................... 38

Předpoklady prPředpoklady pro připojení Blueto připojení Bluetoothooth®®

(do(dotykovtykové ové ovládání multimediálníholádání multimediálního
systsystému rému rádia)ádia).......................................... 171
Předřadný cyklónoPředřadný cyklónový odlučovvý odlučovač prač pracachuhu..... 299
Přehled menu Média (doPřehled menu Média (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)................. 175
Přehled menu RPřehled menu Rádio (doádio (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)................. 174
Přehled menu TPřehled menu Telefelefon (doon (dotykovtykové ové ovlá-lá-
dání multimediálního systdání multimediálního systému rému rádia)ádia).......... 173
Přepínač světPřepínač světelel

Přehled................................................. 76
PřepraPřepravní rvní režimežim......................................... 308
PřerPřerušení hovušení hovororu za jízdy (dou za jízdy (dotykovétykové
ovovládání multimediálního systládání multimediálního systému rému rádia)ádia).... 173
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PřestaPřestavbyvby...................................................... 5
PřevPřevod nápraod nápravyvy......................................... 358
PřevPřevod zadní nápraod zadní nápravyvy................................ 358
PřevPřevodoodovkavka

viz Manuální převodovka
PřevPřevodoodový olejvý olej

Kontrola hladiny oleje (automatická
převodovka)........................................ 301
Kvalita................................................ 361
Nastavení kvality (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125
Upozornění......................................... 361

PřídaPřídavná nápravavná náprava
Pokyny k pomoci při rozjezdu.............. 244
Řiditelná............................................. 245
Zapnutí/vypnutí pomoci při rozjezdu... 244
Zvednutí/spuštění tlačené nápravy..... 244
Zvednutí/spuštění vlečené nápravy..... 244

PřídaPřídavné světlomevné světlometyty.................................... 81
PřídaPřídavné tvné topeníopení

Nastavení času zapnutí....................... 108
Nucené vypnutí................................... 107
Okamžitý provoz topení....................... 107
Předehřev motoru....................... 107, 108
Upozornění......................................... 106

PřiPřijejetí hovtí hovororu (dou (dotykovtykové ové ovládání multi-ládání multi-
mediálního systmediálního systému rému rádia)ádia)......................... 174
Připojení mobilního tPřipojení mobilního telefelefonu přesonu přes
systsystém Mirrém MirrorLink™ (doorLink™ (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)................. 176
Připojení zařízení BluetPřipojení zařízení Bluetoothooth®® (do(dotykovétykové
ovovládání multimediálního systládání multimediálního systému rému rádia)ádia).... 172
PřípravPříprava k jízděa k jízdě

Vizuální a funkční kontrola exteriéru.... 180
Vizuální a funkční kontrola ve vozidle... 180

PřípravPříprava před jízdoua před jízdou
Upozornění......................................... 180

PřípusPřípustné zatížení nápravtné zatížení náprav
Typový štítek vozidla............................ 358

Přiřazení/odpojení přední nápraPřiřazení/odpojení přední nápravyvy............. 210
Přísady (APřísady (AdBluedBlue®®))

viz AdBlue®

PřístaPřístavbyvby....................................................... 5
Přívěs/náPřívěs/návěsvěs

Odpojení návěsu/přívěsu.................... 266
Ovládání hydraulického zařízení........... 270
Pomoc při nájezdu k rampě................. 273
Provozní údaje k hydraulickému zaří-
zení.................................................... 272
Připojení návěsu................................. 264

Připojení nebo odpojení hydraulic-
kých vedení........................................ 269
Připojení přívěsu................................. 265
Údržba hydraulického zařízení a
péče o ni............................................ 270
Upozornění k ovládacím prvkům
hydraulického zařízení tahače.............. 268
Upozornění k připojování návěsu/
přívěsu................................................ 263
Upozornění k závěsnému zařízení /
točnici................................................ 261
Upozornění ke kabelům a vedením
stlačeného vzduchu............................ 266
Zobrazení údajů (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 122

