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Návod k obsluze

Mercedes-Benz

Symboly

G VAROVÁNÍ
Varovná upozornění upozorňují na nebezpečí, která mohou ohrozit Vaše zdraví nebo
Váš život, resp. zdraví a život jiných osob.
Věnujte pozornost varovných upozorněním.
H Ekologické upozornění

Ekologická upozornění Vás informují o ekologické likvidaci a o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí.

! Upozornění na věcné škody Vás upozorňují
na rizika, která mohou vést k poškození
Vašeho vozidla.

i Užitečná upozornění nebo další informace,
které Vám mohou pomoci.

X

Tento symbol odkazuje na pokyn k
činnosti, kterým se musíte řídit.
Více takových po sobě následujíX
cích symbolů označuje pokyn
s několika kroky.
(Y strana) Tento symbol Vám sděluje, kde
naleznete další informace k
tématu.
Tento symbol označuje varování
YY
nebo pokyn k činnosti pokračující
na další straně.

Vítejte ve světě Mercedes-Benz!
Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a před
první jízdou se seznamte se svým vozidlem.
Pro zachování vlastní bezpečnosti a delší životnosti vozidla dodržujte pokyny a varovná upozornění uvedené v tomto návodu k obsluze.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit
poranění osob a poškození vozidla.
Výbava nebo výrobní označení Vašeho vozidla
se liší podle:
Rmodelu
Robjednávky
Rprovedení pro určitou zemi
Rdostupnosti
Na obrázcích v tomto návodu k obsluze je vozidlo s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením se umístění dílů vozidla a
ovládacích prvků odpovídajícím způsobem liší.
Mercedes-Benz svá vozidla neustále zdokonaluje.
Společnost Mercedes-Benz si vyhrazuje právo
na změny v následujících bodech:
Rtvar
Rvýbava
Rtechnika
Proto se může popis v jednotlivých případech
od Vašeho vozidla lišit.
Součástí vozidla je:
Rnávod k obsluze
Rservisní knížka či sešit
Rdodatky k návodu k obsluze dle výbavy vozidla
Vozte tyto dokumenty vždy ve vozidle. V případě prodeje předejte tyto dokumenty
novému majiteli.

i Seznamte se s důležitými funkcemi Vašeho
vozidla v návodu k obsluze online na internetové adrese:
www.mercedes-benz.de/
betriebsanleitung-lkw

Šťastnou cestu Vám přeje technická redakce
společnosti Daimler AG.

9565840196 É95658401962ËÍ
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A
ABS (protiblokovací systém brzd) ... 137
Active Brake Assist nelze aktivovat
Hlášení na displeji, šedé .................. 98
Active Brake Assist není k dispozici
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
AdBlue®
Aditiva ........................................... 250
Čerpání .......................................... 190
Čistota ........................................... 251
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 190
Důležité pokyny ............................. 250
Likvidace ....................................... 251
Nízké venkovní teploty ................... 250
Provozní látka ................................ 250
Skladování ..................................... 250
Spotřeba ........................................ 186
Ukazatel ........................................... 79
Vysoké venkovní teploty ................ 250
Adresa (navigace)
Zadání ............................................ 128
Agregáty vozidla
kontrola těsnosti ............................ 211
Aktivace jízdní výšky
(regulace výšky vozidla) ................. 176
Aktivace regulace výšky vozidla
(palubní počítač) .............................. 91
Aktivní brzdový asistent
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 163
Varování před kolizí a nouzové
brzdění ........................................... 165
Zvláštní jízdní situace ..................... 166
Aktivní brzdový asistent 3
Zapnutí/vypnutí ............................. 164
Akumulátor (vozidlo)
Demontáž/montáž ........................ 213
Dobíjení ......................................... 214
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 211
Kontrola hladiny elektrolytu ........... 213
Odpojení a připojení ...................... 212
Odpojovač akumulátoru ................... 64
Péče .............................................. 214
Schránka akumulátoru ................... 212
Startování z cizího zdroje ............... 231
Výměna .......................................... 215

Akumulátor vozidla
viz Akumulátor (vozidlo)
Akustické varování ........................... 187
Alternátor nenabíjí akumulátor
Hlášení na displeji, žluté ................ 111
Asistent jízdy v pruzích
Čistění kamery ............................... 203
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 168
Funkce a podmínky zapnutí ........... 169
Přehled .......................................... 169
Zapnutí/vypnutí ............................. 170
Zobrazení označení jízdního
pruhu (palubní počítač) .................... 88
Asistent jízdy v pruzích není k
dispozici
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
Asistent odbočování ......................... 172
Asistent pro odbočování
nefunkční
Hlášení na displeji, šedé .................. 98
Asistent pro rozjezd do stoupání ..... 140
Asistent pro udržování odstupu
vypnutí ........................................... 161
Asistent regulace stability
Funkce a pokyny ............................ 152
Zapnutí/vypnutí ............................. 152
Asistent rozjezdu aktivní
Hlášení na displeji, žluté ................ 105
Asistent udržování odstupu
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 158
Funkce a podmínky zapnutí ........... 160
Hlášení o odstupu (palubní počítač) .................................................. 88
Jízda ............................................... 161
Nastavení tolerance rychlosti ........ 161
Nastavení tolerance rychlosti při
přeběhu ......................................... 162
Přehled .......................................... 159
Snížení/zvýšení požadovaného
odstupu ......................................... 161
Varování před kolizí ....................... 161
Volba asistenta udržování
odstupu ......................................... 160
Zapnutí během jízdy ....................... 160
Zvláštní jízdní situace ..................... 166
Zvýšení/snížení rychlosti ............... 161
ASR (systém regulace prokluzu)
Funkce/Pokyny ............................. 151

Rejstřík
Zapnutí/vypnutí ............................. 151
Audiosystém
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 118
Nastavení Bluetooth® .................... 125
Nastavení hlasitosti (tlačítka na
volantu) ............................................ 91
Ovládací systém (přehled) ............. 120
Ovládání (palubní počítač) ............... 90
Volba zdroje audiosignálu .............. 125
Všeobecné pokyny ......................... 118
Automatická převodovka
Doplnění převodového oleje .......... 210
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 149
Jízdní programy .............................. 150
Kickdown ....................................... 151
Kontrola hladiny oleje .................... 209
Mercedes PowerShift ..................... 142
Pojíždění ........................................ 151
Pokyny pro jízdu ............................ 150
Poloha pedálu akcelerace .............. 150
Režim vyprošťování ........................ 151
Rozjezd .......................................... 150
Rozsahy řazení ............................... 149
Tlačítkové řazení ............................ 149
Ukazatel převodového stupně ........ 149
Zastavení ....................................... 150
Autorizace (přihlášení) zařízení
Bluetooth® ......................................... 126

B
Bezdrátové komponenty vozidla
druh použití bezdrátových komponent ............................................. 26
Bezpečnost
Děti ve vozidle ................................ 42
Provozní bezpečnost a registrace .... 25
viz Bezpečnost cestujících
Bezpečnost cestujících
Bezpečnostní pásy ........................... 40
Děti ve vozidle ................................ 42
Domácí zvířata ve vozidle ................. 44
Důležité bezpečnostní pokyny ......... 40
Úvod k zádržnému systému ............. 40
Bezpečnost silničního provozu a
provozní bezpečnost vozidla ............ 235
Bezpečnostní pás
Čistění ........................................... 201

Důležité bezpečnostní pokyny ......... 40
Rozepnutí ......................................... 42
Správné používání ............................ 41
Úvodní informace ............................. 40
Zapnutí ............................................ 42
Bezpečnostní předpisy
Soustava se stlačeným plynem ........ 44
Bezpečnostní zkouška
vysoušeče vzduchu ........................ 133
výšky vozidla .................................. 134
zásobního tlaku ve spojkovém
okruhu a řazení .............................. 133
zásobního tlaku ve vzduchotlaké
brzdové soustavě ........................... 133
Blokování zpátečky ........................... 187
Bluetooth®
Pokyny ........................................... 125
Předpoklad pro spárování .............. 125
Zapnutí/vypnutí ............................. 125
Boční obložení ................................... 196
Boční okna
Důležité bezpečnostní pokyny ......... 50
Otevření/zavření .............................. 51
Boční směrová světla, boční obrysová světla
Výměna žárovek ............................... 61
Brašna s nářadím .............................. 216
Brzdová soustava
Technické údaje ............................. 251
Všeobecné pokyny ......................... 136
Brzdová světla
Výměna žárovek ............................... 62
Brzdové obložení zcela opotřebované
Hlášení na displeji, žluté ................ 105
Brzdový systém
kontrola těsnosti ............................ 136
Brzdy
Asistent pro rozjezd do stoupání ... 140
Kontrola těsnosti brzdového
systému se stlačeným vzduchem .. 136
Kontrola zobrazení ABS ................. 137
Motorová brzda .............................. 142
Odbrzdění pružinové parkovací
brzdy .............................................. 233
Odlehčovací brzda ......................... 141
Ochrana proti zablokování ............. 137
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Rejstřík
Parkovací brzda .............................
Přídržná brzda na přední nápravě ..
Retardér .........................................
Systém ABS ...................................
Zastávková brzda ...........................
Brzdy náprava 1 Ihned proveďte
údržbu
Hlášení na displeji, žluté ................
Budík
Ovládání (palubní počítač) ...............

138
139
142
137
139

Mytí motoru ...................................
Po jízdě v terénu nebo po staveništi ................................................
Pokyny k péči ................................
Ráfky z lehkých slitin .....................
Senzory asistenta odbočování .......
Snímač odstupu .............................
Vysokotlaké čistění ........................

102
89

C
Celková povolená hmotnost ............. 243
Celková ujetá vzdálenost .................... 80
Cíl (navigace)
Zadání cíle pomocí adresy ............. 128
CNG
viz Zemní plyn

Č
Čas
Zobrazení na displeji ........................ 79
Čelní kamera
viz Kamerový systém mrtvého úhlu
Čerpání
Palivo ............................................. 188
Palivová nádrž/nádrž AdBlue® ....... 188
Zemní plyn ..................................... 191
Čerpání paliva
AdBlue® ......................................... 190
Plnicí přípojka pro zemní plyn ........ 192
Plynová nádrž ................................ 192
Červené hlášení na displeji
viz Hlášení na displeji, červené
Červené okno událostí
Pokyny ........................................... 112
Čistění a péče
Bezpečnostní pásy ......................... 201
Čistění exteriéru ............................ 202
Čistění interiéru ............................. 201
Čistění potahu sedadla .................. 201
Dešťový a světelný senzor ............. 203
Kamera (asistent jízdy v pruzích) ... 203
Kamery (kamerový systém
mrtvého úhlu) ................................ 203
Mycí linka ...................................... 204

204
182
201
204
203
202
203

D
Dálková světla
Výměna žárovek ............................... 60
Zapnutí/vypnutí ............................... 57
Defekt pneumatiky
viz Výměna kola
Denní ujetá vzdálenost ....................... 80
Děti
Zádržný systém ................................ 43
Děti ve vozidle
Důležitá bezpečnostní upozornění .................................................. 42
Diagnostická zásuvka
Provozní bezpečnost a registrace .... 27
Diagnostické údaje
Vyvolání (palubní počítač) ................ 94
Dílna
viz Kvalifikovaný servis
Displej
Nastavení jazyka (palubní počítač) .................................................. 95
Palubní počítač ................................ 82
Rádio/navigace ............................. 122
Doba přestávek
Kontrola (palubní počítač) ................ 86
Doba řízení
Kontrola (palubní počítač) ................ 86
Dodatečná úprava výfukových
plynů BlueTec®
Provozní látka AdBlue® .................. 250
Dojezd
Kontrola (palubní počítač) ................ 86
Domácí zvířata ve vozidle ................... 44
Doplnění kapaliny do ostřikovačů ... 207
Držák na nápoje
viz Držák nápojů
Držák nápojů ........................................ 66

Rejstřík
Dveře
Madla (nastupování/vystupování) ................................................. 49
Nástupní schůdek (nastupování/
vystupování) ..................................... 49
Nastupování/vystupování ................ 49
Odemknutí/zamknutí skládacích
dveří ................................................. 48
Skládací dveře – přehled ................. 48
Skládací dveře – vnější tlačítko ....... 48
Dvojitá montáž pneumatik (tlak
vzduchu v pneumatikách) ................ 240

E
Elektrické ovládání
viz Boční okna
Elektrické pojistky
viz Pojistky
Emisní koeficient ............................... 243
ESP deaktivováno Nastavte normální jízdní výšku
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
ESP není k dispozici
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
Evidence dat
Zpracování a předávání .................... 29

F
Filtr pevných částic
Blokování regenerace ....................
Manuální spuštění regenerace .......
Filtr pevných částic plný
Hlášení na displeji, červené ...........
Hlášení na displeji, žluté ................
Filtr pevných částic plný Snížený
výkon motoru
Hlášení na displeji, žluté ................
Filtr pevných částic: zvýšené
naplnění
Hlášení na displeji, žluté ................
Filtr sazí vznětového motoru
Automatická regenerace ................
Důležitá bezpečnostní upozornění ...............................................
Výměna filtru .................................
Funkční sedadlo
viz Sedadlo

185
185
112
100
100
100
185
184
186

H
Hadice k huštění pneumatik ............ 216
Hands-free
viz Mobilní telefon
Hladina chladicí kapaliny příliš
nízká
Hlášení na displeji, červené ........... 114
Hladina kapaliny
Chladicí kapalina ........................... 206
Hladina kapaliny v nádržce kapaliny do ostřikovačů
Hlášení na displeji, šedé .................. 99
Hladina oleje
Automatická převodovka ............... 209
Hladina oleje řízení příliš nízká
Hlášení na displeji, žluté ................ 102
Hlášení na displeji, červené
Brzdy a jízdní systémy ................... 115
Dodatečná úprava výfukových
plynů BlueTec® .............................. 112
Motor a chlazení ............................ 114
Převodovka a spojka ...................... 114
Vzduchotlaké zařízení .................... 113
Hlášení na displeji, šedé
Dodatečná úprava výfukových
plynů BlueTec®6 .............................. 97
Elektrická soustava .......................... 98
Jízdní systémy .................................. 98
Provozní látky a údržba .................... 99
Převodovka a spojka ........................ 97
Hlášení na displeji, žluté
Brzdy a jízdní systémy ................... 106
Dodatečná úprava výfukových
plynů BlueTec®6 ............................ 100
Provozní látky a údržba .................. 102
Převodovka a spojka ...................... 104
Přívěs/návěs ................................. 105
Soustava osvětlení, elektrický
systém a klíčky .............................. 111
Vzduchotlaké zařízení, motor a
chlazení ......................................... 102
Hliníková kola
viz Ráfky z lehké slitiny
Hmotnost
Přípustná hmotnost ....................... 151
Rozložení hmotnosti ...................... 151
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Rejstřík
CH
Chladicí kapalina
Kontrola hladiny a doplnění chladicí kapaliny ................................... 206
Přísada bez ochrany proti
zamrznutí ....................................... 246
Přísada s ochranou proti
zamrznutí ....................................... 246
Chladivo (klimatizace)
Důležitá bezpečnostní upozornění ............................................... 247
Chybové hlášení
Zobrazení (palubní počítač) .............. 94

I
Identifikační číslo vozidla (VIN) ....... 243

J
Jazyk
Nastavení (palubní počítač) .............
Jednoduchá montáž pneumatik
(tlak vzduchu v pneumatikách) ........
Jednotky
Nastavení (palubní počítač) .............
Jízda
Asistent regulace stability ..............
Pokyny k zatížení náprav a kol .......
Uzávěrky diferenciálu ....................
Volnoběžné otáčky ........................
Jízda v terénu .....................................
Čistění po jízdě v terénu nebo po
staveništi .......................................
Důležité bezpečnostní pokyny .......
Jízda ze svahu ................................
Pravidla pro jízdu v terénu .............
Seznam kontrol po jízdě v terénu ...
Seznam kontrol před jízdou
v terénu .........................................
Jízda v zimě
viz Zimní provoz
Jízdní funkce
Režim EcoRoll ................................
Režim plazivé rychlosti ...................
Vyproštění .....................................
Jízdní manévr
Oznamovací fáze ............................

95
239
94
152
151
153
154
180
182
180
182
181
182
181

144
144
145
129

Vlastní manévr ............................... 129
Jízdní počítač
Vyvolání/vynulování (palubní
počítač) ............................................ 86
Jízdní pokyny
Hospodárná a k životnímu prostředí šetrná jízda .......................... 183
Jízdní programy
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viz Klíček
Klimatizace
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Výměna žárovek ............................... 62
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Kontrola vozidla
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dotažení ......................................... 226
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Pro kola s ráfky z lehkých slitin ...... 225
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Měrná jednotka
Nastavení (palubní počítač) ............. 94
Měřič tlaku vzduchu v pneumatikách .................................................... 216
Minimální hloubka vzorku ................ 236
Mobilní telefon
Důležitá bezpečnostní upozornění .................................................. 67
Nastavení hlasitosti pro hovory ........ 89
Ovládání (palubní počítač) ............... 89
Připojení (externí) .......................... 126
Připojení (spárování) ...................... 126
Momenty utažení
Matice kol ...................................... 252
Motor
Bezpečnost provozu ......................... 27
čistění ............................................ 204
Kontrola provozních hodin
(palubní počítač) .............................. 93
Kontrolka diagnostiky motoru .......... 80
Kvalita paliva .................................. 247
Nastavení kvality oleje (palubní
počítač) ............................................ 95
Nastavení viskozity oleje (palubní
počítač) ............................................ 95
Odstranění poruchy ....................... 222
Spotřeba oleje ............................... 186
Startování ...................................... 132
Startování a vypínání při sklopené kabině řidiče ......................... 220
Technické údaje ............................. 251
Typový štítek ................................. 244
Vypnutí .......................................... 135
Změna výkonu ................................. 27
Motor Ihned proveďte údržbu
Hlášení na displeji, žluté ................ 102
Motor Nutná údržba
Hlášení na displeji, šedé .................. 99
Motor Termín servisní prohlídky
Hlášení na displeji, šedé .................. 99
Motorová brzda ................................. 142
Motorová nafta
Aditiva do paliva ............................ 249
Čerpání .......................................... 188
Důležitá bezpečnostní upozornění ............................................... 248
Nastavení kvality paliva (obsah
síry) (palubní počítač) .................... 249

Nízké venkovní teploty ................... 249
Motorový olej
Doplňování ..................................... 208
Jednorozsahové motorové oleje ..... 245
Kontrola hladiny oleje .................... 208
Kontrola hladiny oleje (palubní
počítač) ............................................ 93
Kvalita ............................................ 244
Mísitelnost ..................................... 246
Nastavení kvality ........................... 246
Rozsah použití ................................ 245
Spotřeba ........................................ 186
Třídy SAE ....................................... 245
Vícerozsahové motorové oleje ....... 245
Výměna .......................................... 245
Multifunkční páčka a ukazatel
převodového stupně
Multifunkční páčka ........................ 142
Všeobecné pokyny ......................... 142
Multifunkční volant
nastavení ......................................... 54
Přehled ............................................ 37
Mycí linka ........................................... 204
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Najížděcí klín ..................................... 216
Nálepky
Všeobecné bezpečnostní pokyny ..... 23
Nařízení REACH ................................... 24
Nástavby .............................................. 28
Nastavení Bluetooth® ....................... 125
Nastavení hlasitosti
Audiosystém .................................... 91
Rádio ............................................... 91
Telefonní hovory .............................. 89
Nastavení osvětlení přístrojů
(palubní počítač) .............................. 94
Nastavení otáček
vedlejšího pohonu .......................... 199
Nastavení rychlosti
viz Asistent udržování odstupu
viz Tempomat
Nastavení světlé výšky
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
Nastavení volantu ............................... 54
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Zahájení ......................................... 129
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Navigace
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Jízdní manévr ................................. 129
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Návod k obsluze
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Nesprávný klíček
Hlášení na displeji, žluté ................ 111
Nezávislá náprava
Pomoc při rozjezdu ........................ 178
Nezávislé topení
Distribuce vzduchu a teplota ........... 76
Důležitá bezpečnostní upozornění .................................................. 72
Nucené vypnutí ................................ 74
Problém (porucha) ........................... 76
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Obsah síry
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Odemknutí/zamknutí dveří
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Odkládací schránky
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Odlehčovací brzda
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Odpojovač akumulátoru ..................... 64
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Okna
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Olej
viz Motorový olej
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Orientační osvětlení (palubní
počítač) ................................................ 94
Originální díly ...................................... 29
Ostřikovače čelního okna
Doplnění kapaliny .......................... 207
Ovládání ........................................... 63
Pokyny k zimnímu provozu ............... 64
Osvětlení
Osvětlení interiéru ........................... 58
Pokyny k výměně žárovek ................ 59
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Noční osvětlení ................................ 59
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Rozsvícení/zhasnutí ........................ 58
Spínač .............................................. 58
Výměna žárovek ............................... 62
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Osvětlení přístrojů
viz Nastavení osvětlení přístrojů
Osvětlení registrační značky
Výměna žárovek ............................... 62
Osvětlení výstupního prostoru
Výměna žárovek ............................... 63
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Otevření/zavření střešního
poklopu ................................................ 51
Ovládací jednotka
Regulace výšky vozidla .................. 175
Ovladač .............................................. 122
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Nafta .............................................. 248
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(palubní počítač) .............................. 95
Ukazatel ........................................... 79
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Menu Kontrolní informace ............... 93
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Nastavení kvality motorového
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Nastavení kvality oleje zadní
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Nastavení kvality převodového
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Nastavení měrných jednotek ........... 94
Nastavení osvětlení přístrojů ........... 94
Nastavení viskozity motorového
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Obsluha regulace výšky vozidla ....... 91
Okno událostí (hlášení na displeji) ................................................. 96
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Ovládání ........................................... 82
Ovládání audiosystému .................... 90
Ovládání telefonu ............................. 89
Pokyny k událostem ......................... 96
Přehled menu ................................... 84
Přehled varovných kontrolek /
kontrolek ....................................... 115
Struktura ......................................... 82
Vyvolání diagnostických údajů ......... 94
Vyvolání/vynulování jízdního
počítače ........................................... 86
Vyvolání/vynulování údajů o
trase ................................................ 86
Zapnutí/vypnutí funkce EcoRoll ....... 96
Zapnutí/vypnutí plazivého
režimu .............................................. 96
zapnutí/vypnutí vyhoupání .............. 96
Zobrazení hospodárného stylu
jízdy (FleetBoard EcoSupport) .......... 86
Zobrazení navádění k cíli (navigace) ................................................ 87
Zobrazení obrazu kamery ................. 88
Zobrazení odstupu (asistent
udržování odstupu) .......................... 88
Zobrazení označení jízdního
pruhu (asistent jízdy v pruzích) ........ 88
Zobrazení rychlosti ........................... 86
Zobrazení termínu servisní prohlídky ............................................... 92
Zobrazení údajů přívěsu ................... 92
Zobrazení událostí ............................ 94
Parkovací brzda
Přídržná brzda na přední nápravě .. 139
viz Pružinová parkovací brzda
Parkovací brzda pro čtyři kola ......... 139
Parkovací brzda s pružinovým
válcem
Odbrzdění ...................................... 234
Technické údaje ............................. 252
Péče
viz Čistění a péče
Plazivý režim
Zapnutí/vypnutí (palubní počítač) .................................................. 96

Plnění vzduchotlaké soustavy
externím zdrojem stlačeného
vzduchu
plnění externím zdrojem stlačeného vzduchu ................................ 230
Plnicí přípojka vzduchotlaké soustavy ................................................... 230
Plyn H
viz Zemní plyn
Plyn L
viz Zemní plyn
Plynová nádrž
Elektromagnetický uzavírací
ventil ................................................ 46
Plynové nádrže
Čerpání .......................................... 192
Plynové zařízení
Bezpečnostní ustanovení ................. 44
Pneumatiky
Důležité bezpečnostní pokyny ..... 235
Index rychlosti ............................... 237
Minimální hloubka vzorku .............. 236
Nosnost ......................................... 237
Poškození ...................................... 237
Pravidelná kontrola ........................ 235
Protektorované .............................. 237
Provozní bezpečnost vozidla a
bezpečnost silničního provozu ....... 235
Stav ............................................... 236
Typy ............................................... 237
Všeobecné pokyny k tlaku vzduchu v pneumatikách ....................... 235
Změna pneumatik .......................... 237
Životnost ........................................ 237
Pobočka
viz Kvalifikovaný servis
Počítadlo kilometrů
viz Denní ujetá vzdálenost
Počítadlo ujetých kilometrů
Denní ujetá vzdálenost .................... 80
Podkládací špalek ............................. 216
Podpětí
Hlášení na displeji, žluté ................ 111
Pojistky
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 226
Kontrola a výměna tavné pojistky .. 230
Kontrola a zapnutí jističe ............... 230
Pojistková skříňka .......................... 227
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Schéma rozmístění ........................ 227
Pokyny k jízdě
Filtr sazí vznětového motoru .......... 184
Pokyny pro jízdu
Přívěs ............................................. 193
Pomoc při defektu
Brašna s nářadím ........................... 216
Dálková diagnostika dílů ................ 216
Defekt pneumatiky ........................ 223
Důležitá bezpečnostní upozornění ............................................... 216
Hadice k huštění pneumatik .......... 216
Kabelová svítilna ............................ 216
Klíč k čerpadlu pro odklápění
kabiny řidiče .................................. 217
Klíč na kola .................................... 217
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách ........................................ 216
Lékárnička ..................................... 216
Nájezdový klín ............................... 216
Nastartování motoru a odstavení
se sklopenou kabinou řidiče .......... 220
Odbrzdění parkovací brzdy s pružinovým válcem ............................. 233
Odklápění kabiny řidiče ................. 218
Odvzdušnění palivové soustavy ..... 221
Opěrná tyč ..................................... 216
Podkládací špalek .......................... 216
Svítilna ........................................... 216
Výstražná svítina ............................ 216
Výstražná vesta ............................. 216
Výstražný trojúhelník ..................... 216
Zakládací klín ................................. 218
Zvedací páka .................................. 217
Zvedák ........................................... 216
Pomoci při rozjíždění
Funkce ........................................... 178
Pomocný pohon
Nastavení otáček ........................... 199
Pomocný pohon závislý na převodovce .................................................. 197
Popelník ........................................... 65
Porucha
Zobrazení (palubní počítač) .............. 94
Porucha asistenta jízdy v pruzích
Hlášení na displeji, žluté ................ 106

Porucha asistenta pro odbočování
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
Porucha motoru
Hlášení na displeji, žluté ................ 102
Porucha regulace jízdy
Hlášení na displeji, žluté ................ 102
Porucha řazení
Hlášení na displeji, červené ........... 114
Hlášení na displeji, žluté ................ 104
Porucha ukazatele zásoby plynu
Hlášení na displeji, šedé .................. 98
Porucha zobrazení a ovládání
sdruženého přístroje
Hlášení na displeji, žluté ................ 111
Potkávací světla
Výměna žárovek ............................... 60
Zapnutí/vypnutí ............................... 56
Povolené zatížení nápravy ................ 243
Pracovní otáčky
Předvolba ....................................... 197
Prázdná nádrž AdBlue
Hlášení na displeji, žluté ................ 100
Prohlášení o shodě .............................. 25
Prostředky pro péči o vozidlo .......... 201
Protiskluzové řetězy
viz Sněhové řetězy
Provozní bezpečnost
Ručení za věcné vady ....................... 23
Provozní bezpečnost a povolení k
provozu
Kvalifikovaný servis .......................... 28
Pokyny k jízdě .................................. 25
Přiměřené používání ........................ 23
Registrace vozidla ............................ 28
Provozní bezpečnost a registrace
Změna výkonu motoru ..................... 27
Provozní bezpečnost a registrace
vozidla
Nástavby .......................................... 28
Prohlášení o shodě .......................... 25
Upozornění k předpisům o
nástavbě .......................................... 28
Vestavby a přestavby ....................... 28
Provozní bezpečnost vozidla a
bezpečnost silničního provozu ........ 235
Provozní hodiny
Kontrola (palubní počítač) ................ 93
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Provozní látky
AdBlue® ......................................... 250
Důležitá bezpečnostní upozornění ............................................... 244
Chladicí kapalina ........................... 246
Chladicí prostředek (klimatizace) ... 247
Motorová nafta .............................. 248
Motorový olej ................................. 244
Nastavení (palubní počítač) ............. 95
Pro hnací nápravy a převodovky .... 246
Převodový olej ............................... 246
Přísady do paliva ............................ 249
Zemní plyn ..................................... 251
Provozní teplota (teplota chladicí
kapaliny) ............................................ 252
Pružinová parkovací brzda
Kontrola ......................................... 138
Polohy páky ................................... 138
Přestavení parkovací brzdy s pružinovým válcem do jízdního stavu .. 234
Umístění brzdových válců .............. 233
Zabrzdění a uvolnění ...................... 138
Před jízdou
Důležitá bezpečnostní upozornění ............................................... 132
Před jízdou zkontrolujte
zásobní tlak ve vzduchotlaké
brzdové soustavě. .......................... 133
Předehřívání motoru
viz Přídavné topení
Přední kapota
viz Víko pro údržbu
Přední mlhová světla
Výměna žárovek ............................... 60
Zapnutí/vypnutí ............................... 57
Předsazená/vlečená náprava
(řiditelná) ........................................... 179
Přehled ovládacích prvků
Rádio/Navigace ............................. 120
Přestavby/vestavby ............................ 28
Přetížení kolové brzdy
Hlášení na displeji, žluté ................ 105
Převodovka
Nastavení kvality oleje (palubní
počítač) ............................................ 95

Převodovka: příliš vysoká teplota
oleje
Hlášení na displeji, žluté ................ 104
Převodový olej
Doplnění (automatická převodovka) ............................................ 210
Kvalita ............................................ 246
Všeobecné pokyny ......................... 246
Přídavná náprava
Předsazená/vlečená náprava
(řiditelná) ....................................... 179
Přídavné nápravy
Vlečená náprava ............................ 179
Přídavné topení
Okamžitý provoz topení ................... 75
Palivo ............................................... 72
Režim topení s předvolbou ............... 75
Spínací hodiny ................................. 74
Příliš nízký zásobní tlak 1.okruhu
Hlášení na displeji, červené ........... 113
Příliš nízký zásobní tlak pro převod./spojku
Hlášení na displeji, žluté ................ 102
Připojení zařízení Bluetooth® ........... 126
Přípojka pro startování z cizího
zdroje
viz Startování z cizího zdroje
Příprava k jízdě
Hladina paliva/AdBlue® ................. 131
Vizuální a funkční kontrola ve
vozidle ........................................... 130
Vnější vizuální a funkční kontrola
vozidla ........................................... 130
zkontrolujte vybavení pro případ
nouze/lékárničku .......................... 131
Přístrojová deska
AdBlue® ........................................... 79
Čas a venkovní teplota ..................... 79
Zobrazení stavu pohonných hmot .... 79
Přívěs
Odpojení ........................................ 194
Pokyny pro jízdu ............................ 193
Připojení ........................................ 194
Připojení/odpojení vedení stlačeného vzduchu ................................ 195
Úhel natočení soupravy ................. 193
Úhel zalomení ................................ 193
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Zobrazení údajů (palubní počítač) .... 92

R
Rádio
Ochrana proti odcizení ................... 119
viz Rádio s CD
Rádio / navigace
Nastavení Bluetooth® .................... 125
Rádio s CD
Nastavení Bluetooth® .................... 125
Nastavení hlasitosti ......................... 91
Ovládací systém (přehled) ............. 123
Přehled funkcí ................................ 125
Změna zdroje audiosignálu nebo
skladby/stanice ............................... 90
Rádio/navigace
Displej (přehled) ............................ 122
Přehled funkcí ................................ 121
Symboly (přehled) .......................... 122
Systém ovládání (přehled) ............. 120
Ráfky z lehké slitiny
čistění ............................................ 204
Redukční prostředek
viz AdBlue®
Reflexní vesta .................................... 216
Regenerace
viz Filtr sazí vznětového motoru
Regenerace zablokována
Hlášení na displeji, šedé .................. 97
Regulace světlé výšky
Nucené snížení .............................. 177
Spuštění rámu vozidla (přední
náprava) ......................................... 178
Regulace výšky vozidla
Aktivace jízdní výšky ...................... 176
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 174
Nakládání a vykládání vozidla při
vypnutém zapalování ..................... 177
Ovládací jednotka .......................... 175
Uložení/vyvolání výšky rámu
vozidla do/z paměti ....................... 176
Zvednutí/spuštění rámu podvozku ............................................. 176
Zvýšená jízdní výška (vozidla pro
velkoobjemovou přepravu) ............ 177
Regulátor distribuce vzduchu ............ 69
Regulátor ventilátoru .......................... 69

Rezerva AdBlue
Hlášení na displeji, žluté ................ 100
Rezerva motorové nafty
Hlášení na displeji, žluté ................ 102
Rezervní klíček k vozidlu .................... 47
Režim EcoRoll
Jízdní funkce .................................. 144
Režim plazivé rychlosti
Jízdní funkce .................................. 144
Režim vyprošťování
Automatická převodovka ............... 151
Roleta
viz Sluneční roleta
Rozjezd
Pokyny ........................................... 134
Rozmrazení oken ................................. 70
Roztažení a odtažení
Důležitá bezpečnostní upozornění ............................................... 232
Ručení za věcné vady .......................... 23
Ruční brzda
viz Pružinová parkovací brzda
Rychlost
Zobrazení (palubní počítač) .............. 86

Ř
Řazení
Automatická převodovka ............... 149
Mercedes PowerShift ..................... 142
Řazení a spojkový okruh
Zkontrolujte zásobní tlak ............... 133
Řazení převodovky
Aktivace nouzového režimu
(palubní počítač) .............................. 88
Zapnutí vypnutí funkce EcoRoll
(Palubní počítač) .............................. 96
Zapnutí/vypnutí plazivého
režimu (palubní počítač) ................... 96
Řízení světel (automatické) ................ 57

S
Sdružený přístroj
Kontrolky .........................................
Otáčkoměr .......................................
Počítadlo ujetých kilometrů .............
Ukazatele a ovládací prvky ..............
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Sedadlo
Čistění potahu ............................... 201
Důležité bezpečnostní pokyny ........ 52
Odpružené sedadlo Komfort ............ 53
Odpružené sedadlo Standard ........... 53
Správná poloha sedadla řidiče ......... 52
Statické sedadlo spolujezdce .......... 54
Statické středové sedadlo ............... 54
Všeobecné pokyny ........................... 52
Sedadlo řidiče
viz Sedadlo
Sedadlo spolujezdce
viz Sedadlo
Senzory asistenta odbočování
Čistění ........................................... 203
Servis .................................................... 28
Servisní středisko
viz Kvalifikovaný servis
Servisní středisko Mercedes-Benz
viz Kvalifikovaný servis
Seznam kontrol
Po jízdě v terénu ............................ 182
Před jízdou v terénu ....................... 181
Shrnovací dveře
Nouzový provoz ............................... 49
Schránka na nářadí ........................... 217
Signální houkačka ............................... 65
Silně zatížená spojka
Hlášení na displeji, šedé .................. 97
Skládací dveře
Aktivace/deaktivace vnějšího
tlačítka ............................................. 48
Odemknutí/zamknutí ...................... 48
Ochrana proti přivření ...................... 49
otevření a zavření ............................. 49
Přehled ............................................ 48
Sluneční roleta .................................... 51
Směrová světla
Výměna žárovek ............................... 61
Zapnutí/vypnutí ............................... 58
Směrové světlo
Výměna žárovek (vpředu) ................. 61
Směrové světlo
viz Směrová světla
Smluvní servis
viz Kvalifikovaný servis
Sněhové řetězy
Všeobecné pokyny ......................... 196

Snímač odstupu
čistění ............................................ 202
Snímač odstupu znečistěný
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
Snížený výkon motoru
Hlášení na displeji, žluté ................ 100
Spárování ........................................... 126
Spínací jednotky
Kombinovaný spínač ........................ 39
Multifunkční volant .......................... 37
Pracovní místo řidiče ....................... 36
Spínací skříňka .................................. 131
Spínač světel
Přehled ............................................ 56
Spojkový okruh a řazení
Zkontrolujte zásobní tlak ............... 133
Spotřeba
AdBlue® ......................................... 186
Olej (motor) ................................... 186
Palivo ............................................. 186
Spotřeba paliva
Hospodárný styl jízdy ..................... 183
Podmínky používání ....................... 186
Provedení vozidla ........................... 186
Styl jízdy ........................................ 186
Všeobecné pokyny ......................... 186
Spřáhlo ............................................... 233
Spuštění
viz Startování (motor)
Spuštění rámu vozidla
Přední náprava ............................... 178
Stálý převod hnací nápravy .............. 243
Stálý převod zadní hnací nápravy .... 243
Startování (motor) ............................. 132
Startování z cizího zdroje ................. 231
Stěrače
Zapnutí/vypnutí ............................... 63
Stěrače čelního okna
Výměna stírátek ............................. 207
Styl jízdy
viz Spotřeba paliva
Světelná houkačka .............................. 57
Světla
Automatické řízení světel ................. 57
Dálková světla ................................. 57
Přední mlhová světla a zadní
mlhová světla ................................... 57
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Světla pro jízdu ve dne ..................... 56
Světla pro jízdu ve dne
Automatické řízení světel ................. 57
Zapnutí ............................................ 56
Světla zpátečky
Výměna žárovek ............................... 62
Světlo
Příruční svítilna .............................. 216
Světlo pro čtení
Rozsvícení/zhasnutí (řidič/
spolujezdec) ..................................... 59
Výměna žárovek (řidič/spolujezdec) ................................................. 62
Světlomety
Pokyny k zimnímu provozu ............... 64
Základní nastavení ......................... 243
SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy) ........................................ 24
Svítilna s kabelem ............................. 216
Symboly
Rádio/navigace ............................. 122
Systém ovládání
viz Palubní počítač
Systém regulace trakce
viz ASR (systém regulace prokluzu)
Systém údržby (WS)
Aktuální termín (palubní počítač) ... 205
Úvod .............................................. 205

Š
Šedé hlášení na displeji
viz Hlášení na displeji, šedé
Šedé okno událostí
Pokyny ............................................. 97

T
Technické údaje
Brzdová soustava ...........................
Motor .............................................
Parkovací brzda s pružinovým
válcem ...........................................
Povolený rozdíl tlaků vzduchu v
pneumatikách ................................
Povolený tlak vzduchu v pneumatikách .............................................
Provozní teplota (teplota chladicí
kapaliny) ........................................

251
251
252
252
252
252

Regulace světlé výšky .................... 252
Tabulka tlaku vzduchu v pneumatikách (dvojitá montáž
pneumatik) .................................... 240
Tabulka tlaku vzduchu v pneumatikách (jednoduchá montáž
pneumatik) .................................... 239
Typový štítek motoru ..................... 244
Typový štítek vozidla / zatížení
náprav ............................................ 243
Utahovací momenty matic kol ....... 252
Vzduchojemy ................................. 252
Vzduchotlaká soustava .................. 251
Telediagnostika ................................. 216
Téměř prázdná nádrž AdBlue
Hlášení na displeji, žluté ................ 100
TEMPOMAT
Důležité bezpečnostní pokyny ..... 156
Funkce a podmínky zapnutí ........... 157
Jízda ............................................... 158
Nastavení rychlosti ........................ 157
Nastavení rychlosti a tolerance
rychlosti ......................................... 157
Nastavení tolerance rychlosti ........ 162
Pokyny k jízdě ................................ 158
Předjíždění ..................................... 158
Přehled .......................................... 157
Volba ............................................. 157
Vypnutí .......................................... 158
zapnutí ........................................... 157
Zapnutí během jízdy ....................... 157
Teplota
Ukazatel venkovní teploty ................ 79
Teplota chladicí kapaliny
Kontrola (palubní počítač) ................ 94
Teplota chladicí kapaliny příliš
vysoká
Hlášení na displeji, žluté ................ 102
Tlačítka
viz Palubní počítač
Tlačítka na volantu
viz Palubní počítač
Tlak motorového oleje příliš nízký
Hlášení na displeji, červené ........... 114
Tlak v pneumatikách
Zjišťování ....................................... 238
Tlak ve vzduchojemech kontrola
(palubní počítač) .............................. 93
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Tlak vzduchu v pneumatikách
Důležitá bezpečnostní upozornění ...............................................
Povolený rozdíl tlaků ......................
Povolený tlak vzduchu ...................
Tabulka (dvojitá montáž
pneumatik) ....................................
Tabulka (jednoduchá montáž
pneumatik) ....................................
Trvalá světla pro jízdu
viz Světla pro jízdu ve dne
Třídy SAE (motorové oleje) ...............
Typový štítek
viz Typový štítek vozidla
Typový štítek motoru ........................
Typový štítek vozidla ........................
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U
Údaje o jízdě (palubní počítač) ........... 86
Události
Zobrazení (palubní počítač) .............. 94
Údržba
Čistění vzduchového filtru .............. 206
Hladina chladicí kapaliny ............... 206
Pokyny ........................................... 204
Systém údržby (WS) ....................... 205
Údržbová klapka ............................ 206
Zobrazení termínu servisní prohlídky (palubní počítač) .................... 92
Úhel natočení soupravy .................... 193
Úhel ohybu soupravy ........................ 193
Ukazatel
AdBlue® ........................................... 79
Celková ujetá vzdálenost ................. 80
Denní ujetá vzdálenost .................... 80
Objem palivové nádrže ..................... 79
Venkovní teplota .............................. 79
Ukazatel převodového stupně
Automatická převodovka ............... 149
Mercedes PowerShift ..................... 143
Ukazatel rezervy
AdBlue® ........................................... 79
Palivo ............................................... 79
Ukazatel venkovní teploty .................. 79
Uložení/vyvolání výšky rámu
(regulace výšky vozidla) ................. 176

Úložné schránky a odkládací
schránky .............................................. 65
Úprava výfukových plynů
BlueTec®
Zobrazení statutu ............................. 81
Utahovací momenty
Odbrzďovací šroub pružinového
brzdového válce ............................. 252
Uzávěrka mezinápravového diferenciálu .............................................. 153
Uzávěrka nápravového diferenciálu .................................................... 153
Uzávěrky diferenciálu
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 153

V
Varování před kolizí (Aktivní
brzdový asistent)
Hlášení na displeji, červené ........... 115
Varování při couvání ......................... 187
Varovná směrová světla
při maximálním brzdění .................. 136
Varovná upozornění
Nálepky ............................................ 23
Varovné kontrolky / Kontrolky
Diagnostika motoru (vozidla
BlueTec®6) ....................................... 80
Palubní počítač .............................. 115
Přístrojová deska ............................. 35
Vedlejší pohon
blokování řazení ............................. 198
Předvolba pracovních otáček ......... 197
Udržování konstantních otáček ..... 200
volnoběžné otáčky ......................... 199
Všeobecné pokyny ......................... 197
zapnutí ........................................... 198
Ventilátor
viz Klimatizace
Věnujte pozornost výšce přívěsu
Hlášení na displeji, žluté ................ 105
Vestavby/přestavby ........................... 28
Větrací výdechy ................................... 68
Větrání
viz Klimatizace
Víko pro údržbu ................................. 206
VIN
Identifikační číslo vozidla ............... 243
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Vlečená náprava ................................ 179
Vnější osvětlení
Nastavení doby doběhu (palubní
počítač) ............................................ 94
Pokyny k výměně žárovek ................ 59
Výstražné majáky ............................. 59
Vnější osvětlení vozidla
Potkávací světla ............................... 56
Vnější zpětná zrcátka
Důležité bezpečnostní pokyny ......... 55
Nastavení ......................................... 55
Vyhřívání zrcátek ............................. 56
Vnitřní cirkulace vzduchu ................... 71
Volba jízdního programu
Automatická převodovka ............... 150
Mercedes PowerShift ..................... 144
Volba teploty ....................................... 69
Volba zdroje audiosignálu ................ 125
Volnoběžné otáčky
Motor ............................................. 154
vedlejší pohon ............................... 199
Volnoběžné otáčky motoru .............. 154
Vozidlo
čistění ............................................ 201
Nakládání a vykládání při vypnutém zapalování ............................... 177
Nařízení REACH ............................... 24
Nucené snížení .............................. 177
Odemknutí/zamknutí dveří .............. 47
Odstavení ...................................... 215
Pořizování dat .................................. 29
Provozní bezpečnost ........................ 25
Registrace vozidla ............................ 28
Rozjezd .......................................... 134
Roztažení/odtažení ....................... 232
Ručení za věcné vady ....................... 23
Typový štítek ................................. 243
Výbava ............................................. 23
Zastavení a vypnutí motoru ............ 135
Vybavení pro případ nouze ............... 216
Výfukový filtr
viz Filtr sazí vznětového motoru
Vyhoupání
zapnutí/vypnutí (palubní počítač) .... 96
Vyhřívání zrcátek ................................ 56

Výklopné zařízení
Mechanicko-hydraulické zařízení
pro odklápění kabiny řidiče ............ 219
Výměna kola
Demontáž kola ............................... 225
Demontáž náhradního kola ............ 224
Dotažení matic kol ......................... 226
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 223
Matice kol pro kola s ocelovým
ráfkem ........................................... 225
Matice kol pro kola s ráfky z lehkých slitin ...................................... 225
Montáž kola ................................... 225
Nasazení zvedáku .......................... 224
Pokyny týkající se rozpěrky ............ 224
Výměna oleje ..................................... 245
Výměna pneumatik ........................... 237
Výměna žárovek
Boční obrysové světlo (modul
LED) ................................................. 62
Boční směrová světla, boční
obrysová světla ................................ 61
Brzdová světla .................................. 62
Dálková světla ................................. 60
Koncová světla ................................. 62
Obrysová světla ......................... 60, 61
Obrysová světla / boční obrysová světla ....................................... 62
Osvětlení interiéru ........................... 62
Osvětlení registrační značky ............ 62
Osvětlení výstupního prostoru ......... 63
Potkávací světla ............................... 60
Přední mlhová světla ........................ 60
Přehled žárovek ............................... 60
Směrová světla (koncová světla) ...... 62
Směrové světlo (přední) ................... 61
Světla zpátečky ................................ 62
Všeobecné pokyny ........................... 59
Zadní mlhová světla ......................... 62
Vypnutí
vedlejšího pohonu .......................... 198
Vyproštění
Jízdní funkce .................................. 145
Výrobní provedení
viz Typový štítek vozidla
Vysokotlaké čistění ........................... 203
Vysoušeč vzduchu
Kontrola ......................................... 133
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Výstražná lampa ................................ 216
Výstražné majáky ................................ 59
Výstražný maják .................................. 36
Výstražný tón ..................................... 187
Výstražný trojúhelník ....................... 216
Vzduchojemy
Typové štítky ................................. 252
Všeobecné pokyny ......................... 252
Vzduchotlaká brzdová soustava
Kontrola tlaku ve vzduchojemech .. 133
Vzduchotlaká houkačka ..................... 65
Vzduchotlaká soustava
Minimální tlaky vzduchu ................ 251
Plnicí přípojka ................................ 230
Technické údaje ............................. 251
Tlaky ve vzduchojemech ................ 251
Vzduchotlaká vedení a kabely
odpojení ......................................... 195
připojení ........................................ 195
Vzduchové trysky
viz Větrací výdechy
Vzduchový filtr motoru
Důležitá bezpečnostní upozornění ............................................... 206

Z
Zabrzděte parkovací brzdu
Hlášení na displeji, červené ........... 115
Zadní mlhová světla
Výměna žárovek ............................... 62
Zadní mlhové světlo
Rozsvícení/zhasnutí ........................ 57
Zadní náprava
Nastavení kvality oleje (palubní
počítač) ............................................ 96
Zádržný systém
Důležitá bezpečnostní upozornění .................................................. 40
Úvodní informace ............................. 40
Zakládací klín ..................................... 218
Zámek dveří ......................................... 47
Zámek řízení
viz Spínací skříňka
Zámky
Klíček ............................................... 47
Zapnutí/vypnutí funkce EcoRoll
Palubní počítač ................................ 96

Zařízení na stlačený plyn
Kontrola plynového zařízení ............. 46
Plynová nádrž ................................... 46
Zařízení pro odklápění
Pokyny k odklopení ........................ 218
Problémy při odklápění kabiny
řidiče ............................................. 220
Zastavení a odstavení vozidla .......... 135
Zastávková brzda .............................. 139
Zásuvka 12 V ....................................... 65
Zásuvky ................................................ 65
Zásuvky 24 V ....................................... 65
Zatížení kol ......................................... 151
Zatížení náprav
kontrola (palubní počítač) ................ 91
Nastavení zobrazení (palubní
počítač) ............................................ 91
Pokyny k zatížení náprav a kol ....... 151
Povolené zatížení náprav ............... 243
Závěsné zařízení
viz Samostatný návod k obsluze
Zemní plyn
Čerpání paliva ................................ 191
Důležitá bezpečnostní upozornění ............................................... 191
Kvalita plynu .................................. 251
Zimní motorová nafta ....................... 249
Zimní pneumatiky ............................. 196
Zimní provoz
Kryt chladiče .................................... 29
Pokyny ke sněhovým řetězům ....... 196
Sněhové řetězy .............................. 196
Všeobecné pokyny ......................... 196
Zimní pneumatiky .......................... 196
Zkontrolujte zásobní tlak
v řazení a spojkovém okruhu ......... 133
ve vzduchotlaké brzdové soustavě .............................................. 133
Změněná řiditelnost přídavné
nápravy
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
Změněné jízdní a brzdné vlastnosti
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
Znečistěné zorné pole kamery
Hlášení na displeji, žluté ................ 106
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Zobrazení
Čas .................................................. 79
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Návod k obsluze
Před první jízdou
Tento návod k obsluze, servisní sešit nebo
knížka a doplňky k návodu k obsluze v závislosti na výbavě jsou součástí vozidla. Vozte
tyto dokumenty vždy ve vozidle. V případě prodeje vozidla předejte všechny dokumenty
novému majiteli.
Před první jízdou si pečlivě pročtěte tyto dokumenty a se seznamte se svým vozidlem.
Pro zachování vlastní bezpečnosti a delší životnosti vozidla vždy dodržujte pokyny a varovná
upozornění, uvedené v tomto návodu k
obsluze. Nedodržení těchto pokynů může způsobit poranění osob a poškození vozidla.