RR
RRadarovadarová senzorá senzorikaika

Prohlášení o shodě rádiového zařízení... 17
RRádioádio

Nastavení hlasitosti............................. 119
Prohlášení o shodě rádiového zařízení... 16
Všeobecné pokyny.............................. 102
Změna zdroje audiosignálu nebo
skladby/stanice.................................. 119

RRádio (doádio (dotykovtykové ové ovládání multimediál-ládání multimediál-
ního systního systému rému rádia)ádia)

Automatické uložení stanice................ 175
Manuální uložení stanice..................... 175
Nastavení možností rádia.................... 174
Přehled menu Rádio............................ 174

RRádio se vsádio se vstupem USB a Bluettupem USB a Bluetoothooth®®

Volba možností přehrávání.................. 164
RRádio se zdířkádio se zdířkou USB a Bluetou USB a Bluetoothooth®®

Automatické uložení stanice do
paměti................................................ 162
Externí zdroj audiosignálu................... 163
Funkce režimu AUX............................. 162
Manuální uložení stanice..................... 162
Nastavení hloubek.............................. 161
Nastavení výšek.................................. 161
Nastavení vyvážení.............................. 161
Nastavení zobrazení času přehrávání... 161
Obsazení pinů..................................... 168
Ochrana proti odcizení........................ 159
Podporované datové formáty............... 164
Pokyny k režimu USB.......................... 163
Provozní bezpečnost........................... 159
Provozní teplota.................................. 159
Přehled............................................... 160
RDS (rádiový datový systém)............... 161
Ukončení dopravních informací........... 162
Volba možností vstupu AUX................. 163
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Volba složky pro přehrávání................. 164
Vynulování nastavení zvuku................. 161
Zapnutí............................................... 161
Zapnutí režimu AUX............................ 163
Zapnutí režimu USB............................ 164
Zapnutí/vypnutí přednosti doprav-
ních informací..................................... 162
Zapnutí/vypnutí RDS.......................... 161

RRádiovádiové ké komomponenty vponenty vozidlaozidla
Prohlášení o shodě rádiového zaří-
zení pro rádio........................................ 16
Rádiová homologace kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikách..................... 345

RRádiovádiové ké komomponenty vponenty vozidla (prozidla (prohlášeníohlášení
o shodě)o shodě)..................................................... 11
RRáfáfek Trek Trilexilex®® s pneumatiks pneumatikouou

Demontáž........................................... 327
Nasazení............................................. 327

RRám podvám podvozkuozku
Zvednutí/spuštění.............................. 239

RRedukční predukční prosostředektředek
viz AdBlue®

RRe ee exníxní vvestaesta............................................ 311
RRegisegistrtraceace

Vozidlo.................................................. 21
RRegulace světlé výškyegulace světlé výšky

Kontrola výšky vozidla......................... 186
Manévrovací výška.............................. 243
Nakládání/vykládání při vypnutém
vozidle................................................ 241
Nastavení jízdní výšky......................... 241
Nucené spuštění................................. 242
Ovládací jednotka............................... 238
Provoz nišeru.................................... 242
Regulace zbytkového tlaku v
měchách............................................. 242
Uložení/vyvolání výšky podvozko-
vého rámu.......................................... 241
Upozornění......................................... 238
Zvednutí nebo spuštění rámu (jed-
notka palubního počítače)................... 240
Zvednutí nebo spuštění rámu pod-
vozku ovládací jednotkou.................... 239
Zvednutí/spuštění podvozkového
rámu tlačítkem přístrojové desky......... 240
Zvláštní funkce.................................... 242
Zvýšená jízdní výšky (vozidla pro vel-
koobjemovou přepravu)....................... 243

RRemotemote Onlinee Online
Funkce............................................... 101
Připojení/odebrání mobilního zaří-
zení (jednotka palubního počítače)...... 119

Truck-App........................................... 101
RReettarardérdér

viz Odlehčovací brzda
RRezerezervní klíčekvní klíček............................................ 46
RRežim Aežim AUX (rUX (rádio se zdířkádio se zdířkou USB aou USB a
BluetBluetoothooth®®))