Ručení za věcné vady
! Dodržujte pokyny v tomto návodu k

obsluze pro řádný provoz Vašeho vozidla a
možné poškození vozidla. Poškození Vašeho
vozidla, ke kterým dojde v důsledku nedodržení těchto pokynů, nejsou kryta ručením
za věcné vady Mercedes-Benz, ani garancí
na nová nebo použitá vozidla.

Výbava vozidla
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 se vyskytovat rozdíly podle
dané země. Vaše vozidlo tedy nemusí být
vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí
i pro systémy a funkce související s bezpečností. Proto se může výbava Vašeho vozidla od
některých popisů a vyobrazení lišit.
V originálu kupní smlouvy k Vašemu vozidlu je
uveden seznam všech systémů nacházejících
se ve Vašem vozidle.
S dotazy k výbavě a obsluze se můžete obrátit
na servisní středisko Mercedes-Benz.

Použití ke stanovenému účelu
Při používání vozidla zohledněte zejména
následující informace:
Rbezpečnostní pokyny v tomto návodu
k obsluze
Rtechnické údaje v tomto návodu k obsluze
Rpravidla silničního provozu a dopravní předpisy
Rzákony o motorových vozidlech a bezpečnostní předpisy
Na vozidle jsou umístěny různé nálepky s
varovnými upozorněními. Pokud odstraníte
nálepky s varovnými upozorněními, nemůžete
Vy ani jiné osoby rozpoznat nebezpečí.
Nálepky s varovným upozorněním ponechte na
svých místech.

G VAROVÁNÍ

Změny u elektronických součástí, jejich softwaru a kabelových rozvodů mohou poškodit
jejich funkci a/nebo funkci dalších připojených součástí. Toto se může týkat zejména
bezpečnostních systémů. Součásti pak
nemusí fungovat ke stanovenému účelu a/
nebo mohou ohrožovat bezpečnost provozu
vozidla. Zvyšuje se nebezpečí nehody a
úrazu!
Neprovádějte žádné zásahy do kabelových
rozvodů a elektronických součástí nebo
jejich softwaru. Nechte práce na elektrických a elektronických zařízeních vždy provádět v kvalifikovaném servisu.
Pokud provádíte úpravy na elektronických součástech, jejich softwaru a kabelovém rozvodu,
může zaniknout povolení k provozu Vašeho
vozidla.

G VAROVÁNÍ!
U zdraví škodlivých a agresivně reagujících
látek může dojít k úniku plynů a kapalin i ze
zcela uzavřených nádob. Pokud tyto látky
převážíte v interiéru vozidla, může dojít
během jízdy k omezení Vaší schopnosti koncentrace nebo zdravotním problémům.
Navíc může dojít k poruchám funkce, zkratům nebo výpadku systému elektrických

Z
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komponentů. Hrozí nebezpečí požáru a
nehody!
Neuskladňujte nebo nepřevážejte zdraví
škodlivé a/nebo agresivně reagující látky v
interiéru vozidla.
Příklady zdravotně závadných a/nebo agresivně reagujících látek jsou:
Rrozpouštědla

a AdBlue®

Rpalivo
Roleje

a tuky
prostředky
Rkyseliny
Rčisticí

Informace ke směrnici REACH
Pouze pro státy EU a EFTA:
Nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006,
článek 33) stanovuje informační povinnost
týkající se látek vzbuzujících mimořádné obavy
(SVHC).
Společnost Daimler AG se maximálním způsobem snaží o zamezení používání a využívání
těchto SVHC látek a také o umožnění bezpečného zacházení s těmito látkami ze strany
zákazníků. Dle informací dodavatelů a interních informací o produktech společnosti Daimler AG jsou známy SHVC látky, které se nacházející v jednotlivých součástech tohoto vozidla
v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %.
Další informace získáte na následujících internetových adresách:
Rhttp://www.daimler.com/reach
(německá verze)
Rhttp://www.daimler.com/reach/en
(anglická verze)

Ochrana životního prostředí
Ekonomická a ekologická jízda
H Ekologické upozornění
Společnost Daimler AG vyznává filozofii integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí.
Cílem je úsporné využívání zdrojů a ohleduplný přístup k přirozeným základům života,

jejichž zachování je ku prospěchu člověka i
přírody.
Budete-li své vozidlo používat způsobem
ohleduplným k životnímu prostředí, můžete
také přispět k ochraně životního prostředí.
Spotřeba paliva a opotřebení motoru, převodovky, brzd a pneumatik závisí na obou
následujících faktorech:
Rpodmínkách

používání Vašeho vozidla
osobním stylu jízdy
Oba faktory můžete ovlivnit. Dodržujte proto
následující pokyny:
Provozní podmínky

RVašem

RVyhýbejte

se jízdám na krátké vzdálenosti,
zvyšují spotřebu paliva.
RDbejte na správný tlak vzduchu v pneumatikách.
RNevozte s sebou zbytečnou zátěž.
RPravidelně udržované vozidlo šetří životní
prostředí. Proto dodržujte servisní intervaly.
RServisní práce nechávejte provádět vždy v
kvalifikovaném servisu.
Osobní styl jízdy
RPři

startování motoru nepřidávejte plyn.
motor při stojícím vozidle.
RJezděte předvídavě a udržujte dostatečný
odstup.
RVyvarujte se častého a prudkého zrychlování a brzdění.
RŘaďte včas a jezděte pouze na Ô otáček
daného převodového stupně.
RVypněte motor během čekacích dob, způsobených dopravním provozem.
RKontrolujte spotřebu paliva.
RNezahřívejte

Úvod
Provozní bezpečnost a registrace
vozidla
Pokyny k režimu jízdy
Vozidlo se může poškodit v následujících případech:
Rdosednutí, např. na vysokou hranu obrubníku nebo na nezpevněných komunikacích
Rpříliš rychlý přejezd překážky, např. obrubníku, zpomalovacího prahu nebo výtluku
Rúder těžkého předmětu do spodku vozidla
nebo do dílů podvozku
U karoserie, rámu, spodku vozidla, dílů podvozku, kol nebo pneumatik může v těchto
nebo podobných situacích vzniknout skryté
poškození. U takto poškozených komponentů
může dojít k nečekanému výpadku nebo
nemusí zvládnout zatížení při nehodě tak, jak
se předpokládá.
Při poškození krytů spodku vozidla se mohou
mezi spodkem vozidla a kryty spodku vozidla
nahromadit hořlavé materiály, jako např. listí,
tráva nebo větvičky. Při delším kontaktu s horkými díly výfukového systému se tyto materiály mohou vznítit.

G VAROVÁNÍ

Pokud se s horkými částmi výfukového
systému dostanou do kontaktu materiály,
jako např. listí, tráva nebo větve, mohou se
tyto materiály vznítit. Hrozí nebezpečí
požáru!
Při jízdách na nezpevněných cestách nebo v
terénu kontrolujte pravidelně podvozek vozidla. Odstraňte obzvláště přivřené zbytky
rostlin nebo jiné hořlavé materiály. Při
poškození neprodleně informujte kvalifikovaný servis.
Nechte vozidlo neprodleně zkontrolovat a
opravit v kvalifikovaném servisu. Pokud pokračujete v jízdě a konstatujete omezenou provozní bezpečnost, ihned zastavte s ohledem na
dopravní situaci. V tomto případě informujte
kvalifikovaný servis.

Prohlášení o shodě
Bezdrátové komponenty vozidla
Pouze pro členské země EU a ESVO:
Následující odkaz je platný pro všechny bezdrátové komponenty vozidla, pro informační
systémy a komunikační zařízení integrované ve
vozidle:
Bezdrátové komponenty vozidla jsou v souladu
se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Společnost Daimler AG tímto prohlašuje, že
typy bezdrátových komponent TDCDIN a
TDCMID odpovídají směrnici 2014/53/EU.
Společnost ADC Automotive Distance Control
Systems GmbH tímto prohlašuje, že typy bezdrátových komponent ARS3-A, ARS4-A a
ARS4-B odpovídají směrnici 2014/53/EU.
Společnost Delphi Electronics and Safety tímto
prohlašuje, že zařízení SRR2 splňuje základní
požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU (RED).
Společnost Schrader Electronics Ltd tímto prohlašuje, že typy bezdrátových komponent
TG6WU, TG6IECU a TG6ERX odpovídají směrnici 2014/53/EU.
Společnost Continental Automotive GmbH,
Siemensstr. 12, D-93055 Regensburg tímto
prohlašuje, že typ bezdrátových komponent
ZVFB, FFB, WFS odpovídá směrnici
2014/53/EU.
Společnost Bosch Car Multimedia GmbH tímto
prohlašuje, že typy bezdrátových komponent
TCC a IPPC odpovídají směrnici 2014/53/EU.
Společnost Marquardt GmbH, Schloss-Str. 16,
D-78604 Rietheim-Weilheim tímto prohlašuje,
že typy bezdrátových komponent EIS, klíč s
dálkovým ovládáním a MFK odpovídají směrnici 2014/53/EU.
Společnost TomTom Int’l BV tímto prohlašuje,
že typ bezdrátových komponent DPG 2 odpovídá směrnici 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je
dostupné na následující internetové adrese:
www.mercedes-benz.com/truck-conformity
Pouze pro Brazílii:
Upozornění k bezdrátovým komponentům vozidla:
Tato zařízení nepodléhají ochraně před škodlivým rušením a nesmí způsobovat rušení v
řádně schválených systémech.
Z
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Typ využití bezdrátových komponent ve vozidle
i V závislosti na zvolené výbavě nebo variantě země nejsou dle okolností ve Vašem vozidle
dostupné všechny bezdrátové komponenty.

Součást

Funkce

Vysílací frekvenční
pásmo

Vysílací výkon

TDCMID, TDCDIN

3G
UMTS/HSDPA/
HSUPA

Pásmo I 2100 MHz
Pásmo II 1900 MHz
Pásmo V 850 MHz
Pásmo VI 800 MHz
Pásmo VII 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

WiFi
(IEEE802.11h/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

SRRR, SRRL

Boční radar

Pásmo 76-77 GHz

1W

TCC

Bluetooth

Pásmo 2,4 GHz

2,5 mW

EIS, klíč s dálkovým
ovládáním, MFK

Zařízení s krátkým dosahem

Pásmo 433 MHz

10 mW

TPM

Zařízení s krátkým dosahem

Pásmo 433 MHz

10,691 µW

DPG2

3G
UMTS/HSDPA/
HSUPA

Pásmo I 2100 MHz
Pásmo II 1900 MHz
Pásmo V 850 MHz
Pásmo VI 800 MHz
Pásmo VII 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

WiFi
(IEEE802.11h/n)

Pásmo 2,4 GHz

25 mW

Úvod
Součást

Funkce

Vysílací frekvenční
pásmo

Vysílací výkon

Bluetooth

Pásmo 2,4 GHz

2,5 mW

WFS

Zařízení s krátkým dosahem

Pásmo 125 kHz

42 µA/m při 10 m

FFB

Zařízení s krátkým dosahem

Pásmo 433 MHz

10 mW

Zvedák
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“ typu:
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
odpovídá příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům Směrnice o
strojních zařízeních ES.
Toto prohlášení o shodě ES ztrácí svou platnost:
Rpři změnách a opravách prováděných nekvalifikovanými osobami
Rpři používání produktu, které není v souladu
s případy přiměřeného použití uvedenými v
návodu k obsluze
Rpokud nejsou prováděny pravidelné kontroly
Příslušné směrnice ES: směrnice pro strojní
zařízení 2006/42/ES
Použité normy: ISO 11530
Záruka kvality: DIN EN ISO 9001:2000
Güglingen, dne 1. 7. 2013
Podepsal
Jednatel, WEBER-HYDRAULIK GmbH
Osoba pověřená technickou dokumentací,
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Straße 30, 74363 Güglingen

Diagnostická zásuvka
Diagnostická zásuvka slouží k připojení diagnostických přístrojů v kvalifikovaném servisu.

G VAROVÁNÍ
Když připojíte přístroje k diagnostické
zásuvce vozidla, může dojít k funkčnímu
omezení systémů vozidla. Tím může být
narušena provozní bezpečnost vozidla. Hrozí
nebezpečí nehody!
Připojujte k diagnostické zásuvce vozidla
pouze přístroje, které společnost MercedesBenz schválila pro Vaše vozidlo.
G VAROVÁNÍ
Při používání koberečků dbejte na dostatečný volný prostor a bezpečné upevnění.
Koberečky musí být stále správně upevněny
za zajišťovací knoflík a držáky.
Před rozjezdem zkontrolujte upevnění a v
případě potřeby jej upravte. Nedostatečně
upevněný kobereček může klouzat, a tím
omezit funkci pedálů.
Nepoužívejte několik koberečků na sobě.
! Vybíjení akumulátoru při použití zařízení

připojených u diagnostické zásuvky.
Použití zařízení připojených u diagnostické
zásuvky zatěžuje akumulátor.
RZkontrolujte stav nabití akumulátoru.
RPři nízkém stavu nabití dobijte akumulátor.

Změna výkonu motoru
! Zvýšení výkonu může
Rzměnit

emisní hodnoty
k funkčním poruchám
Rvést k následnému poškození
Provozní bezpečnost motoru není vždy zaručena.
Rvést

Z
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Pokud chcete nechat zvýšit výkon motoru vozidla, např. zásahem do řízení motoru, ztratíte
nárok vyplývající z ručení za věcné vady.
Pokud chcete nechat zvýšit výkon motoru vozidla,
Rnechte přizpůsobit pneumatiky, podvozek,
brzdový a chladicí systém motoru zvýšenému výkonu motoru
Rnechte vozidlo nově certifikovat
Rnahlaste změnu výkonu pojišťovně
Jinak zanikne povolení k provozu a pojistné
krytí.
Při prodeji vozidla informujte kupujícího o změněném výkonu motoru vozidla. V opačném případě to může být – podle dané legislativy –
trestné.

Kvalifikovaný servis
Kvalifikovaný servis má potřebné odborné znalosti, nářadí a kvalifikaci pro odborné provedení potřebných prací na vozidle.
To platí zejména pro práce související s bezpečností. Dodržujte pokyny uvedené v servisní
knížce.
Následující práce na vozidle nechávejte provádět vždy v kvalifikovaném servisu:
Rpráce související s bezpečností
Rservisní a údržbové práce
Ropravy
Rzměny a také vestavby a přestavby
Rpráce na elektronických součástech
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
servisní střediska Mercedes‑Benz.

! Elektroniku motoru a s ní související sou-

části, jako jsou řídicí jednotky, snímače,
nastavovací členy nebo elektrická vedení,
nechávejte kontrolovat výhradně v kvalifikovaném servisu. Jinak by mohlo docházet k
rychlejšímu opotřebení součástí vozidla a
vozidlo by se mohlo stát nezpůsobilým k
provozu.

Registrace vozidla
Může se stát, že společnost Mercedes-Benz
vyzve svá servisní střediska k provedení technické prohlídky určitých vozidel. K tomu vždy
dojde v případě, že lze vylepšit jejich kvalitu

nebo bezpečnost. Společnost Mercedes-Benz
Vás může informovat o kontrolách vozidla
pouze v případě, že má k dispozici Vaše registrační údaje.
Vaše registrační údaje chybí, pokud
Rjste si Vaše vozidlo nekoupili u autorizovaného prodejce
Ru Vašeho vozidla zatím nebyla provedena
prohlídka v servisním středisku MercedesBenz
Nechte Vaše vozidlo registrovat nejlépe v
servisním středisku Mercedes-Benz. Co nejdříve informujte společnost Mercedes-Benz o
změně Vaší adresy nebo o změně majitele
vozidla.

Montáže, nástavby, vestavby a přestavby
Upozornění ke směrnicím pro
nástavby
! Z bezpečnostních důvodů nechte nástavby

vyrobit a namontovat podle platných předpisů o nástavbách Mercedes-Benz. Tyto
předpisy o nástavbách jsou zárukou, že podvozek a nástavba tvoří celek a že je dosaženo maximální možné provozní a jízdní bezpečnosti.
Společnost Mercedes-Benz Vám z bezpečnostních důvodů doporučuje
Rneprovádět na vozidle žádné další změny
Ropatřit si při odchylkách od schválených
předpisů o nástavbách souhlas od společnost Mercedes-Benz
Přejímka ze strany veřejné zkušebny nebo
úřední homologace nevylučuje bezpečnostní
rizika.
Sledujte informace o originálních náhradních
dílech Mercedes-Benz (Y Strana 29).
Směrnice pro nástavby Mercedes-Benz
najdete na internetové adrese http://bbportal.mercedes-benz.com.
Zde také najdete informace o obsazení pinů a
o výměně pojistek.
Další informace obdržíte v každém servisním
středisku Mercedes‑Benz.
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Upozornění k chladiči motoru
Nejsou povoleny ani zdánlivě nepatrné úpravy
na vozidle, jako např. montáž krytu chladiče v
zimním provozu. Nezakrývejte chladič motoru.
Nepoužívejte ani žádné tepelně izolační
rohože, ochranné potahy proti hmyzu nebo
podobné výrobky.
V opačném případě dojde ke zkreslení hodnot
diagnostického systému vozidla. V některých
zemích je záznam údajů diagnostiky motoru
předepsán zákonem a musí být kdykoli
dostupný a správný.

Originální náhradní díly MercedesBenz
H Ekologické upozornění

Společnost Daimler AG nabízí recyklované
výměnné agregáty a díly ve stejné kvalitě,
jako mají nové díly. Přitom platí stejné
záruční nároky jako u nových dílů.
Jestliže používáte díly, pneumatiky a kola,
které nebyly schváleny společností MercedesBenz, může dojít k ohrožení provozní bezpečnosti Vašeho vozidla. Funkce systémů vztahujících se k bezpečnosti, jako např. brzdové soustavy, může být narušena. Používejte výhradně
originální náhradní díly Mercedes-Benz nebo
kvalitativně srovnatelné díly. Používejte
výhradně pneumatiky a kola schválené pro Váš
typ vozidla.
Společnost Mercedes-Benz testuje originální
díly Mercedes-Benz z hlediska
Rspolehlivosti
Rbezpečnosti
Rvhodnosti
I přes trvalé sledování trhu nemůže společnost
Mercedes-Benz posoudit jiné díly. Ani v jednotlivých případech přejímky technickou zkušební stanicí nebo úředního schválení nepřebírá společnost Mercedes-Benz žádnou odpovědnost za použití těchto dílů ve vozidlech
Mercedes-Benz.
Ve Spolkové republice Německo jsou přípustné určité díly k montáži a přestavbě pouze
v případě, že odpovídají platným právním předpisům. To platí i pro některé další země.
Všechny originální díly Mercedes-Benz splňují
předpoklady pro schválení. Použití neschvále-

ných dílů může vést k zániku povolení k provozu.
To nastane v případě, že
Rse

změní typ vozidla schválený v povolení
k provozu
Rje možné očekávat ohrožení účastníků silničního provozu
Rse zhorší emisní hodnoty a hlučnost vozidla
Při objednávání originálních dílů MercedesBenz vždy uveďte identifikační číslo vozidla
(VIN) (Y Strana 243).

Údaje uložené ve vozidle
Elektronické řídicí jednotky
Ve Vašem vozidle jsou namontovány elektronické řídicí jednotky. Některé z nich jsou třeba
pro bezpečné fungování Vašeho vozidla, jiné
Vás podporují při jízdě (asistenční systémy
řidiče). Mimoto Vaše vozidlo nabízí komfortní
funkce nebo funkce zábavy, které jsou také
umožněny prostřednictvím elektronických řídicích jednotek.
Elektronické řídicí jednotky obsahují datovou
paměť, která může přechodně nebo trvale
ukládat technické informace o stavu vozidla,
zatížení jednotlivých součástí, potřebě údržby
a technických událostech a poruchách.
Tyto informace všeobecně dokumentují stav
součásti, modulu, systému nebo okolí, jako
například
Rprovozní stavy systémových komponent
(např. výšky hladin, stav akumulátoru, tlak
vzduchu v pneumatikách)
Rstavová hlášení vozidla nebo jeho jednotlivých komponent (např. počet otáček kol /
rychlost, pohybové zpoždění, příčné zrychlení, zobrazení zapnutých bezpečnostních
pásů)
Rporuchy a vady v důležitých systémových
komponentách (např. světla, brzdy)
Rinformace o událostech poškozujících vozidlo
Rreakce systémů ve zvláštních jízdních situacích (např. rozvinutí airbagu, aktivace
systémů regulace stability)
Rstavy okolí (např. teplota, dešťový senzor)
Kromě poskytování vlastních funkcí řídicích
jednotek slouží tyto údaje k rozpoznání a
odstranění chyb a optimalizaci funkcí vozidla
Z
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výrobcem. Velká část těchto údajů je zběžná a
je zpracována samotným vozidlem. Pouze malá
část údajů se ukládá do paměti událostí a chybové paměti.
Požadujete-li servisní služby, mohou být tyto
technické údaje načteny z vozidla zaměstnanci
sítě servisních středisek (např. servisy,
výrobci) nebo třetích stran (např. odtahové
služby). Servisní služby jsou např. opravy,
údržbové procesy, záruční případy a opatření
na zajištění kvality. Načtení údajů se provádí
prostřednictvím zákonem předepsaného připojení pro diagnostickou zásuvku ve vozidle. Příslušná místa sítě servisních středisek nebo
třetí osoby získávají, zpracovávají a používají
tyto údaje. Tyto údaje dokumentují technické
stavy vozidla, pomáhají při vyhledávání chyb a
zlepšování kvality a jsou také předávány
výrobci. Mimoto nese výrobce odpovědnost za
vady produktu. K tomu potřebuje výrobce
technické údaje z vozidla.
Chybovou paměť ve vozidle lze v rámci opravných nebo servisních prací vynulovat prostřednictvím servisního režimu.
V rámci zvolené výbavy můžete sami zadávat
údaje do komfortních funkcí a funkcí zábavy
vozidla.
Patří k nim např.:
Rmultimediální data, jako jsou hudba, filmy
nebo fotografie k přehrávání v integrovaném
multimediálním systému
Rúdaje z adresáře k využití ve spojení s integrovanou sadou hands-free nebo integrovaným navigačním systémem
Rzadané navigační cíle
Rdata k používání internetových služeb
Tyto údaje mohou být uloženy lokálně ve vozidle nebo se nacházejí v zařízení, které jste připojili k vozidlu (např. smartphone, USB flash
disk nebo MP3 přehrávač). Pokud tyto údaje
uložíte ve vozidle, můžete je kdykoliv smazat.
K předávání těchto údajů třetím osobám
dochází výhradně na Vaše přání: obzvláště v
rámci používání služeb online podle Vámi zvolených nastavení.
Komfortní / individuální nastavení můžete kdykoliv uložit ve vozidle a změnit.
K tomu patří podle příslušné výbavy např.:
Rnastavení polohy sedadel a volantu
Rnastavení podvozku a klimatizace
Rindividuální nastavení jako osvětlení interiéru

Má-li Vaše vozidlo příslušnou výbavu, můžete k
vozidlu připojit smartphone nebo jiné mobilní
koncové zařízení. Lze je ovládat prostřednictvím ovládacích prvků integrovaných ve vozidle. Přitom může multimediální systém přehrávat obrázky a zvuk ze smartphonu. Současně
jsou do Vašeho smartphonu přenášeny určité
informace.
K nim patří – podle příslušného druhu integrace, např.:
Rvšeobecný stav vozidla
Rúdaje o poloze
To umožňuje používání zvolených aplikací
smartphonu, jako např. navigace nebo přehrávání hudby. K další interakci mezi smartphonem a vozidlem, zejména k aktivnímu přístupu
k údajům o vozidle, nedochází. Způsob dalšího
zpracování dat určuje poskytovatel příslušné
aplikace. Zda můžete provádět nastavení a
jaká, závisí na příslušné aplikaci a operačním
systému Vašeho smartphonu.

Služby online
Připojení k rádiové síti
Pokud Vaše vozidlo disponuje připojením k
rádiové síti, umožňuje tato síť výměnu dat
mezi vozidlem a dalšími systémy. Připojení k
rádiové síti umožňuje vlastní vysílač a přijímač
vozidla nebo Vámi připojená mobilní koncová
zařízení (např. smartphone). Prostřednictvím
tohoto připojení k rádiové síti lze využívat
funkce online. K nim patří služby online a aplikace, které poskytuje výrobce nebo jiný poskytovatel.

Vlastní služby výrobce
U služeb online výrobce popisuje výrobce příslušné funkce na vhodném místě (např. návod
k obsluze, webové stránky výrobce) a uvádí s
tím spojené informace o ochraně dat. K poskytování online služeb mohou být vyžadovány
osobní údaje. Výměna dat za tímto účelem
probíhá přes chráněné připojení, např. přes IT
systém výrobce, který je k tomu určen. Získávání, zpracovávání a používání osobních údajů
nad rámec poskytování služeb se provádí
výhradně na základě zákonného souhlasu nebo
schválení.
Obvykle můžete (částečně za poplatek) služby
a funkce aktivovat nebo deaktivovat. V někte-

Úvod
rých případech toto platí také pro celkové
datové připojení vozidla. Výjimku z toho tvoří
zejména zákonem stanovené funkce a služby,
jako například systém dopravního tísňového
volání „eCall“.

Služby externích poskytovatelů
Pokud existuje možnost používání online služeb jiných poskytovatelů, podléhají tyto služby
odpovědnosti a podmínkám na ochranu dat a
podmínkám používání příslušného poskytovatele. Výrobce nemá žádný vliv na takovým způsobem vyměňované obsahy.
Ohledně druhu, rozsahu, účelu a použití osobních údajů získávaných v rámci služeb externích poskytovatelů se proto prosím informujte
u příslušného poskytovatele služeb.

Z
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Kokpit

Přehled

Kokpit
Levostranné řízení – přehled

Funkce

Strana
39

Funkce

:

Kombinovaný přepínač

;

Ovládací páka kamerového
systému mrtvého úhlu

=

Multifunkční volant

54

H

Větrací výdechy

68

?

Sdružený přístroj

35

I

Pole spínačů

36

A

Multifunkční páčka

39

J

Rádio/navigační přístroj

B

Tlačítkové řazení a ukazatel
převodového stupně (automatická převodovka)

K

Ovládací jednotka klimatizace

69

149

L

Zásuvka 12 V

65

65
66

M

Přídavné topení

72

N

Spínací skříňka

131

O

Nastavení multifunkčního
volantu

54

P

Spínač světel

56

G

170

C

Popelník
Držák nápojů

D

Parkovací brzda

138

E

Obrazovka kamerového
systému mrtvého úhlu

170

F

Pole spínačů

36

Dešťový a světelný senzor
Kamera asistenta jízdy v
pruzích

Strana
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203

118

Kokpit
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Přehled

Pravostranné řízení – přehled

Funkce
:

Větrací výdechy

;

Dešťový a světelný senzor
Kamera asistenta jízdy v
pruzích
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Sdružený přístroj

35

203

G

Multifunkční volant

54

203

H

Multifunkční páčka

39

36

I

Spínač světel

56

J

Spínací skříňka

K

Nastavení multifunkčního
volantu

54

L

Přídavné topení

72

M

Zásuvka 12 V

65

N

Ovládací jednotka klimatizace

69

O

Rádio/navigační přístroj

P

Pole spínačů

Pole spínačů

?

Obrazovka kamerového
systému mrtvého úhlu

170

A

Parkovací brzda

138

B

Popelník
Držák nápojů
Tlačítkové řazení a ukazatel
převodového stupně

D

Kombinovaný přepínač

E

Ovládací páka kamerového
systému mrtvého úhlu
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=

C

Funkce

65
66
149
39
170

131

118
36
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Sdružený přístroj

Přehled

Sdružený přístroj
Ukazatele

Funkce

Strana

:

Rychloměr

;

Jednotka palubního počítače

82

=

Otáčkoměr

78

?

AdBlue®

Stav
Nefunkční (vozidla s motorem na zemní plyn)

i U vozidel bez zobrazení A a B listujte

79

v jednotce palubního počítače k oknu menu
Truck Info v menu Údaje o trase ß

Funkce

Strana

A

Celková ujetá vzdálenost a
denní ujetá vzdálenosti

80

B

Hodiny a ukazatel venkovní
teploty

79

C

Palivoměr
Stav zemního plynu (vozidla
s motorem na zemní plyn)

79

(Y Strana 85). Okno menu zobrazuje celkovou ujetou vzdálenost, denní ujetou vzdálenost, čas a venkovní teplotu.

Sdružený přístroj
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Přehled

Kontrolky

Kontrolky (příklad: sdružený přístroj s velkým displejem)

Funkce
:

Strana

Varovné kontrolky/
kontrolky v rychloměru

; Diagnostika motoru

80

º Zajištění kabiny řidiče

218

¸ Regulace světlé výšky vozidla mimo světlou výšku

174

W Požadavek na brzdění při
vysokých otáčkách motoru

78

i Uzávěrka diferenciálu

153

;

Ukazatele směru jízdy

58

=

Varovné kontrolky/
kontrolky v otáčkoměru

Funkce

Strana

J Brzdy, porucha

133

l Aktivní brzdový asistent

162

¿ Asistent pro rozjezd do
stoupání

140

?

Varovné kontrolky/
kontrolky v zobrazení
AdBlue®

É Filtr pevných částic, automatická regenerace

185

Â Filtr pevných částic, porucha

184

A

Varovné kontrolky/
kontrolky pod palubním
počítačem

k Asistent regulace stability
vypnutý

152

K Dálková světla

Á Asistent regulace stability

152

Ã Odlehčovací brzda

141

À ASR (protiprokluzový
systém)

151

! Parkovací brzda

138

U Parkovací světla

56

! ABS (protiblokovací systém
brzd)

137

i Přehled varovných kontrolek/kontrolek v

prostoru zobrazení stavu palubního počítače
naleznete v části „Palubní počítač a zobrazení“ (Y Strana 115).
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Pole spínačů
Pole spínačů

Přehled

Funkce

Funkce
:

Strana

Pole spínačů

¿ Asistent pro rozjezd do
stoupání

140

x Zastávková brzda

139

Ø Regulace světlé výšky: jízdní
výška

176

ê Regulace světlé výšky: zvýšená jízdní výška

177

¤ Regulace světlé výšky: STOP

176

É Filtr pevných částic, spuštění regenerace

185

Ê Filtr pevných částic, blokování regenerace

185

£ Varovná směrová světla

Strana

Ø Otevření/zavření skládacích
dveří

48

Ù Aktivace/deaktivace vnějšího tlačítka skládacích
dveří

48

q Klimatizace

69

Ä Kontrola žárovek

130

* Akustická signalizace couvání

187

Ï Přídržná brzda u přední
nápravy

139

â Rotační řetězy (viz samostatný návod k obsluze)
Ø Otevření/zavření bočního
okna u dveří spolujezdce
;

50

Pole spínačů

À Výstražný maják

59

i Pracovní světlomet (automatické vypínání po rozjezdu)
Ã Pneumatická houkačka/
signální houkačka

65

: Odpojovač akumulátoru

64

J Měnič napětí 12 V

65

Ú Světlo pro čtení řidiče

58

â Vlečená náprava

179

c Světla interiéru

58

Õ Řízená vlečená náprava

179

å Pomoc při rozjezdu

178

r Automatické řízení osvětlení
interiéru

58

k Asistent regulace stability

152

o Světlo pro čtení spolujezdce

58

i Uzávěrka nápravového diferenciálu zadní nápravy

h Noční osvětlení (zelené)

58

153

ã Aktivní brzdový asistent

162

: Mezinápravová uzávěrka
rozdělovací převodovky

m Asistent jízdy v pruzích

168

153

9 Uzávěrka nápravového diferenciálu zadních náprav

Ä Spuštění rámu podvozku u
přední nápravy

178

153

F Udržování stálých otáček

200

. Vedlejší pohony

197

=

Pole spínačů u dveří řidiče
Nastavení vnějších zpětných
zrcátek

55

Multifunkční volant
Multifunkční volant

Přehled

Funkce
Strana
g Zapnutí vyhřívání
vnějších zpětných
zrcátek
56
f Vypnutí vyhřívání
vnějších zpětných
zrcátek
56
¿ Zavření bočního okna
u dveří řidiče
50
R Otevření bočního
okna u dveří řidiče
50
¤ Otevření sluneční
rolety
51
¥ Zavření sluneční
rolety
51
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Levá skupina tlačítek na multifunkčním volantu

Funkce
Obsluha palubního počítače:

Strana
82

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
zadání/potvrzení okna událostí

4

Uložení/zobrazení oblíbeného okna menu
W Hlasitěji/X Tišeji:
Audio
Telefon

91
89
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Multifunkční volant
Funkce

Přehled

È Volba omezovače rychlosti

Pravá skupina tlačítek na multifunkčním volantu

Funkce
Ovládání jízdních
systémů:
é é Volba Tempomatu
É Volba asistenta udržování odstupu
p Zapnutí a nastavení aktuální
rychlosti/aktuálního omezení rychlosti, zvýšení nastavené rychlosti/nastaveného
omezení rychlosti
q Zapnutí a vyvolání uložené
rychlosti/uloženého omezení rychlosti, snížení nastavené rychlosti/nastaveného
omezení rychlosti

Strana

157
160

o

Vypnutí omezovače
rychlosti/Tempomatu/asistenta udržování odstupu

Ù

Okno menu Jízdní systémy
Nastavení tolerance
rychlosti (Tempomat/asistent udržování odstupu)
Nastavení požadovaného
odstupu (asistent udržování
odstupu)
Ovládání telefonu:
; Volání, přijetí hovoru/
zobrazení okna menu Tele‐
fon
= Ukončení, odmítnutí
hovoru/aktivace hlasového
ovládání

Strana
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157
161
89

120

Kombinovaný přepínač a multifunkční páčka

39

Přehled

Kombinovaný přepínač a multifunkční páčka

Funkce

Strana

d

Kombinovaný přepínač

:

Dálková světla zhasnuta (při
rozsvícených potkávacích
světlech)

57

Dálková světla rozsvícena
(při rozsvícených potkávacích světlech)

57

=

Světelná houkačka

57

?

Pravý ukazatel směru jízdy

58

A

Levý ukazatel směru jízdy

58

B

Stírání s ostřikováním/
jednorázové setření

63

C

Stěrače

63

e

Multifunkční páčka

D

Odlehčovací brzda

141

E

Automatizované řazení –
volba směru jízdy
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Bezpečnost cestujících

Bezpečnost

Důležité informace
Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Bezpečnost cestujících
Úvod k zádržnému systému
Zádržný systém může při nehodě snížit riziko
kontaktu cestujících ve vozidle s díly vnitřního
prostoru vozidla.
Komponenty zádržného systému jsou
vzájemně sladěny. Mohou uplatnit svůj
ochranný potenciál pouze v případě, že mají
všichni cestující ve vozidle vždy
Rsprávně nasazený bezpečnostní pás
(Y Strana 41)
Rsprávně nastavené sedadlo (Y Strana 52)
Jako řidič musíte navíc zajistit správné nastavení volantu. Sledujte informace o správné
poloze sedadla řidiče (Y Strana 52).
Informace o přepravě dětí a dětských
zádržných systémech naleznete v části „Děti
ve vozidle“ (Y Strana 42).

Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ

Při provedení změn na zádržném systému
nemusí být zajištěna jeho řádná funkce.
Zádržný systém nemusí poskytnout cestujícím ve vozidle předpokládanou ochranu a
může např. při nehodě selhat nebo může
dojít k jeho neočekávané aktivaci. Hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, nebo dokonce ohrožení života!
Nikdy neměňte části zádržného systému.
Neprovádějte žádné zásahy do kabelového
vedení, elektronických součástí nebo jejich
softwaru.

Bezpečnostní pásy
Úvod
Správně nasazený bezpečnostní pás při nárazu
nejúčinněji omezuje pohyb cestujících ve vozidle. Díky tomu se snižuje riziko kontaktu
cestujících ve vozidle s díly vnitřního prostoru
vozidla nebo jejich vymrštění z vozidla.
Pokud bezpečnostní pás prudce nebo rychle
vytáhnete z výstupu bezpečnostního pásu,
zablokuje se navíječ bezpečnostního pásu.
Bezpečnostní pás už nelze vytáhnout.

Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ

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. Hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu, nebo dokonce
ohrožení života!
Vždy se ujistěte, že jsou všichni cestující ve
vozidle správně připoutáni bezpečnostním
pásem a sedí ve správné poloze.

Komponenty zádržného systému jsou
vzájemně sladěny. Mohou uplatnit svůj
ochranný potenciál pouze v případě, že mají
všichni cestující ve vozidle vždy
Rsprávně nasazený bezpečnostní pás
(Y Strana 41)
Rsprávně nastavené sedadlo (Y Strana 52)

G VAROVÁNÍ
Není-li opěradlo sedadla téměř ve vzpřímené
poloze, neposkytuje bezpečnostní pás určenou ochranu. V tomto případě můžete při
brzdění nebo nehodě pod ním proklouznout
a přitom se zranit např. na břiše a krku.
Hrozí zvýšené nebezpečí zranění nebo
dokonce ohrožení života!
Před zahájením jízdy správně nastavte sedadlo. Vždy dbejte na to, aby bylo opěradlo
sedadla téměř ve vzpřímené poloze a
ramenní část bezpečnostního pásu vedla
přes střed ramene.

Bezpečnost cestujících

Pokud ve vozidle přepravujete dítě mladší dvanácti let a menší než 1,50 m,
Rvždy ho zajistěte ve vhodném dětském
zádržném systému pro vozidlo MercedesBenz. Dětský zádržný systém musí být
vhodný pro věk, hmotnost a výšku dítěte
Rbezpodmínečně sledujte pokyny a bezpečnostní upozornění v části „Děti ve vozidle“
(Y Strana 42) a také montážní návod a
návod k obsluze výrobce dětského
zádržného systému

G VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy nechrání především v
následujících situacích:
RBezpečnostní

pás je poškozený, upravený
silně znečistěný, vybělený nebo zabarvený.
RZámek bezpečnostního pásu je poškozený
nebo silně znečistěný.
RByly provedeny úpravy na ukotvení bezpečnostních pásů nebo navíječích bezpečnostních pásů.
Bezpečnostní pásy mohou být při nehodě
poškozeny, aniž by bylo poškození viditelné,
např. skleněnými střepy. Upravené nebo
poškozené bezpečnostní pásy se mohou
přetrhnout nebo selhat, např. při nehodě.
Vzniká zvýšené nebezpečí úrazu nebo
dokonce ohrožení života!
Neupravujte nikdy bezpečnostní pásy, ukotvení pásů a navíječe bezpečnostních pásů.

Zajistěte, aby bezpečnostní pásy byly nepoškozené, neopotřebované a čisté. Bezpečnostní pásy nechte po nehodě neprodleně
zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
používat bezpečnostní pásy, které byly společností Mercedes-Benz speciálně schváleny pro
příslušné vozidlo. Jinak může zaniknout provozní povolení vozidla.

Správné použití bezpečnostních pásů
Sledujte bezpečnostní upozornění k bezpečnostnímu pásu (Y Strana 40).
Všichni cestující ve vozidle musí dodržovat
následující pokyny, aby mohl správně připnutý
bezpečnostní pás chránit podle předpokladu.
Vždy zajistěte správné zapnutí bezpečnostního
pásu všech cestujících ve vozidle také za jízdy.
Při zapínání bezpečnostního pásu bezpodmínečně dbejte na to, aby
Rbyl jazýček zámku bezpečnostního pásu
zasunutý pouze v zámku bezpečnostního
pásu, patřícího k sedadlu
Rbezpečnostní pás přiléhal k tělu s předepnutím
Nenoste objemný oděv, např. zimní kabát.
Rbezpečnostní pás nebyl překroucený
Pouze v takovém případě může dojít k rozložení vzniklých sil na plochu bezpečnostního
pásu.
Rramenní bezpečnostní pás vedl vždy přes
střed ramen
Ramenní bezpečnostní pás se nesmí dotýkat
krku a nesmí být provlečený pod paží nebo
nesmí být veden za zády. Pokud možno
nastavte příslušnou výšku bezpečnostního
pásu podle tělesné výšky.
Rdvoubodový bezpečnostní pás přiléhal u
pánve co nejtěsněji a nejhlouběji
Dvoubodový bezpečnostní pás musí vždy
vést přes pánevní kloub a nikdy přes břicho
nebo podbřišek. Na to musí dbát především
těhotné ženy. V případě potřeby zatlačit
dvoubodový bezpečnostní pás dolů do pánevního kloubu a předepnout pomocí ramenního bezpečnostního pásu.
Rbezpečnostní pás nevedl přes ostré, špičaté
nebo křehké předměty

Z

Bezpečnost

G VAROVÁNÍ
Osoby s tělesnou výškou menší než 1,50 m
nemohou bezpečnostní pás bez vhodných
doplňkových zádržných systémů správně
zapnout. 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.
Hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, nebo
dokonce ohrožení života!
Osoby s tělesnou výškou menší než 1,50 m
zajistěte vždy ve vhodných doplňkových
zádržných systémech.
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Děti ve vozidle

Bezpečnost

42

Pokud se takové předměty nachází na nebo
ve Vašem oděvu, např. propiska, klíče nebo
brýle, uložte je na vhodném místě.
Rbyla vždy jedním bezpečnostním pásem připoutána pouze jedna osoba
Nikdy nepřepravujte kojence nebo dítě na
klíně cestujícího ve vozidle. Při nehodě
mohou mezi cestujícími ve vozidle a bezpečnostním pásem utrpět pohmoždění.
Rnikdy nebyly spolu s osobou připoutány
předměty
Zajistěte také, aby mezi osobou a sedadlem
nikdy nebyly žádné předměty, např. polštář.
Bezpečnostní pásy jsou určeny výhradně pro
zajištění a zadržení osob. Vždy sledujte při zajištění předmětů, zavazadel nebo nákladu
pokyny a bezpečnostní upozornění v části
„Úložné prostory a úložné boxy“
(Y Strana 65).

Zapnutí bezpečnostního pásu
Dodržujte bezpečnostní upozornění týkající se
bezpečnostního pásu (Y Strana 40) a pokyny
ke správnému použití bezpečnostního pásu
(Y Strana 41).

jazýček zámku bezpečnostního pásu ; v
zámku bezpečnostního pásu :.
Ramenní bezpečnostní pás musí vést vždy
přes střed ramen.
X V případě nutnosti vytáhněte bezpečnostní
pás před hrudníkem nahoru, aby pevně přiléhal na tělo.

Rozepnutí bezpečnostního pásu
! Ujistěte se, že se bezpečnostní pás úplně

navinul. Jinak může být bezpečnostní pás
nebo jeho spona přivřena do dveří nebo do
mechanismu sedadla. Tím se mohou poškodit dveře, obložení dveří a bezpečnostní pás.
Poškozené bezpečnostní pásy již nemohou
plnit svou ochrannou funkci a musí být
vyměněny. Vyhledejte kvalifikovaný servis.
X Stiskněte uvolňovací tlačítko v zámku bezpečnostního pásu, podržte jazýček bezpečnostního pásu a veďte bezpečnostní pás
zpět.

Děti ve vozidle
Důležitá bezpečnostní upozornění
Když s Vámi cestuje ve vozidle dítě mladší než
dvanáct let a menší než 1,50 m,
Rvždy ho zajistěte v dětském zádržném
systému vhodném pro vozidla MercedesBenz. Dětský zádržný systém musí odpovídat věku, hmotnosti a velikosti.
Rbezpodmínečně sledujte pokyny a bezpečnostní pokyny v této části a také montážní
návod výrobce dětského zádržného systému

G VAROVÁNÍ

Když necháte děti bez dozoru ve vozidle,
mohou
Rotevřít

Základní znázornění
Nastavte sedadlo (Y Strana 52).
Opěradlo sedadla musí být v téměř svislé
poloze.
X Plynule vytáhněte bezpečnostní pás z
výstupu bezpečnostního pásu = a zajistěte
X

dveře, a tím ohrozit jiné osoby
nebo účastníky silničního provozu
Rvystoupit a být zachycené projíždějícími
vozidly
Rovládat výbavu vozidla a např. se přivřít

Děti ve vozidle

Rodbrzdí

parkovací brzdu
Rzmění polohu převodovky
Rnastartují vozidlo
Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Nikdy nenechávejte ve vozidle děti bez
dozoru.
Pokud opouštíte vozidlo, vezměte si klíček
vždy s sebou a vozidlo zamkněte.
Uchovávejte klíček mimo dosah dětí.

G VAROVÁNÍ
Pokud jsou osoby – obzvláště děti – déle
vystaveny velkému působení horka nebo
chladu, vzniká nebezpečí úrazu nebo
dokonce ohrožení života! Nenechávejte
osoby – obzvláště děti – nikdy bez dozoru ve
vozidle.
G VAROVÁNÍ

Je-li dětský zádržný systém vystaven přímému slunečnímu záření, mohou se jeho
části silně zahřát. Děti se o tyto části mohou
popálit, obzvláště o kovové části dětských
zádržných systémů. Nebezpečí úrazu!
Pokud s dítětem opustíte vozidlo, dbejte
vždy na to, aby dětský zádržný systém nebyl
vystaven přímému slunečnímu záření.
Chraňte jej např. dekou. Pokud byl dětský
zádržný systém vystaven přímému slunečnímu záření, nechte jej předtím, než v něm
zajistíte dítě, vychladnout. Nenechávejte
děti nikdy bez dozoru ve vozidle.
Vždy se ujistěte, že jsou všichni cestující ve
vozidle správně připoutáni a správně sedí. Na
to musíte dbát zejména u dětí.
Dodržujte bezpečnostní pokyny k bezpečnostnímu pásu (Y Strana 40) a pokyny ke správnému použití bezpečnostního pásu
(Y Strana 41).

Dětský zádržný systém
G VAROVÁNÍ
Pokud jsou dětské zádržné systémy
nesprávně namontovány na sedadle, nemohou správně plnit svou ochrannou funkci.
Dítě nemůže být potom při nehodě, prudkém
brzdění nebo náhlé změně směru jízdy
zadrženo. Vzniká zvýšené nebezpečí úrazu
nebo dokonce ohrožení života!
Dbejte bezpodmínečně montážních pokynů
výrobce dětských zádržných systémů a
oblasti využití. Zajistěte, aby veškeré plochy
k ustavení dětského zádržného systému
doléhaly na sedací plochu sedadla. Nikdy
nepokládejte předměty pod nebo za dětské
zádržné systémy, např. polštářky. Dětské
zádržné systémy používejte pouze s příslušnými originálními potahy. Poškozené potahy
nahrazujte pouze originálními potahy.
G VAROVÁNÍ

Pokud je dětský zádržný systém nesprávně
namontovaný nebo je nezajištěný, může se
při nehodě, brzdném manévru nebo náhlém
směru jízdy uvolnit. Dětský zádržný systém
se může vymrštit a zasáhnout cestující ve
vozidle. Hrozí zvýšené nebezpečí zranění
nebo dokonce ohrožení života!
Namontujte i nepoužívané dětské zádržné
systémy vždy správně. Dodržujte bezpodmínečně návod k montáži dodávaný výrobcem
dětského zádržného systému.
Další informace o bezpečném uložení předmětů, zavazadel nebo nákladu najdete pod
heslem „Odkládací plochy a úložné boxy“
(Y Strana 65).

G VAROVÁNÍ
Poškozené nebo při nehodě namáhané dětské zádržné systémy nebo jejich upevňovací
části nemohou již dále chránit ve shodě se
svým určením. Dítě nemůže být potom při
nehodě, prudkém brzdění nebo náhlé změně
směru jízdy zadrženo. Vzniká zvýšené nebezpečí úrazu nebo dokonce ohrožení života!
Z

Bezpečnost

Kromě toho mohou děti rozjet vozidlo tím, že
např.:
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Vozidla s motorem na zemní plyn

Bezpečnost

Neprodleně vyměňte poškozené nebo při
nehodě namáhané dětské zádržné systémy.
Před tím, než dětský zádržný systém opět
namontujete, nechte jej zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
Dbejte upozornění na štítcích, které jsou na
dětském zádržném systému.
Pokud ve vozidle přepravujete dítě, vždy
dodržujte také bezpečnostní pokyny uvedené v
části „Děti ve vozidle“ (Y Strana 42).
Dětské zádržné systémy kategorie „Universal“
jsou označeny oranžovým homologačním štítkem.

Etiketa se schválením na dětském zádržném
systému (příklad)

Upevňovacím systémem pro dětské zádržné
systémy je bezpečnostní pás.
Pokud zajišťujete dítě v dětském zádržném
systému na sedadle spolujezdce, nastavte
sedadlo spolujezdce vždy co nejvíce dozadu.
Celá spodní plocha dětského zádržného
systému musí doléhat na sedák sedadla spolujezdce. Opěradlo dětského zádržného systému
orientovaného čelem ke směru jízdy musí co
největší plochou doléhat na opěradlo sedadla
spolujezdce. Vždy přitom dbejte na správné
vedení ramenní části bezpečnostního pásu od
výstupu bezpečnostního pásu k vedení
ramenní části bezpečnostního pásu na dětském zádržném systému. Ramenní část bezpečnostního pásu musí vést od výstupu bezpečnostního pásu dopředu a dolů. V případě
potřeby nastavte odpovídajícím způsobem
výstup bezpečnostního pásu. Dodržujte vždy i
pokyny výrobce uvedené v návodu k montáži
dětského zádržného systému.
Dětské zádržné systémy a informace o správném dětském zádržném systému obdržíte v
servisním středisku Mercedes‑Benz.

Domácí zvířata ve vozidle
G VAROVÁNÍ
Pokud necháte zvířata ve vozidle bez dozoru
nebo nezajištěná, mohou např. stisknout tlačítka nebo spínače.
Tím mohou:
Raktivovat

vybavení vozidla a může např.
dojít k jejich sevření.
Rzapnout nebo vypnout systémy a tím
ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
Kromě toho mohou být nezajištěná zvířata v
případě nehody nebo při náhlých manévrech
řízení a brzdění vymrštěna do vozidla a
mohou přitom zranit cestující ve vozidle.
Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Nikdy nenechávejte zvířata ve vozidle bez
dozoru.
Během jízdy zvířata vždy řádně zajistěte,
např. pomocí vhodného přepravního boxu
pro zvířata.

Vozidla s motorem na zemní plyn
Bezpečnostní předpisy
G VAROVÁNÍ
Neodborné zásahy do zařízení na zemní plyn
a do nádrže na plyn mohou vést k úniku
plynu. Při úniku zemního plynu může např.
dojít k omrznutí. Hrozí nebezpečí úrazu!
Neprovádějte na plynovém zařízení a na nádržích na zemní plyn žádné úpravy ani zásahy,
které nejsou popsány v tomto návodu.
Nechávejte provádět práce na plynovém
zařízení vždy v kvalifikovaném servisu.
G VAROVÁNÍ!
Palivo je snadno vznětlivé. Při nesprávném
zacházení s palivem vzniká nebezpečí požáru
a exploze!
Vyvarujte se bezpodmínečně ohně, otevřeného světla, kouření a vzniku jisker. Před

Vozidla s motorem na zemní plyn

Při čerpání plynu přesně dodržujte bezpečnostní pokyny a předpisy čerpacích stanic
zemního plynu.

G VAROVÁNÍ
Stlačený zemní plyn je pod vysokým tlakem
a může se – jako benzin – při úniku snadno
vznítit. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Aby bylo možné včas zjistit únik zemního
plynu, přidávají se do něj zapáchající aromatické látky.
Když plyn uniká,
Rzajistěte

dostatečné větrání
se manipulace s ohněm a otevřeným světlem, zabraňte jiskření a
nekuřte
Rnerozjíždějte se nebo s ohledem na
dopravní situaci ihned zastavte
Rneodstavujte vozidlo v uzavřených prostorách
Rinformujte neprodleně kvalifikovaný
servis, aby odstranil příčinu poruchy
Rvyvarujte

G VAROVÁNÍ
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé. Hrozí
nebezpečí úrazu!
Zamezte bezpodmínečně kontaktu paliva
s kůží, očima nebo oděvem nebo jeho požití.
Nevdechujte palivové výpary. Udržujte palivo
mimo dosah dětí.
Během čerpání paliva nechávejte zavřené
dveře i okna.
Pokud se Vy nebo ostatní osoby dostanete
do kontaktu s palivem, dodržujte následující
body:
ROmyjte

neprodleně palivo z pokožky
vodou a mýdlem.
RDostane-li se palivo do očí, ihned oči
důkladně opláchněte čistou vodou. Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

RJestliže

došlo k požití paliva, vyhledejte
neprodleně lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.
ROděv znečistěný palivem si neprodleně
převlékněte.

G VAROVÁNÍ
Zemní plyn způsobuje ve vysokých koncentracích vytěsněním kyslíku ospalost a
dýchací potíže. Mohli byste pak při netěsnostech a úniku zemního plynu zapříčinit
nehodu. Navíc hrozí vážné nebo dokonce
smrtelné zranění!
Pokud byste zjistili ve vnitřních prostorech
vozidla přítomnost zemního plynu, otevřete
boční okno a neprodleně zastavte v souladu
s dopravními předpisy. V uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. Okamžitě
si svlékněte plynem zamořené oděvy a vyvětrejte je.
Dodržujte bezpečnostní předpisy a se zemním
plynem zacházejte velmi opatrně. Tím předejdete nehodám a poškozením.
RDodržujte bezpečnostní předpisy pro konstrukci a provoz zařízení na zemní plyn v
servisních areálech a ve vozidlech (profesní
sdružení tramvajové dopravy, metra a železnice).
RPlynové zařízení vozidla nechte vyprázdnit
pouze odborným technikem.
RServisní práce a opravy plynového zařízení
vozidla nechte provádět pouze odbornými
techniky.
RPřed prováděním servisních prací a oprav
zavřete všechna manuální uzavírací zařízení
u elektromagnetických uzavíracích ventilů.
RNezvedejte vozidlo za držáky nádrží na
zemní plyn.
RPoužívejte pouze schválené a certifikované
součásti pro typ vozidla.
RZdeformované plynové nádrže nechte zkontrolovat odborným technikem nebo znalcem.
RPoškozené plynové nádrže nechte ihned
vyměnit.
RPodle normy UN-R 110 musí odborní technici nebo znalci veškeré práce na plynovém
zařízení dokumentovat. To zahrnuje výměnu
dílů a kontroly těsnosti.
Z

Bezpečnost

čerpáním paliva vypněte motor a pokud je k
dispozici i nezávislé topení.
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Bezpečnost
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Vozidla s motorem na zemní plyn
Potvrzení o provedených pracích na vysokotlaké části a kontrolách těsnosti naleznete v
servisní knížce.
Podle normy UN-R 110 platí pro nádrže na
zemní plyn maximální provozní doba. Platí
datum spotřební lhůty vyražené na nádrži na
zemní plyn. Smí být namontovány pouze plynové nádrže, které nepřekračují svou kalendářní životnost. Jinak zanikne provozní povolení vozidla. Nádrž na zemní plyn musíte vyměnit nejpozději s datem spotřební lhůty, které je
vyraženo na nádrži na zemní plyn.

Revize plynového zařízení (GAP)
Podle národní legislativy může být předepsána
pravidelná kontrola plynového zařízení k tomu
oprávněnými osobami a stanicemi.
Dodržujte příslušné platné zákonné předpisy
Vaší země.
Každá nádrž na zemní plyn musí být alespoň
každých 48 měsíců po uvedení do provozu a
při opětovné montáži zkontrolována ohledně
vnějšího poškození, i pod držáky (UN-R 110).
Ve Spolkové republice Německo je předepsána pravidelná kontrola plynového zařízení,
revize plynového zařízení podle § 41a zákonných předpisů o schválení vozidla k silničnímu
provozu.
U nových vozidel se provádí první revize plynového zařízení po třech letech. Poté se interval
zkracuje na každé dva roky.
Revize plynového zařízení je nutná
Rv rámci hlavní prohlídky vozidla
Rpo každé opravě plynového zařízení vozidla
Rpo zvláštních událostech, např. po nehodě
nebo požáru
V zemích bez národních předpisů doporučuje
Mercedes-Benz pravidelnou kontrolu plynového zařízení, jako je např. revize plynového
zařízení (GAP) ve Spolkové republice
Německo.

Elektromagnetický plynový uzavírací
ventil
Každá nádrž na zemní plyn je vybavena elektromagnetickým plynovým uzavíracím ventilem
s integrovanou teplotní pojistkou a omezovačem průtoku.

Elektromagnetický plynový uzavírací ventil se
skládá z tělesa ventilu a následujících funkčních jednotek:
RMagnetický

ventil s magnetickou cívkou řídí
odběr plynu z nádrže na zemní plyn. Při
nastartovaném nebo běžícím motoru je
magnetický ventil otevřený. Při vypnutém
motoru je magnetický ventil uzavřený.
RTeplotní pojistka se otevře při zahřátí na cca
110 † a při požáru zajistí snížení tlaku v
nádrži na zemní plyn.
ROmezovač průtoku zabraňuje při porušení
plynových vedení náhlému úniku zemního
plynu z nádrže na zemní plyn.
Teplotní pojistka nereaguje na zahřívání vznikající při normálním provozu. Zahřívání během
provozu způsobí zvýšení tlaku o 20 až 30 barů,
přičemž nedochází k uvolňování plynu z plynového zařízení.

Systém zamykání
Důležité informace

Zamknutí dveří zvenku

Klíček
G VAROVÁNÍ
Pokud na klíček upevníte těžké předměty,
může dojít k nechtěnému otočení klíčku ve
spínací skříňce během jízdy. Může tak být
např. vypnut motor. Hrozí nebezpečí
nehody!
Neupevňujte na klíček těžké nebo velké
předměty. Např. velký svazek klíčů raději
sejměte, než zasunete klíček do spínací
skříňky.

Otevírání a zavírání

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Systém zamykání

X

Zasuňte klíček do zámku levých otočných
dveří d nebo pravých dveří e v poloze
2.
X Odemknutí: otočte klíček do polohy 1.
Příslušné dveře jsou odemknuty.
X Zamknutí: otočte klíček do polohy 3.
X Otevření: vytáhněte klíček v poloze 2.
X Zatáhněte za kliku dveří.

Zamknutí dveří zevnitř

Vaše vozidlo je vybaveno speciálním systémem klíčků. Motor můžete nastartovat pouze
klíčky, které jsou kódovány pro Vaše vozidlo.

i V případě ztráty klíčku od vozidla je pomoc

formou náhradního klíčku od vozidla časově
náročná. Pomoc je možná pouze v servisním
středisku Mercedes-Benz.
Společnost Mercedes-Benz Vám proto doporučuje, abyste s sebou pro případ nouze
vozili kdykoli dostupný náhradní klíček.

Odemknutí a zamknutí vozidla
Důležité bezpečnostní pokyny
! Dveře otevírejte pouze v případě, že to

dopravní situace umožňuje. Dbejte při otevírání dveří na dostatek volného prostoru.
Jinak poškodíte Vaše vozidlo nebo jiná vozidla.
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Páčka pro otevření (příklad levých dveří)
X

Zavřete dveře.
Zamknutí: stiskněte páčku pro otevření :.
X Odemknutí a otevření: zatáhněte za páčku
pro otevření :.

X

Bezpečnostní zamknutí (kód F8N)
Pokyny
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno bezpečnostním zamknutím, můžete odemknout/
zamknout dveře kabiny řidiče elektricky.

Z
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Systém zamykání
Předpoklady pro zamknutí:
Rdveře řidiče jsou zavřené
Rvozidla s otočnými dveřmi spolujezdce:
otočné dveře spolujezdce jsou zavřené

Otevírání a zavírání

i Vozidla se skládacími dveřmi: pokud

zamknete vozidlo při otevřených skládacích
dveřích, dojde k jejich automatickému
zavření.
Po zamknutí vozidla třikrát bliknou ukazatele
směru jízdy.
Po odemknutí vozidla jednou bliknou ukazatele
směru jízdy.

Skládací dveře
Přehled

: Vnější tlačítko pro otevření/zavření sklá-

dacích dveří
Válcová vložka zámku v odemknuté poloze
Válcová vložka zámku v zamknuté poloze
Válcová vložka zámku
Vozidla bez bezpečnostního zamknutí: tlačítko pro otevření/zavření skládacích dveří
a aktivaci/deaktivaci vnějšího tlačítka
Vozidla s bezpečnostním zamknutím: odemknutí/zamknutí dveří kabiny řidiče
Vozidla s otočnými dveřmi spolujezdce:
zamknutí dveří kabiny řidiče
B Vnitřní tlačítko pro otevření/zavření skládacích dveří

2
3
?
A

Odemknutí a zamknutí
U vozidel s válcovou vložkou zámku? můžete
skládací dveře odemknout nebo zamknout
zvenku.
X Odemknutí: zasuňte klíček do válcové
vložky zámku ? a otočte jej do polohy 2.
X Zamknutí: zasuňte klíček do válcové vložky
zámku ? a otočte jej do polohy 3.

Aktivace nebo deaktivace vnějšího tlačítka
Vozidla bez bezpečnostního zamknutí (kód
F8N)
Vnější tlačítko : můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud vnější tlačítko : deaktivujete,
nebude možné otevřít skládací dveře zvenku.
X Stiskněte tlačítko A dole.
Při rozsvícené kontrolce v tlačítku A je
vnější tlačítko deaktivováno.

Odemknutí/zamknutí dveří kabiny řidiče
Vozidla s bezpečnostním zamknutím (kód
F8N)

Dveře

Otevření a zavření skládacích dveří
X

Vozidla s válcovou vložkou zámku: odemkněte dveře v zámku dveří.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
rádia.
X Stiskněte tlačítko A nahoře.
nebo
X Stiskněte vnitřní tlačítko B.
nebo
X Stiskněte vnější tlačítko :.
Skládací dveře se otevřou nebo zavřou.
i Vozidla s válcovou vložkou zámku: pokud
jste neodemkli zámek dveří a stisknete tlačítko A nahoře, zazní výstražný tón.

i Vozidla s bezpečnostním zamknutím (kód

F8N): pokud zamknete vozidlo elektricky při
otevřených skládacích dveřích, dojde k
jejich automatickému zavření.
Skládací dveře můžete otevřít nebo zavřít
pouze při rychlosti nižší než 3 km/h.
Když se rozjíždíte s otevřenými skládacími
dveřmi, skládací dveře se automaticky zavřou
od rychlosti vyšší než 3 km/h.
Pokud rozpoznávání překážek skládacích dveří
rozpozná při zavírání překážku, skládací dveře
se opět automaticky otevřou.

Otevření skládacích dveří v nouzovém
případě

X

Vozidla s válcovou vložkou zámku: odemkněte před začátkem jízdy zámek skládacích
dveří zvenku (Y Strana 48).
X Otevření: otočte otočný spínač : do nouzové polohy 3.
X Otevřete skládací dveře manuálně.
X Zavření: otočte otočný spínač : do polohy
pro jízdu 2.
Skládací dveře se zavřou ze Ô a nejsou zajištěny.
X Zavřete skládací dveře (Y Strana 49).

Dveře
G VAROVÁNÍ

Když necháte děti bez dozoru ve vozidle,
mohou
Rotevřít

dveře a tím ohrozit jiné osoby nebo
účastníky silničního provozu
Rvystoupit a být strženy projíždějícími vozidly
Rovládat výbavu vozidla a např. se zaklínit
Kromě toho mohou děti rozjet vozidlo tím, že
např.
Rodbrzdí

parkovací brzdu
automatickou převodovku z parkovací polohy P
RNastartujte motor.
Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Když opouštíte vozidlo, klíček si vždy
vezměte s sebou a vozidlo zamkněte. Nenechávejte děti a zvířata ve vozidle nikdy bez
dozoru. Uchovávejte klíček mimo dosah
dětí.
Rvyřadí

Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní
pokyny v části „Děti ve vozidle‟ (Y Strana 42).
Bezpečné nastupování a vystupování je zajištěno pouze při použití držadel a nástupních
schůdků. Pouze ty jsou dimenzovány pro
takové zatížení. Neskákejte z kabiny řidiče.
Nástupní schůdky, vstupy, držadla a obuv
udržujte čisté, pozor na znečištění např.
Rbahnem
Rhlínou
Z

Otevírání a zavírání

Můžete odemknout/zamknout dveře kabiny
řidiče elektricky pomocí samostatného dálkového rádiového ovládání nebo tlačítkem A.
X Odemknutí/zamknutí: stiskněte spodní
část tlačítka A.
Při rozsvícené kontrolce v tlačítku A jsou
dveře kabiny řidiče zamknuté.
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Boční okna
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Rsněhem
Rledem

Otevírání a zavírání

Zvýší se tím bezpečnost při nastupování a
vystupování.

Boční okna
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Jsou-li otevřená boční okna, může dojít ke
vtažení nebo přivření částí těla mezi boční
okno a rám okna. Nebezpečí úrazu!
Při otevírání se ujistěte, že se nikdo nedotýká bočních oken. Pokud dojde k přivření
osoby, okamžitě tlačítko uvolněte nebo
stiskněte na horní část tlačítka, aby se boční
okno opět zavřelo.
G VAROVÁNÍ

Při zavírání bočního okna mohou být přivřeny části těla v prostoru pro zavírání okna.
Hrozí nebezpečí zranění!
Při zavírání zajistěte, aby se v prostoru pro
zavírání okna nenacházely žádné části těla.
Pokud dojde k přivření části těla při zavírání,
uvolněte okamžitě tlačítko nebo zatáhněte
za tlačítko, abyste boční okno opět zavřeli.

Nastupování a vystupování (příklad)
X

Používejte pomoc při nastupování a vystupování odpruženého sedadla (Y Strana 53).
X Při nastupování a vystupování využívejte
držadla : a nástupní schůdky ;.

Sluneční roleta
Otevření/zavření bočních oken
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Střecha

Otevírání a zavírání

Střešní poklop

Střešní poklop můžete otevřít jednostranně
(vpředu nebo vzadu) nebo oboustranně
(vpředu i vzadu).
X Střešní poklop tlačte u páček : nahoru
nebo jej táhněte dolů.

Sluneční roleta
: Tlačítko pro boční okna dveří řidiče
; Tlačítko pro boční okna dveří spolujezdce
X

Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
„rádio“.
X Otevření: držte tak dlouho stisknutou dolní
část tlačítka : nebo ;, až příslušné boční
okno dosáhne požadované polohy.
X Zavření: držte tak dlouho stisknutou horní
část tlačítka : nebo ;, až příslušné boční
okno dosáhne požadované polohy.
X

Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Vysunutí: držte tak dlouho stisknutou
spodní část tlačítka :, až příslušná sluneční roleta dosáhne požadované polohy.
X Zasunutí: stiskněte opakovaně krátce horní
část tlačítka :, až příslušná sluneční roleta
dosáhne požadované polohy.
nebo
X Držte tak dlouho stisknutou horní část tlačítka :, až se spustí automatický pohyb.
Sluneční roleta se zcela zasune.
X Přerušení automatického pohybu: stiskněte krátce tlačítko : nahoře nebo dole.
Z
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Sedadla

Pracoviště řidiče

Důležité informace
Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Sedadla
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, jestliže
si během jízdy
Rnastavujete

sedadlo řidiče, volant nebo
zrcátka
Rzapínáte bezpečnostní pás.
Hrozí nebezpečí nehody!
Před nastartováním motoru si nastavte
sedadlo řidiče, volant nebo zrcátka a
zapněte si bezpečnostní pás.

G VAROVÁNÍ
Pokud nastavujete sedadlo, můžete přiskřípnout sami sebe nebo cestující ve vozidle,
např. u vodicí kolejnice sedadla. Hrozí
nebezpečí poranění!
Ujistěte se, že se při nastavování sedadla
nenachází v oblasti pohybu sedadla žádná
část těla.
G VAROVÁNÍ
Není-li opěradlo sedadla téměř ve vzpřímené
poloze, neposkytuje bezpečnostní pás určenou ochranu. V tomto případě můžete při
brzdění nebo nehodě pod ním proklouznout
a přitom se zranit např. na břiše a krku.
Hrozí zvýšené nebezpečí zranění nebo
dokonce ohrožení života!

Před zahájením jízdy správně nastavte sedadlo. Vždy dbejte na to, aby bylo opěradlo
sedadla téměř ve vzpřímené poloze a
ramenní část bezpečnostního pásu vedla
přes střed ramene.

G VAROVÁNÍ
Pokud sedadlo řidiče není zajištěné, může se
za jízdy neočekávaně pohybovat. Můžete tak
ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Než nastartujete vozidlo, ujistěte se vždy, že
je sedadlo řidiče zajištěné.
G VAROVÁNÍ
Pokud není k dispozici dostatek volného
místa, může dojít k přivření částí těla mezi
volant a odpružené sedadlo. Nebezpečí
úrazu!
Dbejte na dostatek volného prostoru pro
pohyb odpruženého sedadla. Před vystoupením z vozidla vždy uveďte odpružené sedadlo do nejnižší polohy.
G VAROVÁNÍ
Pokud zatlačujete manžetu odpruženého
sedadla směrem dovnitř, může dojít k přivření ruky. Nebezpečí úrazu!
Netlačte manžetu dovnitř.
! Pro zabránění poškození sedadel a vyhří-

vání sedadel dodržujte následující pokyny:
sedadla nevylévejte žádné tekutiny. V
případě potřísnění sedadel je co nejrychleji osušte.
RJsou-li potahy sedadel vlhké nebo mokré,
nezapínejte vyhřívání sedadel. Nepoužívejte vyhřívání sedadel k vysoušení sedadla.
RČistěte potahy sedadel dle doporučení, viz
kapitola „Čistění a péče“.
RNa sedadlech nepřepravujte těžký náklad.
Na sedáky neodkládejte žádné ostré předměty jako např. nože, hřebíky nebo
nářadí. Sedadla používejte v ideálním případě pouze pro cestující.
RBěhem provozu vyhřívání sedadel nezakrývejte sedadla izolačními materiály, jako

RNa

Sedadla

! Pamatujte, že sedadla nesmějí být bloko-

vána žádnými předměty v kabině řidiče. V
opačném případě poškodíte sedadla.
Vaše sedadlo musí být nastaveno tak, abyste
mohli správně vést bezpečnostní pás.
Dodržujte přitom následující body:
Ropěradlo nastavte do téměř kolmé polohy a
seďte téměř vzpřímeně. Nejezděte s opěradlem sedadla silně sklopeným dozadu.
Rpaže by měly být při držení volantu lehce
pokrčené
Rvyvarujte se takové polohy sezení, která
omezuje správné vedení bezpečnostního
pásu. Ramenní část bezpečnostního pásu
musí být vedena přes střed ramene a dobře
přiléhat k trupu. Pánevní část bezpečnostního pásu musí vždy co nejníže přiléhat
k pánvi, tzn. v rovině třísel.
Rudržujte takovou vzdálenost od pedálů, abyste je mohli dobře sešlápnout
Vaše vozidlo může být v závislosti na výbavě
vybaveno různými sedadly:
Rodpružené sedadlo Standard
Rodpružené sedadlo Komfort
Rsedadlo spolujezdce a střední sedadlo
Dodržujte také bezpečnostní pokyny v části
„Děti ve vozidle“ (Y Strana 42).
K vystupování vždy používejte pomoc při
nastupování a vystupování.
K ovládání odpruženého sedadla musí být ve
vzduchotlakém zařízení Vašeho vozidla zásobní
tlak nejméně 7 barů.
Sedadlo s integrovaným bezpečnostním
pásem představuje bezpečnostní součást vozidla a zádržný systém. Bezpodmínečně si přečtěte bezpečnostní upozornění v části „Bezpečnost cestujících“ (Y Strana 40).
Informace o čistění sedadel najdete v části
„Čistění a péče“ (Y Strana 201).
Nechávejte práce na sedadlech provádět vždy
v kvalifikovaném servisu.

Ovládání sedadla
Standardní/komfortní odpružené
sedadlo
! Při nastavení horizontálního směru sedadla

dbejte na to, aby byla hlavová část spodního
lůžka v nejnižší poloze. Jinak může hlavová
část narazit na sedadlo a způsobit poškození
obou součástí.

Pracoviště řidiče

např. dekami, kabáty, taškami, ochrannými potahy, dětskými sedačkami nebo
pomůckami pro zvýšení sedadla.
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Nastavení odpruženého sedadla (příklad komfortního odpruženého sedadla)

Před nastavením sedadla si přečtěte důležitá
bezpečnostní upozornění k sedadlům. Podle
provedení sedadla nemusí být některé
možnosti nastavení k dispozici.
X Nastavení loketních opěrek: vyklopte
loketní opěrky : nahoru.
X Pomocí otočného kolečka na spodní straně
nastavte sklon loketních opěrek sedadla :.
X Nastavení opěradla: odlehčete opěradlo.
X Vytáhněte páku ; nahoru a podržte ji.
X Uveďte opěradlo sedadla zatížením/odlehčením do požadované polohy.
X Uvolněte páku ;.
X Nastavení sedadla v podélném směru:
táhněte páku = nahoru a držte ji.
Z

Nastavení multifunkčního volantu

54
X

Pracoviště řidiče

Uveďte sedadlo posunutím dopředu/dozadu
do požadované polohy.
X Uvolněte páku =.
X Sedadlo posuňte dopředu/dozadu, až se
slyšitelně zajistí.
X Nastavení hloubky sedáku: táhněte
páku ? nahoru a držte ji.
X Uveďte sedák posunutím dopředu/dozadu
do požadované polohy.
X Uvolněte páku ?.

X

Stiskněte horní nebo dolní část spínače F.
Horní kontura opěradla sedadla bude výraznější nebo méně výrazná.
X Stiskněte horní nebo dolní část spínače G.
Boční kontura bude výraznější nebo méně
výrazná.
X Zapnutí vyhřívání sedadla: stiskněte horní
část spínače H.
Je aktivní první stupeň vyhřívání sedadla.
nebo
X Stiskněte dolní část spínače H.
Je aktivní druhý stupeň vyhřívání sedadla.
X Vypnutí vyhřívání sedadla: stiskněte spínač H do středové polohy.

Statické sedadlo spolujezdce a prostřední sedadlo

Nastavení odpruženého sedadla (příklad komfortního odpruženého sedadla)
X

Nastavení sklonu sedáku: táhněte páku
B nahoru a držte ji.
X Uveďte sedák nebo opěradlo sedadla zatížením/odlehčením do požadované polohy.
X Uvolněte páku B.
X Nastavení výška sedadla: vytáhněte páku
C o jeden stupeň nahoru nebo ji zatlačte
dolů.
Sedadlo se o jeden stupeň zvedne nebo
klesne.
X Nastavení tlumiče kmitů: nastavte tlumič
kmitů pomocí páky A.
X Využívání pomoci při nastupování a
vystupování: stiskněte páku D dolů.
Sedadlo se sníží až nadoraz.
X Vytáhněte páku D nahoru.
Sedadlo najede do poslední nastavené
polohy.
i Pro podepření bederní páteře můžete přizpůsobit klenutí opěradla (bederní opěrka) a
boční kontury.
X Nastavení kontury opěradla sedadla:
stiskněte horní nebo dolní část spínače E.
Dolní kontura opěradla sedadla bude výraznější nebo méně výrazná.

Statické sedadlo (příklad)

Statické sedadlo není nastavitelné.

Nastavení multifunkčního volantu
G VAROVÁNÍ

Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, jestliže
si během jízdy
Rnastavujete

sedadlo řidiče, volant nebo
zrcátka
Rzapínáte bezpečnostní pás.
Hrozí nebezpečí nehody!

Nastavení vnějších zpětných zrcátek

G VAROVÁNÍ
Jestliže je volant během jízdy odjištěn, může
se nečekaně přestavit. Můžete tak ztratit
kontrolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí
nehody!
Před jízdou se vždy ujistěte, že je volant zajištěn. Nikdy neodjišťujte volant za jízdy.

Hrozí nebezpečí nehody!
Před nastartováním motoru si nastavte
sedadlo řidiče, volant nebo zrcátka a
zapněte si bezpečnostní pás.

G VAROVÁNÍ
Vnější zpětná zrcátka poskytují zmenšená
zobrazení skutečnosti. Viditelné objekty jsou
blíže, než vypadají. Následkem toho byste
např. při změně jízdního pruhu mohli špatně
odhadnout vzdálenost k účastníkům provozu
jedoucími za Vámi. Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy se proto ujistěte pohledem přes
rameno o skutečné vzdálenosti k účastníkům provozu jedoucími za Vámi.
Nesprávně seřízené vnější zrcátko může omezit zorné pole. Proto před začátkem jízdy vždy
zkontrolujte seřízení vnějších zpětných zrcátek
u vozidla.

Nastavení vnějších zpětných zrcátek
V případě, že je k dispozici dostatek zásobního
tlaku, můžete nastavit volant.
X Zastavte vozidlo.
X Zatáhněte parkovací brzdu.
X Nastavení: stiskněte dolní část tlačítka ;.
Sloupek řízení je odjištěný.
X Nastavte výšku a sklon multifunkčního
volantu.
X Stiskněte horní část tlačítka :.
Sloupek řízení je zajištěný.
i Volant se zablokuje automaticky cca
10 sekund po odblokování.

Nastavení vnějších zpětných zrcátek
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, jestliže
si během jízdy

Nastavte manuálně manévrovací zrcátko,
zpětné zrcátko pro najíždění k rampě a širokoúhlé zrcátko.
X U nástavby s nadměrnou šířkou nejprve
manuálně zatáhněte nebo zatlačte levé a
pravé rameno zrcátka do požadované zajištěné polohy.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.

Rnastavujete

sedadlo řidiče, volant nebo
zrcátka
Rzapínáte bezpečnostní pás.
Z

Pracoviště řidiče

Před nastartováním motoru si nastavte
sedadlo řidiče, volant nebo zrcátka a
zapněte si bezpečnostní pás.
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Soustava osvětlení

56
X

Otočte spínač = do polohy 1 pro levé
vnější zrcátko nebo do polohy 2 pro pravé
vnější zrcátko.
X Zatlačte spínač = dopředu nebo dozadu,
doprava nebo doleva, až je vnější zpětné
zrcátko správně nastaveno.

Přehled

Pracoviště řidiče

Vyhřívání zrcátek

Spínač světel
1 c Automatické řízení světel a světla pro

jízdu ve dne

2 $ Vypnutí světel a světla pro jízdu ve

dne

3 T Obrysová a koncová světla, osvětlení

Pomocí vyhřívání zrcátek udržujte vnější
zpětná zrcátka za vlhkého a studeného počasí
nezamlžená a bez námrazy. Zpětné zrcátko pro
najíždění k rampě není vyhřívané.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Zapnutí: stiskněte horní část tlačítka :.
Kontrolka ; v tlačítku se rozsvítí.
X Vypnutí: stiskněte spodní část tlačítka :.
Kontrolka ; v tlačítku zhasne.

Soustava osvětlení
Spínač světel
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ

Jestliže otevřete zadní čelo, je zakryté zadní
osvětlení. Kvůli tomu může být vozidlo ostatními účastníky silničního provozu zaznamenáno až později. Hrozí nebezpečí nehody!
Vozidlo proto ve shodě s předpisy jednotlivých zemí v prostoru za vozidlem zajistěte
pomocí výstražného trojúhelníku.

registrační značky, obrysová světla a
boční obrysová světla
4 L Potkávací nebo dálková světla
5 N Přední mlhová světla
6 Q Přední mlhová světla a zadní mlhové
světlo
Pomocí spínače světel můžete rozsvítit nebo
zhasnout osvětlení vozidla. Dálková světla a
světelnou houkačku ovládáte kombinovaným
přepínačem (Y Strana 57).
Výstražný tón zazní, když při rozsvícených
Rpotkávacích světlech a spínací skříňce
v poloze „rádio“ otevřete dveře řidiče.
Robrysových světlech nebo potkávacích světlech a spínací skříňce v poloze g otevřete
dveře řidiče

Potkávací světla
X

Otočte spínač světel do polohy L.
Svítí potkávací a obrysová světla. Ve sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka T.

Potkávací světla jsou asymetrická. V zemích
s opačnou stranou provozu než v zemi registrace proto hrozí nebezpečí oslnění.

Světla pro jízdu ve dne
X

Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Otočte spínač světel do polohy $.
Světla pro jízdu ve dne se zapnou.

Soustava osvětlení

Automatické řízení světel
G VAROVÁNÍ

Jestliže je spínač světel v poloze c,
potkávací světla se při mlze, sněhu a jiných
omezeních viditelnosti jako je mořská pěna
automaticky nezapnou. Hrozí nebezpečí
nehody!
Spínač světel v takových případech přepněte
do polohy L.

Automatické řízení světel je pouze podpůrnou
funkcí. Odpovědnost za osvětlení vozidla je na
Vás.
Otáčejte za tmy a mlhy spínač světel plynule z
c na L. Jinak může na krátkou dobu
dojít k přerušení světel.
X Přepněte zapalování do polohy pro jízdu.
X Otočte spínač světel do polohy c.
Potkávací a obrysová světla se automaticky
rozsvítí, nebo zhasnou podle světelných
podmínek. Když svítí potkávací světla, svítí
ve sdruženém přístroji kontrolka T.
U vozidel se světly pro jízdu ve dne: když
automaticky zhasnou potkávací a obrysová
světla, rozsvítí se světla pro jízdu ve dne.
Při poruše dešťového a světelného senzoru se
automaticky rozsvítí a zůstanou rozsvícená
potkávací a obrysová světla.

Přední mlhová světla a zadní mlhové
světlo
X

Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Otočte spínač světel do polohy T nebo
L.

X

Rozsvícení předních mlhových světel:
vytáhněte spínač světel do stupně 5.
Rozsvítí se přední mlhová světla a kontrolka
předních mlhových světel N vedle spínače světel.
X Rozsvícení předních a zadních mlhových
světel: vytáhněte spínač světel do stupně
6.
Přední mlhová světla, zadní mlhové světlo a
kontrolky předních mlhových světel N a
zadního mlhového světla Q u spínače
světel se rozsvítí.
i Pokud má Vaše vozidlo pouze zadní
mlhové světlo, otočte spínač světel do
polohy L a vytáhněte spínač světel na
stupeň 5.

Kombinovaný přepínač
Dálková světla/světelná houkačka

X

Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Rozsvícení dálkových světel: rozsviťte
potkávací světla L.
X Zatlačte kombinovaný přepínač ve směru
šipky ; a zajistěte jej.
Ve sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka
K.
X Světelná houkačka: zatáhněte kombinovaný přepínač krátce ve směru šipky :.
Kontrolka K ve sdruženém přístroji a dálková světla se krátce rozsvítí.

Z

Pracoviště řidiče

nebo
Otočte spínač světel do polohy c.
Když automaticky zhasnou potkávací a obrysová světla, rozsvítí se světla pro jízdu ve
dne.
Jestliže spínač světel přepnete na L, světla
pro jízdu ve dne se automaticky vypnou.

X
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Soustava osvětlení
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Ukazatele směru jízdy

Osvětlení interiéru

Pracoviště řidiče

Přehled

X

Signalizace změny směru: zatlačte kombinovaný přepínač nahoru, signalizace změny
směru vpravo : nebo dolů, signalizace
změny směru vlevo ;, a zajistěte jej.
Příslušná směrová světla a kontrolka ,
nebo . ve sdruženém přístroji blikají.
Při větších pohybech volantem se kombinovaný přepínač automaticky vrátí do výchozí
polohy.
X Krátká signalizace změny směru: při
předjíždění nebo změně jízdního pruhu
krátce klikněte kombinovaným přepínačem
v požadovaném směru, signalizace změny
směru vpravo : nebo signalizace změny
směru vlevo ;.
Příslušná směrová světla a kontrolka ,
nebo . ve sdruženém přístroji 5krát bliknou.
X Zrušení krátké signalizace změny směru:
klikněte krátce kombinovaným přepínačem
v opačném směru, signalizace změny směru
vpravo : nebo signalizace změny směru
vlevo ;.
Příslušná směrová světla a kontrolka ,
nebo . ve sdruženém přístroji blikají.

: Rozsvícení/zhasnutí nebo ztlumení světla

pro čtení řidiče

; Rozsvícení/zhasnutí nebo ztlumení světla

vnitřního prostoru

= Rozsvícení/zhasnutí nebo ztlumení světla

pro čtení spolujezdce

? Rozsvícení/zhasnutí nočního osvětlení

(zelené)

A Zapnutí/vypnutí automatického řízení

osvětlení interiéru

Zapnutí nebo vypnutí osvětlení interiéru
X

Rozsvícení/zhasnutí světel vnitřního prostoru: stiskněte krátce tlačítko ;.
Rozsvítíte-li osvětlení interiéru krátkým stisknutím tlačítka, je nastaven jas osvětlení
interiéru na cca 80 %.
X Ztlumení: podržte tlačítko ; stisknuté.
Jas světel vnitřního prostoru je nastavitelný
mezi 0 až 100 %. Když osvětlení interiéru
dosáhlo maximálního jasu, jas se opět sníží.
Když je osvětlení interiéru maximálně ztlumené, jas se opět zvýší.

Automatické řízení osvětlení interiéru
X

Zapnutí nebo vypnutí: držte tlačítko A tak
dlouho stisknuté, dokud nezazní krátký signální tón.
Když otevřete dveře řidiče nebo spolujezdce
a automaticky se rozsvítí světlo vnitřního
prostoru a osvětlení při nastupování, je
automatické řízení osvětlení zapnuté.

Soustava osvětlení

tickém řízení, osvětlení interiéru zhasne se
zpožděním.
Osvětlení interiéru se automaticky vypne,
pokud
Rnastartujete motor při zavřených dveřích
Rpři běžícím motoru zavřete dveře
Rdveře zůstanou otevřené po delší dobu

i Pokud osvětlení interiéru manuálně

zapnete při aktivním automatickém řízení
osvětlení interiéru, zůstane osvětlení interiéru zapnuté po dobu 15 minut, nebo než
Rotevřete nebo zavřete dveře
Rmanuálně zhasnete osvětlení interiéru
Pokud osvětlení interiéru manuálně zapnete
při neaktivním automatickém řízení osvětlení interiéru, zůstane osvětlení interiéru
zapnuté po dobu 60 minut.

Rozsvícení nebo zhasnutí nočního
osvětlení (zelené)
Noční osvětlení slouží jako neoslňující orientační osvětlení během jízdy.
X Rozsvícení nebo zhasnutí: stiskněte tlačítko ?.

Rozsvícení nebo zhasnutí světla pro
čtení řidiče/spolujezdce
X

Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko :
(řidič) nebo = (spolujezdec).

Výstražný maják

X

X

Zapnutí: stiskněte spínač À nahoře.
Vypnutí: stiskněte spínač À dole.

Při jízdě s výstražnými majáky vždy dodržujte
předpisy platné v jednotlivých zemích. Není-li
splněna potřebná viditelnost z důvodu přívěsu
nebo nástavby, zajistěte vozidlo doplňkovými
světly.

Pokyny k výměně žárovek
G VAROVÁNÍ
Žárovky, světla a zásuvky mohou být při provozu velmi horké. Když vyměňujete žárovku,
mohli byste se o tyto díly popálit. Hrozí
nebezpečí úrazu!
Před výměnou žárovky nechte tyto díly
vychladnout.
Žárovky a světla jsou podstatnou součástí bezpečnosti vozidla. Dbejte proto vždy na to, aby
byly všechny žárovky stále funkční. Kontrola
žárovek Vás podpoří při překontrolování žárovek (Y Strana 130).
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
vyměnit při defektu žárovky potkávacích nebo
dálkových světel také příslušnou žárovku
ve druhém světlometu. Společnost MercedesBenz Vám doporučuje pro tento účel používat
žárovky s dlouhou životností.
Rpro zamezení zkratu vypněte před výměnou
žárovky soustavu osvětlení a spínací skříňku
přepněte do polohy g
Rpři demontáži vadné žárovky noste ochranné
brýle a rukavice
Rvadné žárovky vždy vyměňujte za odpovídající žárovky se správnou hodnotou wattů a
voltů
Rnové žárovky uchopte pouze pomocí čisté
textilie nepouštějící chloupky nebo podobné
pomůcky. V žádném případě se žárovek
nedotýkejte vlhkými prsty nebo prsty od
oleje.
Rkontakty zkontrolujte z hlediska koroze a
v případě potřeby je očistěte
Rdbejte na správné umístění těsnění. Poškozená těsnění vyměňte.
Rpokud nová žárovka nesvítí, vyhledejte kvalifikovaný servis
RNechte LED světla pro jízdu ve dne vyměnit
v kvalifikovaném servisu.

Z
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Soustava osvětlení
Přední žárovky

Výměna žárovek
Přehled žárovek a světel
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Přední žárovky
Potkávací světla

H1 24 V

Dálková světla

H1 24 V

Poziční světla

T4W24 V

Přední mlhová světla

H3 24 V

Přední směrová
světla

PY21W24 V

Světla pro jízdu ve
dne

LED modul

Boční směrové
světlo, boční obrysové světlo

PY21/5W24 V

Obrysové světlo

C5W 24 V

Všeobecné informace
Můžete vyměnit následující žárovky:
Rpotkávací světla
Rdálková světla
Rpoziční světla
Rpřední mlhová světla
Rpřední směrová světla
Rboční směrové světlo, boční obrysové světlo
Robrysová světla

i Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje, abyste nechali žárovky světlometů
vyměnit v kvalifikovaném servisu.

Potkávací světla, dálková světla, poziční
světla, přední mlhová světla

Zadní žárovky
Zadní směrová
světla, brzdová
světla, světlo zpátečky, zadní mlhové
světlo

P21W24 V

Koncová světla,
osvětlení registrační
značky, obrysová
světla

R5W24 V
Žárovky (příklad)

Osvětlení interiéru
Stropní světlo: osvět- P18W24 V
lení vnitřního prostoru
Stropní světlo: světlo R10W24 V
pro čtení
Stropní světlo: osvět- EBS-R4 1,2W24 V
lení pro jízdu v noci

Doplňkové žárovky
Boční obrysové
světlo

LED modul

Osvětlení nástupního W5W24 V
prostoru

Výměna žárovek je popsána na pravém světlometu.
X Odklopte kabinu řidiče směrem dopředu
(Y Strana 218).
X Potkávací světla: otočte plastový kryt :
doleva a sejměte jej.
X Odpojte kabelový konektor od žárovky.
X Vyvěste pojistnou pružinu.
X Vyjměte žárovku.
X Vložte novou žárovku do objímky tak, aby
výčnělek zapadl do vybrání.
X Dálková světla: otočte plastový kryt ;
doleva a sejměte jej.
X Odpojte kabelový konektor od žárovky.
X Vyvěste pojistnou pružinu.
X Vyměňte žárovku.
X Vložte novou žárovku do objímky tak, aby
výčnělek zapadl do vybrání.

Soustava osvětlení
Poziční světla: vytáhněte kabelový konektor z držáku žárovky =.
X Otočte držák žárovky = doleva a vytáhněte
jej.
X Vytáhněte žárovku z držáku žárovky =.
X Vložte novou žárovku do držáku žárovky.
X Přední mlhová světla: stáhněte pryžovou
krytku ?.
X Odpojte kabelový konektor od žárovky.
X Vyvěste pojistnou pružinu.
X Vyjměte žárovku.
X Vložte novou žárovku do objímky tak, aby
výčnělek zapadl do vybrání.

Přední směrová světla

Boční směrové světlo, boční obrysové
světlo

Boční směrové světlo, boční obrysové světlo (příklad: na levém podběhu kola)
X

Otočte držák žárovky : lehkým tlakem
doleva a vyjměte jej.
X Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a
vyjměte ji.
X Vložte novou žárovku a lehkým tlakem ji
otočte doprava.

Obrysová světla

X

Vyšroubujte šroub : a vyjměte směrové
světlo.
X Otočte držák žárovky ; lehkým tlakem
doleva a vyjměte jej.
X Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a
vyjměte ji.
X Vložte novou žárovku a lehkým tlakem ji
otočte doprava.

X

Vyšroubujte šrouby :.
Sejměte obrysová světla a vytáhněte oba
kabelové konektory na jejich spodní straně.
X Sejměte kryt světla z pryžového těsnění.
X Vyjměte žárovku.
X Vložte novou žárovku.
X Při montáži obrysová světla příslušně
nastavte a pevně zašroubujte.
X

Z
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Soustava osvětlení
Zadní žárovky

Osvětlení interiéru

Levé koncové světlo (příklad)

X

Vytlačte kryt světla šroubovákem.
Vycvakněte držák žárovky.
X Osvětlení interiéru :/noční osvětlení ;/
světlo pro čtení =: otočte žárovku lehkým
tlakem doleva a vyjměte ji.
X Vložte novou žárovku a lehkým tlakem ji
otočte doprava.
X

Doplňkové žárovky
Boční obrysová světla
Pravé koncové světlo (příklad)
: Šrouby
; Obrysové světlo/boční obrysové světlo
= Směrové světlo
? Brzdové světlo
A Světlo zpátečky
B Koncové světlo
C Zadní mlhové světlo

Osvětlení registrační značky se nachází za reflektorem.
Máte-li koncová světla s moduly LED, neměňte
osvětlovací prostředky pro směrová světla,
světlo zpátečky, brzdová nebo obrysová světla.
V případě potřeby nechte tyto osvětlovací prostředky vyměnit v kvalifikovaném servisu.
X Vyšroubujte šrouby :.
X Sejměte kryt světla.
X Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a
vyjměte ji.
X Vložte novou žárovku a lehkým tlakem ji
otočte doprava.

Boční obrysová světla (příklad: vozidlo se dvěma
nápravami)
X

Stiskněte a držte pojistku na kabelovém
konektoru ;.
X Odpojte kabelový konektor ;.
X Stiskněte a podržte pojistky : u bočního
obrysového světla =.
X Vyměňte boční obrysové světlo =.

Výhled z vozidla
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Osvětlení výstupního prostoru (příklad: levý schůdek)
X

Vytlačte osvětlení výstupního prostoru :
šroubovákem.
X Otočte držák žárovky lehkým tlakem doleva
a vyjměte jej.
X Otočte žárovku lehkým tlakem doleva a
vyjměte ji.
X Vložte novou žárovku a lehkým tlakem ji
otočte doprava.

Výhled z vozidla
Stěrače
! Vozidla s dešťovým senzorem a světelným
čidlem:
Stěrače za suchého počasí vypněte. Jinak
mohou vést nečistoty nebo optické vlivy k
nežádoucímu pohybu stěračů. Tím by se
mohly poškodit gumové lamely nebo by
mohlo být poškrábáno čelní okno.

Spínač stěračů v kombinovaném přepínači
° 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
X

Zapnutí: otočte klíček ve spínací skříňce do
polohy pro jízdu.
X Podle intenzity deště otočte spínač stěračů
do požadované polohy.
Vozidla s dešťovým a světelným senzorem:
při polohách Ä nebo Å se automaticky
nastaví vhodná frekvence stírání v závislosti na
intenzitě srážek. V poloze Å je dešťový a
světelný senzor citlivější než v poloze Ä,
stírání je tedy častější. Dojde-li k poruše
dešťového a světelného senzoru, stěrače se
automaticky přepnou na intervalové stírání
odpovídající nastavené poloze spínače.

Ostřikovač čelního okna

! Před odstavením vozidla vypněte stěrače.