Externí zdroj audiosignálu................... 163
Upozornění......................................... 162
Zapnutí............................................... 163

RRežim Bluetežim Bluetoothooth®® (r(rádio se zdířkádio se zdířkou USBou USB
a Blueta Bluetoothooth®®))

Aktualizovat telefonní seznam............. 167
Externí spárování mobilního telefonu... 166
Přehrávání souborů MP3..................... 166
Přehrávání souborů MP3 přes multi-
funkční volant..................................... 167
Přijetí/ukončení hovoru...................... 166
Přijetí/ukončení hovoru na multi-
funkčním volantu................................ 167
Připojení mobilního telefonu přes
párování............................................. 165
Upozornění......................................... 165
Uskutečnění hovoru přes seznam
hovorů................................................ 167
Uskutečnění hovoru přes telefonní
seznam............................................... 167
Vyvolání hlavního menu Telefon........... 167
Zapnutí/vypnutí.................................. 165

RRežim EcoRežim EcoRolloll
Jízdní funkce....................................... 199
Zapnutí/vypnutí (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125

RRežim manéežim manévrovvrováníání
Použití................................................ 205

RRežim plazivežim plazivé rycé rychloshlostiti
Jízdní funkce....................................... 199
Zapnutí/vypnutí (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125

RRežim USB (režim USB (rádio se vsádio se vstupem USB atupem USB a
BluetBluetoothooth®®))

Zapnutí............................................... 164
RRežim USB (režim USB (rádio se zdířkádio se zdířkou USB aou USB a
BluetBluetoothooth®®))

Upozornění......................................... 163
RRozdělovozdělovací převací převodoodovkavka

Zapnutí/vypnutí terénního převodo-
vého stupně........................................ 210

RRozjezdozjezd
Upozornění......................................... 186

RRoztoztažení/odtažení/odtaženíažení
Upozornění......................................... 339

Rejstřík 383383



Vlečné oko vpředu.............................. 340
Vlečné zařízení.................................... 340
Zadní tažné zařízení pro odtahování..... 340

RRučeníučení........................................................ 22
RRučení za věcné vučení za věcné vady (vady (vozidlo)ozidlo)..................... 22
RRuční pákauční páka................................................ 312
RycRychlé posunutí náhledu (dohlé posunutí náhledu (dotykovtykové ové ovlá-lá-
dání multimediálního systdání multimediálního systému rému rádia)ádia).......... 169
RycRychloměrhloměr.................................................. 28
RycRychlosthlost

Ukazatele (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 118

ŘŘ
Řazení převŘazení převodoodovýcvých sh stupňůtupňů

Mercedes PowerShi .......................... 197
Řazení převŘazení převodůodů

Zapnutí/vypnutí Hydromove................ 125
Zapnutí/vypnutí PPC (jednotka
palubního počítače)............................ 125
Zapnutí/vypnutí režimu EcoRoll
(jednotka palubního počítače)............. 125
Zapnutí/vypnutí režimu plazení (tla-
čítko).................................................. 200
Zapnutí/vypnutí režimu plazivé
rychlosti (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125

SS
SdrSdružený přísužený přístrtrojoj

Otáčkoměr.......................................... 110
Palivoměr............................................ 111
Počítadlo ujetých kilometrů................. 112
Přehled varovných kontrolek / kon-
trolek.................................................... 29
Přehled zobrazení................................. 28
Ukazatel AdBlue®................................ 111
Ukazatel venkovní teploty.................... 111
Upozornění......................................... 110
Zobrazení.............................................. 28
Zobrazení času................................... 111

SedadloSedadlo
Nastavení............................................. 59
Nastavení výšky bezpečnostního pásu... 59
Ovládání............................................... 59
Používání pomoci při nastupování/
vystupování........................................... 59
Správná poloha sedadla řidiče............... 58
Upozornění........................................... 58
V koncepci SoloStar.............................. 66
Zapnutí/vypnutí odvětrání sedadla........ 59
Zapnutí/vypnutí vyhřívání sedadla......... 59