Jinak může při opětovném zahájení jízdy
dojít k nežádoucímu pohybu stěračů.
Zejména při znečistěném nebo namrzlém
čelním okně se tak poškodí stírací lišty nebo
čelní okno.
Opotřebovaná nebo poškozená stírátka vytváří
šmouhy na čelním okně.
U vozidel s dešťovým a světelným senzorem
tak mohou nastat funkční poruchy.
Stírací lišty na straně řidiče i spolujezdce pravidelně kontrolujte a opotřebovaná nebo
poškozená stírátka neprodleně vyměňte.

Kombinovaný přepínač

Z
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Napájení
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X

Jednorázové setření: stiskněte krátce tlačítko î.
X Stírání s ostřikováním: držte stisknuté tlačítko î.

Pokyny k zimnímu provozu
Světlomety

Pracoviště řidiče

! Pokud v zimě zamrznou plastové kotouče

světlometů, neodstraňujte vrstvu ledu
škrabkou na led. Jinak můžete plastové
kotouče poškrabat. Používejte jen rozmrazovací sprej, který je vhodný na plastové
kotouče.

Ostřikovač čelního okna
Při teplotách cca Ò5 † až 5 † a sněžení
nasměrujte proud vzduchu pomocí spínače
distribuce vzduchu na čelní okno z
(Y Strana 69). S tímto nastavením se zahřívají stírátka stěračů na čelním okně. Tím
zabráníte tvorbě šmouh nebo zamrznutí sněhu
na stírací liště.

Napájení
Odpojovač akumulátoru
G VAROVÁNÍ
Pokud přerušíte napájení odpojovačem akumulátoru, motor se automaticky vypne.
Tímto jsou omezeny nebo již nejsou
dostupné funkce související s bezpečností,
např. posilovač řízení, soustava osvětlení a
ABS. Přeruší se zásobování stlačeným vzduchem.
Následně budete k řízení potřebovat podstatně více síly. Při brzdění se mohou zablokovat kola. Při ztrátě stlačeného vzduchu se
může navíc aktivovat pružinová parkovací
brzda a vozidlo nekontrolovaně zabrzdit.
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí
nebezpečí nehody!
Ovládejte odpojovač akumulátoru pouze
tehdy, pokud vozidlo stojí a je zatažená
parkovací brzda.

Odpojovač akumulátoru (příklad: na levé straně
vozidla)

Odpojovačem akumulátoru přerušíte napájení.
Tím můžete zabránit zkratům s jiskřením, které
mohou způsobit požár nebo explozi. Vozidla
pro přepravu nebezpečných nákladů jsou
podle klasifikace ADR vybavena dvěma odpojovači akumulátoru.
Když jste vozidlo bezpečně odstavili, můžete
použít odpojovač akumulátoru, např. při nakládání v zóně pro nebezpečný náklad. Odpojovač
akumulátoru používejte pouze při stojícím vozidle. Sledujte pokyny okna událostí v jednotce
palubního počítače a u vozidel s retardérem
vyčkejte cca pět sekund. Pokud je zapnuté
nezávislé topení, vyčkejte doběhu nezávislého
topení. Otočte klíček ve spínací skříňce do
polohy g a vytáhněte ho.
V nebezpečné situaci můžete odpojovačem
akumulátoru ihned přerušit napájení.
Přerušení napájení
X

Vyklopte kryt : nahoru.
Vytáhněte ; páčku spínače.
nebo
X

Další výbava
X

Přepněte spínací kolík = do horní polohy.
Všechny spotřebiče jsou odpojeny od akumulátorů, kromě digitálního tachografu.
X Přepněte spínací kolík = do horní polohy.
Všechny spotřebiče jsou odpojeny od akumulátorů.
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Další výbava
Pneumatická houkačka / signální
houkačka

Obnovení napájení
Zatlačte kryt : dolů a slyšitelně jej zajistěte.

Zásuvky
Přehled
Pneumatickou houkačku můžete zapnout,
pokud je k dispozici dostatek zásobního tlaku
ve vzduchojemech.
X Zapnutí/vypnutí: stiskněte horní část tlačítka Ã.
Když svítí kontrolka v tlačítku Ã, je signál
houkačky přepnut na pneumatickou houkačku. Když pak zapnete houkačku, zní
pneumatická houkačka.
Zásuvka 24 V (příklad)

Podle výbavy vozidla mohou být v kokpitu
instalovány zásuvky 12 V a 24 V.

Popelník

Zásuvky 12 V
Zásuvku 12 V můžete zatížit maximálně 180 W
(15 A).

Zásuvky 24 V
Pokud používáte současně zásuvky 24 V,
můžete je zatížit v součtu maximálně 360 W.

Měnič napětí
Důležitá bezpečnostní upozornění
! Pomocí měniče napětí napájejte pouze

následující výbavu. Ke zdroji napětí 12 V
nepřipojujte žádné další přístroje.
Pokud chcete připojit další přístroje, obraťte
se na kvalifikovaný servis.

Popelník

Popelníky s krytem můžete zasunout do
držáků nápojů v kabině řidiče.

Úložné prostory a úložné boxy
G VAROVÁNÍ
Pokud uložíte nevhodně předměty v interiéru
vozidla, mohou se sesunout nebo vymrštit, a
Z
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Další výbava
tím zasáhnout cestující ve vozidle. Navíc
nemohou držáky nápojů, otevřené odkládací
přihrádky a držáky na mobilní telefony při
nehodě ve všech případech zadržet předměty, které se v nich nachází. Hrozí nebezpečí úrazu, obzvláště také při brzdných
manévrech nebo náhlých změnách směru!
RUkládejte předměty vždy tak, aby v těchto
nebo podobných situacích nemohlo dojít k
jejich vymrštění.
RZajistěte, aby předměty nevyčnívaly z
odkládacích přihrádek nebo sítí na zavazadla.
RUzamkněte před jízdou zamykatelné
odkládací přihrádky.
RUložte a zajistěte těžké, tvrdé, špičaté,
křehké nebo příliš velké předměty a předměty s ostrými hranami vždy v ložném
prostoru.

G VAROVÁNÍ
Jestliže překročíte maximální zatížení úložné
přihrádky, kryt nezadrží případně se pohybující předměty. Předměty mohou být
vymrštěny z úložné přihrádky a zranit tak
cestující. Hrozí nebezpečí zranění, zejména
při brzdných manévrech nebo prudké změně
směru jízdy!
Vždy dodržujte maximální povolené zatížení
úložné přihrádky.
G VAROVÁNÍ
Jestliže překročíte maximální zatížení odkládací schránky, nebo odkládací schránku
nezajistíte, nezadrží víko případně se pohybující předměty. Předměty tak mohou být
vymrštěny na vozovku. Hrozí nebezpečí
nehody a zranění!
Vždy dodržujte maximální povolené zatížení
odkládací schránky. Před jízdou se vždy ujistěte, že je odkládací schránka zajištěna.

Zatížení úložné schránky nesmí překročit 8 kg.
X Zasuňte klíček do zámku : víka levé nebo
pravé odkládací schránky.
X Zamknutí: otočte klíček do polohy 3.
Příslušné víko úložného boxu je zamknuté.
X Odemknutí: otočte klíček do polohy 2.
Příslušné víko úložného boxu je odemknuté.
X Otevření: vytáhněte klíček v poloze 2.
X Stiskněte válcovou vložku zámku a víko
úložného boxu vyklopte nahoru.

Držák nápojů
G VAROVÁNÍ

Držák nápojů nemůže během jízdy dostatečně zajistit nádobu. Pokud během jízdy
používáte držák nápojů, může se nádobka
vychýlit a může dojít k vylití tekutiny. Cestující se tak mohou dostat do kontaktu s tekutinou a mohou se opařit horkými tekutinami.
Může dojít k odvedení Vaší pozornosti od
dopravní situace a můžete ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Držák nápojů používejte pouze ve stojícím
vozidle. Do držáku nápojů vkládejte pouze
nádobky vhodné svou velikostí. Nádobku
uzavřete, zvláště obsahuje-li horké tekutiny.

Držák nápojů v kokpitu

telefonu Bluetooth® ve vozidle potřebujete
vhodný dobíjecí držák. Ten obdržíte v obchodech s příslušenstvím Mercedes-Benz.
Kvalita hovoru může být při telefonování
rušena různými hluky, např. hluk při jízdě s
otevřenými bočními okny nebo hluk v kabině.
Pro zlepšení kvality hovoru hovořte ve směru
rádia.
Ovládejte mobilní telefon tlačítky 6 a ~
na multifunkčním volantu.
V případě dodatečné instalace některého
z následujících komunikačních přístrojů
dodržujte podmínky pro montáž MercedesBenz:
Rmobilní telefon
Rvysílací přístroj
Rtelefax

Držák nápojů na zadní stěně

Komunikace
Telefon
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání
ve stojícím vozidle.
Při provozu informačních a komunikačních
zařízení dodržujte zákonné předpisy země, ve
které se právě nacházíte.
Vozidlo může být vybaveno integrovaným
hands-free Bluetooth®. Pro dobíjení mobilního
Z
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Důležité informace

Klimatizace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Boční větrací výdechy (příklad vlevo)

Ovládání systémů klimatizace
Větrací výdechy
G VAROVÁNÍ
Z větracích výdechů může vycházet velmi
horký, nebo velmi studený vzduch. Následkem toho může dojít v bezprostřední blízkosti větracích výdechů k omrznutí nebo
spálení. Hrozí nebezpečí úrazu!
Vždy se ujistěte, že všichni cestující dodržují
dostatečnou vzdálenost od větracích výdechů. Případně veďte proud vzduchu do jiné
oblasti interiéru vozidla.

Středové větrací výdechy

Nastavitelnými středovými a bočními výdechy
lze cíleně větrat pracovní místo řidiče a spolujezdce nezávisle na sobě. Udržujte všechny
větrací výdechy a větrací mřížky volné, aby jimi
mohl vzduch bez překážky proudit do kabiny
řidiče.
X Otevření: regulační kolečko ; otočte do
polohy m.
nebo
X Nastavte množství vzduchu větracího výdechu = otevřením větracích klapek.
X Zavření: regulační kolečko ; otočte do
polohy e.
X Nastavení: posuňte větrací výdech hmatníkem : do požadovaného směru.
nebo
X Nastavte množství vzduchu otevřením a
zavřením klapek větracích výdechů.
X Nastavte distribuci vzduchu otáčením a
náklonem vložky výdechu.

Ovládání systémů klimatizace
Větrání a topení
Ovládací jednotka klimatizace
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Stupně ventilátoru
0
Vypnuto
1–3
Topení/větrání/chlazení
4/z Odmrazování/větrání/chlazení

: Regulátor ventilátoru
; Ovladač distribuce čerstvého vzduchu/

vnitřní cirkulace vzduchu

= Regulátor teploty
? Tlačítko klimatizace

Ovládací jednotkou klimatizace regulujete:
Rmnožství vzduchu
Rdistribuci vzduchu
Rteplotu vzduchu

Regulace množství vzduchu

Ovladač distribuce vzduchu
:z Přivádí vzduch na čelní okno, na boční

okna a do středových a bočních větracích výdechů
;q Přivádí vzduch na čelní okno, do prostoru pro nohy a do středových a bočních větracích výdechů
=r Přivádí vzduch do prostoru pro nohy a
do středových a bočních větracích
výdechů
?m Přímé větrání středovými a bočními
výdechy

Nastavení teploty vzduchu
! Aktivujte regulátor teploty minimálně jed-

nou až dvakrát za měsíc.
Díky tomu zůstane zachována funkční spolehlivost.

Regulátor ventilátoru
X

Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
rádia.
X Nastavte regulátor ventilátoru na odpovídající stupeň.
Pokud Vás obtěžuje prach nebo zápach:
X

Zapněte vnitřní cirkulaci vzduchu
(Y Strana 71).
Regulátor teploty
Z

Klimatizace

Nastavení distribuce vzduchu
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X

Regulátor teploty otočte doprava ;, jestliže
chcete teplotu zvýšit, případně doleva :,
jestliže chcete teplotu snížit.

Topení

Příklady nastavení

Klimatizace

Odmrazování čelního okna a bočních
oken

X

X

Nastavte ovládací jednotku klimatizace
vyobrazeným způsobem.
X Zavřete střední větrací výdechy
(Y Strana 68).
X Pokud motor ještě nedosáhl provozní
teploty, zapněte přídavné topení
(Y Strana 72).

Nastavte ovládací jednotku klimatizace
vyobrazeným způsobem.
X Větrací výdechy (Y Strana 68) otevřete
podle potřeby.
X Pokud motor ještě nedosáhl provozní
teploty, zapněte přídavné topení
(Y Strana 72).

Větrání

X

Nastavte ovládací jednotku klimatizace
vyobrazeným způsobem.
X Otevřete střešní poklop (Y Strana 51).
X Otevřete větrací výdechy (Y Strana 68).

Ovládání systémů klimatizace
Vnitřní cirkulace vzduchu
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Pro zajištění optimální funkce zavřete okna a
střešní poklop.
Klimatizace chladí a vysušuje vzduch v interiéru vozidla.
Pokud vypnete klimatizaci, nebude vzduch v
interiéru vozidla ochlazován a vysoušen. Proto
vypínejte klimatizaci jen krátkodobě. Jinak se
okna rychleji zamlží.
nebo nastavte při zapnuté klimatizaci spínač
ventilátoru na vnitřní cirkulaci vzduchu
(Y Strana 71). Urychlíte tím proces ochlazení a požadovaná teplota bude dosažena
rychleji.
Pokud se okna zamlžují, nastavte spínač
ventilátoru zpět na provoz s čerstvým vzduchem.

Jestliže zapnete režim vnitřní cirkulace vzduchu, může především při nízkých venkovních
teplotách dojít k rychlejšímu zamlžení oken.
Režim vnitřní cirkulace vzduchu zapínejte
pouze krátkodobě.
X Nastavte ovládací jednotku klimatizace
vyobrazeným způsobem.
X Zavřete boční okna (Y Strana 50) a střešní
poklop (Y Strana 51).
X Zapnutí: stiskněte ovladač distribuce vzduchu :.
Rozsvítí se kontrolka ;.
X Vypnutí: stiskněte opětovně ovladač distribuce vzduchu :.
Kontrolka ; zhasne.

Klimatizace
Všeobecné pokyny
! Zapněte klimatizaci minimálně jednou za

Zapnutí/vypnutí klimatizace

X

Rozsvícení: stiskněte horní část spínače
Ò.
Kontrolka ve spínači se rozsvítí.
X Nastavení teploty: otočte regulátor teploty
topení na požadovanou teplotu.
X Vypnutí: stiskněte spodní část spínače
Ò.
Kontrolka ve spínači zhasne.

měsíc na cca deset minut. V opačném případě byste mohli poškodit kompresor klimatizace.

H Upozornění k životnímu prostředí
Zapínejte klimatizaci jen v případě potřeby.
Pokud je klimatizace zapnutá, zvyšuje se
spotřeba pohonných hmot.
Klimatizace je provozuschopná pouze za chodu
motoru.
Z
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Příklady nastavení

Odvlhčování

Klimatizace

Chlazení

X
X

Nastavte ovládací jednotku klimatizace
vyobrazeným způsobem.
Příklad nastavení představuje chlazení s
vnitřní cirkulací vzduchu. Vnitřní cirkulaci
vzduchu používejte pouze krátkodobě, k
rychlému chlazení nebo při velmi vysokých
venkovních teplotách. Trvalé používání
vnitřní cirkulace vzduchu způsobí nedostatek kyslíku v kabině řidiče a okna se mohou
zamlžit. Pro trvalý provoz přepněte na provoz s čerstvým vzduchem.
X Zapněte klimatizaci.
X Větrací výdechy otevřete podle potřeby.

Nastavte ovládací jednotku klimatizace
vyobrazeným způsobem.
X Zapněte klimatizaci.
X Zavřete střední větrací výdechy
(Y Strana 68).

Přídavné topení
Důležitá bezpečnostní upozornění
Přídavné topení pracuje nezávisle na chodu
motoru a doplňuje topení vozidla.
Přídavné topení zahřívá chladicí kapalinu a
vnitřní prostor vozidla a proto je šetrné pro
motor a šetří palivo.
Přídavné topení je možné zapínat a vypínat spínacími hodinami.
Přídavné topení můžete zapnout
Rkvůli předehřátí vnitřního prostoru vozidla a
odmrazení oken
Rkvůli možnosti lepšího startování motoru za
studena
Rkvůli zahřátí chladicí kapaliny. Tak šetříte
motor a palivo.
Rkvůli podpoře topení při běžícím motoru a
nízké venkovní teplotě

G VAROVÁNÍ
Palivo je snadno zápalné. Při nesprávném
zacházení s palivem vzniká nebezpečí požáru
a výbuchu!

Zamezte bezpodmínečně manipulaci s
ohněm, otevřeným světlem, kouření a jiskření. Před čerpáním paliva vypněte přídavné topení.

G VAROVÁNÍ

Při zapnutém nezávislém topení mohou být
některé části vozidla, např. výfukový systém
nezávislého topení, velmi horké.
Hořlavé materiály, např. listí, tráva nebo
větvičky, se mohou vznítit v následujících
případech.
Pokud se dostanou do kontaktu s
Rhorkými

částmi výfukového systému nezávislého topení.
Rse samotnými výfukovými plyny.
Hrozí nebezpečí požáru!
Ujistěte se, že při zapnutém nezávislém
topení
Rse

horké části vozidla nedostanou do kontaktu s hořlavými materiály.
Rmohou výfukové plyny bez omezení unikat
z koncové trubky výfuku nezávislého
topení.
Rse výfukové plyny nedostanou do kontaktu s hořlavými materiály.

G NEBEZPEČÍ

Pokud jste předvolili čas spínání, nezávislé
topení se automaticky zapne.
RPokud není zajištěné dostatečné odvětrání, může dojít ke kumulaci jedovatých
výfukových plynů, zvláště oxidu uhelnatého. K tomu může dojít zvláště v uzavřených prostorách. Hrozí ohrožení života!
RJestliže se v blízkosti vyskytují lehce vznětlivé nebo hořlavé materiály, hrozí nebezpečí požáru nebo exploze!
Pokud vozidlo odstavíte za popsaných nebo
podobných podmínek, vždy deaktivujte předvolený čas spínání.

G NEBEZPEČÍ
Jestliže je koncová trubka výfuku zablokovaná nebo nelze zajistit dostatečné větrání,
mohou do vozidla proniknout jedovaté výfukové plyny, zvláště oxid uhelnatý. Může to
být například v situaci, kdy vozidlo uvízne ve
sněhu. Nebezpečí ohrožení života!
Musíte-li nechat běžet motor nebo nezávislé
topení, zajistěte, aby koncová trubka výfuku
a prostor okolo vozidla nebyly zapadlé sněhem. Na straně vozidla nevystavené přímému větru otevřete dveře nebo střešní
poklop, abyste zajistili dostatečný přísun
čerstvého vzduchu.
G VAROVÁNÍ
Jestliže bylo nezávislé topení zapnuté, mohli
byste se spálit o horkou výfukovou trubku.
Hrozí nebezpečí zranění!
Před pracemi na nezávislém topení nechte
výfukovou trubku vychladnout.
Při provozu přídavného topení může podle provozních podmínek docházet k mírné tvorbě
kouře.

G VAROVÁNÍ

Při mírné tvorbě kouře sledujte vývoj jeho
tvorby.
Pokud se kouř vytváří intenzivněji nebo v případě neobvyklého hluku při provozu přídavného topení může být příčinou mechanická
závada.
Dodržujte v tomto případě následující
pokyny:
Rhrozí

nebezpečí požáru a zranění
přídavné topení
Rvyjměte pojistku přídavného topení
Rnechte přídavné topení neprodleně zkontrolovat v kvalifikovaném servisu

Rvypněte

! Pokud nezávislé topení delší dobu nepoužíváte, mohou se vlivem tepla a kondenzátu v
palivové soustavě nezávislého topení vytvořit usazeniny. Tyto usazeniny způsobují
funkční poruchy nezávislého topení. Nechte
nezávislé topení před opětovným uvedením

Z
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do provozu nechat zkontrolovat a opravit v
kvalifikovaném servisu.

! Zapněte nezávislé topení minimálně jednou za měsíc na cca deset minut. Jinak
může být nezávislé topení poškozeno.

Klimatizace

! Přídavné topení používejte pouze s běžnou
motorovou naftou. Provoz se 100 % palivem
methylester mastné kyseliny (FAME) nebo
motorovou naftou s přimíšením více než
10 % paliva methylester mastné kyseliny
(FAME) způsobí poruchy funkcí a proto není
povolený.
Při přepravě nebezpečného nákladu dodržujte
platné bezpečnostní předpisy. Umístěte předměty vždy v dostatečné vzdálenosti od výfukového otvoru přídavného topení.

; Čas
= Ovladač
? Tlačítko okamžitého spuštění se zobraze-

Nucené vypnutí

A Symbol/označení bodu menu

! V režimu topení a ve fázi ochlazování nezá-

Zobrazení stavu

: Aktivovaný čas předvolby, ukazatel ADR (v

závislosti na výbavě)

ním stavu

vislého topení smí být napájení přerušeno
odpojovačem akumulátoru pouze v případě
nebezpečí. Pokud v režimu topení dojde k
přerušení napájení, nelze zapnout fázi ochlazování a tím může dojít k poškození nezávislého topení.
Vozidla pro přepravu nebezpečného nákladu s
klasifikací ADR:
Rpřed vjezdem do oblasti nebezpečí (např.
rafinérie) musíte vypnout přídavné topení
Rpři vypnutí motoru nebo zapnutí vedlejšího
pohonu se topení automaticky vypne. Ventilátor pro přívod vzduchu pro spalování pak
ještě chvíli dobíhá v ochlazovací fázi a
následně automaticky vypne.

Spínací hodiny jsou vybavené kontrolkou LED
v tlačítku okamžitého spuštění, která signalizuje aktuální stav přídavného topení.
Barvy, kterými kontrolka LED svítí/bliká, mají
následující význam:
Rbílá - přístroj topení je vypnutý/ovládací jednotka je aktivovaná
Rzelená - provoz topení je zapnutý
Rblikající zelená - je aktivovaný provoz topení
podle předvolby času
Rčervená - porucha
Pokud je přístroj topení vypnutý, přejdou spínací hodiny po 60 sekundách od posledního
ovládání do klidového stavu. Displej a zobrazení stavu se následně automaticky vypnou.

Ovládání spínacími hodinami

Funkce Zpět

Přehled
Spínacími hodinami můžete
provoz topení
Rnastavit dobu provozu mezi 10 a
120 minutami nebo trvalý provoz
Rnastavit celkem až 21 časů předvoleb/časů
zapnutí

Rzapínat/vypínat

Funkce Zpět slouží k opuštění zvoleného menu
nebo bodu menu.
X Otočte hlavní ovladač doleva, dokud se na
displeji nezobrazí „Zpět“.
X Stiskněte ovladač.
Nastavení budou uložena.
Na displeji se zobrazí nadřazená úroveň
menu.

Nastavení hodin a dne v týdnu
Pro volbu funkce nebo provedení nastavení
otáčejte hlavním ovladačem a potvrďte volbu/
nastavení stisknutím hlavního ovladače.

Ovládání systémů klimatizace
Nastavení dne v týdnu: zvolte
menu„Nastavení“ a potvrďte ho.
X Zvolte a potvrďte bod menu „Den v týdnu“.
X Nastavte a potvrďte den v týdnu.
X Nastavení času: zvolte menu„Nastavení“ a
potvrďte ho.
X Zvolte a potvrďte bod menu „Čas“.
X Zvolte a potvrďte formát času (12 nebo
24 hodin).
Na displeji bliká čas.
X Nastavte a potvrďte hodiny.
Na displeji bliká zobrazení minut.
X Nastavte a potvrďte minuty.

Nastavení okamžitého spuštění
Tlačítko okamžitého spuštění slouží ke spuštění provozu topení bez nutného provádění
dalšího nastavení.
Okamžité zapnutí je možné nastavit v menu
„Nastavení“.
Pro volbu funkce nebo provedení nastavení
otáčejte hlavním ovladačem a potvrďte volbu/
nastavení stisknutím hlavního ovladače.
X Zvolte menu„Nastavení“ a potvrďte ho.
X Zvolte a potvrďte bod menu „Okamžité spuštění“.
Zobrazí se nastavený provozní režim.
X Zvolte a potvrďte funkci „Topení“.
Na displeji bliká doba provozu.
X Nastavte požadovanou dobu provozu
(hodiny) a potvrďte ji.
Na displeji bliká zobrazení minut.
X Nastavte požadovanou dobu provozu
(minuty) a potvrďte ji.
Zvolené nastavení pro tlačítko okamžitého
spuštění je uloženo.

Zapnutí/vypnutí okamžitého spuštění
X

Zapnutí: stiskněte tlačítko okamžitého spuštění.
Na displeji se zobrazí funkce„Topení“ nastavená doba zbývajícího chodu.
Kontrola LED v tlačítku okamžitého spuštění
svítí zeleně.
X Vypnutí: stiskněte znovu tlačítko okamžitého spuštění.
Provoz topení se vypne.
LED kontrolka svítí bíle.

Zapnutí/vypnutí provozu topení v menu
Pro volbu funkce nebo provedení nastavení
otáčejte hlavním ovladačem a potvrďte volbu/
nastavení stisknutím hlavního ovladače.
X Zapnutí: zvolte menu„Topení“ a potvrďte
ho.
Na displeji bliká doba provozu.
X Nastavte požadovanou dobu provozu
(hodiny) a potvrďte ji.
Na displeji bliká zobrazení minut.
X Nastavte požadovanou dobu provozu
(minuty) a potvrďte ji.
Spustí se provoz topení.
Na displeji se zobrazí funkce„Topení“ nastavená doba zbývajícího chodu.
Kontrola LED v tlačítku okamžitého spuštění
svítí zeleně.
X Vypnutí: stiskněte tlačítko okamžitého spuštění.
Provoz topení se vypne.
LED kontrolka svítí bíle.

i Pokud požadujete delší dobu zbývajícího

chodu, je třeba znovu nastavit delší dobu
provozu. Od minimální doby chodu 10 minut
již není možné provádět změny. Zvýšení je
možné pouze po předchozím vypnutí a
novém zapnutí.

Nastavení předvolby provozu topení/
časového spínače
Pomocí spínacích hodin můžete nastavit až tři
časy předvolby/časové spínače na den (maximálně sedm dní).
Pokud je aktivovaný čas předvolby, zapne se
automaticky přídavné topení v nastavený čas.

i Vždy je možné aktivovat pouze jeden čas
předvolby.

i Vozidla pro přepravu nebezpečného

nákladu s klasifikací ADR: předvolba provozu topení/časový spínač není u těchto
vozidel možný.

G NEBEZPEČÍ
Pokud jste předvolili čas spínání, nezávislé
topení se automaticky zapne.
RPokud není zajištěné dostatečné odvětrání, může dojít ke kumulaci jedovatých
výfukových plynů, zvláště oxidu uhelna-
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tého. K tomu může dojít zvláště v uzavřených prostorách. Hrozí ohrožení života!
RJestliže se v blízkosti vyskytují lehce vznětlivé nebo hořlavé materiály, hrozí nebezpečí požáru nebo exploze!
Pokud vozidlo odstavíte za popsaných nebo
podobných podmínek, vždy deaktivujte předvolený čas spínání.
Nastavení časů předvolby je možné pouze při
vypnutém provozu topení.
Pro volbu funkce nebo provedení nastavení
otáčejte hlavním ovladačem a potvrďte volbu/
nastavení stisknutím hlavního ovladače.
X Nastavení času předvolby: zvolte menu
„Časový spínač“ a potvrďte ho.
X Zvolte a potvrďte bod menu „Přidat časový
spínač“.
X Zvolte a potvrďte den v týdnu.
X Nastavte požadovanou „Doba zapnutí“
(hodiny) a potvrďte ji.
X Nastavte požadovanou „Doba zapnutí“
(minuty) a potvrďte ji.
X Nastavte požadovanou „Doba vypnutí“
(hodiny) a potvrďte ji.
X Nastavte požadovanou „Doba vypnutí“
(minuty) a potvrďte ji.
X Zvolte a potvrďte funkci „Topení“.
Nastavený časový spínač se uloží do paměti
a zobrazí se na displeji.
X Proveďte potvrzení pro aktivaci časového
spínače.
Na displeji se zobrazí „Aktivovat“.
X Znovu potvrďte.
V hlavním menu se zobrazí symbol „T“.
Kontrolka LED v tlačítku okamžitého spuštění bliká zeleně (časový spínač „Topení“ je
aktivní).

Aktivace, deaktivace, zpracování nebo
vymazání časového spínače
Pro volbu funkce nebo provedení nastavení
otáčejte hlavním ovladačem a potvrďte volbu/
nastavení stisknutím hlavního ovladače.
X Zvolte menu „Časový spínač“ a potvrďte ho.
Na displeji se zobrazí uložené časové spínače.
X Zvolte „požadovaný časový spínač a
potvrďte ho.
X Zvolte a potvrďte požadovanou možnost,
např. „zpracovat“.
i Při volbě možnosti „Smazat vše“ se na displeji zobrazí „OK“. Pro vymazání všech uložených časových spínačů znovu potvrďte.

Množství vzduchu, distribuce a teplota
Pokud je aktivní provoz okamžitého topení
nebo předvolba provozu topení, zapne se
ventilátor minimálně na stupeň množství vzduchu 1. Dále se nastaví předem nastavená
minimální teplota.
X Otočte regulátor teploty doprava, dokud
nebude nastavena maximální teplota
(Y Strana 69).
X Ovladač distribuce vzduchu a větrací výdechy nastavte podle potřeby (Y Strana 68).
X Za jízdy nastavte regulátor množství vzduchu podle potřeby (Y Strana 69).

Problémy s přídavným topením
Přídavné topení signalizuje v případě poruchy chybový kód na displeji.
Pokud se na displeji zobrazuje chybový kód, který zde není uvedený, informujte kvalifikovaný
servis.

Ovládání systémů klimatizace
Hlášení na displeji
T84
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Možné příčiny / následky a M řešení
Stav nabití akumulátorů je příliš nízký.
Nabijte akumulátor (Y Strana 213).

X

Pokud chyba nadále přetrvává:
Informujte kvalifikovaný odborný servis.

Teb

Chyba v čase
Při přerušení napájení na dobu delší než osm minut je nutno znovu
nastavit datum a čas.
X Nastavte datum/čas na spínacích hodinách.
Pokud chyba nadále přetrvává:
X Informujte kvalifikovaný odborný servis.

Z
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Sdružený přístroj
Důležité informace
Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Otáčkoměr
! Pokud překročíte maximální přípustný

počet otáček motoru, zazní varovný tón.
Neřaďte a nejezděte podle sluchu, ale podle
otáčkoměru.
Vyhýbejte se příliš vysokým otáčkám v červené nebezpečné zóně. Jinak by mohlo být
následkem poškození motoru.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Sdružený přístroj
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Pokud obsluhujete informační systémy a
komunikační přístroje integrované ve vozidle
během jízdy, nevěnujete se plně dopravní
situaci. Dále můžete ztratit kontrolu nad
vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Obsluhujte tyto přístroje pouze tehdy, když
to dopravní situace dovoluje. Pokud to
nemůžete zajistit, zastavte v souladu s
dopravními předpisy a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.
G VAROVÁNÍ

Jestliže došlo k výpadku sdruženého přístroje nebo se vyskytla porucha, nejste
informováni o funkčních omezeních systémů
souvisejících s bezpečností. Může být omezena provozní bezpečnost Vašeho vozidla.
Hrozí nebezpečí nehody!
Vozidlo neprodleně odstavte s ohledem na
dopravní situaci a informujte kvalifikovaný
servis.

Dbejte proto na to, aby bylo Vaše vozidlo vždy
technicky způsobilé k provozu. Následkem
technické nezpůsobilosti vozidla byste jinak
mohli způsobit nehodu. Není-li Vaše vozidlo
technicky způsobilé k provozu, neprodleně jej
odstavte s ohledem na dopravní situaci.
Při ovládání sdruženého přístroje dodržujte
zákonné předpisy země, ve které se právě
nacházíte.

Otáčkoměr (příklad sdruženého přístroje s velkým displejem)
: Ekonomický rozsah (zelená)
; Rozsah účinnosti motorové brzdy (žlutá)
= Nebezpečný rozsah nadměrných otáček

(červená)

Při rozsvícení kontrolky W na přístrojové
desce je počet otáček příliš vysoký, např. při
řazení na nižší převodový stupeň. Dodržujte
další pokyny v okně událostí jednotky palubního počítače.
X Snižte rychlost jízdy provozní brzdou.
nebo
X Zařaďte vyšší převodový stupeň.
Kontrolka W na sdruženém přístroji
zhasne.
Všeobecné pokyny pro otáčkoměr:
RPři jízdě sledujte otáčkoměr a udržujte
otáčky v ekonomickém rozsahu :.
Ve výjimečných situacích může být provoz
mimo ekonomický rozsah : účelný, např.
ve stoupání nebo při předjíždění.
RPokud jezdíte s vozidlem v ekonomickém
rozsahu :, dosáhnete nižší spotřeby paliva
a menšího opotřebení
RV režimu motorové brzdy využívejte žlutý
rozsah otáček ;. Nejvyššího výkonu motorové brzdy dosáhnete krátce před červeným
nebezpečným rozsahem =.

Sdružený přístroj
RPři

jízdě z kopce dbejte na to, aby se otáčky
motoru nezvýšily do červeného nebezpečného rozsahu =.
RVolnoběžné otáčky jsou řízeny automaticky
v závislosti na teplotě chladicí kapaliny.
RPokud vozidlo stojí, motor běží a je zařazená
poloha neutrálu, reaguje motor na přidání
plynu pouze se zpožděním.
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Při vyprázdnění nádrže AdBlue® během jízdy
bude událost uložena a signalizována kontrolkou ; při startování motoru jako chyba,
týkající se emisí (Y Strana 80). Navíc hrozí
omezení rychlosti na cca 20 km/h.

Palivoměr

i Sledujte informace k Vašemu hospodár-

Ukazatel AdBlue®
Palivoměr (příklad sdruženého přístroje s velkým
displejem)

Při poklesu hladiny paliva 9 až na cca 14 %
ručička dosáhne červeného rozsahu rezervy.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí příslušné okno událostí se symbolem 6.
V okně menu Dojezd v menu Údaje o trase ß
si můžete nechat zobrazit dojezd Vašeho vozidla s aktuálním obsahem nádrže
(Y Strana 86).
Zobrazení AdBlue® (příklad sdružený přístroj s
velkým displejem)

Redukční prostředek AdBlue® je zapotřebí ke
snížení emisních hodnot motoru.
Pokud budete provozovat vozidlo bez AdBlue®,
zanikne povolení k provozu. Právním důsledkem je, že nadále už nesmíte vozidlo provozovat na veřejných komunikacích.
V okně menu Dojezd v menu Údaje o trase ß
si můžete nechat zobrazit dojezd Vašeho vozidla s aktuálním obsahem nádrže
(Y Strana 86).
Při poklesu hladiny v nádrži AdBlue® na cca
10 % se na jednotce palubního počítače zobrazí
příslušné okno události se symbolem Ø.
Včas doplňte nádrž AdBlue® (Y Strana 190).
Pokud nebudete reagovat na žluté okno událostí a při dalším poklesu hladiny v nádrži
s AdBlue® na cca 2,5 %, hrozí snížení výkonu
motoru.

Hodiny a venkovní teplota

Čas a venkovní teplota (příklad sdruženého přístroje s velkým displejem)

Při poklesu teplot k bodu mrazu byste měli
věnovat zvláštní pozornost stavu vozovky.
Změna venkovní teploty se zobrazí se zpožděním.
Z

Jednotka palubního počítače a ukazatele

nému způsobu jízdy v okně menu Fleet‐
Board EcoSupport v menu Jízda
à(Y Strana 86). Jednotka palubního počítače Vás přitom může podpořit při optimalizaci Vašeho způsobu jízdy s ohledem na
úsporu paliva.

Sdružený přístroj
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Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
Na displeji se v rychloměru zobrazí čas : a
venkovní teplota ;. Podle země příjemce
se zobrazí čas : ve formátu 12 h/24 h a
venkovní teplota ; ve stupních Celsia (†)/
Fahrenheita (‡).
Čas a venkovní teplota se zobrazuje také v
okně menu Truck Info v Menu Údaje o trase
ß (Y Strana 85). Formát času a jednotky
teploty můžete změnit v okně menu Menu v
menu Nastavení ä (Y Strana 94).

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Počítadlo ujetých kilometrů

X

Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
Na displeji se v rychloměru zobrazí celková
ujetá vzdálenost : a denní ujetá vzdálenost ;. Podle země příjemce se zobrazí celková ujetá vzdálenost : a denní ujetá vzdálenost ; v kilometrech (km) nebo v mílích
(mi).
Celková ujetá vzdálenost a denní ujetá vzdálenost se zobrazuje také v okně menu Truck
Info v Menu Údaje o trase ß(Y Strana 85).
Měrné jednotky můžete změnit v okně Menu v
menu Nastavení ä (Y Strana 94). Denní
ujetou vzdálenost ; můžete vynulovat v okně
menu Truck Info menu Údaje o trase ß
(Y Strana 85).

Počítadlo ujetých kilometrů (příklad sdruženého
přístroje s velkým displejem)

Kontrolka diagnostiky motoru
Vozidla BlueTec®6
Problém

Možné příčiny / následky a M řešení

Kontrolka ; bliká.

Po přepnutí spínací skříňky do jízdní polohy signalizuje kontrolka
stav systému blikáním. Pokud neexistuje žádná porucha, kontrolka
po nastartování motoru zhasne (Y Strana 81).

Rozsvítí se kontrolka ;.

Systém dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec® má poruchu
nebo funkční poruchu, týkající se emisí. Funkční porucha nebo
porucha mohou poškodit systém dodatečné úpravy výfukových
plynů BlueTec®.
X Při zobrazení okna událostí na jednotce palubního počítače sledujte upozornění.
X Nechte dodatečnou úpravu výfukových plynů BlueTec® ihned
zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

Problém

Možné příčiny / následky a M řešení

Rozsvítí se kontrolka ;.
Na jednotce palubního
počítače se zobrazí
okno událostí a na displeji se rozsvítí kontrolka ·.

Byla rozpoznána porucha, týkající se emisí.
X Sledujte upozornění v okně událostí.
X Nechte dodatečnou úpravu výfukových plynů BlueTec® ihned
zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.
Pokud nebudete reagovat na upozornění v okně událostí, hrozí
podle zobrazeného hlášení snížení výkonu motoru
Rpo uplynutí cca 10 hodin, např. při nekvalitním, zředěném redukčním prostředku nebo chybném dávkování
Rpo uplynutí cca 36 hodin, např. při poruchách recirkulace výfukových plynů nebo bezpečnostního systému
Snížení výkonu motoru může proběhnout v určitých případech také
dříve.

Kontrolka ; svítí.
Výkon motoru je snížen.
Na jednotce palubního
počítače se současně
zobrazí okno událostí a
na displeji se rozsvítí
kontrolka ·.

Neodstranili jste rozpoznanou poruchu, týkající se emisí.
X Sledujte upozornění v okně událostí.
X Opatrně dojeďte do nejbližšího kvalifikovaného odborného
servisu a ihned nechte odstranit poruchu.
Pokud nebudete reagovat na upozornění v okně událostí, hrozí
podle zobrazeného hlášení omezení rychlosti
Rpo uplynutí cca 20 hodin po prvním výskytu poruchy, např. při
nekvalitním, zředěném redukčním prostředku nebo chybném dávkování
Rpo uplynutí cca 100 hodin po prvním výskytu poruchy, např. při
poruchách recirkulace výfukových plynů nebo bezpečnostního
systému
Omezení rychlosti může proběhnout v určitých případech také dříve.

Kontrolka ; svítí.
AdBlue® je spotřebováno nebo jste neodstranili rozpoznanou poruRychlost je omezena na chu, týkající se emisí.
cca 20 km/h. Na jedX Sledujte upozornění v hlášení o události.
notce palubního počíX Opatrně dojeďte k nejbližší čerpací stanici a načerpejte AdBlue®
tače ve stavové části
(Y Strana 190).
současně svítí kontrolka
nebo
·.
X Opatrně dojeďte do nejbližšího kvalifikovaného odborného
servisu a ihned nechte odstranit poruchu.
Pokud budete vozidlo nadále provozovat, zanikne povolení k provozu.

i Pokud doplníte nádrž AdBlue® nebo odstraníte poruchu, budete mít k dispozici opět plný

výkon motoru. Pokud systémová kontrola nezjistí žádnou další poruchu, kontrolka ; po
stavovém zobrazení systému zhasne. Systémová kontrola může trvat po dobu několika jízd.

Stavové zobrazení dodatečné úpravy
výfukových plynů BlueTec®
U vozidel se systémem BlueTec®6 je signalizován stav dodatečné úpravy výfukových plynů

BlueTec® pro rychlou lokální kontrolu ze strany
úřadů.
Signalizace probíhá pomocí kontrolky ; ve
třech po sobě následujících fázích. Signalizace
začne po otočení klíčku ve spínací skříňce do
Z
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Jednotka palubního počítače
jízdní polohy a ukončí se při nastartování
motoru.
V 1. fázi probíhá kontrola ukazatelů sdruženého přístroje. Kontrolka se rozsvítí na cca
pět sekund a následně zhasne na cca
deset sekund. Ve 2. fázi probíhá signalizace
stavu systémové kontroly. Kontrolka se buď
znovu rozsvítí na pět sekund nebo se rozbliká
po dobu cca pěti sekund. Následně na cca
pět sekund zhasne.
Ve 3. fázi kontrolka signalizuje rozpoznané
poruchy, týkající se emisí.
Pokud nebyla rozpoznána žádná porucha, týkající se emisí, kontrolka se krátce rozsvítí a
následně zhasne na cca pět sekund. Tento rytmus blikání se opakuje až do nastartování
motoru.
Při rozpoznání poruchy, týkající se emisí kontrolka třikrát blikne a následně zhasne na cca
pět sekund. Tento rytmus blikání se opakuje
až do nastartování motoru. Po nastartování
motoru svítí kontrolka ještě cca 15 sekund.
Kontrolka svítí a zůstane rozsvícená také po
nastartování motoru, pokud
Rbyla rozpoznána závažná porucha, týkající
se emisí
Rstále trvá porucha, týkající se emisí, a to po
delší dobu než 200 hodin od rozpoznání

Jednotka palubního počítače
Ovládání jednotky palubního počítače
G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání
ve stojícím vozidle.
Při ovládání jednotky palubního počítače
dodržujte zákonné předpisy země, v níž se
právě nacházíte.

Na displeji jednotky palubního počítače se
zobrazují hlášení a varování některých
systémů. Z toho důvodu vždy dbejte na technickou způsobilost Vašeho vozidla. Jinak
můžete při technické nezpůsobilosti vozidla
způsobit nehodu. Při technické nezpůsobilosti
Vašeho vozidla jej ihned odstavte s ohledem
na bezpečnost silničního provozu.

: Displej jednotky palubního počítače
; Tlačítka
u Následující hlavní menu/volba následují-

cího záznamu v zadávacím okně, zvýšení
nebo vynulování hodnoty
t Předchozí hlavní menu/volba předchozího záznamu v zadávacím okně nebo
snížení hodnoty
r Následující okno menu/posun o řádek
menu dolů v zadávacím okně
s Předchozí okno menu/posun o řádek
menu nahoru v zadávacím okně
9 Otevření a zavření zadávacího okna/
potvrzení okna událostí
4
Uložení/zobrazení oblíbeného okna
menu
Pomocí levé skupiny tlačítek na multifunkčním
volantu se pohybujete v menu na jednotce
palubního počítače.
Jednotka palubního počítače Vás informuje za
jízdy např. o
Rspotřebě paliva
Rdobě jízdy
Rprovozních stavech
Rtermínech servisních prohlídek
Rporuchách
Rpříčinách poruch
Ropatřeních

Jednotka palubního počítače
Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
rádia.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
uvítací zobrazení (hvězda Mercedes). Po
krátké době se na displeji zobrazí také
datum a čas.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
poslední aktivní okno menu, např. okno
menu Truck Info v menu Údaje o trase ß.
Při rozpoznání poruchy se na jednotce
palubního počítače zobrazí nejprve výsledek
v okně událostí. Navíc se může rozsvítit
také kontrolka na sdruženém přístroji nebo
ve stavové části jednotky palubního počítače. U několika událostí se na jednotce
palubního počítače zobrazí okna událostí
postupně podle závažnosti. Pokud jsou v
okně událostí k dispozici další informace o
poruše, zobrazí se v okně událostí symbol
Û. Informace lze zobrazit pomocí tlačítka
u.
X Potvrďte okno událostí tlačítkem 9.
X Listování hlavními menu: stiskněte tlačítko u nebo t.
X Zobrazení dalších oken menu v hlavním
menu: stiskněte tlačítko r nebo s.
X Otevření a zavření zadávacího okna: při
zobrazení symbolu 9 v okně menu stiskněte tlačítko 9.
X Volba řádku menu v zadávacím okně:
stiskněte tlačítko r nebo s.
X Změna hodnoty v zadávacím okně nebo
volba záznamu: stiskněte tlačítko u
nebo t.
i Pokud některé okno menu vyvoláváte pravidelně, např. kvůli kontrole hladiny motorového oleje, uložte jej pod tlačítko 4.
X

Uložení oblíbeného okna menu: vyvolejte
oblíbené okno menu a stiskněte na dobu
cca 2 sekundy tlačítko 4.
X Zobrazení oblíbeného okna menu: stiskněte krátce tlačítko 4.

Oblasti displeje

Oblasti displeje (příklad okna menu Truck Info)

Záložka a hlavní řádek: v záložce : máte
zobrazena hlavní menu. Aktivní hlavní menu je
zobrazeno bíle. V záložce ? máte zobrazen
počet oken menu (podmenu) a pozici, na níž se
nacházíte. V hlavním řádku A vidíte název
aktivního okna menu.
Zobrazovací pole: v zobrazovacím poli ;
Vám jednotka palubního počítače zobrazuje
okno menu nebo událostí. Okno událostí se
zobrazuje automaticky a obsahuje sdělení,
např. Vedlejší pohon aktivní, nebo informaci o poruše, např. Stav nabití akumulá‐
toru nízký . Kromě okna událostí se navíc
může rozsvítit kontrolka ve stavové části =
jednotky palubního počítače nebo na sdruženém přístroji. Pokud můžete okno událostí
potvrdit tlačítkem 9, okno událostí se skryje.
Kontrolka, která se rozsvítí ve stavové části =
jednotky palubního počítače nebo na sdruženém přístroji, po potvrzení okna událostí
nezhasne.
Stavová část: ve stavové části = se při zvoleném jízdním systému zobrazuje
Rsymbol tempomatu é a nastavená rychlost, např. 85 km/h (Y Strana 156)
Rsymbol asistenta udržování odstupu É a
nastavená rychlost, např. 85 km/h
(Y Strana 158)
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Rsymbol

omezovače rychlosti È a nastavené rychlostní omezení, např. 50 km/h
(Y Strana 155)
Roznačení jízdního pruhu asistenta jízdy v
pruzích (Y Strana 168)
Stav jízdního systému, např. zapnutí nebo
vypnutí, je znázorněn barevně.
Pokud je automatická převodovka v poloze
neutrálu, ve stavové části = je zobrazen symbol Ü (Y Strana 149).
Stavová část = navíc obsahuje panel kontrolek. Při poruše, varování nebo provozní informaci se automaticky rozsvítí kontrolka ve stavové části = jednotky palubního počítače.
Podle priority poruchy, varování nebo provozní
informace se kontrolka rozsvítí různými barvami. Kromě okna událostí se navíc může rozsvítit kontrolka.

Údaje o trase
ß

(Y Strana 85)

Od resetu ‒
Celkem

Zobrazení/vynulování
údajů o trase od resetu 1

Od resetu ‒
Jízda

Zobrazení/vynulování
údajů o jízdě od resetu 2

Režim jízdy à

(Y Strana 86)

Rychlost

Zobrazení jízdní rychlosti

Navigace

Zobrazení navádění k cíli

Asistenční
systémy

Přehled menu
Počet a pořadí menu závisí na výbavě a typu
Vašeho vozidla.
U vozidel s motorem na zemní plyn sledujte
následující odchylky:
RU motorů na zemní plyn není množství paliva
udáváno podle objemu v l, ale podle skutečné hmotnosti v kg.
To se proto týká také údajů o dojezdech v
menu Údaje o trase ß a možnostech nastavení v menu Nastavení ä.
RU motorů na zemní plyn odpadají údaje o
AdBlue® a filtru pevných částic.
RV okně menu Provozní látky v menu Nastavení ä je uvedena a pevně přednastavena
kvalita paliva také pro motory na zemní plyn.
Údaje o trase
ß
Truck Info

Tachograf

Zobrazení časů řízení a
přestávek

Od startu ‒
Celkem

Zobrazení/vynulování
údajů o trase od startu

Dojezd

Zobrazení dojezdu se
zásobou paliva a AdBlue®

odstupu od
vpředu jedoucího vozidla (asistent udržování
odstupu)
RZobrazení označení
jízdního pruhu (asistent
jízdy v pruzích)

Náhr. jízdní
režim

Volba polohy řazení při
problémech s řazením
převodových stupňů

Video

Zobrazení/nastavení
obrazu zpětné kamery

Audio a komunikace á
Budík

(Y Strana 89)
RZobrazení

času buzení
budíku
RUkončení akustického
signálu buzení

RNastavení

Telefon

(Y Strana 85)
Zobrazení/vynulování
času, venkovní teploty,
denní a celkové ujeté
vzdálenosti

RZobrazení

Audio

Zobrazení telefonního
seznamu a seznamu
hovorů/vytáčení čísel
RRegulace
RZobrazení

signálu

RZměna

hlasitosti
zdroje audio-

zdroje audiosignálu, skladby, stanice
nebo frekvence
ROvládání prohlížeče
MP3

Jednotka palubního počítače

Nápravy

(Y Strana 91)
RZobrazení

náprav

Nastavení ä
Menu

zatížení

RNastavení

zobrazení
zatížení náprav

Regulace svě‐
tlé výšky

Osvětlení

RZvednutí/spuštění

rámu podvozku
jízdní výšky
RUložení/vyvolání výšky
podvozku
RNastavení

Přívěs

Údržba

Kontrolní informace ã
Zásobní tlak

Zobrazení údajů přívěsu
RInformace k brzdění
RZatížení náprav
RTlak vzduchu v pneumatikách
RZásobní tlak

Systémy

Nastavení jednotkového
systému (zobrazení např.
† nebo ‡)
RNastavení

osvětlení přístrojů a světlejšího/
tmavšího displeje audio
RNastavení/vypnutí
doby dosvitu vnějšího
osvětlení
Nastavení zobrazení
jazyka
Zobrazení/nastavení hodnot použitých provozních
látek
RZapnutí/vypnutí

jízdních funkcí automatizované manuální převodovky
Vyhoupání/režim plazivé rychlosti nebo
režim EcoRoll

(Y Strana 93)
Zobrazení zásobního
tlaku v brzdovém okruhu
\a^
Zobrazení teploty chladicí
kapaliny

Motor

Zobrazení hladiny motorového oleje a provozních
hodin motoru

Diagnostika

Provozní
látky

Zobrazení/vynulování
míst údržby a termínu
servisní prohlídky

Chladicí
kapalina

Události

Jazyk

(Y Strana 94)

Menu Údaje o jízdě
Okno menu Truck Info

Zobrazení událostí
Zobrazení údajů diagnostiky
Okno menu Truck Info
: Celková ujetá vzdálenost
; Denní ujetá vzdálenost
= Hodiny
? Venkovní teplota
X

Zobrazení celkové, denní ujeté vzdálenosti, hodin a venkovní teploty: tlačítkem
u nebo t nalistujte Údaje o trase ß.
Z
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X

Vynulování denní ujeté vzdálenosti: stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí Vynulovat
denní kilometry? Ne/Ano.
X Tlačítkem r zvolte Ano a potvrďte tlačítkemu nebo 9.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Okno menu Tachograf
Okno menu Tachograf je k dispozici u vozidel
s digitálním tachografem.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte Jízda
ß.
X Zobrazení časů řízení a přestávek: tlačítkem r nebo s nalistujte okno menu
Tachograf.
V okně menu se zobrazí
Rjméno řidiče
Rdoba řízení
Rdoba přestávek

Okno menu Od startu - Celkem / Od
resetu - Celkem / Od resetu - Jízda
Údaje o jízdě Od startu - Celkem obsahují
údaje od začátku jízdy. Pokud je vozidlo odstaveno déle než 4 hodiny, hodnoty se automaticky vynulují.
Údaje o jízdě Od resetu - Celkem nebo Od
resetu - Jízda obsahují hodnoty od posledního vynulování okna menu.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte Jízda
ß.
X Zobrazení údajů o jízdě: tlačítkem r
nebo s nalistujte okno menu Od
startu - Celkem, Od resetu - Celkem
nebo Od resetu - Jízda.
V okně menu se zobrazí
Rujetá vzdálenost
Rdoba jízdy
Rprůměrná rychlost jízdy
Rprůměrná spotřeba paliva
X Vynulování údajů o jízdě: stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí např. Vynulo‐
vat hodnoty pro: Od startu - Celkem
Ne/Ano.
X Tlačítkem r zvolte Ano a potvrďte tlačítkemu nebo 9.

Okno menu Dojezd
Jednotka palubního počítače provádí na
základě aktuální zásoby paliva a AdBlue® výpočet přibližných dojezdů. Dojezdy závisí především na Vašem způsobu jízdy.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte Jízda
ß.
X Zobrazení dojezdů: tlačítkem r nebo
s nalistujte okno menu Dojezd.
V okně menu se zobrazí přibližné dojezdy
podle zásoby paliva 6 a AdBlue® Ø. V
okně menu se navíc zobrazí pod dojezdy
aktuální průměrná spotřeba paliva ve formě
stupnice. U stojícího vozidla se stupnice přepne a zobrazí Vám spotřebu paliva u stojícího vozidla (l/h). Značka nad sloupcem
odpovídá průměrné spotřebě Od startu Celkem.
V okně menu se zobrazí dojezdy až 50 km.
Při nižších hodnotách se na jednotce palubního počítače zobrazí <50 km.

Menu Jízda
Okno menu Rychlost
X

Zobrazení rychlosti jízdy: nalistujte tlačítkem u nebo t Jízda à.

Okno menu FleetBoard EcoSupport
Jednotka palubního počítače eviduje Váš způsob jízdy v 8 kategoriích, vyhodnotí jej a
zobrazí v okně menu FleetBoard EcoSup‐
port. Jednotka palubního počítače Vás přitom
může podpořit při optimalizaci Vašeho způsobu jízdy a navrhne jízdu s úsporou paliva.
Sledujte také tipy pro jízdu v části „Hospodárná a ekologická jízda“ (Y Strana 183),
které mohou pozitivně ovlivnit hodnocení
Vašeho způsobu jízdy.
Okno menu FleetBoard EcoSupport rozpozná řidiče na základě karty tachografu a uloží
hodnocení dvou řidičů. Pokud do tachografu
vloží svou kartu řidiče třetí řidič, budou nejstarší hodnocení automaticky vymazána.
Hodnocení lze kdykoli vynulovat. Všechna hodnocení budou následně automaticky vymazána.

X

Nalistujte tlačítkem u nebo t Jízda
à.
X Nalistujte tlačítkem r nebo s okno
menu FleetBoard EcoSupport.
X Zobrazení hodnocení: stiskněte tlačítko
9.
V okně menu se zobrazí následující kategorie:
RRovnoměrně Jednotka palubního počítače
vyhodnotí rovnoměrnost Vašich rychlostí
jízdy v rámci delšího časového období.
RDojíždějte/brzděte Jednotka palubního
počítače hodnotí fáze brzdění, které nevedou k zastavení vozidla. Přitom je hodnoceno, zda vozidlo zpomalujete dojížděním,
nebo použitím brzd (motorová brzda/
retardér a provozní brzda). Pořadí hospodárnosti jednotlivých způsobů vedoucích
ke snížení pohybové energie je následující
- zpomalení dojížděním
- zpomalení motorovou brzdou/retardérem
- zpomalení provozní brzdou
Pokud často snižujete rychlost vozidla
dojížděním, dochází k pozitivnímu vyhodnocení.
RZastavte Jednotka palubního počítače
hodnotí fáze brzdění, které vedou k zastavení vozidla. Pokud jedete předvídavě a
zamezíte tím zastavení vozidla, obdržíte
pozitivní hodnocení.
RRychlost Jednotka palubního počítače
hodnotí překročení povolené jízdní
rychlosti. Pokud jedete více než cca
85 km/h, dochází k negativnímu hodnocení.
RPoužití odlehč. brzdy Jednotka
palubního počítače hodnotí použití odlehčovací brzdy a předvídavou, postupnou
aktivaci brzdných stupňů.
RZařaďte Jednotka palubního počítače
hodnotí, zda dodržujete doporučení k
řazení na palubním počítači, a vyhodnotí
zvolený jízdní program. Pokud byl zvolen
např. program řazení s úsporou paliva A
economy, dochází k pozitivnímu hodnocení.
RPoužití ped. akc. Jednotka palubního
počítače hodnotí Vaši práci s pedálem
akcelerace včetně použití funkce kickdown. Klidné a rovnoměrné používání

pedálu akcelerace je hodnoceno pozitivně.
RTruck Check Jednotka palubního počítače hodnotí
- dobu běhu motoru u stojícího vozidla
Pokud necháte motor cca 1 minutu
běžet u stojícího vozidla z neznámého
důvodu, dojde k negativnímu hodnocení. Pokud vypnete motor např.
během čekání, způsobeného dopravní
situací, dojde k pozitivnímu hodnocení.
- tlak vzduchu v pneumatikách (vozidla s
kontrolou tlaku vzduchu v pneumatikách)
Při jízdě s příliš nízkým tlakem vzduchu
v pneumatikách dojde k negativnímu
hodnocení.
- regeneraci filtru pevných částic
Pokud není provedena plánovaná regenerace pevných částic, dojde k negativnímu hodnocení.
- údržbu vzduchového filtru
Pokud překročíte stanovený termín
údržby vzduchového filtru, dojde k
negativnímu hodnocení.
X Kategorii zvolte tlačítkem r nebo s.
V okně menu se v příslušné kategorii zobrazí
Rprůměrné hodnocení, např. Ø 25%
Raktuální hodnocení ve formě stupnice
Rinformace k aktuálnímu hodnocení, např.
Správná rovnoměrná jízda
X Vynulování hodnocení: stiskněte tlačítko
u.
V zadávacím okně se zobrazí Vymazat hod‐
nocení? Ano/Ne.
X Tlačítkem r s zvolte Ano a potvrďte
tlačítkem u nebo 9.

Okno menu Navigace
Okno menu Navigace je k dispozici u vozidel s
navigačním systémem Truck.
Informace o ovládání navigačního systému
Truck najdete v kapitole „Navigace“
(Y Strana 127).
X Nalistujte tlačítkem u nebo t Jízda
à.
X Zobrazení navádění k cíli: nalistujte tlačítkem r nebo s okno menu Navigace.
V okně menu se zobrazí
Z
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Rcíl

Volba polohy řazení

Rsměr

X

cesty, název ulice
jízdy
Rvzdálenost k další změně směru
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Okno menu Asistenční systémy
Okno menu Asistenční systémy je k dispozici u vozidel s asistentem udržování odstupu
a/nebo s asistentem jízdy v pruzích. Na palubním počítači jsou barevně zobrazena varování
a stav jízdních systémů. Přečtěte si nejprve
pokyny k obsluze asistenta udržování odstupu
(Y Strana 158) a asistenta jízdy v pruzích
(Y Strana 168)
X Zapněte asistenta udržování odstupu a/
nebo asistenta jízdy v pruzích.
X Nalistujte tlačítkem u nebo t Jízda
à.
X Zobrazení odstupu, rychlosti a značení
jízdních pruhů: nalistujte tlačítkem r
nebo s okno menu Asistenční
systémy.
V okně menu se zobrazí
Rrychlost jízdy rozpoznaného vozidla a
odstup od rozpoznaného vozidla (asistent
udržování odstupu)
Roznačení jízdních pruhů (asistent jízdy v
pruzích)

Okno menu Nouzový jízdní režim
Všeobecné pokyny
Při poruše automatizovaného řazení převodových stupňů můžete za určitých okolností
pokračovat v jízdě v nouzovém jízdním režimu.
V nouzovém jízdním režimu nelze za jízdy řadit
převodové stupně.
Vozidlo může při jízdě v nouzovém jízdním
režimu reagovat neobvykle, proto vyžaduje velkou pozornost řidiče.
Nouzový jízdní režim je zapnutý tak dlouho,
dokud je spínací skříňka v jízdní poloze. Pokud
klíček ze spínací skříňky vytáhnete, nouzový
jízdní režim se vypne. V nouzovém jízdním
režimu může u studené převodovky dojít k
tomu, že se na displeji nezobrazí zařazený převodový stupeň. Opakujte volbu převodového
stupně. Pokud se po několika volbách převodového stupně na jednotce palubního počítače
nezobrazí zvolený převodový stupeň, vypněte
motor. Znovu nastartujte motor a zvolte převodový stupeň.

Zabrzděte parkovací brzdu.
Nastartujte motor.
X Nalistujte tlačítkem u nebo t Jízda
à.
X Nalistujte tlačítkem r nebo s okno
menu Náhr. jízdní režim.
V okně menu se zobrazí Aktivace pomocí
"Ok".
X Stiskněte tlačítko 9.
V okně menu se zobrazí Zabrzděte parko‐
vací brzdu.
X Stiskněte tlačítko u.
V zadávacím okně se zobrazí
RR pro zpátečku
RN pro neutrál
RD1 pro pomalý převodový stupeň,
2. převodový stupeň
RD2 pro rychlý převodový stupeň,
6. převodový stupeň
Rï pro režim odtažení
X Zvolte tlačítkem r nebo s požadovaný převodový stupeň, neutrál nebo režim
odtažení a potvrďte tlačítkem u.
Na palubním počítači se zobrazí ve stavové
části zvolený směr jízdy.
X Pokud se zobrazí v okně menu Připrave‐
nost k rozjezdu na 10 sekund, sešlápněte pedál akcelerace.
Pokud jedete v nouzovém jízdním režimu, v
okně událostí se zobrazí Zařadit neutrál?.
Během jízdy můžete zařadit pouze polohu neutrálu.
Informace k tématu odtažení najdete v části
„Manévrování, roztažení a odtažení“
(Y Strana 232).
X

Okno menu Video
Okno menu Video je k dispozici u vozidel se
vstupem pro video bez rádiového/navigačního
systému Bluetooth® Komfort.
X Nalistujte tlačítkem u nebo t Jízda
à.
X Zobrazení obrazu kamery: nalistujte tlačítkem r nebo s okno menu Video.
Na displeji sdruženého přístroje se zobrazí
obraz kamery.

Jednotka palubního počítače
Nastavení jasu/kontrastu: stiskněte tlačítko 9.
V okně zadání se zobrazí nastavený jas prostřednictvím stupnice.
X Zvolte tlačítkem r nebo s zobrazení
jasu/kontrastu ve formě stupnice.
X Nastavte tlačítkem u nebo t jas/
kontrast obrazu kamery.

i Informace o obrazech z kamery kamero-

vého systému mrtvého úhlu najdete v části
„Kamerový systém mrtvého úhlu“
(Y Strana 170).

Menu Audio a komunikace
Okno menu Budík
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno audiozařízením Mercedes-Benz, můžete v režimu buzení
nastavit rádio jako budík. Pokud je režim
buzení nastaven na Rádio a v nastaveném
čase buzení je audiozařízení zapnuto, neprobíhá žádná další signalizace.
X Zobrazení času buzení: nalistujte tlačítkem
u nebo t menu Audio a komunikace
á.
V okně menu se zobrazí
Rden v týdnu a datum
Rčas buzení budíku æ
Rčas buzení budíku ç
X Nastavení budíku: stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí
Rbudík Budík 1 / Budík 2
Rrežim buzení Audio / Bzučák / Vyp
Rhodina buzení, např. 09 h
Rminuta buzení, např. 23 min
X Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný řádek menu.
X Tlačítkem u nebo t změňte hodnotu.
i Pokud podržíte stisknuté tlačítko u
nebo t, proběhne rychlé posunutí
hodin/minut.
X Ukončení akustického signálu buzení:
stiskněte tlačítko 9.
i Akustický signál buzení se po dvou minutách automaticky vypne.

Okno menu Telefon
Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Mobilní komunikační zařízení odvádějí řidiče
od sledování provozu. Může tak ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Jako řidič obsluhujte mobilní komunikační
zařízení pouze, pokud vozidlo stojí.
Jako spolucestující používejte mobilní komunikační zařízení pouze v části vozidla k tomu
určené, například na zadních sedadlech.
Funkce
Okno menu Telefon je k dispozici u vozidel s
s CD Bluetooth®
Rrádiem s CD Bluetooth® Komfort
Rrádiovým/navigačním systémem Bluetooth®, Komfort
V okně menu Telefon můžete
Rzobrazit telefonní seznam, zvolit záznam a
vytočit číslo
Rzobrazit seznamy hovorů, zvolit záznam a
vytočit číslo
Raktualizovat telefonní seznam
Rrádiem

i Další informace o vhodných mobilních telefonech a o připojení mobilních telefonů prostřednictvím Bluetooth® obdržíte v servisním středisku Mercedes-Benz.

i Informace o ovládání Vašeho audiozařízení
najdete v kapitole „Audiosystémy“
(Y Strana 118).

X

Mobilní telefon s funkcí Bluetooth®: připojte
mobilní telefon u audiozařízení.
X Nalistujte tlačítkem u nebo t menu
Audio a komunikace á.
X Nalistujte tlačítkem r nebo s okno
menu Telefon.
V okně menu se zobrazí název provozovatele
a název připojeného mobilního telefonu s
funkcí Bluetooth®.
i Pokud krátce stisknete tlačítko ;,
můžete přímo vyvolat okno menu Telefon.
X Zobrazení telefonního seznamu/
seznamu hovorů: stiskněte tlačítko 9.
V okně zadání se zobrazí
Z
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RTelefonní

seznam
hovory
RPříchozí hovory
ROdchozí hovory
RNačíst tel. seznam
X Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný řádek menu.
X Pomocí tlačítka u se zobrazí záznamy.
X Tlačítkem r nebo s zvolte číslo nebo
jméno.
i Delším stisknutím tlačítka r nebo
s můžete rychle listovat telefonním
seznamem nebo seznamem hovorů.
RZmeškané

Jednotka palubního počítače a ukazatele

i Pro vytočení čísla z telefonního seznamu

nebo ze seznamu hovorů stiskněte tlačítko ;. V okně menu se nejdříve zobrazí
podrobnosti volání. Opětovným stisknutím
tlačítka ; se vytočí volané číslo.

Tlačítka na multifunkčním volantu
; Volání, přijetí hovoru/zobrazení okna

menu Telefon

= Ukončení, odmítnutí hovoru
W Zvýšení hlasitosti
X Snížení hlasitosti
X

Přijetí hovoru: stiskněte tlačítko ;.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
číslo volajícího nebo Neznámé číslo.
X Změna hlasitosti hovoru: během hovoru
lze zvýšit nebo snížit hlasitost pomocí tlačítka W nebo X.
X Odmítnutí nebo ukončení hovoru: stiskněte tlačítko =.

Okno menu Audio
Zdroj audiosignálu, skladba/stanice/
frekvence, prohlížeč MP3
Okno menu Audio je k dispozici u vozidel
s audiozařízením Mercedes-Benz.
X Zapněte rádio s CD (Y Strana 123) nebo
rádiový/navigační systém (Y Strana 120).
X Nalistujte tlačítkem u nebo t menu
Audio a komunikace á.
X Zobrazení zdroje audiosignálu a skladby/
stanice: nalistujte tlačítkem r nebo
s okno menu Audio.
X Změna zdroje audiosignálu nebo
skladby/stanice/frekvence: stiskněte tlačítko 9.
V okně zadání se v závislosti na aktivním
zdroji audiosignálu zobrazí
Rnázev zdroje audiosignálu
Rstanice nebo frekvence v režimu rádia
Rskladba v režimu CD, USB a Bluetooth®
Rzdroj AUX v režimu audio AUX
Rfrekvenční pásmo v režimu rádia
Rprohlížeč MP3 v režimu CD nebo USB
X Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný řádek menu.
X Tlačítkem u nebo t změňte zdroj
audiosignálu, skladbu nebo stanici.
U souborů MP3 na audio CD nebo USB můžete
listovat v adresářích a přehrávat soubory MP3.
Ovládání prohlížeče MP3
X

Otevřete okno menu Audio.
Stiskněte tlačítko 9.
X Pomocí tlačítka r nebo s zvolte
řádek prohlížeče MP3.
X Otevření prohlížeče MP3: stiskněte tlačítko u nebo t.
X Změna souborů/adresářů MP3: stiskněte
tlačítko r nebo s.
X Volba souboru MP3 nebo otevření adresáře: stiskněte tlačítko u.
X Zavření aktuálního adresáře: krátce stiskněte tlačítko t.
X Zavření prohlížeče MP3: dlouze stiskněte
tlačítko t.
X
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Tlačítka na multifunkčním volantu

V režimu audio můžete kdykoli nastavit hlasitost.
X Zvýšení/snížení hlasitosti: stiskněte tlačítko W nebo X.

X

Vypněte pomoc při rozjezdu (Y Strana 178).
Nastavte jízdní výšku (Y Strana 176).
X Postavte vozidlo na váhu pro zatížení jednotlivých náprav.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte menu
Provoz a údržba â.
V okně menu se zobrazí jednotlivá zatížení
náprav a celkové zatížení náprav.
X Stiskněte tlačítko 9.
V okně zadání se zobrazí jednotlivá zatížení
náprav.
X Tlačítkem r nebo s zvolte požadovanou nápravu.
X Tlačítkem u nebo t proveďte úpravu
podle hodnoty zobrazené na váze pro zatížení jednotlivých náprav.

X

Okno menu Regulace světlé výšky
Důležité bezpečnostní pokyny

Menu Provoz a údržba
Okno menu Nápravy
Zobrazení zatížení náprav
Zobrazení zatížení náprav není kalibrovaný ani
kalibrovatelný systém. Hodnoty představují
pouze orientační směrnou hodnotu. Nelze je
použít pro oficiální nebo úřední účely. Kvůli
zamezení nepřesnostem měření zatěžujte vozidlo rovnoměrně.
Při nastavení rámu podvozku na světlou výšku
odvodí měřicí zařízení zatížení náprav zatížení
náprav z tlaku v měchách vzduchového odpružení.
X Odstavte vozidlo na vodorovné ploše.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Nastavte světlou výšku (Y Strana 176).
X Tlačítkem u nebo t nalistujte menu
Provoz a údržba â.
V okně menu se zobrazí příslušné nápravy
vozidla a jejich zatížení.

Nastavení zobrazení zatížení náprav
Pokud vykazuje zobrazení zatížení náprav výrazné rozdíly od výsledků vážení kalibrovanými
vahami, můžete zobrazení zatížení náprav
nastavit.
X Odstavte vozidlo na vodorovné ploše.
X Zabrzděte parkovací brzdu.

G VAROVÁNÍ!

Při jízdě se zvýšeným nebo sníženým rámem
vozidla mohou být výrazně horší brzdné a
jízdní vlastnosti vozidla. Navíc můžete při
zvýšeném rámu vozidla překročit nejvyšší
povolenou výšku vozidla. Hrozí nebezpečí
nehody!
Nastavte před rozjetím světlou výšku.
Při nakládání/skládání výměnných nástaveb
zvedněte/spusťte rám podvozku.
Pokud pokračujete v jízdě po změně výšky
podvozku, spusťte/zvedněte rám podvozku na
jízdní výšku.
Pokud se rozsvítí žlutá kontrolka ¸ na sdruženém přístroji, je rám podvozku mimo jízdní
výšku nebo má regulace světlé výšky poruchu.
Sledujte doplňkové informace v okně událostí.

Nastavení regulace světlé výšky
Okno menu Regulace výšky je k dispozici
u vozidel se vzduchovým odpružením. Regulaci
světlé výšky vozidla můžete ovládat u stojícího
vozidla nebo při jízdě až do rychlosti cca
30 km/h.
Ovládejte funkce regulace světlé výšky v závislosti na výbavě Vašeho vozidla pomocí
Rovládací jednotky u sedadla řidiče
(Y Strana 174)
Rjednotky palubního počítače
Z
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Nastavení hlasitosti
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X

Tlačítkem u nebo t nalistujte menu
Provoz a údržba â.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Regulace výšky.
X Stiskněte tlačítko 9.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
zadávací okno.

X

Po dobu cca dvou sekund podržte stisknuté
tlačítko r.
Aktuální výška rámu podvozku je uložena na
příslušné předvolbě M1 nebo M2.
X Vyvolání výšky rámu podvozku: tlačítkem
u nebo t zvolte předvolbu M1 nebo
M2 pro výšku podvozku A.
X Tlačítkem s vyvolejte zvolenou předvolbu.
Rám podvozku se automaticky zvedne/
spustí na uloženou výšku.
Další informace k tématu regulace světlé výšky
najdete v kapitole „Jízda“ (Y Strana 174).
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Okno menu Přívěs

Zadávací okno regulace světlé výšky (příklad vozidla se 2 nápravami)
: Předvolba zvednutí/spuštění přední

nápravy

; Předvolba zvednutí/spuštění celého vozi-

dla

= Předvolba nastavení jízdní výšky
? Předvolba zvednutí/spuštění zadní nápravy
A Předvolba M1 nebo M2 pro výšku pod-

vozku

X

Zvednutí/spuštění rámu podvozku: tlačítkem u nebo t zvolte přední
nápravu :, celé vozidlo ; nebo zadní
nápravu ?.
X Tlačítkem r spusťte nebo tlačítkem
s zvedněte rám podvozku. Na sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka ¸.
X Přerušení/ukončení procesu zvedání/
spouštění: uvolněte tlačítko 9.
X Nastavení jízdní výšky: tlačítkemu
nebo t zvolte předvolbu jízdní výšky =.
X Krátce stiskněte tlačítko r nebo s.
Rám podvozku se automaticky zvedne nebo
spustí na jízdní výšku.
Při rámu podvozku v jízdní výšce zhasne
kontrolka ¸ na sdruženém přístroji.
X Uložení výšky rámu podvozku: zvedněte
nebo spusťte rám podvozku na požadovanou
výšku.
X Tlačítkem u nebo t zvolte předvolbu
M1 nebo M2 pro výšku podvozku A.

Okno menu Přívěs je k dispozici při připojeném přívěsu. Možná zobrazení závisí na vybavení Vašeho přívěsu. Dodržujte pokyny
výrobce k vybavení a jeho obsluze v návodu
k obsluze přívěsu.
Pokud chcete zobrazit zatížení náprav v okně
menu Přívěs, uveďte napřed vozidlo do vodorovné polohy a zabrzděte ruční brzdu.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte menu
Provoz a údržba â.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Přívěs.
X Stiskněte tlačítko 9.
Na displeji se zobrazí první zadávací okno,
např. Info brzd.
X Tlačítkem u nebo t zobrazte další
zadávací okno.
V závislosti na vybavení lze zobrazit následující informace/zadávací okna:
RInfo brzd zobrazí teplotu a opotřebení
brzdy na přívěsu/návěsu.
RZatížení náprav zobrazí celkové zatížení náprav přívěsu.
RPneumatiky zobrazí tlak vzduchu v pneumatikách přívěsu.
RZásobní tlak zobrazí zásobní tlak v tlakových zásobnících přívěsu.

Okno menu Údržba
! Pokud potvrdíte údržbové práce, aniž byste
je v termínu provedli, můžete poškodit vozidlo a agregáty. Může dojít ke zvýšení opotřebení.
Pokud údržbové práce potvrdíte nedopatřením nebo předčasně, vypočítá údržbový
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údržby, např. Motor
servisní prohlídky, např.
--.--.---Rzbývající vzdálenost, např. ---- km
X Zobrazení dalšího místa údržby a termínu servisní prohlídky: další místo
údržby zobrazíte tlačítkem r nebo s.
V závislosti na výbavě vozidla můžete zobrazit následující místa údržby:
RČasová údržba
RBrzdy náprava 1/2/3
RVzduchový filtr
RFiltr pevných částic
RMotor
RZadní náprava
RPřevodovka
X Vynulování termínu servisní prohlídky:
tlačítkem r nebo s zobrazte požadované místo údržby.
Rmísto

Rtermín

X

Stiskněte tlačítko u.
Pokud je vynulování možné, zobrazí se v
zadávacím okně např. Vynulovat? Ne /
Ano.
X Tlačítkem r zvolte Ano a potvrďte tlačítkemu nebo 9.

Menu Kontrolní informace
Okno menu Zásobní tlak
X

Zobrazení zásobního tlaku: nalistujte tlačítkem u nebo t Kontrolní informace
ã.
V okně menu se zobrazí zásobní tlaky brzdových okruhů \ a ^ ve formě stupnice.

Okno menu Motor
V okně menu Motor můžete zkontrolovat hladinu motorového oleje a zobrazit provozní
hodiny motoru. Zkontrolujte hladinu oleje
v motoru před každou jízdou. Během jízdy se
nezobrazují žádná upozornění k hladině oleje
v motoru.
X Odstavte vozidlo na vodorovné ploše.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Vypněte motor.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
X Po vypnutí motoru počkejte minimálně
pět minut.
i Pokud hladinu oleje v motoru vyvoláte příliš brzy nebo během chodu motoru, v okně
menu se zobrazí Není k dispozici.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte Kontrolní informace ã.
X Zobrazení hladiny oleje a provozních
hodin: tlačítkem r nebo s nalistujte
okno menu Motor.
V okně menu se zobrazí
Rhladina oleje v motoru 4, např.
Doplňte olej 4 l
Rprovozní hodiny motoru ý, např. 10
000 h 27 min
Počítadlo provozních hodin není vhodné
pro evidenci pracovní doby řidiče. Používejte k tomuto účelu vhodné přístroje.
X Při zobrazení okna menu Hladina oleje
nízká nebo Hladina oleje příliš
Z
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systém nový termín údržby. Pro zamezení
škod na vozidle nebo agregátech provádějte
příslušné údržbové práce ihned.
Potvrďte údržbové práce pouze tehdy, když
údržbové práce byly provedeny.
Systém údržby vypočítává v závislosti na podmínkách používání vozidla termíny servisních
prohlídek pro vozidlo a agregáty. V okně událostí se termíny servisních prohlídek automaticky objeví poprvé 14 dní před jejich lhůtou.
Při dosažení nebo překročení termínu servisní
prohlídky se na jednotce palubního počítače
zobrazí další okno událostí (Y Strana 102).
Pokud údržbářské práce provádí servisní středisko Mercedes-Benz, potvrdí jejich odborné
provedení na jednotce palubního počítače a
v servisní zprávě.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte menu
Provoz a údržba â.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Údržba.
X Zobrazení místa údržby a termínu
servisní prohlídky: stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí
Rmísto údržby, např. Motor
Rtermín servisní prohlídky, např.
23.09.2018
Rzbývající vzdálenost, např. 2000 km
Pokud zatím není možná předpověď termínu
servisní prohlídky, v zadávacím okně se
zobrazí
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nízká ihned doplňte zobrazené chybějící
množství oleje (Y Strana 208) a znovu vyvolejte hladinu oleje.
i Při příliš nízké hladině oleje nestartujte
motor.
X Pokud není možné zobrazení hladiny oleje,
opakujte kontrolu hladiny oleje.
X Pokud není opakovaně možné zobrazení hladiny oleje, nechte zobrazení hladiny oleje
zkontrolovat v kvalifikovaném odborném
servisu.

X

Tlačítkem u nebo t nalistujte Kontrolní informace ã.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Diagnostika.
X Zobrazení diagnostických údajů: stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí seznam systémových zkratek všech řídicích jednotek.
X Tlačítkem r nebo s zvolte řídicí jednotku.
X Tlačítkem u zobrazte další podrobnosti
k řídicí jednotce.

Okno menu Chladicí kapalina
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X

Tlačítkem u nebo t nalistujte Kontrolní informace ã.
X Zobrazení teploty chladicí kapaliny: tlačítkem r nebo s nalistujte okno menu
Chladicí kapalina.
i Při příliš nízké hladině chladicí kapaliny
nelze zobrazit teplotu chladicí kapaliny.

Okno menu Události
V menu Události můžete zobrazit uložené
poruchy a hlášení. V případě odstranění příčiny
poruchy/sdělení už se událost na jednotce
palubního počítače nezobrazí.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte Kontrolní informace ã.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Události.
V okně menu se zobrazí např. počet událostí.
X Zobrazení události: stiskněte tlačítko 9.
X Zobrazení dalších událostí: zobrazte další
okno událostí tlačítkem r nebo s.

Okno menu Diagnostika
Diagnostické údaje obsahují informace, které
mohou servisnímu personálu pomoci při diagnostice poruchy, např. prostřednictvím DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY. Okno menu Diagno‐
stika obsahuje např. seznam všech řídicích
jednotek (systémů), které jsou ve vozidle
namontovány. Další informace obdržíte v každém servisním středisku Mercedes‑Benz.

Menu Nastavení
Okno menu Menu
Pokud v okně menu Menu změníte nastavení,
ovlivní tyto změny zobrazení oken menu.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení ä.
X Nastavení jednotkového systému: stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí seznam možností nastavení:
Rformát času 24h nebo 12h
Rrychlost v km/h nebo miles/h
Rujetá vzdálenost v km nebo miles
Rúdaje o kapalinách v litr, UK gal nebo
US gal
Rjednotka teploty ve °C nebo °F
Rprůměrná spotřeba paliva v l/100 km,
km/l nebo mpg
Rúdaje o tlaku v bar, kpa nebo psi
Rúdaje o hmotnosti v t, tn nebo l.tn
X Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný řádek menu.
X Nastavení změňte tlačítkem u
nebo t.

Okno menu Osvětlení
V okně menu Osvětlení můžete nastavit jas
sdruženého přístroje, spínačů a displeje audio
včetně doby dosvitu orientačního osvětlení.
Jas sdruženého přístroje a spínače můžete
nastavit, pouze pokud byl rozpoznán noční
režim a jsou rozsvícená světla. Pokud není
nastavení možné, v zadávacím okně se zobrazí
Denní režim.
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setmění otevřete dveře (vozidla s dešťovým a světelným senzorem)
Rvypnete potkávací světla a zapalování a
během cca čtyř minut otevřete dveře (vozidla bez dešťového a světelného senzoru).
X Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení ä.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Osvětlení.
X Osvětlení přístrojů/nastavení doby
dosvitu osvětlení: stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí osvětlení přístrojů ve formě stupnice a nastavená doba
dosvitu vnějšího osvětlení.
X Tlačítkem r nebo s zvolte Přístro‐
jová deska nebo Doba doběhu vněj‐
šího osvětlení.
X Nastavení změňte tlačítkem u
nebo t.
Pokud nastavíte dobu dosvitu na 0 s, je
orientační osvětlení vypnuto.

Okno menu Jazyk
Dostupné jazyky závisí na zemi příjemce vozidla. Všechna textová hlášení se zobrazí ve zvoleném jazyce. Můžete nechat nainstalovat
další jazyky. Informace k instalaci dalších
jazyků získáte v servisním středisku MercedesBenz.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení ä.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Jazyk.
X Nastavení jazyka: stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí volba jazyka.
X Tlačítkem r nebo s zvolte požadovaný jazyk.
X Nastavení změňte tlačítkem u.

Okno menu Provozní látky
Všeobecné pokyny

! Pokud v jednotce palubního počítače změníte údaje o provozních látkách, přizpůsobí
systém údržby automaticky příslušně termíny servisní prohlídky.

Nastavte údaje naplněných provozních
látek. Jinak můžete poškodit agregáty.
Dodržujte pokyny v části „Provozní látky"
(Y Strana 244).

Kvalita motorového paliva (vozidla
BlueTec®6)

! Vysoký obsah síry v palivu urychluje pro-

ces stárnutí motorového oleje a může
poškodit motor a výfukový systém.
Před dodáním vozidla je nastaven povolený
obsah síry v palivu.
Dodržujte také pokyny pro motorovou naftu a
kvalitu paliva v části „Motorová nafta“
(Y Strana 248).

Kvalita motorového oleje

! Pokud mísíte motorové oleje různých kva-

lit, zkracují se oproti motorovým olejům se
stejnou kvalitou intervaly výměn motorového oleje.
Proto míchejte motorové oleje různé kvality
pouze ve výjimečných případech. Kvůli
zamezení poškození motoru nastavte v bodě
Kvalita motorového oleje číslo listu
motorového oleje s nižší kvalitou.
Dodržujte také pokyny v části „Motorové
oleje“ (Y Strana 244).
V bodě Motor Kvalita oleje nastavte kvalitu používaného motorového oleje podle čísel
listů v předpisech provozních látek MercedesBenz.

i Informace o provozních látkách testova-

ných společností Mercedes-Benz a schválených pro Vaše vozidlo získáte na internetové
adrese: http://bevo.mercedesbenz.com/

Viskozita motorového oleje
V bodě Motor Viskozita oleje nastavte
třídu viskozity (třída SAE) používaného motorového oleje.

Kvalita převodového oleje
V bodě Převodovka Kvalita oleje nastavte
kvalitu používaného převodového oleje podle
čísel listů v předpisech provozních látek
Mercedes-Benz.

Z
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Orientační osvětlení (potkávací světla a přední
mlhová světla) se rozsvítí na nastavenou dobu
dosvitu, pokud
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Kvalita oleje zadní nápravy
V bodě Zadní náprava Kvalita oleje
nastavte kvalitu používaného převodového
oleje podle čísel listů v předpisech provozních
látek Mercedes-Benz.

Nastavení provozních látek

Pokud přepnete spínací skříňku na několik
sekund do polohy 0, budou opět automaticky
zapnuty následující systémy vozidla:
RRežim plazivé rychlosti
RRežim EcoRoll
RAsistent sledování bdělosti

Jednotka palubního počítače a ukazatele

X

Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení ä.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Provozní látky.
X Stiskněte tlačítko 9.
V zadávacím okně se zobrazí agregát a vlastnost provozní látky, např. Motor Kvalita
oleje, a aktuálně nastavená hodnota, např.
228.51.
X Volba agregátu: tlačítkem u nebo t
zvolte agregát s příslušnými vlastnostmi provozní látky:
RMotor Kvalita paliva
RMotor Viskozita oleje
RKvalita motorového oleje
RKvalita převodového oleje
RKvalita oleje zadní nápravy
X Nastavení hodnoty provozní látky: tlačítkem r nebo s zvolte hodnotu provozní látky.
X Tlačítkem u nebo t zvolte hodnotu
používané provozní látky.

Okno menu Systémy
Informace k jízdním funkcím automatizované
manuální převodovky najdete v části:
RVyhoupání (Y Strana 145)
RRežim plazivé rychlosti (Y Strana 144)
RRežim EcoRoll (Y Strana 144)
X Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení ä.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Systémy.
X Zapnutí nebo vypnutí funkce nebo jízdního systému: stiskněte tlačítko 9.
X Zapněte nebo vypněte tlačítkem u.

Okno událostí jednotky palubního
počítače
Pokyny k událostem
Události obsahují provozní informace, hlášení
o poruchách nebo varování, která palubní počítač automaticky zobrazuje v okně událostí.
Navíc se může rozsvítit i kontrolka ve sdruženém přístroji nebo ve stavové části palubního
počítače.
Podle priority události zobrazí palubní počítač
okno událostí odlišnou barvou:
RŠedé okno událostí při poruše/sdělení
s nízkou prioritou
Dodržujte pokyny v okně událostí. Můžete
pokračovat v jízdě.
RŽluté okno událostí při poruše/sdělení
se střední prioritou
Dodržujte pokyny v okně událostí. Pokud je
možné při poruše pokračovat v jízdě, jeďte
opatrně. Příslušný systém nechte co nejdříve zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
RČervené okno událostí při poruše s vysokou prioritou
Dodržujte pokyny v okně událostí. Ihned
vozidlo bezpečně zastavte a informujte kvalifikovaný servis. Pokud je z hlediska kvalifikovaného servisu možné pokračovat v jízdě,
přizpůsobte styl jízdy. Pokračujte v jízdě
obzvláště opatrně. Nezapomeňte na to, že
pokračování v jízdě vede za určitých okolností k poškození vozidla a může znamenat
přestupek proti zákonným ustanovením.
Jeďte ihned do kvalifikovaného servisu a
nechte příslušný systém zkontrolovat a
opravit.
Když můžete okno událostí potvrdit tlačítkem
9, okno událostí se skryje. Okno událostí
můžete později opět vyvolat (Y Strana 94).
Pokud se navíc k oknu událostí rozsvítí kontrolka ve sdruženém přístroji nebo ve stavové
části palubního počítače (Y Strana 83),
zůstane kontrolka rozsvícená.

Okno událostí jednotky palubního počítače
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Šedé okno událostí
Pokyny
Důležitá bezpečnostní upozornění
Pokud budete ignorovat varovné kontrolky / kontrolky a okno událostí, nemusíte rozpoznat
výpadky a poruchy komponentů či systémů. Jízdní a brzdné vlastnosti se mohou změnit a provozní bezpečnost Vašeho vozidla a bezpečnost silničního provozu může být omezena. Příslušný
systém nechte co nejdříve zkontrolovat v kvalifikovaném servisu. Vždy dbejte na varovné kontrolky / kontrolky a proveďte nutná opatření.

Šedé okno událostí

Dodatečná úprava výfukových plynů BlueTec® 6
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Â

Regenerace filtru pevných částic je zablokovaná a stav naplnění filtru pevných částic je zvýšený.
X Co nejrychleji vypněte blokování regenerace, aby byla možná
automatická regenerace filtru pevných částic (Y Strana 185).

Regenerace zabloko‐
vána

Â
Manuální regene‐
race není možná

Doplňující text Û: Předpoklady pro manuální regeneraci
nebyly splněny Viz návod k obsluze
Regenerace filtru pevných částic není možná. Jeden nebo několik
předpokladů nebylo splněno.
X Dodržte podmínky zapnutí a předpoklady pro manuální regeneraci
filtru pevných částic (Y Strana 185).

Převodovka a spojka
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Ô

Spojka je hodně zatížená, avšak není přetížená. Rozjíždět se můžete
pouze na 1. převodový stupeň.
X Rozjezd nebo manévrování zbytečně neprodlužujte.

Silně zatížená
spojka

Z
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Šedé okno událostí zobrazí jednotka palubního počítače při poruše/sdělení s nízkou prioritou.
Jsou-li v okně událostí k dispozici další informace o poruše/sdělení, zobrazuje okno událostí symbol Û. Informace můžete zobrazit tlačítkem u na multifunkčním volantu. Dodržujte informace a pokyny v okně událostí. Můžete pokračovat v jízdě.
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Jízdní systémy
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

È

ABS může být vypnutý. Může být porucha v aktivním brzdovém asistentu nebo v brzdovém systému vozidla.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Active Brake
Assist nelze akti‐
vovat

È
Nouzové brzdění
ukončeno

Asistent pro odbo‐
čování nefunkční

G VAROVÁNÍ
Není-li možné zapnout aktivního brzdového asistenta, nejste varováni před nárazem. V kritické situaci vozidlo automaticky nezabrzdí.
Při nevhodném stylu jízdy hrozí nebezpečí nehody!
X Sledujte obzvláště pozorně dopravní situaci.
X V případě potřeby přibrzděte vozidlo provozní brzdou.
X Nechte aktivního brzdového asistenta zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
Aktivní brzdový asistent automaticky spustil nouzové brzdění (maximální brzdění) a nouzové brzdění je ukončeno.
X Co nejdříve odkliďte vozidlo z nebezpečné oblasti, sledujte při
tom dopravní situaci.
X Vypněte motor.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Zkontrolujte řádný stav vozidla a zajištění nákladu.
Doplňující text: Zastavte vozidlo a očistěte senzor (příklad)
Senzor je znečistěný. Asistent pro odbočování není k dispozici.

G VAROVÁNÍ
Pokud asistent pro odbočování není k dispozici, neobdržíte žádná
varování asistenta pro odbočování.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Zastavte vozidlo s ohledem na dopravní situaci a očistěte senzor.

Elektrický systém
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

6

Doplňující text Û: Při příští údržbě nechte opravit
Palivoměr má poruchu. Výška hladiny paliva není zobrazena.
X Včas naplňte nádrž na zemní plyn (Y Strana 191).
X Nechte palivoměr zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Porucha ukazatele
zásoby plynu

Okno událostí jednotky palubního počítače
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Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

¨

Hladina kapaliny v nádržce kapaliny do ostřikovačů čelního okna/
ostřikovačů světlometů klesla až na cca 1 litr.
X Naplňte nádržku kapaliny do ostřikovačů (Y Strana 207).

¯

Brzy nastane termín servisní prohlídky.
X Domluvte si termín servisní prohlídky v kvalifikovaném odborném
servisu.

Motor 12.08.11
3000 km (příklad)

¯
Motor Nutná údržba
(příklad)

K oknu událostí se navíc šedě rozsvítí kontrolka ¯ ve stavové
části jednotky palubního počítače.
Nastal termín servisní prohlídky.
X Nechte provést údržbářské práce v kvalifikovaném odborném
servisu.

Žluté okno událostí
Pokyny
Důležitá bezpečnostní upozornění
Pokud budete ignorovat varovné kontrolky / kontrolky a okno událostí, nemusíte rozpoznat
výpadky a poruchy komponentů či systémů. Jízdní a brzdné vlastnosti se mohou změnit a provozní bezpečnost Vašeho vozidla a bezpečnost silničního provozu může být omezena. Příslušný
systém nechte co nejdříve zkontrolovat v kvalifikovaném servisu. Vždy dbejte na varovné kontrolky / kontrolky a proveďte nutná opatření.

Žluté okno událostí
Žluté okno událostí zobrazí jednotka palubního počítače při poruše/sdělení se střední prioritou.
Žluté okno událostí zobrazuje jednotka palubního počítače např. tehdy, když nebyly v termínu
provedeny servisní práce. Také při zvláštních provozních stavech zobrazuje jednotka palubního
počítače žluté okno událostí, např. když je filtr pevných částic plný nebo spojka silně zatížená.
Jsou-li v okně událostí k dispozici další informace o poruše/sdělení, zobrazuje okno událostí symbol Û. Informace můžete zobrazit tlačítkem u na multifunkčním volantu. Dodržujte informace a pokyny v okně událostí.
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Dodatečná úprava výfukových plynů BlueTec®
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Ø

Doplňující text Û: Natankujte AdBlue
Hladina AdBlue® klesla na cca 10 %.
X Ihned naplňte nádrž AdBlue® (Y Strana 190).
Jinak hrozí snížení výkonu motoru.

Rezerva AdBlue

Ø

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Rezerva AdBlue

Ø
Nádrž AdBlue téměř
prázdná

Ø
AdBlue: prázdná
nádrž

Ø
AdBlue: prázdná
nádrž

·
Snížený výkon
motoru

Doplňující text Û: Načerpejte AdBlue Hrozí snížení
výkonu motoru
Ve stavové části jednotky palubního počítače se navíc rozsvítí kontrolka ·. Hladina AdBlue® klesla na cca 7,5 %.
X Ihned naplňte nádrž AdBlue® (Y Strana 190).
Jinak hrozí snížení výkonu motoru a navíc omezení rychlosti na
cca 20 km/h.
Doplňující text Û: Načerpejte AdBlue Snížení výkonu
motoru po vypnutí
Ve stavové části jednotky palubního počítače se navíc rozsvítí kontrolka ·. Hladina AdBlue® klesla na cca 5 %.
X Ihned naplňte nádrž AdBlue® (Y Strana 190).
Po dalším nastartování motoru se jinak sníží výkon motoru.
Doplňující text Û: Načerpejte AdBlue Hrozí omezení
rychlosti
Ve stavové části jednotky palubního počítače se navíc rozsvítí kontrolka ·. Hladina AdBlue® klesla na cca 2,5 %. Výkon motoru je
snížen.
X Příslušně upravte způsob jízdy.
X Ihned naplňte nádrž AdBlue® (Y Strana 190).
Jinak hrozí omezení rychlosti na cca 20 km/h.
Doplňující text Û: Natankujte AdBlue
Ve stavové části jednotky palubního počítače se navíc rozsvítí kontrolka ·. Hladina AdBlue® klesla na cca 0 %. Výkon motoru je
snížen.
X Příslušně upravte způsob jízdy.
X Ihned naplňte nádrž AdBlue® (Y Strana 190).
Doplňující text Û: Načerpejte AdBlue Hrozí omezení
rychlosti
Ve stavové části jednotky palubního počítače se navíc rozsvítí kontrolka ·. Hladina AdBlue® klesla na cca 2,5 %. Výkon motoru je
snížen.
X Příslušně upravte způsob jízdy.
X Ihned naplňte nádrž AdBlue® (Y Strana 190).
Jinak hrozí omezení rychlosti na cca 20 km/h.

Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

·

Doplňující text Û: Natankujte AdBlue
Ve stavové části jednotky palubního počítače se navíc rozsvítí kontrolka · a kontrolka ; na sdruženém přístroji. Hladina
AdBlue® klesla na cca 0 %. Rychlost je omezena na cca 20 km/h.
X Příslušně upravte způsob jízdy.
X Ihned naplňte nádrž AdBlue® (Y Strana 190).

Omezení rychlosti

Â
Filtr pevných
částic: zvýšené
naplnění

Â
Filtr pevných
částic plný

Â
Filtr pevných
částic plný Sní‐
žený výkon motoru

Doplňující text Û: Proveďte regeneraci Viz návod k
obsluze
Na sdruženém přístroji se navíc rozsvítí kontrolka Â a svítí žlutě.
Je nutné provést regeneraci filtru pevných částic.
V závislosti na režimu jízdy během následujících 4 hodin:
X Vypněte blokování regenerace (Y Strana 185) a jeďte tak dlouho
po dálnici nebo dálkové komunikaci, až zhasne kontrolka Â.
nebo
X Spusťte manuální regeneraci (Y Strana 185).
Doplňující text Û: Ihned proveďte regeneraci Stiskněte
spínač regenerace na dobu 3 s v klidovém stavu vozi‐
dla Viz návod k obsluze
Na sdruženém přístroji se navíc žlutě rozsvítí kontrolka Â. Je
nutné provést regeneraci filtru pevných částic.
V závislosti na režimu jízdy během následujících 30 minut:
X Vypněte blokování regenerace (Y Strana 185) a jeďte tak dlouho
po dálnici nebo dálkové komunikaci, až zhasne kontrolka Â.
nebo
X Neprodleně spusťte manuální regeneraci (Y Strana 185).
Jinak hrozí snížení výkonu motoru.
Doplňující text Û: Ihned proveďte regeneraci Stiskněte
spínač regenerace na dobu 3 s v klidovém stavu vozi‐
dla Viz návod k obsluze
Na sdruženém přístroji se navíc žlutě rozbliká kontrolka Â. Je
okamžitě nutné provést regeneraci filtru pevných částic, která může
být naposledy spuštěna manuálně.
X Ihned spusťte manuální regeneraci (Y Strana 185).
Jinak bude možné vyčistění nebo výměna filtru pevných částic už
pouze v kvalifikovaném odborném servisu.

Z
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Okno událostí jednotky palubního počítače
Provozní látky a údržba
Hlášení na displeji

9
¯
Motor Ihned pro‐
veďte údržbu (příklad)

Možné příčiny / následky a M řešení
Palivo je spotřebováno až na rezervu.
Doplňte palivovou nádrž (Y Strana 188).

X

K oknu událostí se navíc žlutě rozsvítí kontrolka ¯ ve stavové
části jednotky palubního počítače.
Výrazně jste překročili aktuální termín servisní prohlídky. Můžete
poškodit vozidlo a agregáty. Může dojít ke zvýšení opotřebení.
X Ihned nechte provést údržbářské práce v kvalifikovaném odborném servisu.

K oknu událostí se navíc žlutě rozsvítí kontrolka © ve stavové
části jednotky palubního počítače.
Brzdy
Nenechali jste provést nutné údržbářské práce.
náprava 1 Ihned pro‐ Brzdová obložení a/nebo brzdové kotouče překročily mez opotřeveďte údržbu (příklad) bení.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

¯

G VAROVÁNÍ
Jízdní a brzdné vlastnosti vozidla se mohou změnit.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Ihned nechte vyměnit brzdová obložení v kvalifikovaném odborném servisu.

Vzduchotlaká soustava, motor a chlazení
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

+

Vysoušeč stlačeného vzduchu má funkční poruchu.
X Nechte vysoušeč stlačeného vzduchu zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

:

Zásobní tlak v okruhu převodovky/spojky je příliš nízký.

Příliš nízký
zásobní tlak pro
převod./spojku

I
Porucha regulace
jízdy

G VAROVÁNÍ
Nemůžete nadále správně řadit převodové stupně.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Okamžitě odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního
provozu.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Nechte běžet motor, dokud nezhasne okno událostí a dokud
nebude znovu dosaženo dostatečného zásobního tlaku.
X Při častějším výskytu poruchy nechte vzduchotlakou soustavu
zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.
Doplňující text Û: Vyhledejte servis
Elektronická regulace jízdy má poruchu.
X Dodržujte pokyny v okně událostí.

Okno událostí jednotky palubního počítače
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

ÿ

Některý z následujících systémů má funkční poruchu:
Rmotor
Rchladicí systém motoru
Rřízení motoru
Rvstřikovací systém vznětového motoru
X Nechte systémy zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

?
Teplota chladicí
kapaliny příliš
vysoká

Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká. Výkon motoru se automaticky sníží.
X Snižte rychlost.
X Zařaďte nižší převodový stupeň.
X Odstraňte předměty, které mohou bránit přívodu vzduchu ke chladiči motoru, např. zvířený papír.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Porucha motoru
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Okno událostí jednotky palubního počítače
Převodovka
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Ú

Doplňující text Û: Vyhledejte servis

Porucha řazení

G VAROVÁNÍ
Systém řazení převodovky má poruchu. Omezené pokračování
v jízdě je možné.
X Nechte převodovku zkontrolovat v kvalifikovaném odborném
servisu.

Ú
Jednotka palubního počítače a ukazatele

Porucha řazení
(pouze vozidla s automatickou převodovkou)

Ô
Převodovka: příliš
vysoká teplota
oleje

Doplňující text Û: Vyhledejte servis

G VAROVÁNÍ
Automatická převodovka má funkční poruchu. Omezené pokračování v jízdě je možné.
V závislosti na poruše může servis po zadání chybového kódu
poskytnout asistenci k omezenému pokračování v jízdě. Chybové
kódy si můžete nechat zobrazit na jednotce palubního počítače
v okně menu Diagnostika (Y Strana 94) nebo tlačítkového řazení
automatické převodovky.
Zobrazení chybových kódů pomocí tlačítkového řazení:
X Stiskněte dvakrát současně tlačítka & a * na tlačítkovém
řazení.
Na displeji tlačítkového řazení se postupně zobrazí 5místné znaky
chybového kódu.
X Pro zobrazení následujícího chybového kódu stiskněte tlačítko
MODE.
Do paměti může být uloženo maximálně 5 chybových kódů.
X Pro ukončení zobrazení chybových kódů stiskněte současně tlačítka & a * automatické převodovky.
nebo
X Zařaďte polohu neutrálu automatické převodovky.
Doplňující text Û: Vyhledejte servis
Je dosaženo povolené provozní teploty převodovky nebo retardéru.
Teplota oleje převodovky nebo chladicí kapaliny je příliš vysoká. Příčinou může být nízká, nebo příliš vysoká hladina oleje v převodovce.
Pokud je teplota oleje převodovky trvale zvýšená, může dojít
k poškození převodovky.
X Vypněte retardér.
X Co nejrychleji zastavte vozidlo, přitom sledujte dopravní situaci.
X Zabrzděte parkovací brzdu a zařaďte polohu neutrálu automatické
převodovky.
X Nechte běžet motor 2 až 3 minuty při otáčkách 1200 až
1500 ot./min, následně vypněte motor.
X Pokud teplota oleje neklesne, zkontrolujte hladinu oleje automatické převodovky (Y Strana 209).
X Při přetrvávajícím hlášení o události informujte kvalifikovaný
odborný servis a nechte poruchu odstranit.

Okno událostí jednotky palubního počítače
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Přívěs
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

wr

Doplňující text Û: Přizpůsobte styl jízdy
Teplota jedné bubnové/kotoučové brzdy přívěsu je příliš vysoká.
Bubnová/kotoučová brzda se může přehřívat.

G VAROVÁNÍ
Chování vozidla při jízdě a brzdění se může změnit. Dodržujte
pokyny v samostatném návodu k obsluze výrobce přívěsu.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Zařaďte nižší převodový stupeň.
X Vozidlo přibrzděte pomocí odlehčovací brzdy.
X Pouze v případě nedostatečného brzdného výkonu odlehčovací
brzdy sešlápněte i brzdový pedál.
X Nechte brzdový systém zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

#r
Brzdové obložení
zcela opotřebované

Doplňující text Û: Vyhledejte servis
Kabeláž přívěsu je přerušena nebo jste nenechali provést nutné
servisní práce na přívěsu. Mez opotřebení brzdového obložení nebo
brzdových kotoučů přívěsu je překročena.

G VAROVÁNÍ
Chování vozidla při jízdě a brzdění se může změnit. Dodržujte
pokyny v samostatném návodu k obsluze výrobce přívěsu.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Nechte kabeláž přívěsu neprodleně zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu.
nebo
X Nechte neprodleně vyměnit brzdová obložení přívěsu v kvalifikovaném servisu.

hr
Zkontrolujte tlak
vzduchu v pneumati‐
kách

òr
Rozjezdová pomoc
aktivní

V minimálně jedné pneumatice přívěsu je příliš nízký tlak vzduchu.

G VAROVÁNÍ
Chování vozidla při jízdě a brzdění se může změnit. Dodržujte
pokyny v samostatném návodu k obsluze výrobce přívěsu.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Zastavte bez prudkých pohybů volantem a prudkého brzdění. Přitom dodržujte dopravní předpisy.
X Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a v případě potřeby
tlak vzduchu upravte.
Pomoc při rozjezdu přívěsu je zapnutá.
X Dodržujte samostatný návod k obsluze výrobce přívěsu.

Z

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Přetížení kolové
brzdy

106

Okno událostí jednotky palubního počítače
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

ór

Předsazená/vlečená náprava přívěsu je zvednutá.
X Dodržujte samostatný návod k obsluze výrobce přívěsu.

Přídavná náprava
zvednutá

ñ
Věnujte pozornost
výšce přívěsu

Navíc k oknu událostí se žlutě rozsvítí kontrolka ï na sdruženém
přístroji. Regulace světlé výšky přívěsu je mimo světlou výšku.

G VAROVÁNÍ

Jednotka palubního počítače a ukazatele

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 výrobce přívěsu.
X Nastavte regulaci světlé výšky na jízdní výšku, viz samostatný
návod k obsluze výrobce přívěsu.

Brzdy a jízdní systémy
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Õ

Doplňující text Û: Vyhledejte servis
Na sdruženém přístroji se navíc rozsvítí varovná kontrolka Á.
Porucha asistenta regulace stability.

ESP není k dispo‐
zici

G VAROVÁNÍ
Jízdní a brzdné vlastnosti se mohou změnit.
Při nepřiměřeném způsobu jízdy hrozí nebezpečí nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Nechte asistenta regulace stability zkontrolovat v kvalifikovaném
odborném servisu.

Õ
ESP deaktivováno
Nastavte normální
jízdní výšku

Na sdruženém přístroji se navíc rozsvítí varovná kontrolka Á.
Pokud rám podvozku není během jízdy v jízdní výšce, vypne se asistent regulace stability.

G VAROVÁNÍ
Jízdní a brzdné vlastnosti se mohou změnit.
Při nepřiměřeném způsobu jízdy hrozí nebezpečí nehody!
X Nastavte jízdní výšku (Y Strana 176).

Okno událostí jednotky palubního počítače
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

ws

Doplňující text Û: Přizpůsobte styl jízdy
Teplota jedné kotoučové brzdy tažného vozidla je příliš vysoká.

Omezení brzdného
účinku
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G VAROVÁNÍ

J
Změněné jízdní a
brzdné vlastnosti

Doplňující text Û: Vyhledejte servis
Na sdruženém přístroji se navíc žlutě rozsvítí varovná kontrolka
J.
Porucha brzdového systému vozidla.

G VAROVÁNÍ
Jízdní a brzdné vlastnosti se mohou změnit.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě. Přitom upravte způsob jízdy podle
změněných jízdních a brzdných vlastností.
X Nechte brzdový systém zkontrolovat v kvalifikovaném odborném
servisu.

ú
Nastavení světlé
výšky

Ò
Snímač odstupu zne‐
čistěný

Rám podvozku je mimo jízdní výšku. Asistent udržování odstupu a
aktivní brzdový asistent jsou nefunkční.
X Nastavte jízdní výšku (Y Strana 176).
Doplňující text Û: Zastavte vozidlo a očistěte snímač
Porucha aktivního brzdového asistentu a asistentu
regulace odstupu
Snímač odstupu je znečistěný. Asistent udržování odstupu a aktivní
brzdový asistent jsou nefunkční.

G VAROVÁNÍ
Pokud jsou aktivní brzdový asistent a asistent udržování odstupu
nefunkční, nebudete varováni před nárazem. V kritické situaci vozidlo automaticky nezabrzdí.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Očistěte kryt snímače odstupu v předním nárazníku vodou
(Y Strana 202).
Nepoužívejte suché, drsné nebo tvrdé textilie a povrch nedřete
ani neškrábejte.

Z

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Kotoučová brzda se může přehřát. Jízdní a brzdné vlastnosti se
mohou změnit.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Zařaďte nižší převodový stupeň.
X Vozidlo přibrzděte pomocí odlehčovací brzdy.
X Pouze v případě nedostatečného brzdného výkonu odlehčovací
brzdy sešlápněte navíc brzdový pedál.
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Okno událostí jednotky palubního počítače
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

·

Na jednotce palubního počítače se při automatickém varování před
nárazem zobrazí žluté okno událostí · a zazní dvojitý výstražný
tón.

G VAROVÁNÍ
Asistent udržování odstupu Vás varuje před nebezpečím nárazu do
vpředu jedoucího vozidla.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Sledujte obzvláště pozorně dopravní situaci.
X Přibrzděte vozidlo provozní brzdou.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

È
Active Brake
Assist není k dis‐
pozici

Doplňující text Û: Při příští údržbě nechte opravit (příklad)
Aktivní brzdový asistent není k dispozici.

G VAROVÁNÍ
Pokud není aktivní brzdový asistent k dispozici, nebudete varováni
před nárazem. V kritické situaci vozidlo automaticky nezabrzdí.
Při nepřiměřeném způsobu jízdy hrozí nebezpečí nehody!
X V případě potřeby přibrzděte vozidlo provozní brzdou.
X Nechte aktivního brzdového asistenta zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

Ô
Kamera-Sichtbe‐
reich verschmutzt
(Zorná oblast
kamery znečistěná)

Doplňující text Û: Fahrzeug anhalten und Frontscheibe
reinigen Spurhalte-Assistent und Attention Assist
nicht verfügbar (Zastavte vozidlo a očistěte čelní
okno Asistent jízdy v pruzích a asistent sledování
bdělosti nejsou k dispozici)

G VAROVÁNÍ
Pokud asistent jízdy v pruzích není k dispozici, neobdržíte žádná
varování asistenta jízdy v pruzích.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Očistěte čelní okno v oblasti kamery (Y Strana 203).

Ô
Spurhalte-Assis‐
tent nicht verfüg‐
bar (Asistent
jízdy v pruzích
není k dispozici)

Doplňující text Û: Werkstatt aufsuchen Kalibrierung
Kamera fehlerhaft Spurhalte-Assistent nicht verfügbar
(Vyhledejte servis Kalibrace kamery chybná Asistent
jízdy v pruzích není k dispozici)

G VAROVÁNÍ
Pokud asistent jízdy v pruzích není k dispozici, neobdržíte žádná
varování asistenta jízdy v pruzích.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Nechte asistenta jízdy v pruzích zkontrolovat v kvalifikovaném
odborném servisu.

Okno událostí jednotky palubního počítače
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Ô

Doplňující text Û: Werkstatt aufsuchen Spurhalte-Assis‐
tent nicht verfügbar (Vyhledejte servis Asistent
jízdy v pruzích není k dispozici)
Asistent jízdy v pruzích má poruchu.

Ô
Spurhalte-Assis‐
tent gestört (Poru‐
cha asistenta
jízdy v pruzích)

G VAROVÁNÍ
Pokud asistent jízdy v pruzích není k dispozici, neobdržíte žádná
varování asistenta jízdy v pruzích.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Nechte asistenta jízdy v pruzích zkontrolovat v kvalifikovaném
odborném servisu.
Doplňující text Û: Werkstatt aufsuchen Spurhalte-Assis‐
tent nicht verfügbar (Vyhledejte servis Asistent
jízdy v pruzích není k dispozici)
Asistent jízdy v pruzích má poruchu.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Spurhalte-Assis‐
tent nicht verfüg‐
bar (Asistent
jízdy v pruzích
není k dispozici)

G VAROVÁNÍ
Pokud asistent jízdy v pruzích není k dispozici, neobdržíte žádná
varování asistenta jízdy v pruzích.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Nechte asistenta jízdy v pruzích zkontrolovat v kvalifikovaném
odborném servisu.
Asistent pro odbočování má poruchu.

Porucha asistenta
pro odbočování

109

G VAROVÁNÍ
Pokud asistent pro odbočování není k dispozici, neobdržíte žádná
varování asistenta pro odbočování.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Nechte asistenta pro odbočování zkontrolovat v kvalifikovaném
odborném servisu.

Z
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Okno událostí jednotky palubního počítače
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Ô

Doplňující text Û: Werkstatt aufsuchen Linker Lautspre‐
cher Spurhalte-Assistent gestört (Vyhledejte servis
Porucha levého reproduktoru asistenta jízdy v pruzích)
nebo Werkstatt aufsuchen Rechter Lautsprecher Spur‐
halte-Assistent gestört(Vyhledejte servis Porucha pra‐
vého reproduktoru asistenta jízdy v pruzích)

Spurhalte-Assis‐
tent gestört (Poru‐
cha asistenta
jízdy v pruzích)

G VAROVÁNÍ

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Levý nebo pravý reproduktor má poruchu. Na levé nebo pravé
straně neobdržíte žádné varování asistenta jízdy v pruzích.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Nechte asistenta jízdy v pruzích zkontrolovat v kvalifikovaném
odborném servisu.

D
Změněná řiditel‐
nost přídavné
nápravy

Doplňující text Û: Vyhledejte servis
Řízená předsazená/vlečená náprava má poruchu, takže už je ovládána pouze pasivně nebo má kola natočena v přímém směru. Tím
může být vypnutý také asistent regulace stability. Pokud je vypnutý
asistent regulace stability, zobrazí se ve žlutém okně událostí Õ
ESP není k dispozici. V extrémních jízdních situacích, např. při
prudkých brzdných manévrech na kluzké nebo nerovné vozovce, se
může řízená předsazená/vlečená náprava deaktivovat. Přitom už je
řízená předsazená/vlečená náprava ovládána pouze pasivně. U vozidel se zvedací předsazenou/vlečenou nápravou už není během jízdy
možné spuštění přídavné nápravy.

G VAROVÁNÍ
Pokud je asistent regulace stability deaktivován kvůli závadě řízené
předsazené/vlečené nápravy, sníží se stabilita vozidla.
Při nepřiměřeném způsobu jízdy hrozí nebezpečí nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě a při nejbližší příležitosti zastavte. Přitom upravte způsob jízdy podle změněných jízdních vlastností a
změněné ovladatelnosti.
X Zastavte vozidlo a vypněte motor.
X Po cca deseti sekundách nastartujte motor.
Okno událostí zhasne. Řízená předsazená/vlečená náprava je
opět aktivována.
X Pokud okno událostí nezhasne: nechte předsazenou/vlečenou
nápravu zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

Okno událostí jednotky palubního počítače
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Soustava osvětlení a elektrická soustava
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

#

Doplňující text Û: Nastartujte motor nebo zastavte vozi‐
dlo Informujte servis Změněné chování při řízení
Stav nabití akumulátorů je příliš nízký.

Podpětí

G VAROVÁNÍ

Když jednotka palubního počítače ukazuje toto okno událostí při
běžícím motoru, není akumulátor nabíjen.
X Okamžitě odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního
provozu.
X Informujte kvalifikovaný servis.

ª
Alternátor nena‐
bíjí akumulátor

Doplňující text Û: Vyhledejte servis
K oknu událostí se navíc žlutě rozsvítí kontrolka ª ve stavové
oblasti palubního počítače.
Trojfázový generátor má poruchu nebo je prasklý vícedrážkový klínový řemen.

G VAROVÁNÍ
Chování vozidla při jízdě a brzdění se může změnit.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Okamžitě odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního
provozu.
X Informujte kvalifikovaný servis.

I
Porucha zobrazení
a ovládání sdruž.
přístroje

+
Nesprávný klíček

+
Klíček neplatný

Spojení CAN ke sdruženému přístroji má poruchu.
Na displeji jednotky palubního počítače již nelze zobrazovat důležité
informace pro provozní a dopravní bezpečnost vozidla.
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Nechte sdružený přístroj zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
Do spínací skříňky jste zasunuli nesprávný klíček.
X Použijte správný klíček.
Doplňující text Û: Informujte prosím servis a nechte
klíček vyměnit
Porucha klíčku nebo je klíček vadný.
Klíček musí být vyměněn.
X Informujte kvalifikovaný servis.
Z

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Chování vozidla při jízdě a brzdění se může změnit.
Hrozí nebezpečí nehody!
Když jednotka palubního počítače zobrazuje toto okno událostí při
vypnutém motoru, je stav nabití akumulátorů příliš nízký.
X Nastartujte motor.
nebo
X Nabijte akumulátory (Y Strana 214).
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Okno událostí jednotky palubního počítače
Červené okno událostí
Pokyny
Důležitá bezpečnostní upozornění
Pokud budete ignorovat varovné kontrolky / kontrolky a okno událostí, nemusíte rozpoznat
výpadky a poruchy komponentů či systémů. Jízdní a brzdné vlastnosti se mohou změnit a provozní bezpečnost Vašeho vozidla a bezpečnost silničního provozu může být omezena. Příslušný
systém nechte co nejdříve zkontrolovat v kvalifikovaném servisu. Vždy dbejte na varovné kontrolky / kontrolky a proveďte nutná opatření.

Červené okno událostí

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Při poruše s vysokou prioritou zobrazuje jednotka palubního počítače červené okno událostí. Jednotka palubního počítače zobrazuje červené okno událostí např. při nízkém tlaku ve vzduchojemech brzd. Ihned vozidlo bezpečně zastavte a informujte kvalifikovaný servis. Pokud jsou k dispozici další informace o poruše, zobrazí se v okně událostí symbol Û. Informace můžete
zobrazit tlačítkem u na multifunkčním volantu. Dodržujte informace a pokyny v okně událostí.

Dodatečná úprava výfukových plynů BlueTec®
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Â

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 není
možná manuální regenerace.
X Nechte filtr pevných částic bez odkladu vyčistit nebo vyměnit.

Filtr pevných
částic plný

Okno událostí jednotky palubního počítače
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Vzduchotlaká soustava
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

\

Navíc se červeně rozsvítí varovná kontrolka J ve sdruženém přístroji.
Zásobní tlak ve vzduchojemech brzdového okruhu 1 \ nebo 2
^ je příliš nízký.
Zásobní tlak ve vzduchojemech okruhu pružinové parkovací brzdy a
brzdového okruhu přívěsu je příliš nízký. V tom případě zobrazí okno
událostí J.
Možné příčiny:
RSpotřebovali jste příliš mnoho stlačeného vzduchu.
RVzduchotlaké zařízení je netěsné.

G VAROVÁNÍ
Provozní a dopravní bezpečnost vozidla je ohrožena.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Okamžitě odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního
provozu.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Motor nechte běžet.
Vzduchotlaké zařízení bude naplněno.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Příliš nízký
zásobní tlak
1.okruhu (příklad)

Zhasne-li varovná kontrolka J ve sdruženém přístroji:
X

Pokračujte v jízdě.

Nezhasne-li varovná kontrolka J ve sdruženém přístroji:
X

Zkontrolujte těsnost vzduchotlaké brzdové soustavy
(Y Strana 136).
X Pokud je vzduchotlaká brzdová soustava bez netěsností, ale
varovná kontrolka J nezhasne: nechte vzduchotlakou brzdovou soustavu zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Z
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Okno událostí jednotky palubního počítače
Motor a chlazení
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

5

Doplňující text Û: Zastavte vozidlo Vypněte motor
Navíc k oknu událostí se červeně rozsvítí kontrolka 5 ve stavové
části jednotky palubního počítače. Tlak oleje v motoru je příliš nízký.
Je ohrožena provozní bezpečnost motoru.
X Ihned odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
X Vypněte motor.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Zkontrolujte hladinu motorového oleje (Y Strana 93) a olej
doplňte (Y Strana 208).
X Informujte kvalifikovaný odborný servis.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Tlak motorového
oleje příliš nízký

,
Hladina chladicí
kapaliny příliš
nízká

Doplňující text Û: Doplňte chladicí kapalinu
Navíc k oknu událostí se rozsvítí kontrolka * ve stavové části
jednotky palubního počítače. Pokud svítí kontrolka *, nelze
zobrazit teplotu chladicí kapaliny.
Hladina chladicí kapaliny klesla cca 1 litr pod minimální hladinu. Je
ohrožena provozní bezpečnost motoru.
X Ihned odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
X Vypněte motor.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Doplňte chladicí kapalinu (Y Strana 206).
X Nechte zkontrolovat těsnost chladicího systému motoru v kvalifikovaném odborném servisu.

Převodovka
Hlášení na displeji

Možné příčiny / následky a M řešení

Ú

Doplňující text Û: Vozidlo bezpečně odstavte Změna pře‐
vodových stupňů možná pouze v náhradním režimu

Porucha řazení

G VAROVÁNÍ
Porucha systému řazení převodovky.
X Aktivujte nouzový jízdní režim.
X Uveďte vozidlo do provozně bezpečné polohy.
X Informujte kvalifikovaný servis.

Kontrolky ve stavové části jednotky palubního počítače
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Brzdy a jízdní systémy

·

!
Zabrzděte parko‐
vací brzdu

Možné příčiny / následky a M řešení

G VAROVÁNÍ
Aktivní brzdový asistent Vás varuje před nebezpečím nárazu do
vpředu jedoucího vozidla.
Hrozí nebezpečí nehody!
Při automatickém varování před kolizí je nezbytně nutné přibrzdit
vozidlo provozní brzdou, pokud
Rse na jednotce palubního počítače zobrazí varování · v červeném okně událostí
Rzazní přerušovaný výstražný tón
X Sledujte obzvláště pozorně dopravní situaci.
X Přibrzděte vozidlo provozní brzdou.
Vozidla s parametrizovatelným zvláštním modulem (PSM): nezabrzdili jste parkovací brzdu.
Před zapnutím vedlejšího pohonu jste nezabrzdili parkovací brzdu.

G VAROVÁNÍ
Odstavené vozidlo se může rozjet. Můžete ohrozit sebe a ostatní.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Před zapnutím vedlejšího pohonu zabrzděte parkovací brzdu.

J
Zvýšená brzdná
síla, zvětšený
zdvih pedálu

Doplňující text Û: Zastavte vozidlo Informujte servis
Navíc se červeně rozsvítí varovná kontrolka J na sdruženém přístroji.
Nemáte už k dispozici plný výkon brzd.

G VAROVÁNÍ
Jízdní a brzdné vlastnosti jsou změněné. Provozní a dopravní bezpečnost vozidla je ohrožena.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Opatrně zastavte vozidlo a odstavte jej s ohledem na bezpečnost
silničního provozu.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Informujte kvalifikovaný odborný servis.

Kontrolky ve stavové části jednotky
palubního počítače
Důležité bezpečnostní pokyny
Pokud budete ignorovat varovné kontrolky/
kontrolky, nemusíte rozpoznat výpadky a poruchy komponentů nebo systémů. Jízdní a
brzdné vlastnosti se mohou změnit a provozní
bezpečnost Vašeho vozidla a bezpečnost sil-

ničního provozu může být omezena. Nechte
příslušný systém co nejdříve zkontrolovat
v kvalifikovaném odborném servisu. Sledujte
varovné kontrolky/kontrolky a dodržujte příslušná opatření k nápravě.

Z

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Hlášení na displeji
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Kontrolky ve stavové části jednotky palubního počítače

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Přehled

Varovné kontrolky/kontrolky
4

Příliš nízká hladina oleje (motor)

#

Stav nabití akumulátoru, viz příslušné okno událostí

ª

Porucha napájení (Y Strana 111)

¯

Termín servisní prohlídky, viz příslušné okno událostí

¡

Vlečená náprava (Y Strana 179)

å

Pomoc při rozjezdu (Y Strana 178)

Õ

Vycentrování řízené vlečené
nápravy (Y Strana 179)

{

Rozdíl v úhlu natočení u řízené vlečené nápravy (Y Strana 179)

I

Vedlejší pohon (Y Strana 197)

y

Porucha odlehčovací brzdy
(Y Strana 141)

x

Zastávková brzda (Y Strana 139)

!

Výbava ABS (! doplněno o
s, r nebo u pro vozidlo
a/nebo přívěs) (Y Strana 137)

ß

Porucha ABS přívěsu

Varovné kontrolky/kontrolky

Û

Porucha brzdové soustavy přívěsu

·

Porucha dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec®, týkající
se emisí, nebo nízká zásoba
AdBlue® (Y Strana 80)

#

Opotřebení brzdového obložení
(tažné vozidlo (Y Strana 102)
doplněno o r přívěs
(Y Strana 105) )

5

Příliš nízký tlak oleje (motor), viz
příslušné okno událostí

¯

Regulační zásah ESP® přívěsu

Varovné kontrolky/kontrolky na jednotce palubního počítače (příklad)

Při poruše, varování nebo provozní informaci
se automaticky rozsvítí varovná kontrolka/
kontrolka ve stavové části : jednotky palubního počítače. Podle priority poruchy, varování
nebo provozní informace se varovná kontrolka/kontrolka rozsvítí odlišnou barvou.
Varovná kontrolka/kontrolka se může rozsvítit
také navíc k oknu událostí.

Žlutá varovná kontrolka/kontrolka
Problém
Kontrolka Û ve stavové části jednotky
palubního počítače se
rozsvítí žlutě.

Možné příčiny / následky a M řešení

G Nebezpečí nehody
Brzdová soustava přívěsu má poruchu. Jízdní a brzdné vlastnosti se
mohou změnit. Dodržujte pokyny v samostatném návodu k obsluze
výrobce přívěsu.
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Nechte brzdovou soustavu zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

Kontrolky ve stavové části jednotky palubního počítače
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Červená varovná kontrolka/kontrolka

Kontrolka Û ve stavové části jednotky
palubního počítače se
rozsvítí červeně.

Možné příčiny / následky a M řešení

G Nebezpečí nehody
Brzdová soustava přívěsu má poruchu nebo je přívěs automaticky
brzděný. Jízdní a brzdné vlastnosti se mohou změnit. Dodržujte
pokyny v samostatném návodu k obsluze výrobce přívěsu.
X Opatrně zabrzděte a odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost
silničního provozu.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Informujte kvalifikovaný odborný servis.

Jednotka palubního počítače a ukazatele

Problém

Z
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Všeobecné pokyny

Multimediální systémy

Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
CD/DVD přehrávač je laserový výrobek
třídy 1. Pokud otevřete kryt přehrávače CD/
DVD, mohou unikat neviditelné laserové
paprsky. Tyto laserové paprsky mohou
poškodit Vaši sítnici. Nebezpečí úrazu!
Kryt neotevírejte. Údržbové práce a opravy
nechte provést vždy v kvalifikovaném
servisu.
G VAROVÁNÍ
Pokud manipulujete s datovými nosiči za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Manipulujte s datovými nosiči, pouze pokud
vozidlo stojí.
G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání
ve stojícím vozidle.
Při provozu systému dodržujte zákonné předpisy země, ve které se momentálně nacházíte.

G VAROVÁNÍ

Pokud ovládáte mobilní informační zařízení
za jízdy, může být odvedena Vaše pozornost
od dopravní situace. Můžete ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Ovládejte tato zařízení pouze, pokud vozidlo
stojí.

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte mobilní zdroje audiosignálu/
videosignálu za jízdy, může být odvedena

Vaše pozornost od dopravní situace. Můžete
ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Manipulujte nebo ovládejte tyto mobilní
zdroje audiosignálu/videosignálu pouze
pokud vozidlo stojí.
Ovládejte mobilní zdroje audiosignálu/
videosignálu pouze prostřednictvím komunikačních zařízení integrovaných ve vozidle,
pokud to dopravní situace dovoluje. Pokud
nemůžete zajistit bezpečnost, zastavte ve
shodě s dopravními předpisy a proveďte
zadávání ve stojícím vozidle.

G VAROVÁNÍ
Při nesprávném použití rádiových přístrojů
ve vozidle může jejich elektromagnetické
pole rušit elektroniku vozidla, např. pokud
Rnení

rádiový přístroj připojen k venkovní
anténě
Rje venkovní anténa nesprávně namontována nebo není bezodrazová
Tím můžete ohrozit provozní bezpečnost
vozidla. Hrozí nebezpečí nehody!
Nechte bezodrazovou venkovní anténu
namontovat v kvalifikovaném servisu. Pokud
ve vozidle provozujete rádiové přístroje, připojte je vždy k bezodrazové venkovní
anténě.

Všeobecné pokyny
Tento stručný návod popisuje pouze základní
principy ovládání Vašeho audiosystému.
Stručný návod obsahuje následující varianty
zařízení:
/ navigační systém Bluetooth®, Komfort (v dalším textu rádio / navigační
systém)
Rrádio s CD, rádio s CD, Bluetooth® (dále
rádio s CD)
Všechny ostatní informace o jednotlivých funkcích získáte na internetové adrese
www.mercedes-benz.de/betriebsanleitunglkw.

Rrádio

Ochrana proti odcizení
Jestliže rádio s CD bylo nebo je odpojeno od
akumulátoru, je ochrana proti odcizení aktivní.

Na displeji zapnutého rádia s CD je zobrazeno
BLOCKED.
X Zapněte zapalování.
Nyní můžete rádio s CD používat.

Z
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Multimediální systémy

Ochrana proti odcizení
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Ovládací systém
Ovládací systém

Multimediální systémy

Přehled rádia/navigačního systému

Funkce
:

Displej

;

Číselná klávesnice
Naladění stanice z paměti
předvoleb
Manuální uložení stanice
Zadání hesla
Zadání telefonního čísla
Zadávání znaků

=

6
Přijetí hovoru
Vytočení telefonního čísla
Přepnutí z jiného provozního
režimu do režimu telefonu

?

~/?
Odmítnutí hovoru
Ukončení aktivního hovoru
Aktivace hlasového ovládání

Strana
122

Funkce
A

126

B

Otočení ovladače 3:
Nastavení stanice
Volba bodu v seznamu
Nastavení měřítka mapy
Změna nastavených hodnot
Krátké stisknutí ovladače
V:
Potvrzení volby
Zobrazení uložených stanic
Zobrazení možností přehrávání
Zobrazení mapy přes celou
obrazovku
Dlouhé stisknutí ovladače
V:
Zahájení navádění k cíli
přímo ze seznamu
Horizontální tlačítka se šipkami = ;:
Volba hlavní funkce
Vodorovný posun mapy (při
zobrazení přes celou obrazovku)
Volba bodu menu DVD

Strana
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Ovládací systém

C

Vertikální tlačítka se šipkami : 9:
Volba funkce z podmenu
Svislý posun mapy (při
zobrazení přes celou obrazovku)
Volba bodu menu DVD

D

Krátké stisknutí tlačítka
Zpět %:
Přechod na nejbližší vyšší
úroveň menu
Dlouhé stisknutí %:
Přechod na nejvyšší úroveň
menu nastavené hlavní
funkce

E

Krátké stisknutí tlačítka
Vymazání j:
Vymazání znaku
Opuštění menu Nastavení
beze změny
Dlouhé stisknutí j:
Vymazání zadání

F

Mikrofon

G

Krátké stisknutí tlačítka
Mute/Eject 8/8:
Zapnutí/vypnutí zvuku
Vypnutí dopravních informací a navigačních pokynů
Pauza pro reprodukci CD,
DVD a USB
Dlouhé stisknutí
8/8: Vysunutí
CD/DVD

Funkce

Strana

Přehled funkcí rádia/navigačního
systému
Pomocí rádia/navigačního systému ovládáte
následující hlavní funkce:
Rrežim audio s provozními režimy rádia, audio
CD/DVD a MP3, USB audio, Bluetooth®
audio a audio AUX
Rnavigační systém (zadání cíle, zadání trasy,
dopravní hlášení, nastavení navigace)

H

Krátké stisknutí F:
Naladění stanice přes vyhledávání stanic
Volba následující skladby
Dlouhé stisknutí F:
Rychlé přetáčení vpřed
Manuální vyhledávání stanic

I

Krátké stisknutí E:
Naladění stanice přes vyhledávání stanic
Volba předcházející skladby
Dlouhé stisknutí E:
Rychlé přetáčení zpět
Manuální vyhledávání stanic

J

Vstup mini USB a přípojka
AUX

K

Šachta pro datový nosič
Zasunutí CD/DVD
Vyjmutí CD/DVD

L

Otáčení o: Nastavení hlasitosti

M

Stisknutí q: Zapnutí/
vypnutí rádia/navigačního
systému

Strana

Multimediální systémy

Funkce

121

přes Bluetooth® (telefonování, telefonní seznam, seznamy hovorů)
Rfunkce video DVD a vstupy pro video/AUX
Rnastavení (zvuk, jazyk, displej, Bluetooth®,
systém)
Rtelefon

Z
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Ovládací systém

Multimediální systémy

Přehled displeje rádia/navigačního
systému

: Stavový řádek
; Zobrazení cesty menu
= Řádek hlavních funkcí, aktuální hlavní

funkce je označena modře

? Zvolená položka seznamu
A Okno zobrazení/volby (zde seznam volby

Hlavní funkce telefonu w
x Základní zobrazení s klávesnicí
y Telefonní seznam
z Nepřijaté hovory
| Přijaté hovory
~ Volaná telefonní čísla
Hlavní funkce videosystému t
u Přehrávání DVD
v Vstupy pro videosystém/AUX
Hlavní funkce n
Funkce není obsazena
Hlavní funkce nastavení h
i Nastavení audiosystému
j Nastavení jazyka
k Nastavení displeje
l Nastavení Bluetooth®
m Nastavení systému

obce)

B Podmenu s nastavenou hlavní funkcí (zde

navigace)

Ovladač rádia/navigačního systému

Přehled menu rádia/navigačního
systému
Hlavní funkce audiosystému ¦
¨
Rádio
u Přehrávání CD/DVD
© USB Audio
ª
Bluetooth® Audio
¬ AUX Audio
Hlavní funkce navigace ¡
¢ Základní zobrazení s mapou
£ Zadání cíle
¤ Zadání trasy
¥ Dopravní informace
m Nastavení navigace

Ovládání ovladače (příklad)

Ovladač můžete:
nebo dlouze stisknout V
Rotáčet doleva nebo doprava 3

Rkrátce

Ovládací systém
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Přehled informací o rádiu s CD

Funkce
:

Otočné/spínací tlačítko
Stisknutí:
Zapnutí nebo vypnutí
Otáčení:
Nastavení hlasitosti
Změna nastavení v menu

;

´
Změna adresáře v režimu
MP3 a USB

=

w
Krátké stisknutí:
Přijetí hovoru
Dlouhé stisknutí:
Zapnutí Bluetooth®
Spuštění vyhledávání Bluetooth®
Spuštění připojení Bluetooth® (párování/externí)

?

Mikrofon pro telefonování
přes Bluetooth®

Funkce

Strana
A

t
Krátké stisknutí:
Volba menu:
Zapnutí nebo vypnutí funkce
TP
Nastavení zobrazení času
přehrávání
Zapnutí nebo vypnutí XMUT
Zapnutí nebo vypnutí RDS
Nastavení druhu připojení
Bluetooth®
Dlouhé stisknutí:
Zobrazení připojeného
mobilního telefonu

B

Přehrávač CD

C

Displej

D

88
Krátké stisknutí:
Vypnutí zvuku u zdroje
audiosignálu
Dlouhé stisknutí:
Vysunutí CD

Strana
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Funkce
F
Rádio:
Krátké stisknutí:
Vyhledávání stanic dopředu
Dlouhé stisknutí:
Manuální vyhledávání stanic
Režim CD a USB:
Krátké stisknutí:
Přeskočení skladby
dopředu1
Dlouhé stisknutí:
Rychlé přetáčení vpřed
Režim AUX:
Přepnutí na zadní přípojku
AUX

F

SRC
Krátké stisknutí:
Volba zdroje audiosignálu:
Rádio
Přehrávání CD
USB
Funkce AUX
Audio BT (přehrávání souborů MP3)
Opuštění menu
Dlouhé stisknutí:
Ukončení aktuálního dopravního hlášení

Multimediální systémy

E

G

1

Strana

BND
Krátké stisknutí:
Přepnutí frekvenčního
pásma
Dlouhé stisknutí:
Automatické uložení stanice

je možné také v režimu Bluetooth® Audio

Funkce
H

E
Rádio:
Krátké stisknutí:
Vyhledávání stanic dozadu
Dlouhé stisknutí:
Manuální vyhledávání stanic
Režim CD a USB:
Krátké stisknutí:
Přeskočení skladby dozadu1
Dlouhé stisknutí:
Rychlé přetáčení zpět
Režim AUX:
Přepnutí na přední přípojku
AUX

I

Přípojka AUX

J

Vstup mini USB

K

Číslice ¸ až Â
Rádio:
Krátké stisknutí:
Volba stanice z předvolby
stanic
Dlouhé stisknutí:
Manuální uložení stanice
Režim CD a USB:
¿ Zapnutí nebo vypnutí
náhodné volby skladby
À Zapnutí nebo vypnutí
opakování skladby

L

=
Krátké stisknutí:
Ukončení nebo odmítnutí
hovoru
Dlouhé stisknutí:
Deaktivace Bluetooth®

M

´
Změna adresáře v režimu
MP3 a USB

Strana

Nastavení Bluetooth®

N

Strana

u
Krátké stisknutí:
Vyvolání menu Zvuk
Dlouhé stisknutí:
Obnovení nastavení zvuku

Přehled funkcí
Pomocí rádia s CD ovládáte následující funkce:
Rrádio, pro příjem ve frekvenčních pásmech
FM a AM (KV, SV, DV)
RCD, pro přehrávání formátů WMA a MP3
Rpřehrávání souborů MP3 uložených na zařízeních USB
Rtelefonování
Rpřehrávání přehrávačů MP3, připojených
přes Bluetooth® (pokud tuto funkci Vaše
zařízení podporuje)
Rpřehrávání externích zařízení, připojených
přes přípojku AUX

Režim audio
Rádio/navigační systém
X Stiskněte tolikrát tlačítko = nebo ;,
až je v řádku hlavních funkcí zvolen symbol
¦ (audio).
Zobrazí se poslední použité podmenu Audio.
X Pomocí tlačítka 9 nebo : zvolte v
podmenu Audio požadovaný zdroj audiosignálu (rádio, CD/DVD, USB, Bluetooth®,
AUX).
Rádio s CD
Opakovaně stiskněte tlačítko SRC, až se na
displeji zobrazí požadovaný zdroj audiosignálu (rádio, CD/MP3, USB, AUX, BT audio).

X

Ve spojení s mobilními telefony s funkcí Bluetooth® máte k dispozici telefonování přes
rádio / navigační systém a přes rádio s CD.
Podrobnější informace o vhodných mobilních
telefonech a o připojení mobilních telefonů s
funkcí Bluetooth® k audiosystému obdržíte v
servisním středisku Mercedes-Benz.

Předpoklady pro připojení přes Bluetooth®
Aby audiosystém vyhledal zařízení s funkcí
Bluetooth®, musí být splněny následující předpoklady:
RMobilní telefony musí podporovat profil
hands-free 1.0 nebo vyšší.
RKaždé zařízení Bluetooth® má název Bluetooth®, který můžete sami zadat.
RZařízení s funkcí Bluetooth® se nachází ve
vozidle v blízkosti audiosystému.
RFunkce Bluetooth® musí být zapnutá u
audiosystému a u příslušného zařízení Bluetooth®.
RZařízení Bluetooth® musí být „vidět“ (viz
návod k obsluze výrobce).

Aktivace nebo deaktivace funkce
Bluetooth®
Rádio / navigační systém:
Stiskněte opakovaně tlačítko =
nebo ;, až je v řádku hlavních funkcí
zvolen symbol h (nastavení systému).
Zobrazí se naposledy používané menu
Nastavení.
X Tlačítkem 9 nebo : zvolte menu
Nastavení Bluetooth®.
X

Nastavení Bluetooth®
Pokyny k funkci Bluetooth®
Můžete spojit zařízení s funkcí Bluetooth® s
rádiem / navigačním systémem a rádiem s
CD.

Z
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X

Pomocí ovladače 3 zvolte Aktivovat
Bluetooth.
X Stiskněte ovladač V.
Funkce je aktivována, když je označena háčkem O.
Rádio s CD:
X Stiskněte dlouze tlačítko ;.
Na displeji se krátce zobrazí nápis BT ON.
Symbol Bluetooth® ª na displeji bliká, rádio
s CD automaticky vyhledává zařízení s
funkcí Bluetooth®, které již byly spárovány s
rádiem s CD.
X Stiskněte dlouze tlačítko =.
Na displeji se krátce zobrazí nápis BT OFF.
Stávající spojení se zařízením Bluetooth® je
zrušeno.

Připojení zařízení Bluetooth®
Rádio / navigační systém:
X Pomocí ovladače 3 zvolte Seznam
telefonů BT nebo Seznam audiozaří‐
zení BT .
X Stiskněte ovladač V.
Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth®.
Stav zařízení v seznamu se může lišit následovně (podle symbolu):
Žádný symbol

V dosahu jsou zatím
neautorizovaná zařízení

Ï podbarvený
šedou barvou

Autorizovaná zařízení
jsou mimo dosah

Ï

V dosahu jsou autorizovaná, ale nepřipojená zařízení

Ñ

V dosahu jsou autorizovaná a připojená
zařízení

i U audiozařízení s funkcí Bluetooth® uvidíte

místo symbolu telefonu symbol noty.
Jestliže se požadované zařízení s funkcí Bluetooth® nenachází v seznamu, musíte seznam
aktualizovat.

X

Pomocí ovladače 3 zvolte Aktualizo‐
vat.
X Stiskněte ovladač V.
Audiosystém vyhledává zařízení Bluetooth®
v dosahu. Tento proces může chvíli trvat. Po
ukončení vyhledávání provede audiosystém
aktualizaci seznamu zařízení.
X Autorizace zařízení s funkcí Bluetooth®
(přihlášení): v seznamu zařízení s funkcí
Bluetooth® zvolte pomocí ovladače 3
ještě neautorizované zařízení.
X Stiskněte ovladač V.
Zobrazí se menu funkcí Bluetooth® pro zvolené zařízení.
X Pomocí ovladače 3 zvolte Aktualizo‐
vat.
X Stiskněte ovladač V.
Zobrazí se dotaz, zda chcete zařízení
opravdu autorizovat.
X Potvrďte Ano pomocí ovladače V.
Zobrazí se dialogové okno pro zadání hesla.
X Pomocí numerické klávesnice audiosystému
zadejte jednomístné až šestimístné snadno
zapamatovatelné číslo (např. 1111).
X Ovladačem V potvrďte OK.
Na zařízení Bluetooth® se zobrazí požadavek
na zadání hesla.
X U zařízení Bluetooth® musí být zadáno a
potvrzeno stejné heslo jako u audiosystému.
Provede se autorizace zařízení Bluetooth® a
zároveň jeho spárování.
Rádio s CD:
X

Připojení zařízení s funkcí Bluetooth®
pomocí Bluetooth® spárování: stiskněte
opakovaně tlačítko t, až se na displeji
zobrazí BT PAIR nebo BT EXT.
X Otočte otočné/spínací tlačítko doleva.
Na displeji se zobrazí nápis BT PAIR.
X Opuštění menu: stiskněte tlačítko SRC
nebo počkejte 10 sekund.
X Stiskněte dlouze tlačítko ;.
Symbol Bluetooth® ª na displeji bliká.
Rádio s CD vyhledává po určitou dobu Bluetooth® zařízení v dosahu. Na konci vyhledávání zazní signální tón.
Pokud bylo nalezeno alespoň jedno Bluetooth® zařízení, na displeji se krátce zobrazí
nápis BT LIST a následně název Bluetooth®
zařízení.