SerServisvis
viz Kvali kovaný servis
viz Údržba

SerServisní místavisní místa........................................... 297
SerServisní svisní střediskotředisko

viz Kvali kovaný servis
SerServisní svisní středisktředisko Mero Mercedes-Benzcedes-Benz

viz Kvali kovaný servis
ScSchrhránkánka s nářadíma s nářadím

Otevření/zavření................................. 311
Palubní nářadí a výbava pro případ
nouze................................................. 311

SideguarSideguard Assistd Assist
viz Asistent pro odbočování

Sklon světlomeSklon světlometůtů...................................... 125
Sklopný stSklopný stolekolek.......................................... 100
Sluneční rSluneční roletaoleta

Vysunutí/zasunutí................................. 57
SměrSměrnice prnice pro nástao nástavbyvby.................................. 5
SměrovSměrová světlaá světla

Výměna žárovek (boční)........................ 84
Výměna žárovek (světlomety)................ 84

SměrovSměrové světloé světlo
Výměna žárovek (osvětlovací těleso
vzadu)................................................... 88

SměrovSměrové světloé světlo
viz Ukazatel směru jízdy

Smluvní serSmluvní servisvis
viz Kvali kovaný servis

SněhovSněhové řeé řetězytězy
Kontrola volného chodu kol................. 279

Snímač tlakSnímač tlaku vzducu vzduchu v pneumatikhu v pneumatikáchách....... 344
SnímačeSnímače

Čištění (asistenta odbočování)............. 294
Čištění (dešťového a světelného
senzoru)............................................. 294
Čištění (snímače odstupu)................... 294

SoustavSoustava osvětlenía osvětlení
Osvětlení interiéru................................. 81
Pokyny k výměně žárovek...................... 82
Přelepení světlometů (pravo-
stranný/levostranný provoz)................. 91

Spínací skříňkaSpínací skříňka
Polohy................................................ 182
Upozornění......................................... 182

SpojkSpojka (ha (hydrydraulikaulika)a)
Kontrola.............................................. 298

SpojlerSpojler
Nákresy.............................................. 274
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Nastavení........................................... 273
SpoSpotřebatřeba

AdBlue®.............................................. 256
Motorový olej...................................... 256
Palivo.................................................. 255

SpoSpotřeba palivatřeba paliva
Hospodárný styl jízdy.......................... 252
Pokyny................................................ 255

StStartovartování z cizího zdrání z cizího zdrojeoje........................... 337
StStáří pneumatikáří pneumatik......................................... 346
StavovStavová oblastá oblast

Přehled varovných kontrolek/
kontrolek............................................ 156

SStěrtěrače okače okenen
Výměna stírátek stěračů..................... 300

SStěrtěrače sklaače skla
Zapnutí/vypnutí.................................... 92

SStírtírátkátka sa stěrtěračůačů
Výměna.............................................. 300

SStřešní obrytřešní obrysovsová světlaá světla
Výměna žárovky.................................... 84

SStřešní ovtřešní ovládací jednoládací jednotkatka
Přehled................................................. 27

SStřešní poziční světlatřešní poziční světla
Zapnutí a vypnutí.................................. 81

SStupátkatupátka
Přehled............................................... 292

SvětSvětelná houkelná houkačkaačka...................................... 79
SvětlaSvětla

Asistent adaptivních dálkových světel.... 78
Automatické řízení světel....................... 77
Dálková světla....................................... 79
Potkávací světla.................................... 77
Přední mlhová světla a zadní mlhové
světlo................................................... 78
Světelná houkačka................................ 79
Světla pro jízdu ve dne.......................... 77
Světla pro odbočování........................... 78

Světla prSvětla pro jízdu vo jízdu ve dnee dne
Výměna žárovek.................................... 84
Zapnutí/vypnutí.................................... 77

Světla prSvětla pro odbočovo odbočováníání................................. 78
Světlo zpátSvětlo zpátečkyečky

Výměna žárovek.................................... 88
SvětlomeSvětlometyty

Odklopení ochranné mřížky................... 84
Pokyny k zimnímu provozu.................... 94
Přehled žárovek.................................... 83
Přelepení (pravostranný/levo-
stranný provoz)..................................... 91