Navigace

X

Připojení zařízení s funkcí Bluetooth®
pomocí externího Bluetooth® spárování:
stiskněte opakovaně tlačítko t, až se na
displeji zobrazí BT PAIR nebo BT EXT.
X Otočte otočné/spínací tlačítko doprava.
Na displeji se zobrazí nápis BT EXT.
X Opuštění menu: stiskněte tlačítko SRC
nebo vyčkejte 10 sekund.
X Stiskněte dlouze tlačítko ;.
Na displeji bliká symbol Bluetooth® ª.
X Pomocí tlačítek s čísly zadejte jednomístné
až šestimístné snadno zapamatovatelné
číslo (např. 1111).
X Stiskněte dlouze tlačítko ;, dokud nezazní signální tón.
Rádio s CD je připraveno pro spojení se
Bluetooth® zařízením.
X Spusťte vyhledávání jiného Bluetooth® zařízení na Bluetooth® zařízení (viz návod k
obsluze výrobce).
X Na Bluetooth® zařízení zvolte název zařízení
MB-Bluetooth.

X

Na Bluetooth® zařízení zadejte číslo, které
jste předtím zvolili.
Rádio s CD naváže spojení se Bluetooth®
zařízením. Jakmile je spojení navázáno, na
displeji se krátce zobrazí nápis PAIR OK.
X Případné dotazy potvrďte prostřednictvím
Bluetooth® zařízení.

Navigace
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání
ve stojícím vozidle.
Navigační systém provede výpočet trasy k cíli
bez zohlednění např.:
Rsemaforů
Rdopravních značek „Stůj, dej přednost v
jízdě“ a „Dej přednost v jízdě“
Rdopravních značek „Zákaz stání“ nebo
„Zákaz zastavení“
Rzúžení vozovky
Rzvláštních dopravních ustanovení
Při provozu systému dodržujte zákonné předpisy země, ve které se momentálně nacházíte.
Řidič je vždy sám zodpovědný za bezpečnost
vozidla.

Všeobecná upozornění
Navigace je k dispozici pro rádio / navigační
systém.
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Pokud rádio s CD nenalezne žádné Bluetooth® zařízení, na displeji se krátce zobrazí
nápis BT LIST EMPTY.
X Tlačítkem E nebo F zvolte požadované Bluetooth® zařízení.
X Stiskněte dlouze tlačítko ;.
X Pomocí tlačítek s čísly zadejte jednomístné
až šestimístné snadno zapamatovatelné
číslo (např. 1111).
X Stiskněte dlouze tlačítko ;.
Rádio s CD je připraveno pro spojení se
Bluetooth® zařízením.
X Na Bluetooth® zařízení zvolte název zařízení
MB-Bluetooth.
X Na Bluetooth® zařízení zadejte číslo, které
jste předtím zvolili.
Rádio s CD naváže spojení se Bluetooth®
zařízením. Jakmile je spojení navázáno, na
displeji se krátce zobrazí nápis PAIR OK.
X Případné dotazy potvrďte prostřednictvím
Bluetooth® zařízení.

127

Navigace

128

Zapnutí režimu navigace
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X

Stiskněte opakovaně tlačítko =
nebo ;, až je zobrazen řádek hlavních
funkcí ¡ (navigace).
Zobrazí se poslední používané menu Navigace.
X V případě potřeby: pomocí tlačítka 9
zvolte ¢ v podmenu Navigace (zobrazení
mapy).
Zobrazí se mapa.

Příklad zadání adresy
Menu Zadání adresy
Vyvolání menu Zadání adresy:
X

V menu Zadání cíle ovladačem 3 zvolte
Zadat adresu.
X Potvrzení volby: stiskněte ovladač V.

Zadání adresy
Volba země:
X

Zobrazení/skrytí menu
X

Skrytí menu: stiskněte ovladač V.
Vidíte mapu v zobrazení přes celou obrazovku.
X Opětovné zobrazení mapy: stiskněte v
zobrazení přes celou obrazovku tlačítko Zpět
%.

Zadání cíle
Možnosti zadání cíle
Pro zadání cíle můžete využít následující
možnosti:
Rzadání adresy
Rvolbu cíle z paměti cílů
Rvolbu posledního použitého cíle (poslední
cíle)
Rzadání cíle z mapy
Rvolbu cíle ze zvláštních cílů

Vyvolání menu Zadání cíle
X

Stiskněte opakovaně tlačítko =
nebo ;, až je zobrazen řádek hlavních
funkcí ¡ (navigace).
Zobrazí se poslední používané menu Navigace.
X V případě potřeby: pomocí tlačítka 9
nebo : zvolte £ v podmenu Navigace
(zadání cíle).
Zobrazí se menu Zadání cíle.

V menu Zadání cíle pomocí 3 ovladače
zvolte Země.
X Potvrzení volby: stiskněte ovladač V.
X Ovladačem 3 zvolte požadovanou zemi.
X Potvrzení volby: stiskněte ovladač V.
Zobrazí se menu Zadání znaků pro zadání
obce.
X

Zadejte první písmena požadované obce.
Jestliže je počet obcí začínajících již zadanými
písmeny dostatečné malý, zobrazí se automaticky seznam voleb. Můžete však také předtím
přepnout do zobrazení seznamu tím, že v menu
Zadání znaků dlouze stisknete ovladač nebo
zvolíte OK a potvrdíte.
X Ovladačem 3 zvolte požadovanou
položku seznamu.
X Potvrzení volby: stiskněte ovladač V.
Zobrazí se menu Zadání adresy.

Volba ulice:
X V menu Zadání adresy pomocí 3 ovladače zvolte Ulice.
X Potvrzení volby: stiskněte ovladač V.
U menších obcí se ihned zobrazí seznam
ulic. U větších obcí se nejprve zobrazí menu
Zadání znaků a až po zadání prvních písmen
požadované ulice seznam ulic.
X Ovladačem 3 zvolte požadovanou ulici.
X Potvrzení volby: stiskněte ovladač V.
Opět se zobrazí menu Zadání adresy.
Můžete spustit navádění k cíli. Cílem pak bude
centrum zvolené obce. Můžete ale také napřed
zadat ještě Ulice, Č. popisné nebo Křižo‐
vatka. Postupujte přitom obdobně jako při
zadávání ulice.

Navigace
Jízdní manévr

Všeobecné pokyny

Úvod

Navigační pokyny Vás mají během jízdy navádět, aniž byste se rozptylovali od dopravní
situace a řízení. Vždy poslouchejte navigační
hlasové navádění místo toho, abyste se orientovali v zobrazení mapy.

Jízdní manévr probíhá ve třech fázích:
Rpřípravná fáze
Roznamovací fáze
Rvlastní manévr

Zahájení navádění k cíli
X

V menu Zadání adresy ovladačem 3
zvolte Zahájit navádění k cíli.
X Potvrzení volby: stiskněte ovladač V.

Ukončit navádění k cíli
X

V menu Funkce ovladačem 3 zvolte
Ukončit navádění k cíli.
X Potvrzení volby: stiskněte ovladač V.
Objeví se zobrazení mapy přes celou obrazovku bez aktivního navádění k cíli.

Zobrazení během navádění k cíli

Přípravná fáze
Rádiový/navigační systém Vás připraví na nejbližší nastávající jízdní manévr. Ohlášení proběhne s hlasovým pokynem Zanedlouho
odbočte doprava. Zobrazí se mapa v zobrazení přes celou obrazovku.

Oznamovací fáze
Rádiový/navigační systém vydá pokyn krátce
před nastávajícím jízdním manévrem. Jízdní
manévr může být například ohlášen hlasovým
pokynem Po čtyřech stech metrech
odbočte doprava a pokračujte po A 81.

Vlastní manévr
Rádiový/navigační systém vydá pokyn bezprostředně před nastávajícím jízdním manévrem.
V příkladu nastane oznámení 40 metrů před
jízdním manévrem pokynem Nyní odbočte
doprava.

Vysvětlení a zobrazení doporučeného
jízdního pruhu
Jízdní pruh

Zobrazení přes celou obrazovku s dělenou obrazovkou při aktivním navádění k cíli (příklad)
: Orientace mapy (zde orientace na sever),

Doporučený jízdní
pruh

zelený

Možný jízdní pruh

bílý

Nedoporučený
jízdní pruh

světle šedý

vpravo vedle nastaveného měřítka

; Údaje o cíli (vzdálenost k cíli, předpoklá=
?
A
B
C
2

daná doba jízdy, předpokládaný čas příjezdu)
Směrová šipka při jízdním manévru
Zobrazení TMC2
Aktuálně projížděná ulice (je-li k dispozici)
nebo zeměpisné souřadnice
Aktuální pozice vozidla a směr jízdy
Trasa (barevně zvýrazněná)

Traffic Message Channel – dopravní informace prostřednictvím rádia
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Jízda
Důležité informace

Režim jízdy

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Jízda
Příprava k jízdě
Vnější vizuální a funkční kontrola u
vozidla

Před jízdou byste měli provést následující kontroly u tažného vozidla a přívěsu:
X Soustava osvětlení: zabrzděte parkovací
brzdu.
X Zasuňte klíček do spínací skříňky.
X Stiskněte spínač Ä.
Kontrolka ve spínači Ä se rozsvítí a kontrola žárovek je aktivní. Parkovací, obrysová,
boční obrysová a koncová světla a osvětlení
registrační značky se trvale rozsvítí.
Postupně jsou zapínána/vypínána potkávací, dálková, směrová světla, světla pro
jízdu ve dne, zadní mlhové světlo, světlo
zpátečky, brzdová světla, přední mlhová
světla a pracovní světlomety. Tento cyklus
se třicetkrát opakuje.
X Znovu stiskněte spínač Ä.
nebo

X

Uvolněte parkovací brzdu.
Kontrolka ve spínači Ä zhasne a kontrola
žárovek je ukončena.
X Vyměňte závadné žárovky (Y Strana 59).
X Zkontrolujte osvětlení registrační značky,
osvětlení vozidla, směrová a brzdová světla
ohledně čistoty a nezávadnosti stavu.
X Označení obrysů: zkontrolujte řádný stav
označení obrysů montovaných zařízení a
nástaveb.
X

Pneumatiky a kola: zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, pevnost usazení a celkový stav pneumatik a kol.
X Zkontrolujte pneumatiky ohledně dostatečné hloubky hloubku. Přitom zohledněte
specifické zákony dané země k minimální
hloubce vzorku.
X Zkontrolujte pneumatiky a kola ohledně viditelných poškození a trhlin.
X Náklad a uložení nákladu: dbejte na
správné naložení vozidla.
X Zkontrolujte bočnice a vnější víka ohledně
pevného zajištění a nezávadnosti stavu.
X Sníh a led: při zimních podmínkách na
vozovce odstraňte z tažného vozidla a přívěsu nahromaděný sníh a led
(Y Strana 196).
X Přívěs: zkontrolujte kabely a vzduchotlaká
vedení ohledně správného připojení
(Y Strana 195).
X Zkontrolujte závěsné zařízení přívěsu
ohledně řádného zablokování a zajištění.
Při ovládání, péči a údržbě závěsného zařízení přívěsu dodržujte samostatný návod k
obsluze výrobce.
Odstraňte zjištěné závady nebo poškození. V
případě potřeby nechte zjistit a odstranit příčiny v kvalifikovaném odborném servisu.

Vizuální a funkční kontrola ve vozidle
Všeobecné pokyny
Nezapomeňte, že všechny elektronické bezpečnostní systémy ve vozidle pro Vás mají
pouze pomocnou funkci. Nezbavují Vás povinnosti podrobit vozidlo a přívěs před jízdou
vizuální kontrole.

Jízda

Před jízdou na veřejných komunikacích:
X Zapněte asistenta regulace stability
(Y Strana 152).
X Nastavte světlou výšku (Y Strana 176).

Kontrola vybavení pro případ nouze/
lékárničky
Přehled vybavení pro případ nouze a obsah
lékárničky naleznete v kapitole „Pomoc při
defektu“ (Y Strana 216).
X Zkontrolujte přístupnost, úplnost a funkčnost vybavení pro případ nouze, jako je
např.
Rreflexní vesta
Rvýstražný trojúhelník
Rvýstražná svítilna
Rlékárnička
Rhasicí přístroj
X Pravidelně kontrolujte lékárničku ohledně
použitelnosti. Sledujte spotřební lhůtu
obsahu.
X Nechte hasicí přístroj jednou za jeden až
dva roky zkontrolovat.
X Po každém použití nechte hasicí přístroj
nově naplnit.
V některých zemích předepisují zákonné předpisy povinnost vozit ve vozidle další vybavení
pro případ nouze, např. testovací přístroj na
alkohol. Dodržujte zákonné předpisy k vybavení pro případ nouze v zemi, v níž se právě
nacházíte. Podle toho doplňte své vybavení pro
případ nouze.

Kontrola zásoby paliva/AdBlue®
X

Zkontrolujte hladinu paliva/AdBlue® na palivoměru (Y Strana 79) a ukazateli AdBlue®
(Y Strana 79).
X V případě potřeby dočerpejte palivo
(Y Strana 188) a AdBlue® (Y Strana 190).

Spínací skříňka
G VAROVÁNÍ
Při vypnutí zapalování během jízdy jsou
funkce důležité pro bezpečnost omezené
nebo již nejsou vůbec k dispozici. To se
může týkat např. posilovače řízení a posilovače brzd. K řízení a brzdění potřebujete
výrazně vyšší sílu. Hrozí nebezpečí nehody!
Nikdy nevypínejte zapalování během jízdy.
G VAROVÁNÍ
Pokud na klíček upevníte těžké předměty,
může dojít k nechtěnému otočení klíčku ve
spínací skříňce během jízdy. Může tak být
např. vypnut motor. Hrozí nebezpečí
nehody!
Neupevňujte na klíček těžké nebo velké
předměty. Např. velký svazek klíčů raději
sejměte, než zasunete klíček do spínací
skříňky.

Režim jízdy

Zapnutí jízdních systémů

131

G VAROVÁNÍ
Pokud zanecháte děti bez dozoru ve vozidle,
mohou uvést vozidlo do pohybu tím, že např.
Ruvolní

parkovací brzdu
neutrál
Rnastartují motor
Navíc mohou ovládat výbavu vozidla a přivřít
se. Hrozí nebezpečí nehody a úrazu!
Opouštíte-li vozidlo, vždy vezměte s sebou
klíček a vozidlo zamkněte. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru ve vozidle.
Rzařadí

Kontrola hladiny motorového oleje
Zkontrolujte hladinu oleje v motoru před každou jízdou (Y Strana 93). Během jízdy se nezobrazují žádná upozornění k hladině oleje
v motoru.

g Zasunutí/vytažení klíčku
1 Odemknuté řízení / poloha „rádio“
Z
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2 Jízdní poloha
3 Poloha pro startování

Když klíček vytáhnete v poloze g, je řízení
zamknuté.

X

X

Zavřete všechny dveře.
Zkontrolujte koberečky ohledně bezpečného
a protiskluzového upevnění a dostatečného
volného prostoru pro pedály.

Startování motoru
Před rozjezdem
Důležité bezpečnostní pokyny

Režim jízdy

G VAROVÁNÍ

Pokud jsou předměty, zavazadla nebo
náklad nezajištěné nebo nedostatečně zajištěné, mohou se sesmeknout, převrhnout
nebo být vymrštěny, a zasáhnout tak cestující. Hrozí nebezpečí poranění, obzvláště při
brzdných manévrech nebo náhlé změně
směru!
Ukládejte předměty vždy tak, aby nemohly
být vymrštěny. Zajistěte předměty, zavazadla nebo náklad před jízdou proti sesmeknutí nebo převržení.

G VAROVÁNÍ
Předměty v prostoru pro nohy řidiče mohou
omezit zdvih pedálu a blokovat sešlápnutí
pedálu. Provozní a dopravní bezpečnost vozidla je tím ohrožena. Hrozí nebezpečí
nehody!
Uložte bezpečně všechny předměty ve vozidle, aby se nemohly dostat do prostoru pro
nohy řidiče. Zajistěte bezpečné upevnění
koberečků proti pohybu a dostatek volného
prostoru pro pedály. Nepokládejte více
koberečků na sebe.
G VAROVÁNÍ

Při nerovnoměrném naložení vozidla může
dojít k výraznému narušení jízdních vlastností a chování při řízení a brzdění. Hrozí
nebezpečí nehody!
Nakládejte vozidlo rovnoměrně. Zajistěte
náklad proti posunutí.
Podle druhu, hmotnosti a polohy těžiště
nákladu se mění jízdní a brzdné vlastnosti vozidla a jeho ovladatelnost.

G NEBEZPEČÍ

Spalovací motory vypouštějí jedovaté výfukové plyny, např. oxid uhelnatý. Vdechování
těchto výfukových plynů je zdraví škodlivé a
způsobuje otravy. Hrozí nebezpečí ohrožení
života! Nikdy nenechávejte motor a eventuálně namontované nezávislé topení běžet
v uzavřených prostorech bez dostatečného
větrání.

! V případě příliš nízkého tlaku motorového

oleje zobrazí palubní počítač v červeném
okně událostí symbol 5. Zároveň zazní
výstražný tón.
Je ohrožena provozní bezpečnost motoru.
Ihned vypněte motor.
Dodržujte pokyny a upozornění k tomuto oknu
událostí v kapitole „Jednotka palubního počítače a zobrazení“ (Y Strana 114).
X Sešlápněte brzdový pedál nebo zatáhněte
parkovací brzdu.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
Spustí se kontrola zobrazení sdruženého přístroje. Díky kontrole zobrazení na sdruženém přístroji vidíte, jaká výbava je k dispozici a zda se vyskytuje porucha některé
funkce.
Zabezpečení proti neoprávněné jízdě se
vypne a odblokuje proces startování. Pokud
použijete neplatný klíček, na jednotce palubního počítače se zobrazí okno událostí.
Použijte platný náhradní klíček.
X Zkontrolujte hladinu motorového oleje
(Y Strana 93).
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Vypněte vedlejší pohon (Y Strana 197).
X Vypněte zvedací čelo, viz samostatný návod
k obsluze.
X Vozidla s předehřevem motoru: před startováním při venkovních teplotách pod Ò20 †
motor předehřejte (Y Strana 72).

Jízda
Otočte klíček ve spínací skříňce do startovací polohy. Přitom nesešlapujte pedál akcelerace.
X Při rovnoměrném chodu motoru uvolněte klíček.
Volnoběžné otáčky se regulují automaticky.
i Při velmi nízkých venkovních teplotách
nebo během regenerace filtru pevných
částic jsou volnoběžné otáčky zvýšené.

Sledujte okna událostí na jednotce palubního
počítače a kontrolky ve stavové části jednotky
palubního počítače/sdruženého přístroje k
zásobnímu tlaku a vzduchotlaké brzdové soustavě.

i Proces startování se po cca 60 sekundách

Při úbytku tlaku nebo příliš nízkém zásobním
tlaku ve spojkovém okruhu a řazení nemusí
být případně možné správné řazení převodových stupňů. Hrozí nebezpečí nehody!
Neuvádějte vozidlo do pohybu nebo jej okamžitě zastavte v souladu s dopravními předpisy. Zajistěte vozidlo proti rozjetí např.
parkovací brzdou. Spojte se neprodleně s
kvalifikovaným servisem kvůli opravě vzduchotlaké soustavy.

automaticky přeruší.
X Pokud se motor nenastartuje: odstraňte příčinu chybné reakce při startování.
Možné příčiny chybné reakce při startování
jsou např.:
Rucpání palivového filtru
Rprázdná palivová nádrž (Y Strana 188)
Rneodvzdušněná palivová soustava
(Y Strana 221)
X Opakujte proces startování.
X Pokud se motor opět nenastartuje, informujte kvalifikovaný odborný servis.

Bezpečnostní kontrola
Kontrola zásobního tlaku vzduchotlaké
brzdové soustavy

G VAROVÁNÍ

Při netěsné vzduchotlaké brzdové soustavě
nebo příliš nízkém zásobním tlaku vzduchu
není možné zabrzdit vozidlo. Hrozí nebezpečí
nehody!
Uvádějte vozidlo do pohybu až po dosažení
požadovaných tlaků ve vzduchojemech.
Při ztrátě tlaku během jízdy okamžitě
zastavte v souladu s dopravními předpisy.
Zajistěte vozidlo proti rozjetí parkovací
brzdou. Spojte se neprodleně s kvalifikovaným servisem kvůli opravě vzduchotlaké
soustavy.

X

Nastartujte motor.
Nechte běžet motor, dokud na sdruženém
přístroji nezhasne varovná kontrolka J.
X Vyvolejte okno menu Zásobní tlak
(Y Strana 93) a zkontrolujte aktuální zásobní
tlak.

X

Kontrola zásobního tlaku okruhu převodovky/spojkového okruhu

G VAROVÁNÍ

Zásobní tlak okruhu převodovky/spojkového
okruhu se doplní až po brzdových okruzích 1 a
2.
Při příliš nízkém zásobním tlaku v okruhu převodovky/spojkového okruhu se na jednotce
palubního počítače zobrazí žluté okno událostí :Příliš nízký zásobní tlak
pro převod./spojku.
X Nastartujte motor.
X Nechte běžet motor, dokud na jednotce
palubního počítače nezhasne žluté okno
událostí :Příliš nízký zásobní
tlak pro převod./spojku.

Kontrola funkce vysoušeče stlačeného
vzduchu

G VAROVÁNÍ
Pokud je hladina kondenzátu ve vzduchojemech příliš vysoká, může dojít ke snížení
brzdného účinku nebo výpadku vzduchotlaké brzdové soustavy. Hrozí nebezpečí
nehody!
Zkontrolujte před zahájením jízdy, zda se ve
vzduchotlakém systému nachází kondenzát.
Vzduchotlakou brzdovou soustavu nechte v
případě vysoké hladiny kondenzátu bez
odkladu zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu.
Z

Režim jízdy

X
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X

Vypněte motor.
Zatáhněte za kroužek ; u výpustného
ventilu kondenzované vody : a vypusťte
kondenzovanou vodu.
X Při vytékání většího množství kondenzované
vody nechte vzduchotlakou brzdovou soustavu zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

X

Režim jízdy

Kontrola výšky vozidla
Snímač kondenzované vody u zásobníku stlačeného vzduchu (příklad: zásobník stlačeného vzduchu na vnitřní straně u rámu vozidla)

Vozidla s jedním snímačem kondenzované
vody: příliš vysoká hladina kondenzované vody
v zásobnících stlačeného vzduchu je signalizována žlutým oknem událostí Kondenzát ve
vzduchojemu. V takovém případě nechte
vzduchotlakou brzdovou soustavu zkontrolovat
v kvalifikovaném odborném servisu. Pokud je
Vaše vozidlo vybaveno snímačem kondenzované vody, následná kontrola odpadá.

G VAROVÁNÍ!
Při jízdě se zvýšeným nebo sníženým rámem
vozidla mohou být výrazně horší brzdné a
jízdní vlastnosti vozidla. Navíc můžete při
zvýšeném rámu vozidla překročit nejvyšší
povolenou výšku vozidla. Hrozí nebezpečí
nehody!
Nastavte před rozjetím světlou výšku.
X

U vozidel s regulací světlé výšky: nastavte
jízdní výšku (Y Strana 176).
Kontrolka ¸ na sdruženém přístroji
zhasne.

Rozjezd
! Nerozjíždějte se bezprostředně po nastar-

Výpustný ventil kondenzované vody u zásobníku
stlačeného vzduchu (příklad: zásobník stlačeného
vzduchu na vnější straně u rámu vozidla)

Vozidla bez snímače kondenzované vody jsou
vybavena výpustným ventilem kondenzované
vody : u zásobníku stlačeného vzduchu.
X Nastartujte motor.
X Zkontrolujte zásobní tlak ve vzduchotlaké
brzdové soustavě.
X Pokud se na jednotce palubního počítače
zobrazí červené okno událostí Příliš
nízký zásobní tlak 1.okruhu a/nebo
Příliš nízký zásobní tlak 2.okruhu:
nechte motor běžet, dokud nezhasnou červená okna událostí.
Vzduchotlaké zařízení bude naplněno.

tování motoru. Po nastartování nechte
motor krátce běžet na volnoběh, dokud se
nevytvoří dostatečný tlak oleje. Neuvádějte
studený motor do vysokých otáček.
Tak zamezíte zvýšenému opotřebení a
možnému poškození motoru.
Pokud se venkovní teploty blíží k bodu mrazu,
měli byste věnovat zvláštní pozornost stavu
vozovky.
Změna venkovní teploty se zobrazí se zpožděním.
Při závadě brzdové soustavy se mohou změnit
brzdné vlastnosti nebo může dojít k výpadku
brzdové soustavy. Pokud při zkoušce brzd zjistíte omezený brzdný výkon, ihned zastavte s
ohledem na dopravní situaci. Nechte brzdovou
soustavu zkontrolovat a opravit v kvalifikovaném odborném servisu.
Pokud budete ignorovat varovné kontrolky a
zobrazení na displeji, nemusíte rozpoznat
výpadky a poruchy součástí a systémů brzdové
soustavy. Brzdné vlastnosti vozidla se mohou
změnit. Dráha brzdového pedálu a Vaše vyna-

Jízda

Zastavení a vypnutí motoru
G VAROVÁNÍ

Pokud jsou hořlavé materiály, jako např.
listí, tráva nebo větvičky, delší dobu v kontaktu s výfukovým systémem nebo proudem
výfukových plynů, mohou se vznítit. Hrozí
nebezpečí požáru!
Parkujte vozidlo tak, aby nepřišly žádné hořlavé materiály do kontaktu s horkými částmi
vozidla. Zvláště neparkujte vozidlo na
suchých loukách nebo na strništích.

G VAROVÁNÍ
Ve stoupáních nebo klesáních nemusí parkovací brzda postačovat k zajištění naloženého
vozidla proti rozjetí. Hrozí nebezpečí nehody!
Zkontrolujte ve zkušební poloze, zda je naložené vozidlo udržováno parkovací brzdou.
Není-li vozidlo dostatečně udržováno, zajistěte vozidlo navíc např. zakládacími klíny.
G VAROVÁNÍ

Při vypnutí zapalování během jízdy jsou
funkce důležité pro bezpečnost omezené
nebo již nejsou vůbec k dispozici. To se
může týkat např. posilovače řízení a posilovače brzd. K řízení a brzdění potřebujete
výrazně vyšší sílu. Hrozí nebezpečí nehody!
Nikdy nevypínejte zapalování během jízdy.

G VAROVÁNÍ
Pokud zanecháte děti bez dozoru ve vozidle,
mohou uvést vozidlo do pohybu tím, že např.
Ruvolní

parkovací brzdu
neutrál
Rnastartují motor
Navíc mohou ovládat výbavu vozidla a přivřít
se. Hrozí nebezpečí nehody a úrazu!
Opouštíte-li vozidlo, vždy vezměte s sebou
klíček a vozidlo zamkněte. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru ve vozidle.
Rzařadí

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní
pokyny v části „Děti ve vozidle“ (Y Strana 42).
Informace o režimu plazivé rychlosti najdete v
části „Automatizovaná manuální převodovka“
(Y Strana 144).
Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou: po zastavení se vozidlo při aktivovaném
režimu plazivé rychlosti opět rozjede popojížděním, pokud
Rnezařadíte převodovku do polohy neutrálu
Rnezabrzdíte parkovací brzdu
Ropět uvolníte provozní brzdu
X Zastavte vozidlo.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
Z

Režim jízdy

ložená síla pro přibrzdění vozidla se mohou
zvýšit. Nechte brzdovou soustavu zkontrolovat
a opravit v kvalifikovaném odborném servisu.
Vždy sledujte varovné kontrolky a zobrazení na
displeji.
Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou: vozidlo je vybaveno režimem plazivé
rychlosti. Vozidlo se při aktivovaném režimu
plazivé rychlosti po uvolnění provozní brzdy
automaticky rozjede a popojíždí ve volnoběžných otáčkách . Informace o režimu plazivé
rychlosti najdete v části „Automatizovaná
manuální převodovka“ (Y Strana 144).
Pokud vozidlo stojí a u převodovky je zařazena
poloha neutrálu, reaguje motor na přidání
plynu se zpožděním.
X Zařaďte převodový stupeň, viz automatizovaná manuální převodovka (Y Strana 142)
nebo volba rozsahu řazení (Y Strana 149).
X Uvolněte brzdový pedál nebo parkovací
brzdu a pomalu sešlápněte pedál akcelerace.
X Při protáčení poháněných kol při rozjezdu
zapněte pomoc při rozjezdu (Y Strana 178).
X Na začátku jízdy proveďte zkoušku brzd, přitom sledujte dopravní situaci.
Plynule zahřejte motor při jízdě ve středních
otáčkách. Podle venkovní teploty dosáhne
motor po cca 10 až 20 minutách provozní
teploty cca 85 až 100 †.
Teprve po dosažení provozní teploty motoru
můžete využít plný výkon motoru.
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Před vypnutím nechte motor běžet cca
2 minuty ve volnoběžných otáčkách, pokud
Rjste s vozidlem předtím jeli delší dobu v provozním režimu retardéru
Rje teplota chladicí kapaliny nad cca 100 †
Rjste požadovali plný výkon motoru, např. při
jízdě do kopce nebo v souběžném režimu
X Vypnutí motoru: otočte klíček ve spínací
skříňce zpět až na doraz.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí, případně podkládacími klíny.

Brzdy
Brzdový systém
Při závadě brzdové soustavy se mohou změnit
brzdné vlastnosti nebo může dojít k výpadku
brzdové soustavy. Pokud při zkoušce brzd zjistíte omezený brzdný výkon, ihned zastavte s
ohledem na dopravní situaci. Nechte brzdovou
soustavu zkontrolovat a opravit v kvalifikovaném odborném servisu.
Vždy sledujte pokyny ve žlutém (Y Strana 106)
nebo červeném (Y Strana 115) okně událostí,
které se zobrazí na jednotce palubního počítače při poruše brzdové soustavy. Navíc se
rozsvítí také kontrolka na sdruženém přístroji
nebo ve stavové části jednotky palubního počítače a může zaznít výstražný tón. Brzdné vlastnosti vozidla se mohou změnit. Dráha brzdového pedálu a Vaše vynaložená síla pro přibrzdění vozidla se mohou zvýšit. Nechte brzdovou soustavu zkontrolovat a opravit v kvalifikovaném odborném servisu.
Vozidlo je z výroby vybaveno elektronickým
brzdovým systémem (EBS) a má následující
funkce:
RABS (protiblokovací systém brzd)
RASR (protiprokluzový systém)
RALB (automatická zátěžová regulace brzd)
Rasistent pro rozjezd do stoupání
RBAS (brzdový asistent)
Kvůli šetření provozní brzdy může systém elektronického řízení v závislosti na stavu naložení
vozidla a povětrnostních podmínkách zapnout
odlehčovací brzdu.
Systém řízení rozděluje brzdnou činnost celé
jízdní soupravy mezi tažné vozidlo a přívěs/
návěs vždy podle jejich zatížení. Tím dosahuje
jízdní souprava lepších brzdných vlastností. U

vozidel s kotoučovými brzdami na všech nápravách kontroluje systém elektronického řízení
teploty kotoučových brzd.
Pokud systém elektronického řízení rozpozná
poruchy, zobrazí se na jednotce palubního
počítače příslušné okno událostí.
Pokud pojedete rychlostí nad cca 50 km/h a
prudce zabrzdíte (nouzové zabrzdění), automaticky se zapnou varovná směrová světla.
Varovná směrová světla blikají se zvýšenou
frekvencí.
Varovná směrová světla se opět automaticky
vypnou, pokud
Rpřestanete nouzově brzdit nebo
Rse vozidlo po nouzovém zabrzdění zcela
zastaví a znovu rozjede.

i Pokud se vozidlo po nouzovém zabrzdění

zcela zastaví, blikají varovná směrová světla
dále s normální frekvencí.

Kontrola těsnosti vzduchotlakého
zařízení
G VAROVÁNÍ

Při netěsné vzduchotlaké brzdové soustavě
nebo příliš nízkém zásobním tlaku vzduchu
není možné zabrzdit vozidlo. Hrozí nebezpečí
nehody!
Uvádějte vozidlo do pohybu až po dosažení
požadovaných tlaků ve vzduchojemech.
Při ztrátě tlaku během jízdy okamžitě
zastavte v souladu s dopravními předpisy.
Zajistěte vozidlo proti rozjetí parkovací
brzdou. Spojte se neprodleně s kvalifikovaným servisem kvůli opravě vzduchotlaké
soustavy.
Nenechávejte během kontroly nikoho nastupovat ani vystupovat. Zamezíte tak záměně
poklesu tlaku s netěsností kvůli vzduchem
odpruženým sedadlům nebo regulaci světlé
výšky.
X Odstavte vozidlo na rovné ploše.
X Zatáhněte parkovací brzdu.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí zakládacími
klíny.
X Odbrzděte parkovací brzdu.

X

Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
X Vyvolejte v palubním počítači okno menu
Zásobní tlak v menu Kontrolní informace
ã(Y Strana 93).
X Nechte běžet motor, dokud se nezobrazí
zásobní tlak v závislosti na systému
(Y Strana 251).
X Vypněte motor.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
X V palubním počítači znovu vyvolejte okno
menu Zásobní tlak.
Pokud nelze v okně menu palubního počítače rozpoznat výraznou ztrátu tlaku vzduchu, je vzduchotlaká brzdová soustava
těsná.
V případě, že je patrný zřetelný úbytek tlaku,
je vzduchotlaká brzdová soustava netěsná.
X Pokud je vzduchotlaká brzdová soustava
netěsná, nechte ji bez odkladu zkontrolovat
a opravit v kvalifikovaném servisu.

ABS (protiblokovací systém brzd)
Všeobecné pokyny
ABS reguluje brzdný tlak tak, aby se při
brzdění nezablokovala kola. Díky tomu zůstává
při brzdění zachována ovladatelnost vozidla.
ABS působí nezávisle na vlastnostech vozovky
od rychlosti chůze. Na hladké vozovce je ABS
aktivní už při mírném brzdění.

Kontrola ukazatele ABS
G VAROVÁNÍ

Při poruše ABS se mohou kola při brzdění
zablokovat. To výrazně narušuje ovladatelnost a brzdné vlastnosti vozidla. Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody.
Opatrně pokračujte v jízdě. Nechte ABS
neprodleně zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu.

Funkce ochrany proti blokaci není zaručena,
pokud se po zapnutí zapalování
Rve stavové části jednotky palubního počítače neobjeví zobrazení brzdového systému
nebo
Rzobrazení nezmizí po 3 sekundách nebo
Rzobrazení nezmizí při rozjezdu vozidla.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
Kontrolka ! výbavy ABS ve stavové části
jednotky palubního počítače se rozsvítí šedě
na cca 3 sekundy. Kontrolka ! je
doplněna o s, r nebo u pro
tažné vozidlo a/nebo přívěs.
Pokud elektronické řízení rozpozná poruchy
ABS, zobrazí se na jednotce palubního počítače příslušné okno událostí. Navíc se podle
popisu výše barevně rozsvítí kontrolka příslušné výbavy ABS ve stavové části jednotky
palubního počítače.

Brzdění s ochranou proti blokaci
G VAROVÁNÍ
Kola přívěsu se mohou při brzdění zablokovat a souprava se může stát nestabilní, když
Rpřívěs

nemá ABS
vyskytla porucha ABS přívěsu
Rdošlo k úplnému výpadku ABS
Přitom můžete ztratit kontrolu nad jízdní
soupravou a způsobit nehodu.
Vždy přizpůsobte styl jízdy aktuálnímu stavu
vozovky a povětrnostním podmínkám a
dodržujte dostatečný bezpečný odstup.
Vyhýbejte se – s výjimkou nouzových situací
– maximálnímu brzdění.
Rse

Při brzdění zlepšuje ochrana proti blokaci
udržování stopy a ovladatelnost vozidla/jízdní
soupravy.
Systémy pro bezpečnou jízdu nemohou snížit
nebezpečí nehody v důsledku nepřiměřeného
nebo nepozorného způsobu jízdy ani nemohou
překonat meze fyzikálních zákonů. Systémy
pro bezpečnou jízdu jsou pouze pomocný prostředek. Odpovědnost za bezpečný odstup,
včasné brzdění a udržování vozidla v jízdním
pruhu je na Vás. Vždy přizpůsobte Váš způsob
jízdy aktuálnímu stavu vozovky a povětrnostZ
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ním podmínkám a dodržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost. Jezděte opatrně.
Při vypnutém ABS nebo poruše brzdového
systému vozidla se vypne aktivní brzdový asistent.
Při zásahu ABS:
X Držte nadále sešlápnutý brzdový pedál,
dokud nepomine brzdná situace.
Během zásahu ABS se automaticky vypne
odlehčovací brzda. Kontrolka Ã na sdruženém přístroji zůstane rozsvícená.
Při maximálním brzdění:
X Silně sešlápněte brzdový pedál.
Pokud chcete jet s jízdní soupravou s přívěsem
s ABS nebo s elektronickým brzdovým systémem:
X Zapojte konektor ABS/BS do zásuvky
(Y Strana 195).

Páka parkovací brzdy (příklad)

Zajistěte odstavené vozidlo proti rozjetí parkovací brzdou. Parkovací brzda působí na pružinové brzdové válce.
Informace k parkovací brzdě přívěsu naleznete
v návodu k obsluze výrobce.
Zabrzdění parkovací brzdy
X

Parkovací brzda
G VAROVÁNÍ
Pokud není páka parkovací brzdy zajištěna v
poloze úplného zabrzdění, vrátí se páka
automaticky do odbrzděné polohy. Následkem toho se vozidlo může rozjet. Hrozí
nebezpečí nehody!
Při odstavování vozidla zajistěte páku v
poloze úplného zabrzdění.
G VAROVÁNÍ

Ve stoupáních nebo klesáních nemusí parkovací brzda postačovat k zajištění naloženého
vozidla proti rozjetí. Hrozí nebezpečí nehody!
Zkontrolujte ve zkušební poloze, zda je naložené vozidlo udržováno parkovací brzdou.
Není-li vozidlo dostatečně udržováno, zajistěte vozidlo navíc např. zakládacími klíny.

Posuňte páku parkovací brzdy ? z uvolněné
polohy 1 do polohy úplného zabrzdění 2,
zatlačte ji směrem dolů a zajistěte.
Pokud už nelze s pákou pohybovat, je zajištěná a parkovací brzda je zabrzděná. Na
sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka !.
Přívěs s brzdovou soustavou EU: při připojeném přívěsu působí parkovací brzda na provozní brzdu přívěsu.

Kontrola parkovací brzdy
X

Zabrzděte parkovací brzdu.
Nahoře zatlačte na páku parkovací brzdy ?.
Přitom posuňte páku parkovací brzdy ?
přes polohu úplného zabrzdění 2 do kontrolní polohy 3 a podržte ji.
Během kontroly je jízdní souprava zajišťována pouze silou pružinových brzdových
válců parkovací brzdy tažného vozidla. Brzda
přívěsu je uvolněná.
Vozidlo se nesmí dát do pohybu.
X Pokud nedokáže síla pružinových válců
udržet jízdní soupravu, zajistěte tažné vozidlo a přívěs podkládacími klíny.
X Posuňte páku parkovací brzdy ? zpět z
kontrolní polohy 3 do polohy úplného
zabrzdění 2 a zajistěte ji.

X

Brzdy

Zatáhněte páku parkovací brzdy ? z polohy
úplného zabrzdění 2 nahoru a uveďte ji až
na doraz do uvolněné polohy 1.
Kontrolka ! na sdruženém přístroji
zhasne.
Pokud je zásobní tlak v obou brzdových
okruzích minimálně 8 barů, brzda se zcela
uvolní.
Pokud kontrolka ! na sdruženém přístroji nezhasne, klesl zásobní tlak v brzdovém okruhu pružinových brzdových válců
pod 6,5 baru a je příliš nízký.

Pružinové brzdové válce parkovací brzdy lze
kvůli odtažení vozidla uvolnit také mechanicky
(Y Strana 233).

Přídržná brzda na přední nápravě

Přídržná brzda na přední nápravě elektropneumaticky propojuje provozní a parkovací brzdu.
Přídržná brzda na přední nápravě slouží k bezpečnému zajištění požárních vozidel, např. při
vyprošťování navijákem.
X Zapnutí: zajistěte vozidlo podkládacími
klíny.
X Nastartujte motor.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Zapněte uzávěrku diferenciálu
(Y Strana 153).
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Stiskněte horní část tlačítka Ï.
Ve sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka
přídržné brzdy na přední nápravě Ï.
X Vypnutí: stiskněte horní část tlačítka Ï.
Ve sdruženém přístroji zhasne kontrolka přídržné brzdy na přední nápravě Ï. Parkovací brzda zůstane zabrzděná.

i Když otočíte klíčkem ve spínací skříňce

zpět až na doraz, bude přídržná brzda na
přední nápravě automaticky vypnuta. Parkovací brzda zůstane zabrzděná.
Když uvolníte parkovací brzdu a hned se rozjedete, bude přídržná brzda na přední
nápravě automaticky vypnuta.

Zastávková brzda
G VAROVÁNÍ

Když zajistíte vozidlo zastávkovou brzdou
proti rozjetí, může být brzdný tlak příliš
malý. Následkem toho se může vozidlo rozjet i přes aktivovanou zastávkovou brzdu.
Hrozí nebezpečí nehody!
Při zapnuté zastávkové brzdě nikdy neopouštějte sedadlo řidiče a buďte připraveni k
brzdění. Když se vozidlo rozjíždí, zabrzděte
ho dodatečně provozní brzdou.

G VAROVÁNÍ
Když brzdíte při zimních podmínkách na
vozovce a zapnuté zastávkové brzdě, mohou
se kola krátce před zastavením zablokovat.
Kola zůstanou zablokovaná, i když poté uvolníte brzdový pedál. Tím se vozidlo může
dostat do smyku nebo se začít posouvat z
místa, např. ve stoupání nebo klesání. Hrozí
nebezpečí nehody!
Nezapínejte nikdy zastávkovou brzdu při
zimních podmínkách na vozovce.
G VAROVÁNÍ
Když nezastavíte vozidlo provozní brzdou,
např. při dojíždění, zastávková brzda se
neaktivuje. Vozidlo se může rozjet. Hrozí
nebezpečí nehody!
Zabrzděte vozidlo vždy provozní brzdou až
do zastavení, aby se aktivovala zastávková
brzda.
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klouzat z místa, např. ve stoupání nebo klesání. Hrozí nebezpečí nehody!
Nezapínejte nikdy asistent rozjezdu do stoupání při zimních podmínkách na vozovce.

Zastávková brzda má oproti parkovací brzdě
nižší spotřebu stlačeného vzduchu. Pokud se
často rozjíždíte a krátkodobě zastavujete,
použijte zastávkovou brzdu, např. v režimu
svozu odpadu. Zastávková brzda nenahrazuje
provozní ani parkovací brzdu. Pokud chcete
vozidlo odstavit, najdete informace v části
„Zastavení vozidla a vypnutí motoru“
(Y Strana 135).
Pokud při aktivované zastávkové brzdě otočíte
klíček ve spínací skříňce zpět až na doraz,
zůstává zastávková brzda aktivována. Na displeji jednotky palubního počítače se zobrazí
okno událostí a zazní výstražný tón.
X Zapnutí: stiskněte spodní část spínače
x.
Pokud se rozsvítí kontrolka x ve stavové
části jednotky palubního počítače, je zastávková brzda zapnutá.
X Vypnutí: stiskněte horní část spínače
¿ a uveďte spínač do střední polohy.
Kontrolka x ve stavové části jednotky
palubního počítače zhasne.
Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou: pokud zapnete zastávkovou brzdu,
automaticky se deaktivuje režim plazivé
rychlosti. Informace o režimu plazivé rychlosti
najdete v části „Automatizovaná manuální převodovka“ (Y Strana 144).

Asistent pro rozjezd do stoupání
G VAROVÁNÍ

Když brzdíte při zimních podmínkách na
vozovce a zapnutém asistentu rozjezdu do
stoupání, mohou se kola krátce před zastavením zablokovat. Kola zůstanou zablokovaná, i když poté uvolníte brzdový pedál. Tím
se vozidlo může dostat do smyku nebo začít

G VAROVÁNÍ
Když nezastavíte vozidlo provozní brzdou,
např. při dojíždění, asistent rozjezdu do
stoupání se neaktivuje. Vozidlo se může rozjet. Hrozí nebezpečí nehody!
Zabrzděte vozidlo vždy provozní brzdou až
do zastavení, aby se aktivoval asistent rozjezdu do stoupání.

Asistent pro rozjezd do stoupání Vás podporuje při rozjezdu ve stoupání nebo klesání.
Asistent pro rozjezd do stoupání brání popojetí
vozidla a umožňuje kontrolovaný rozjezd.
X Zapnutí: stiskněte horní část spínače ¿.
X Vypnutí: stiskněte spodní část spínače
x a uveďte spínač do střední polohy.
Pokud nesešlápnete u stojícího vozidla a při
zapnutém asistentu pro rozjezd do stoupání
brzdový pedál, zazní krátké akustické varování.
Asistent pro rozjezd do stoupání je uvolněn a
kontrolka ¿ na sdruženém přístroji zhasne.
Pokud při zapnutém asistentu pro rozjezd do
stoupání zabrzdíte vozidlo až do zastavení, je
asistent pro rozjezd do stoupání aktivní. Na
sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka ¿.
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 sešlápnete

Brzdy
Vždy věnujte pozornost varovným kontrolkám a hlášením na displeji a provádějte
popsaná opatření.
Jako odlehčovací brzdy se používají motorová
brzda a retardér.
Brzdný účinek motoru můžete při sjíždění dlouhých klesání optimálně využít, pokud
Rzapnete odlehčovací brzdu
Rvčas zařadíte nižší převodový stupeň
Odlehčovací brzda se může automaticky
zapnout, když
Relektronika vozidla po několikerém brzdění
rozpozná naložené vozidlo a sešlápnete
brzdový pedál
Rje v deceleračním režimu aktivován tempomat, omezovač rychlosti nebo asistent
udržování odstupu

Zapnutí a vypnutí odlehčovací brzdy
Odlehčovací brzda
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ

! Pokud je odlehčovací brzda vypnutá a kontrolka Ã ve sdruženém přístroji
nezhasne, nechte odlehčovací brzdu zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Pokud na kluzké vozovce zapnete odlehčovací brzdu nebo zařadíte nižší převodový stupeň za účelem zvýšení brzdného účinku
motoru, mohou poháněna kola ztratit přilnavost. Vzniká zvýšené nebezpečí smyku a
nehody!
Na kluzké vozovce nezapínejte odlehčovací
brzdu a neřaďte nižší převodový stupeň za
účelem zvýšení brzdného účinku motoru.

G VAROVÁNÍ
Při poruše retardéru nebo řízení retardéru se
může změnit chování při brzdění. Vozidlo
může nekontrolovaně brzdit. Na kluzké
vozovce se mohou kola zablokovat a ztratit
tak přilnavost. Vozidlo může dostat smyk.
Hrozí nebezpečí nehody!
Jeďte obzvláště opatrně nebo zastavte s
ohledem na provoz. Řízení retardéru nechte
bez odkladu zkontrolovat a opravit v kvalifikovaném servisu.

Páka odlehčovací brzdy (příklad s 5 brzdnými
stupni)

Vozidla bez retardéru jsou vybavena pouze
2 brzdnými stupni (1 – 2).
Vozidla s retardérem jsou v závislosti na
motoru, převodovce a nastavení výkonu vybavena maximálně 5 brzdnými stupni (1 – 5).
Pokud otočíte klíček ve spínací skříňce do
polohy pro jízdu a kontrolka Ã na sdruženém přístroji se rozsvítí, není páka odlehčovací
brzdy v poloze g.

Z

Režim jízdy

brzdový pedál, zůstane po uvolnění parkovací
brzdy asistent pro rozjezd do stoupání aktivní.
Pokud sešlápnete pedál akcelerace a vozidlo
se rozjede, asistent pro rozjezd do stoupání se
automaticky uvolní. Kontrolka ¿ na sdruženém přístroji zhasne.
Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou: pokud je aktivní režim plazivé
rychlosti, asistent pro rozjezd do stoupání se
po uvolnění provozní brzdy při popojíždění
automaticky uvolní.
Při dosažení provozních hranic režimu plazivé
rychlosti dojde k jeho automatickému přerušení (Y Strana 144). Na jednotce palubního
počítače se následně zobrazí okno událostí
Režim plazení přerušen. Zazní akustické
varování a systém řízení převodovky vypne
spojku. V takovém případě sešlápněte brzdový
pedál pro zastavení nebo pedál akcelerace pro
opětovný rozjezd.
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Režim jízdy

X

Zapnutí: zatáhněte páku odlehčovací brzdy
do požadovaného brzdného stupně.
Ve sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka
Ã.
Brzdný účinek odlehčovací brzdy je v poloze
1 nejnižší a v poloze 5 nejvyšší.
X Vypnutí: zatlačte páčku odlehčovací brzdy
do polohy g.
Kontrolka Ã na sdruženém přístroji
zhasne.
Pokud je aktivován ABS (protiblokovací systém
brzd), odlehčovací brzda se vypne. Kontrolka
Ã ve sdruženém přístroji zůstane rozsvícená.