Vyklopení.............................................. 84
Základní nastavení.............................. 358

SSVHC (látky vzbuzující mimořádné obaVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)vy).... 22
SystSystém Aém Activctive Sideguare Sideguard Assistd Assist

Funkce a pokyny................................. 232
Vypnutí/zapnutí brzdného zásahu....... 237
Vypnutí/zapnutí sledování přívěsu....... 237

SystSystém dodatém dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýchvých
plplynů BlueTynů BlueTecec®®

Automatické zvýšení otáček................ 184
SystSystém dodatém dodatečné úpraečné úpravy výfukovy výfukovýchvých
plplynů BlueTynů BlueTecec®®

viz AdBlue®

SystSystém kém komfomforortního zatního zavírvíráníání........................ 47
SystSystém Mirrém MirrorCamorCam

Aktivace............................................... 72
Automatické sledování návěsu............... 73
Distanční linie....................................... 75
Důležité bezpečnostní pokyny............... 71
Funkce................................................. 72
Manévrovací náhled.............................. 73
Nastavení jasu displeje.......................... 73
Nastavení koncové hrany návěsu/
přívěsu.................................................. 73
Nastavení zorného pole (manuální/
automatické)......................................... 73
Ovládací jednotka................................. 72
Porucha funkce..................................... 71
Provozní pozice kamery......................... 72
Situace zobrazené na displeji................ 75
Symboly na displeji............................... 75
Upozornění........................................... 20
Vyhřívání kamery.................................. 72
Zobrazení statutu.................................. 72

SystSystém Mirrém MirrorLink™ (doorLink™ (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)................. 175
SystSystém ovém ovládání hlasem (multimediálníládání hlasem (multimediální
systsystém rém rádia)ádia)

Spuštění ovládání hlasem.................... 172
Ukončení ovládání hlasem................... 173
Vyslovení hlasového povelu................. 173

SystSystém PPCém PPC
Nastavení........................................... 221
Upozornění......................................... 220

SystSystém PPC (Prém PPC (Predictivedictive Powe Powerertrtrain Con-ain Con-
trtrol)ol)

Zapnutí/vypnutí (jednotka palub-
ního počítače)..................................... 125

SystSystém zaém zavírvíráníání
Centrální zamykání................................ 46
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EDW (systém výstrahy proti vloupání
a odcizení)...................................... 48, 49
Klíč s kontrolou žárovek........................ 46
Klíček................................................... 46
Problémy se systémem zavírání............. 51
Systém komfortního zavírání................. 47

SystSystémovémová nastavá nastavení (doení (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)

Nastavení jazyka systému................... 171
Obnovení výrobních nastavení............. 171
Volba časového pásma........................ 171
Volba formátu data a času................... 171

SystSystémémy pry pro bezpečnou jízduo bezpečnou jízdu
Pokyny................................................ 180

TT
TTabulkabulka tlaka tlaku v pneumatiku v pneumatikáchách

Samostatné pneumatiky...................... 348
Zdvojené pneumatiky.......................... 353

TTecechnickhnické údaé údajeje
AdBlue®.............................................. 365
Brzdová soustava................................ 366
Maximální přípustný tlak vzduchu v
pneumatikách..................................... 367
Motor................................................. 366
Motorový olej...................................... 359
Provozní teplota (teplota chladicí
kapaliny)............................................. 366
Pružinový brzdový válec...................... 368
Převodové oleje.................................. 361
Přípustný rozdíl tlaku vzduchu v
pneumatikách..................................... 367
Regulace světlé výšky......................... 368
Typové štítky zásobníku stlačeného
vzduchu.............................................. 368
Typový štítek motoru........................... 358
Typový štítek vozidla / zatížení
náprav................................................ 358
Utahovací momenty matic kol............. 367
Vzduchotlaké zařízení.......................... 366
Zásobník stlačeného vzduchu.............. 368

TTelefelefonon
Nastavení hlasitosti pro hovory............ 119
Ovládání (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 119
Pokyny................................................ 103

TTelefelefon (doon (dotykovtykové ové ovládání multimediál-ládání multimediál-
ního systního systému rému rádia)ádia)

Čtení SMS.......................................... 174
Funkce během hovoru......................... 174
Možnosti............................................. 174
Odmítnutí hovoru................................ 174
Přehled menu Telefon.......................... 173

Přerušení hovoru za jízdy..................... 173
Přijetí hovoru...................................... 174
Připojení mobilního telefonu přes
systém MirrorLink™™......................... 176
Systém MirrorLink™............................ 175
Tísňové volání 112.............................. 173
Volání kontaktu................................... 173
Volání na telefonní číslo ze seznamu
hovorů................................................ 174
Volba telefonního čísla........................ 173
Vyvolání aplikací MirrorLink™.............. 176

TTelefelefonovonování Bluetání Bluetoothooth®® (do(dotykovtykové ové ovlá-lá-
dání multimediálního systdání multimediálního systému rému rádia)ádia).......... 173
TEMPOMATTEMPOMAT

Funkce............................................... 214
Přehled............................................... 214
Zapnutí/vypnutí.................................. 215

TTeplotaeplota
Nastavení (topení/klimatizace)............ 105
Ukazatel venkovní teploty.................... 111

TTeploteplota ca chladicí khladicí kapalinyapaliny
Kontrola (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125
Vypnutí motoru................................... 188

TTererénní převénní převodod
Zapnutí/vypnutí.................................. 210

TísňovTísňové vé volání 112 (doolání 112 (dotykovtykové ové ovládáníládání
multimediálního systmultimediálního systému rému rádia)ádia)................. 173
Tlačená nápravaTlačená náprava........................................ 244
Tlačená/vTlačená/vlečená nápravlečená náprava (řidita (řiditelná)elná)........... 245
TlačítkTlačítko sto starart-stt-stopop

Elektronická spínací skříňka.................. 14
Tlak v pneumatikTlak v pneumatikáchách

Tabulka tlaku v pneumatikách pro
samostatné pneumatiky...................... 348
Tabulka tlaku v pneumatikách pro
zdvojené pneumatiky.......................... 353
Určení................................................ 348

Tlak vzducTlak vzduchu v pneumatikhu v pneumatikáchách
Kontrola (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 122
Maximální přípustný tlak vzduchu........ 367
Přípustný rozdíl tlaku........................... 367
Upozornění......................................... 346
Varování při ztrátě............................... 122
Zobrazení............................................ 122

TTopeníopení
viz Klimatizování

TrTrailer Stailer Stability Assistability Assist
Funkce............................................... 237
Pokyny................................................ 237
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Zapnutí a vypnutí................................ 238
TTrrucuck Datk Data Centa Center 7er 7

Informace........................................... 177
Podpora.............................................. 178
Služby................................................. 177
Služby konektivity Fleetboard.............. 177
So ware............................................. 178

TrTrucuck Datk Data Centa Center 7 (FB ker 7 (FB kartarta)a)
Načtení Fleetboard DriverCard............ 177
Přehled palubního počítače................. 177
Servisní volání – odeslání zprávy......... 177

TrTruck-uck-AppApp
Všeobecné informace......................... 101

TrvTrvalé zapnutí světalé zapnutí světel prel pro jízdu vo jízdu ve dnee dne
viz Světla pro jízdu ve dne

Třídy STřídy SAE (motAE (motoroorový olej)vý olej).......................... 359
TTucuck Datk Data Centa Center 7 (FB ker 7 (FB kartarta)a)

Kontrolka LED..................................... 178
TTypoypový štítvý štítek motek motoruoru................................. 358
TTypoypový štítvý štítek vek vozidlaozidla.................................. 358

UU
ÚdaÚdaje o jízdě (jednoje o jízdě (jednotktka palubního počí-a palubního počí-
ttače)ače)......................................................... 117
UdálosUdálostiti

Ukazatele (jednotka palubního počí-
tače)................................................... 125

ÚdržbaÚdržba
Akumulátor......................................... 307
Hydraulický systém ovládání spojky..... 298
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