Motorová brzda
Působení motorové brzdy závisí na otáčkách
motoru. Vysoké otáčky motoru znamenají
vysoký výkon motorové brzdy.
Sledujte rozsah působení motorové brzdy na
otáčkoměru (Y Strana 78).
Při velmi nízkých venkovních teplotách je
motorová brzda po nastartování motoru neúčinná nebo je účinná jen částečně.

Retardér
Všeobecná upozornění

kvalifikovaným servisem kvůli opravě vzduchotlaké soustavy.
Vozidlo je vybaveno režimem plazivé rychlosti.
Vozidlo se při aktivovaném režimu plazivé
rychlosti po odbrzdění provozní brzdy automaticky rozjede a pojíždí ve volnoběžných otáčkách.

Multifunkční páčka a ukazatel převodového stupně
Všeobecná upozornění
Mercedes PowerShift disponuje 12 převodovými stupni pro jízdu vpřed a 2 zpátečkami.
Řízení převodovky za jízdy ovládá spojku a
řazení, např. při
Rrozjezdu
Rmanévrování
Rzměně převodových stupňů
Rzastavení
Při poruše Mercedes PowerShift můžete
pokračovat v jízdě v nouzovém režimu
(Y Strana 88).

Multifunkční páčka

Pokud bliká kontrolka Ã na sdruženém přístroji, sníží se brzdný výkon retardéru.
X Včas zařaďte nižší převodový stupeň.
Brzdný účinek motoru a chladicí výkon
motoru se zvýší.

Automatická převodovka
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Při úbytku tlaku nebo příliš nízkém zásobním
tlaku ve spojkovém okruhu a řazení nemusí
být případně možné správné řazení převodových stupňů. Hrozí nebezpečí nehody!
Neuvádějte vozidlo do pohybu nebo jej okamžitě zastavte v souladu s dopravními předpisy. Zajistěte vozidlo proti rozjetí např.
parkovací brzdou. Spojte se neprodleně s

: Volba směru jízdy:

h Drive / Jízda vpřed (Y Strana 145)
i Poloha neutrálu (Y Strana 146)
k Zpátečka (Y Strana 148)
; Volba jízdního programu (Y Strana 143):
d Automatický jízdní program s programem řazení specifickým pro jízdu a vozidlo
p Manuální jízdní program

Automatická převodovka

(Y Strana 146) / manuálním
(Y Strana 147) jízdním programu
? q Manuální řazení na vyšší převodový stupeň, v automatickém (Y Strana 146) /
manuálním (Y Strana 147) jízdním programu

Ukazatel převodového stupně

A economy
nebo
A municip

Automatický jízdní program
s programem řazení specifickým pro jízdu a vozidlo

M

Manuální jízdní program

Jízdní programy a jízdní funkce
Automatika
Systém řízení převodovky řadí převodové
stupně mimo jiné v závislosti na:
Rotáčkách motoru
Rpoloze pedálu akcelerace
Rčinnosti odlehčovací brzdy
Rstavu naložení vozidla
Rprofilu vozovky/terénu
Režim EcoRoll a režim plazivé rychlosti můžete
jako jízdní funkci navíc vypnout a zapnout
pomocí okna menu Systémy v menu Nastavení
ä (Y Strana 94).

Automatický jízdní program se specifickým programem řazení pro jízdu
Ukazatel převodového stupně na displeji jednotky
palubního počítače
: Směr jízdy a/nebo zařazený převodový

stupeň

; Doporučení řazení (řazení nahoru Z /

řazení dolů ¬) nebo předvolený převodový
stupeň (blikající)
= Jízdní program
Možná zobrazení (příklad):

Podle provedení a programování převodovky je
program řazení určený pro
Rúspornou jízdu – economy nebo
Rvozidlo pro svoz odpadu — municip.
Při programu řazení economy je
Rrežim

EcoRoll vždy zapnutý
rychlost v tempomatu omezena
na 85 km/h
Při programu řazení municip je
Rnastavitelná

1 – 12

1. až 12. převodový stupeň

Rpo

N

Poloha neutrálu

N1

Pomalá skupina půlení

N2

Rychlá skupina půlení

nastartování vždy aktivní poslední zvolený jízdní program
Rdeaktivován režim EcoRoll
Rdeaktivován režim plazivé rychlosti
Rdeaktivováno akustické varování o přetížení
spojky.

E

Poloha neutrálu v režimu
EcoRoll

Manuální jízdní program

R1 – R2

1. až
2. převodový stupeň zpátečky

A

Automatický jízdní program

Při manuálním jízdním programu provádíte
řazení sami. Na displeji palubního počítače je
zobrazeno doporučené řazení.
V obzvláště náročných jízdních situacích přepněte do manuálního jízdního režimu. Můžete
tak zabránit nechtěnému přerušení hnací síly,
Z

Režim jízdy

= ± Manuální podřazení, v automatickém
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Automatická převodovka
ke kterému může při automatickém řazení
docházet.

Převodovka nezařadí polohu neutrálu nebo z
polohy neutrálu opět vhodný převodový stupeň, pokud

Volba jízdního programu

pedál akcelerace
provozní brzdu
Rzapnete odlehčovací brzdu
Rtempomat nebo asistent udržování odstupu
brzdí či zrychluje
Rje aktivní omezovač rychlosti a je překročeno nastavené omezení rychlosti
Rpřekročíte nastavenou rychlost tempomatu
o více než 6 km/h (standardní nastavení)
nebo překročíte stanovenou rychlostní toleranci
Rpřekročíte naprogramované omezení maximální rychlosti o cca 4 km/h
Ropustíte určený rozsah otáček a rychlosti
Rje celková hmotnost jízdní soupravy příliš
vysoká.
V programu řazení municip je režim EcoRoll
zásadně vypnutý a nelze jej zapnout. Ve standardním jízdním programu A je režim EcoRoll
po nastartování motoru vždy zapnutý. Režim
EcoRoll můžete ve standardním jízdním programu A vypnout nebo zapnout přes okno
menu Systémy v menu Nastavení ä
(Y Strana 96).
Režim EcoRoll působí od rychlosti cca
35 km/h.

Rsešlápnete

Režim jízdy

Rsešlápnete

Multifunkční páčka

Po nastartování motoru je vždy zapnutý automatický jízdní program.
U vozidel s programem řazení economy nebo
municip se jedná o poslední zvolený jízdní
program.
Na displeji se po kontrole zobrazení objeví A
nebo např. A economy a N.
Jízdní program můžete kdykoli změnit:.
X Zapnutí manuálního jízdního programu:
stiskněte dlouze tlačítko o :.
Na displeji je zobrazen manuální jízdní program M, zařazený převodový stupeň a doporučení k řazení.
X Zapnutí automatiky: stiskněte krátce tlačítko o :.
Na displeji se zobrazí automatický jízdní program A, zařazený převodový stupeň a předvolený převodový stupeň.
X Přepnutí programu řazení automatického jízdního programu: stiskněte krátce
tlačítko o :.
Jestliže je na displeji zobrazeno A, je zapnutý
standardní program řazení.

Režim EcoRoll
Režim EcoRoll umožňuje úsporný způsob jízdy.
Pokud za jízdy nesešlápnete pedál akcelerace,
zařadí řízení převodovky v závislosti na jízdní
situaci automaticky neutrál. Na displeji se
potom zobrazí E.

Režim plazivé rychlosti
Všeobecná upozornění
Režim plazivé rychlosti umožňuje automatický
pomalý rozjezd vozidla po odbrzdění provozní
brzdy a následnou jízdu na volnoběžné otáčky
při nesešlápnutém pedálu akcelerace. Po
pomalém rozjezdu pojíždí vozidlo dále na volnoběžné otáčky, dokud nezastavíte vozidlo
provozní brzdou nebo není deaktivovaný nebo
ukončený režim plazivé rychlosti.
Pomalý rozjezd a jízda na volnoběžné otáčky je
možná ve všech povolených převodových stupních pro rozjezd. Manuálně můžete změnit převodový stupeň, a tím přizpůsobit např. v
dopravní zácpě rychlost pojíždění dopravní
situaci.
Režim plazivé rychlosti se automaticky deaktivuje, jestliže
Rdéle než cca 2 sekundy řadíte na neutrál i
Rzabrzdíte parkovací brzdu

Automatická převodovka
jízdní funkci vyhoupání
volnoběžné otáčky vyšší než cca
700 ot./min
Rzasáhl aktivní brzdový asistent
Rje riziko přetížení spojky
Rnemůže být provedena změna jízdního
směru.
Pokud již není splněna žádná z podmínek, je
režim plazivé rychlosti opět aktivován při rozjezdu prostřednictvím pedálu akcelerace.
Jestliže režim plazivé rychlosti dosáhne svých
hranic, je automaticky ukončen.
To nastane v případě, že
Rvozidlo není uvedeno do pohybu, např. kvůli
nečekaně vysokému jízdnímu odporu
Rse protáčí kola, např. na kluzké vozovce
Rpři pojíždění nebo jízdě na volnoběžné
otáčky překročí jízdní odpor určitou hranici
použití.
Jestliže byl režim plazivé rychlosti automaticky
ukončen, zobrazí jednotka palubního počítače
okno událostí Režim plazivé rychlosti
přerušen. Zazní výstražný tón a systém řízení
převodovky rozpojí 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 deaktivován. Je k dispozici opět po rozjezdu pomocí
pedálu akcelerace.
Režim plazivé rychlosti můžete vypnout a
zapnout přes okno menu Systémy v menu
Nastavení ä (Y Strana 96).
Jestliže zapnete odpovídající režim plazivé
rychlosti, aktivuje se po prvním rozjezdu.
Během prvních úkonů pomalého rozjezdu po
aktivaci ještě není k dispozici maximální
možný točivý moment režimu plazivé rychlosti.
Pokud přepnete do manuálního programu
řazení, zůstává aktivován aktuální režim plazivé
rychlosti. Po opětovném přeřazení do automatického jízdního programu se aktivuje režim
plazivé rychlosti přiřazený jízdnímu programu a
programu řazení. Je případně k dispozici opět
po rozjezdu pomocí pedálu akcelerace.
Rjsou

Vyhoupání
Všeobecná upozornění

! Je-li celková hmotnost tažné soupravy

velmi vysoká, může v režimu vyprošťování
dojít k přetížení suché spojky a jejímu
poškození.
Pomocí jízdní funkce vyhoupání můžete vozidlo
vyprostit ve všech povolených převodových
stupních pro rozjezd z terénních prohlubní.
Systém řízení převodovky po zapnutí jízdní
funkce vyhoupání automaticky přepne na
manuální jízdní program. Pokud při vyhoupávání uvolníte pedál akcelerace, dojde k prudkému vypnutí suché spojky a vozidlo couvne.
Pokud znovu sešlápnete pedál akcelerace,
dojde k okamžitému sepnutí suché spojky a
vozidlo se rozjede.
Po zařazení převodového stupně pro rozjezd
zapnete nebo vypnete jízdní funkci vyhoupání
přes okno menu Systémy v menu Nastavení
ä (Y Strana 96).
Jízdní funkce vyhoupání se automaticky vypne,
jestliže
Rpojedete rychleji než cca 8 km/h
Rzařadíte vyšší převodový stupeň, než jsou
přístupné převodové stupně pro rozjezd
Ru vozidel s kapalinovou spojkou jednotka
palubního počítače zobrazuje okno událostí
Silně zatížená spojka.

Rozjezd a zastavení
Rozjezd

Multifunkční páčka

Můžete zvolit 1.-6. převodový stupeň jako převodový stupeň pro rozjezd.
Z

Režim jízdy

Rzapnete
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Při silném zatížení spojky se můžete rozjíždět
pouze na 1. převodový stupeň. V programu
řazení Municip se můžete rozjíždět na maximálně 2. převodový stupeň (Y Strana 97).
X Nastartujte motor.
X Otočte volič směru jízdy do polohy h
(Drive/jízda vpřed) :.
Ve všech jízdních programech zařadí systém
řízení převodovky v závislosti na naložení
vozidla vhodný převodový stupeň pro rozjezd, který můžete manuálně změnit.
X Uvolněte brzdový pedál nebo parkovací
brzdu a sešlápněte pedál akcelerace.
Pro zvýšení točivého momentu mohou být v
1. převodovém stupni při plně sešlápnutém
pedálu akcelerace zvýšeny otáčky motoru
během rozjezdu až na cca 1100 ot./min.
Otáčky motoru se automaticky a podle
potřeby pro rozjezd zvýší.

Automatické zařazení neutrálu
Pokud vozidlo stojí cca 9 minut s běžícím
motorem a zařazeným převodovým stupněm,
zazní výstražný tón. Na displeji bliká N. Po další
minutě systém řízení převodovky automaticky
zařadí polohu neutrálu.

Zařazení polohy neutrálu

Změna převodového stupně pro rozjezd
X

Zatáhněte multifunkční páčku krátce nahoru
(řazení vyššího převodového stupně) ;
nebo ji zatlačte krátce dolů (řazení nižšího
převodového stupně) =.
Systém řízení převodovky přeřadí o
1 převodový stupeň nahoru nebo dolů.
Pokud se na displeji zobrazí zařazený převodový stupeň, je proces řazení ukončen.
nebo
X Zatáhněte multifunkční páčku dlouze nahoru
(řazení vyššího převodového stupně) ;
nebo ji zatlačte dlouze dolů (řazení nižšího
převodového stupně) =.
Systém řízení převodovky zařadí 1.,3. nebo
6. převodový stupeň nahoru nebo dolů.
Pokud se na displeji zobrazí 1, 3 nebo 6, je
proces řazení ukončen.
Pokud po 1. zastavení uvolníte provozní brzdu,
začne vozidlo popojíždět (Y Strana 144).

Zastavení
X

Sešlápněte brzdový pedál.
Systém řízení převodovky zařadí vzhledem k
jízdní situaci dolů a krátce před zastavením
vozidla zařadí převodový stupeň vhodný pro
rozjezd.
Pokud po zastavení uvolníte provozní brzdu,
vozidlo bude znovu popojíždět.

Informace k popojíždění a jízdě ve volnoběžných otáčkách najdete v části „Režim plazivé
rychlosti“ (Y Strana 144).

Multifunkční páčka

Při delším stání, např. na semaforech nebo
před vypnutím motoru, zařaďte polohu neutrálu.
X Sešlápněte brzdový pedál nebo zabrzděte
parkovací brzdu.
X Otočte volič směru jízdy do polohy i (neutrál) :.
Pokud se na displeji zobrazí N, je proces
řazení ukončen.

Jízda v automatickém jízdním programu
Akcelerace
Polohou pedálu akcelerace můžete aktivně
ovlivnit okamžik řazení:
RMálo plynu: časnější řazení nahoru.
RHodně plynu: pozdější řazení nahoru.
RKickdown: maximální zpoždění řazení
nahoru nebo extrémně rychlé řazení dolů.

i V programu řazení economy je omezena

funkce kickdown.
Jestliže je v klesání zapnuta odlehčovací brzda
a je řazeno na vyšší převodový stupeň, omezuje řízení převodovky řazení v závislosti na
hmotnosti vozidla a sklonu.

Zapnutí funkce Kickdown
Kickdown slouží k maximální akceleraci vozidla.
V případě potřeby, např. ve velkém stoupání,
můžete výkon při rozjezdu zvýšit pomocí
funkce kickdown. Při rozjíždění na 1. převodový stupeň funkce kickdown zvýší otáčky pro
rozjezd.
X Sešlápněte pedál akcelerace za bod zvýšení
odporu až na doraz.
Systém řízení převodovky zařadí v případě
potřeby nižší převodový stupeň.
X Po dosažení požadované rychlosti mírně
uberte plyn.
Systém řízení převodovky přeřadí opět
nahoru.

Zpomalení
X

Uvolněte pedál akcelerace.
Sešlápněte brzdový pedál.
nebo
X Zapněte odlehčovací brzdu.
Řízení převodovky přeřadí podle jízdní
situace automaticky dolů.

X

Manuální volba převodového stupně

nebo ji zatlačte krátce dolů (řazení nižšího
převodového stupně) ;.
Systém řízení převodovky přeřadí o
1 převodový stupeň nahoru nebo dolů. Když
se na displeji zobrazí zařazený převodový
stupeň, je proces řazení ukončen.
nebo
X Zatáhněte multifunkční páčku tolikrát krátce
nahoru (řazení vyššího převodového
stupně) : nebo ji krátce stlačte dolů
(řazení nižšího převodového stupně) ;
podle toho, jak mají být převodové stupně
zařazeny.
Systém řízení převodovky zařadí o více převodových stupňů výš nebo níž. Když se na
displeji zobrazí zařazený převodový stupeň,
je proces řazení ukončen.
nebo
X Multifunkční páčku zatáhněte dlouze nahoru
(řazení vyššího převodového stupně) :
nebo ji dlouze stlačte dolů (řazení nižšího
převodového stupně) ;.
Systém řízení převodovky zjistí podle naložení vozidla vhodný převodový stupeň pro
zvolený směr řazení (cílový převodový stupeň). Systém řízení převodovky zařadí na
vhodný převodový stupeň výš nebo níž, nejméně však o jeden převodový stupeň. Když
displej zobrazí zařazený převodový stupeň,
je proces řazení ukončen.

Jízda v manuálním jízdním programu
Všeobecná upozornění

Jiný převodový stupeň můžete zvolit i
manuálně. Funkce automatiky se tím nezmění.
Změna převodového stupně během jízdy je
možná pouze při vhodných otáčkách motoru
nebo při vhodné jízdní rychlosti. Pokud tyto
otáčky nejsou dosaženy nebo je jízdní rychlost
příliš vysoká, zazní výstražný tón. Nebude zařazen převodový stupeň. Systém řízení převodovky zařadí pouze přípustné převodové
stupně.
X Multifunkční páčku zatáhněte krátce nahoru
(řazení vyššího převodového stupně) :

V manuálním jízdním programu musíte řadit
sami.
V obzvláště náročných jízdních situacích přepněte do manuálního jízdního režimu. Můžete
tak zabránit nechtěnému přerušení hnací síly,
ke kterému může při automatickém řazení
docházet.
Pro podporu co možná nejekonomičtějšího
způsobu jízdy zobrazuje jednotka palubního
počítače doporučení řazení ve formě šipky.
Zařaďte dle doporučení řazení vyšší převodový
stupeň Z nebo nižší ¬.
Změna převodového stupně během jízdy je
možná pouze při vhodných otáčkách motoru
nebo při vhodné jízdní rychlosti. Pokud tyto
otáčky nejsou dosaženy nebo je jízdní rychlost
příliš vysoká, zazní výstražný tón. Nebude zařazen převodový stupeň. Systém řízení převoZ
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Režim jízdy

Automatická převodovka

Automatická převodovka
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dovky zařadí pouze přípustné převodové
stupně.

Zpátečka a rychlá změna směru jízdy

Režim jízdy

Změna převodového stupně

Multifunkční páčka
X

Multifunkční páčku zatáhněte krátce nahoru
(řazení vyššího převodového stupně) :
nebo ji zatlačte krátce dolů (řazení nižšího
převodového stupně) ;.
Systém řízení převodovky přeřadí o
1 převodový stupeň nahoru nebo dolů. Když
se na displeji zobrazí zařazený převodový
stupeň, je proces řazení ukončen.
nebo
X Zatáhněte multifunkční páčku tolikrát krátce
nahoru (řazení vyššího převodového
stupně) : nebo ji krátce stlačte dolů
(řazení nižšího převodového stupně) ;
podle toho, jak mají být převodové stupně
zařazeny.
Systém řízení převodovky zařadí o více převodových stupňů výš nebo níž. Když se na
displeji zobrazí zařazený převodový stupeň,
je proces řazení ukončen.
nebo
X Multifunkční páčku zatáhněte dlouze nahoru
(řazení vyššího převodového stupně) :
nebo ji dlouze stlačte dolů (řazení nižšího
převodového stupně) ;.
Systém řízení převodovky zjistí podle naložení vozidla vhodný převodový stupeň pro
zvolený směr řazení (cílový převodový stupeň). Systém řízení převodovky zařadí na
vhodný převodový stupeň výš nebo níž, nejméně však o jeden převodový stupeň. Když
displej zobrazí zařazený převodový stupeň,
je proces řazení ukončen.

Při rozjezdu můžete z polohy neutrálu zařadit
pouze 1. nebo 2. zpátečku.
Pokud zařadíte zpátečku, aktivuje se manuální
jízdní program. Můžete přepnout na automatický jízdní program.
U stojícího vozidla a při poloze neutrálu:
X

Sešlápněte brzdový pedál nebo zabrzděte
parkovací brzdu.
X Otočte volič směru jízdy do polohy k (jízda
vzad) :.
Pokud se na displeji zobrazí R1, je proces
řazení ukončen.
Vozidla s akustickou signalizací couvání:
zazní akustická signalizace couvání.

Zařazení 2. zpátečky
X

Zatáhněte multifunkční páčku krátce nahoru
(řazení nahoru) ;.
Pokud se na displeji zobrazí R2, je proces
řazení ukončen.
X Uvolněte brzdový pedál nebo uvolněte
parkovací brzdu a pomalu sešlápněte pedál
akcelerace.

Během jízdy vzad můžete postupně řadit jednotlivé zpátečky nahoru nebo dolů:
X Zatáhněte multifunkční páčku krátce nahoru
(řazení nahoru) ; nebo ji zatlačte krátce
dolů (řazení dolů) =.
Pokud se na displeji zobrazí vždy nejbližší
vyšší nebo nejbližší nižší zpátečka, je proces
řazení ukončen.
Řazení zpáteček za jízdy je možné pouze při
vhodných otáčkách motoru nebo při vhodné
rychlosti jízdy. Při nedosažení těchto otáček
nebo příliš vysoké rychlosti jízdy zazní
výstražný tón. Zvolená zpátečka nebude zařa-

Automatická převodovka
zena. Systém řízení převodovky zařadí pouze
přípustné zpátečky.
Pokud zastavíte vozidlo se zařazenou
2. zpátečkou, zařadí systém řízení převodovky
1. zpátečku.
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Tlačítkové řazení a ukazatel převodového stupně

Automatická převodovka
Důležité bezpečnostní pokyny
ném neutrálu. Delší jízda se zařazeným neutrálem může vést k poškození převodovky,
např. při odtahování.
Když je zapnutá odlehčovací brzda (motorová brzda / retardér), jsou otáčky motoru
pro řazení dolů vyšší než při vypnuté odlehčovací brzdě.
Sledujte hlášení událostí palubního počítače,
která upozorňují na zvláštní provozní stavy a
pomáhají zabránit poškození automatické převodovky (Y Strana 104).
Automatická převodovka je vybavena tlačítkovým řazením.
Jednotlivé převodové stupně jsou řazeny automaticky v závislosti na
Rrozsahu řazení
Rotáčkách motoru
Rpoloze pedálu akcelerace
Rjízdním programu
Rovládání odlehčovací brzdy
Rozsah řazení můžete kdykoli omezit nebo rozšířit.

Režim jízdy

! Nechte vozidlo krátce popojet při zařaze-

: Displej

;
=
?
A
B
C

Vlevo: zvolený rozsah řazení, např. D
Vpravo: zařazený převodový stupeň, např.
4
Řádek zápatí: POWER, pokud je zvolen jízdní
program
Tlačítko MODE
Rozšíření rozsahu řazení &
Omezení rozsahu řazení *
Jízdní poloha 7
Poloha neutrálu A
Zpátečka C

Rozsahy řazení
Na displeji : se zobrazuje vlevo zvolený rozsah řazení a vpravo zařazený převodový stupeň, např. D 4.

Z
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Automatická převodovka

Režim jízdy

C
Zpátečka
Zpátečku řaďte pouze u stojícího vozidla a
při volnoběžných otáčkách.
A
Poloha neutrálu
Přenos síly z motoru na hnací nápravu je
přerušen. Pokud uvolníte provozní a parkovací brzdu, může se vozidlo volně pohybovat.
Při zapnuté poloze neutrálu se na displeji
jednotky palubního počítače ve stavové
části zobrazí Ü.
7
Jízdní poloha
Automatická převodovka řadí automaticky
všech 6 převodových stupňů pro jízdu vpřed.
Jízdní poloha poskytuje téměř ve všech provozních situacích optimální jízdní vlastnosti.
&*
Omezení nebo rozšíření rozsahu řazení
Při jízdě do kopce nebo z kopce můžete
manuálně omezit nebo rozšířit rozsah řazení
pomocí tlačítek * a &.

Jízdní programy
Automatická převodovka disponuje jízdními
programy Economy a Power. Jízdní programy
podporují požadovaný způsob jízdy.
Standardní jízdní program Economy je určen
pro způsob jízdy s orientací na komfort a
úsporu paliva a usnadňuje jízdu na kluzké
vozovce.
Jízdní program Power je určen pro jízdy s
vyššími otáčkami a vyššími požadavky na
výkon. Zvolte jízdní program Power vždy
pouze v případě potřeby a na krátkou dobu.
Jinak dojde ke zvýšení spotřeby paliva.
Po nastartování motoru je vždy zapnutý standardní jízdní program Economy.
Jízdní program můžete kdykoli změnit:
X Změna jízdního programu: stiskněte tlačítko MODE ;.
Pokud je zvolen jízdní program Power,
zobrazí se na displeji : navíc POWER.

Rozjezd a zastavení
Rozjezd
X

Sešlápněte brzdový pedál.
Stiskněte tlačítko 7 nebo C.
Vozidla s akustickou signalizací couvání: při
zařazené zpátečce zazní akustická signalizace couvání.
X Uvolněte brzdový pedál a sešlápněte pedál
akcelerace.
i Při poklesu teploty převodového oleje pod
−5 † došlo k ochlazení automatické převodovky. Elektronika převodovky následně řadí
pouze zpátečku nebo 2. převodový stupeň
pro jízdu vpřed. Při zvýšení teploty převodového oleje nad −5 † řadí elektronika převodovky opět všechny převodové stupně.
X

Zastavení
! Nechte vozidlo krátce popojet při zařaze-

ném neutrálu. Delší jízda se zařazeným neutrálem může vést k poškození převodovky,
např. při odtahování.
Když je zapnutá odlehčovací brzda (motorová brzda / retardér), jsou otáčky motoru
pro řazení dolů vyšší než při vypnuté odlehčovací brzdě.
Při krátkém zastavení, např. na semaforu:
X Zachovejte polohu řazení a udržujte vozidlo
v zastaveném stavu provozní brzdou.

Při delším zastavení s běžícím motorem:
X Zařaďte polohu neutrálu.

Pokyny pro jízdu
Zrychlení
Polohou pedálu akcelerace můžete aktivně
ovlivnit okamžik řazení:
Rmálo plynu: rychlejší řazení nahoru
Rhodně plynu: pomalejší řazení nahoru
Rfunkce kickdown: maximální zpomalení
řazení nahoru nebo extrémně rychlé řazení
dolů

Provoz

Funkce kickdown slouží ke zvýšení jízdního
výkonu a k maximálnímu zrychlení vozidla v
případě potřeby.
X Sešlápněte pedál akcelerace za bod zvýšení
odporu až na doraz.
Automatická převodovka zařadí v závislosti
na otáčkách motoru nižší převodový stupeň.
X Po dosažení požadované rychlosti mírně
uberte plyn.
Automatická převodovka zařadí opět
nahoru.

Jízda ve stoupání nebo klesání
! Když chcete omezit rozsah řazení, dbejte

na to, aby otáčky motoru nestouply do červené nebezpečné zóny otáčkoměru. Dlouhodobé překročení otáček omezovače může
vést k poškození motoru.
Před jízdou v extrémním stoupání nebo dlouhém klesání zařaďte včas rozsah řazení s vysokým výkonem motoru a brzdným účinkem
motoru.

Manévrování a režim vyhoupání
Pokud manévrujete v úzkém prostoru:
X Regulujte rychlost jízdy dávkovaným brzděním.
X Rovnoměrně přidávejte pouze málo plynu.
i Při nízké rychlosti můžete řadit mezi jízdní
polohou h a zpátečkou k bez brzdění. To
pomáhá např. při rychlém manévrování nebo
při vyhoupávání na sněhu nebo blátě.

Provoz
Zatížení náprav a kol
! Nepřekračujte celkovou přípustnou hmot-

nost. Dodržujte přípustná zatížení náprav a
kol. Vyvarujte se jednostranného zatěžování
kol. Rozdíl v zatížení kol smí činit maximálně
4 % skutečného aktuálního zatížení nápravy.
V opačném případě může dojít k poškození
následujících součástí vozidla:
RPneumatiky
RRám vozidla
RNáprava

! Při sklápění nebo skládání výměnné

korby/kontejneru dbejte maximálního zatížení nápravy. Nepřekračujte hodnoty uvedené v předpisu pro nástavbu.
V opačném případě mohou být poškozeny
následující součásti vozidla:
RPneumatiky
RRám vozidla
RNápravy
Během jízdy sledujte v pravidelných intervalech varovné kontrolky/kontrolky a zobrazení
na jednotce palubního počítače.

ASR (protiprokluzový systém)
Jízda s ASR
ASR nemůže při nepřizpůsobeném rozjetí a
zrychlení nebezpečí nehody snížit a nemůže
ani zamezit působení fyzikálních zákonů. ASR
je pouze pomocným prostředkem. Vždy přizpůsobte styl jízdy aktuálnímu stavu vozovky a
povětrnostním podmínkám.
ASR zlepšuje trvale trakční vlastnosti, tedy
přenos síly mezi pneumatikami a vozovkou, a
tím také jízdní stabilitu vozidla. ASR podporuje
rozjezd a zrychlení zejména na kluzké vozovce.
Když se poháněná kola
Rna jedné nebo na obou stranách protáčejí,
ASR se automaticky zapne
Rprotáčejí na jedné straně, ASR je automaticky přibrzdí
Rprotáčejí na obou stranách, ASR automaticky sníží výkon motoru
Když ASR zasahuje:
Rbliká kontrolka À ve sdruženém přístroji
Rnemůžete aktivovat Tempomat
Ra je-li Tempomat již zapnutý, zůstane aktivovaný. S Tempomatem nemůžete zrychlit ani
zpomalit
X Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
Kontrolka À ve sdruženém přístroji se
rozsvítí a po cca 2 sekundách zhasne.
Systém ASR je zapnutý.
Pokud kontrolka À nezhasne, došlo k
poruše ASR. Nechte poruchu odstranit v
kvalifikovaném servisu.

Z

Režim jízdy

Zapnutí funkce kickdown
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Provoz
Vypnutí/zapnutí ASR

Režim jízdy

G VAROVÁNÍ
Když vypnete ASR, nezajišťuje ASR při rozjezdu a zrychlování žádnou stabilizaci vozidla. Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a
nehody!
ASR vypínejte pouze za níže uvedených
situací.
Regulace trakce (funkce ASR) je součástí asistenta regulace stability. Pokud asistenta regulace stability vypnete, vypne se také regulace
trakce (Y Strana 152).

Asistent regulace stability
Funkce a pokyny
Asistent regulace stability kontroluje jízdní stabilitu a trakci, což znamená přenos síly mezi
pneumatikami a vozovkou. Pokud rozpozná, že
se vozidlo odchyluje od požadovaného směru
řidiče, dojde kvůli stabilizaci k cílenému přibrzdění jednoho nebo několika kol. Navíc
může být automaticky upraven výkon motoru,
aby vozidlo v rámci fyzikálních zákonů udržovalo požadovaný směr. Asistent regulace stability může vozidlo stabilizovat také při brzdění
nebo v kritických jízdních situacích, např. při
náhlých vyhýbacích manévrech nebo zvýšené
rychlosti v zatáčkách.
Asistent regulace stability je aktivní od
rychlosti cca 20 km/h nezávisle na provozním
stavu provozní nebo odlehčovací brzdy. Při
zásahu asistenta regulace stability bliká kontrolka Á na sdruženém přístroji.
Asistent regulace stability nemůže při nepřiměřeném nebo nepozorném způsobu jízdy snížit
nebezpečí nehody ani překonat meze fyzikálních zákonů. Asistent regulace stability je
pouze pomocný prostředek a odpovědnost za
bezpečný odstup, rychlost a včasné brzdění je
vždy na řidiči. Vždy upravte způsob jízdy podle
aktuálního stavu vozovky a povětrnostních
podmínek a dodržujte dostatečnou bezpečnou
vzdálenost. Jezděte opatrně.
Pokud se při běžícím motoru trvale rozsvítí
kontrolka Á na sdruženém přístroji, má
asistent regulace stability poruchu. Nechte
asistenta regulace stability zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

Asistent regulace stability snižuje nezávisle na
stavu naložení vozidla nebo vlastnostech
vozovky nebezpečí, že
Rvozidlo

dostane smyk.
vybočí.
Rse vozidlo převrátí.
Asistent regulace stability stabilizuje návěsovou nebo členěnou jízdní soupravu následujícími automatickými regulačními zásahy:
Rsnížení výkonu motoru
Rcílené brzdění jednotlivých kol u tažného
vozidla
Rcílené brzdění přívěsu
Rbrzdění celkové návěsové nebo členěné
jízdní soupravy
Rvozidlo

Zapnutí/vypnutí asistenta regulace
stability
G VAROVÁNÍ
Pokud vypnete asistenta regulace stability,
neprovede asistent regulace stability žádnou
stabilizaci vozidla. Vzniká zvýšené nebezpečí
smyku a nehody!
Vypněte asistenta regulace stability pouze
tehdy, když dojde k situacím popsaným
dále.
V následujících situacích může být lepší
vypnout asistenta regulace stability:
Rpři jízdě na nezpevněném povrchu
Rpři jízdě se sněhovými řetězy
Rv režimu sněžného pluhu
Zapněte asistenta regulace stability, jakmile
výše popsané situace pominou.

Asistent regulace stability se automaticky
zapne po nastartování motoru.

Provoz
X
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Stiskněte tlačítko k.
Pokud svítí kontrolka k na sdruženém
přístroji, je asistent regulace stability
vypnutý.

Uzávěrky diferenciálů

Režim jízdy

G VAROVÁNÍ
Pokud na pevném a hrubém podkladu
zapnete uzávěrky diferenciálu, dojde k silnému omezení ovladatelnosti vozidla.
Obzvláště při zapnutí v zatáčkách tak
můžete ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí
nebezpečí nehody!
Na pevném a drsném podkladu ihned
vypněte uzávěrky diferenciálu.
! Dodržujte následující body. V opačném případě může dojít k poškození uzávěrek diferenciálu.
RNezapínejte uzávěrky diferenciálu, pokud
se poháněná kola protáčí.
RZapínejte uzávěrky diferenciálu, pouze
pokud vozidlo stojí nebo jede krokem.
RNezapínejte uzávěrky diferenciálu, pokud
máte sešlápnutý pedál akcelerace nebo
brzdový pedál.
RPo zapnutí uzávěrek diferenciálu se rozjíždějte pomalu. Čelisti uzávěrek diferenciálu by nemusely být ještě zcela zacvaknuté.
RNejezděte se zapnutými uzávěrkami diferenciálu na drsné vozovce.
RNejezděte se zapnutými uzávěrkami diferenciálu rychleji než 50 km/h.

:: Tlačítko a zobrazení zapnutí/vypnutí

mezinápravové uzávěrky rozdělovací
převodovky
9; Tlačítko a zobrazení zapnutí/vypnutí
uzávěrky nápravového diferenciálu
zadních náprav
i; Tlačítko a zobrazení zapnutí/vypnutí
uzávěrky nápravového diferenciálu
zadní nápravy
Vozidla s uzávěrkou nápravového diferenciálu
u zadní nápravy jsou vybavena spínačem
i. Vozidla s několika uzávěrkami diferenciálu jsou vybavena pro mezinápravovou uzávěrku tlačítkem : a pro uzávěrky nápravového diferenciálu tlačítkem 9.
Při zapnuté uzávěrce diferenciálu se na displeji
zobrazí £. Při vypnuté uzávěrce diferenZ

Provoz

Režim jízdy
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ciálu se na displeji zobrazí v. Pokud kruh
£ v zobrazení bliká, není ještě uzávěrka
diferenciálu zapnutá/vypnutá. Podmínky pro
zapnutí/vypnutí nebyly splněny, např. při rozdílných otáčkách kol. Uzávěrka diferenciálu se
automaticky zapne při splnění všech podmínek
pro zapnutí.
Pro lepší trakci zapněte uzávěrky diferenciálu
např. na kluzké vozovce nebo v terénu. Jednotlivé uzávěrky diferenciálu můžete zapínat
pouze postupně za sebou.
Při zapnuté uzávěrce diferenciálu je u vozidel s
automatizovanou manuální převodovkou automaticky omezen rozsah řazení nahoru.
Při zásahu ABS bude deaktivována mezinápravová uzávěrka a kruh v zobrazení se rozbliká.
Po ukončení zásahu ABS se znovu zapne mezinápravová uzávěrka.
Zapnutí

nebo
Stiskněte tlačítko :.
Kontrolky tlačítek 9 a : zhasnou.
Uzávěrky diferenciálu se vypnou. Zobrazení
uzávěrek diferenciálu na displeji zhasne.
i Uzávěrka diferenciálu je vypnutá až po
zobrazení v na displeji.

X

X

Při blikajícím zobrazení £ krátce změňte
rychlost, např. se rozjeďte.

i Pokud jsou uzávěrky diferenciálu zapnuté

a pojedete rychleji než 50 km/h, na displeji
se znovu zobrazí aktuální stav uzávěrek diferenciálu. Vypněte uzávěrky diferenciálu
nebo jeďte pomaleji než 50 km/h.

Volnoběžné otáčky

X

Zastavte vozidlo.
Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou: pro zamezení nežádoucímu řazení a
přerušování trakční síly v mimořádně náročných situacích zvolte manuální jízdní program (Y Strana 143).
X Stiskněte horní část spínače i.
Uzávěrka nápravového diferenciálu zadní
nápravy se zapne. Kontrolka ve spínači i
a na sdruženém přístroji se rozsvítí.
nebo
X Stiskněte tlačítko :.
Kontrolka tlačítka : se rozsvítí. Mezinápravová uzávěrka průchozí nápravy se
zapne.
X Stiskněte tlačítko 9.
Kontrolka tlačítka 9 se rozsvítí. Uzávěrky
nápravového diferenciálu u zadních náprav
se zapnou.
i Uzávěrka diferenciálu je zapnutá až po
zobrazení £ na displeji.
Vypnutí
X

X

Stiskněte tlačítko i.
Kontrolka na tlačítku i a zobrazení na
displeji zhasnou. Uzávěrka nápravového
diferenciálu zadní nápravy se vypne.
nebo
X Stiskněte tlačítko 9.
Kontrolka tlačítka 9 zhasne. Uzávěrky
nápravového diferenciálu u zadních náprav
se vypnou.

Tlačítka na multifunkčním volantu

Po nastartování motoru jsou volnoběžné
otáčky řízeny automaticky v závislosti na
teplotě chladicí kapaliny. Volnoběžné otáčky
se mohou v závislosti na motoru nebo u vozidel s vedlejšími pohony lišit podle provozní
situace.
Volnoběžné otáčky můžete nastavit mezi 600
a 800 ot./min. U zvláštních nástaveb se může
rozsah otáček lišit.
Volnoběžné otáčky můžete nastavit přes jednotku palubního počítače. Tímto způsobem lze
provozovat pomocné agregáty, jako např. čerpadla při jejich pracovních otáčkách.
Nastavení volnoběžných otáček
X

Opakovaně stiskněte tlačítko Ù na multifunkčním volantu až do zobrazení zadáva-

Jízdní systémy

Vypnutí nastavení volnoběžných otáček
X Stiskněte tlačítko o.
nebo
X Opakovaně stiskněte tlačítko Ù až do
zobrazení zadávacího okna Otáčky na jednotce palubního počítače.
X Stiskněte tlačítko u.

Omezovač rychlosti
Důležité bezpečnostní pokyny
Omezovač rychlosti je pouze pomocný prostředek. Odpovědnost za bezpečný odstup, včasné
brzdění a udržování vozidla v jízdním pruhu je
na Vás. Vždy upravte způsob jízdy podle
aktuálního stavu vozovky a povětrnostních
podmínek a dodržujte dostatečnou bezpečnou
vzdálenost.
Sledujte varovná upozornění ostatních jízdních
systémů.

Režim jízdy

cího okna Otáčky na jednotce palubního
počítače.
X Tlačítkem s nebo r zvyšte nebo
snižte volnoběžné otáčky v krocích cca po
20 ot./min.
X Pro opuštění zadávacího okna stiskněte tlačítko 9.
nebo
X Počkejte cca 3 sekundy.
Nastavení je automaticky uloženo.

Přehled

Pokud pojedete rychleji než cca 20 km/h,
vyšší volnoběžné otáčky se automaticky
vypnou.

Jízdní systémy
Úvod k jízdním systémům
Vozidlo může být vybaveno následujícími jízdními systémy:
ROmezovač rychlosti (Y Strana 155)
RTempomat (Y Strana 156)
RAsistent udržování odstupu (Y Strana 158)
RAktivní brzdový asistent (Y Strana 162)
RAsistent jízdy v pruzích (Y Strana 168)
RKamerový systém mrtvého úhlu
(Y Strana 170)
Pravou skupinou tlačítek na multifunkčním
volantu můžete volit jízdní systémy omezovač
rychlosti, Tempomat a asistent udržování
odstupu.
Tlačítky na kokpitu můžete zapnout nebo
vypnout aktivního brzdového asistenta a asistenta jízdy v pruzích.
Pomocí ovládací páčky kamerového systému
mrtvého úhlu na volantu ovládáte jeho zobrazení na samostatné obrazovce.
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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
é Volba tempomatu (Y Strana 157)/volba
asistenta udržování odstupu
(Y Strana 158)
o Vypnutí omezovače rychlosti
Symbol È na jednotce palubního počítače
barevně zobrazuje stav omezovače rychlosti:
RŠedý symbol: omezovač rychlosti je zvolen,
ale není zapnutý.
RBílý symbol: omezovač rychlosti je zapnutý a
omezuje rychlost vozidla na Vámi nastavené
omezení rychlosti.

Z

Jízdní systémy

Režim jízdy
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Zapnutí

Jízda

Funkce a podmínky zapnutí

Nastavené omezení rychlosti můžete překročit,
např. při předjíždění

Omezovač rychlosti omezuje rychlost vozidla
na nastavené omezení rychlosti. S vozidlem
můžete prostřednictvím pedálu akcelerace zrychlit až do omezení rychlosti. V klesání omezovač rychlosti automaticky přibrzďuje odlehčovací brzdou pro udržování nastaveného omezení rychlosti. Při překročení nastavené
rychlosti se rozbliká symbol È na jednotce
palubního počítače.
Pokud nemůžete omezovač rychlosti zapnout,
na jednotce palubního počítače se zobrazí
- - ,- km/h šedě.

Volba omezovače rychlosti
X

Stiskněte tlačítko È.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol È šedě.

Zapnutí během jízdy
X

Zvolte omezovač rychlosti.
Jeďte požadovanou rychlostí a krátce stiskněte tlačítko Ñ.
Omezovač rychlosti je zapnutý a aktuální
rychlost je nastavena jako omezení
rychlosti.
nebo
X Stiskněte krátce tlačítko q.
Omezovač rychlosti je zapnutý a převezme
uložené omezení rychlosti.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol È a nastavené omezení rychlosti
bíle.
X

Zvýšení nebo snížení omezení rychlosti
Nastavení omezení rychlosti můžete změnit
pouze během jízdy.
X Zapněte omezovač rychlosti.
X V krocích po 1 km/h: opakovaně krátce
stiskněte tlačítko q nebo Ñ, až se na
jednotce palubního počítače zobrazí požadovaná rychlost.
nebo
X V krocích po 5 km/h: stiskněte tlačítko
q nebo Ñ a podržte jej, až se na jednotce palubního počítače zobrazí požadovaná rychlost.

X

Krátce sešlápněte pedál akcelerace přes
bod zvýšení odporu (kickdown).
Nastavená rychlost bude zobrazena nadále a
na jednotce palubního počítače se rozbliká
symbol È.
X Po ukončení předjíždění krátce uvolněte
pedál akcelerace a znovu jej sešlápněte.
Omezovač rychlosti omezí rychlost vozidla
opět na nastavené omezení rychlosti.

Vypnutí
Pokud omezovač rychlosti vypnete, zůstane
omezení rychlosti po vypnutí uloženo.
X Stiskněte tlačítko o.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol È šedě.
nebo
X Tlačítkem é zvolte tempomat nebo asistenta udržování odstupu.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol é nebo É a nastavená rychlost šedě.

Tempomat
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ!
Pokud vyvoláte uloženou rychlost a tato
rychlost se odlišuje od aktuální rychlosti,
vozidlo zrychlí nebo zpomalí. Pokud uloženou rychlost neznáte, může vozidlo nečekaně zrychlit nebo zpomalit. Hrozí nebezpečí
nehody!
Berte před aktivací uložené rychlosti ohled
na dopravní situaci. Pokud uloženou rychlost
neznáte, uložte požadovanou rychlost znovu.
! Nepřekračujte konstrukčně podmíněnou

nejvyšší rychlost jednotlivých převodových
stupňů. Věnujte pozornost otáčkoměru.
Tempomat nemůže při nepřiměřeném nebo
nepozorném způsobu jízdy snížit nebezpečí
nehody ani překonat meze fyzikálních zákonů.
Tempomat nemůže zohlednit stav vozovky,

Jízdní systémy

Přehled

Zapnutí
Funkce a podmínky zapnutí
Tempomat za Vás udržuje nastavenou rychlost. Při překročení rychlosti v klesání o větší
hodnotu, než je nastavená tolerance, dojde k
automatickému zapnutí odlehčovací brzdy.
Pokud pojedete pomaleji než 15 km/h, nemůžete zapnout tempomat.
Pokud tempomat nemůžete zapnout, na jednotce palubního počítače se zobrazí
- - - km/h šedě.
Tempomat se automaticky vypne, pokud
Rpojedete pomaleji než 10 km/h.
Rzařadíte polohu neutrálu po delší dobu než
5 sekund.
Při automatickém vypnutí tempomatu zazní
signální tón.

Volba tempomatu
X

Opakovaně stiskněte tlačítko é, až se na
jednotce palubního počítače zobrazí symbol
é šedě.

Zapnutí během jízdy
X

Zvolte tempomat.
Jeďte požadovanou rychlostí a krátce stiskněte tlačítko Ñ.
Tempomat je zapnutý a je nastavena
aktuální rychlost.
nebo
X Stiskněte krátce tlačítko q.
Tempomat je zapnutý a převezme uloženou
rychlost.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol é a nastavená rychlost bíle.
X Uvolněte pedál akcelerace.
Kvůli udržování nastavené rychlosti tempomat automaticky brzdí nebo zrychluje vozidlo.

X

é Volba tempomatu/volba asistenta

udržování odstupu (Y Strana 158)

Ñ Zapnutí a nastavení aktuální rychlosti

nebo zvýšení nastavené rychlosti

q Zapnutí a vyvolání uložené rychlosti

nebo snížení nastavené rychlosti

È Volba omezovače rychlosti
o

(Y Strana 156)
Vypnutí tempomatu

Symbol é na jednotce palubního počítače
barevně zobrazuje stav tempomatu:
RŠedý symbol: tempomat je zvolen, ale není
zapnutý.
RBílý symbol: tempomat je zapnutý a udržuje
Vámi nastavenou rychlost.

Nastavení rychlosti a tolerance
rychlosti
Zvýšení/snížení rychlosti
Nastavení rychlosti můžete změnit během
jízdy.
X Zapněte tempomat.
X V krocích po 0,5 km/h: opakovaně stiskněte tlačítko q nebo Ñ, až se na jedZ

Režim jízdy

povětrnostní podmínky ani dopravní situaci.
Tempomat je pouze pomocný prostředek.
Odpovědnost za bezpečný odstup, včasné
brzdění a udržování vozidla v jízdním pruhu je
na Vás. Vždy upravte způsob jízdy podle
aktuálního stavu vozovky a povětrnostních
podmínek a dodržujte dostatečnou bezpečnou
vzdálenost.
Nepoužívejte tempomat
Rv dopravních situacích, které nedovolují
jízdu stálou rychlostí (např. hustá doprava
nebo klikaté silnice). Mohli byste způsobit
nehodu.
Rna kluzkých silnicích. Hnací kola by mohla
při brzdění nebo akceleraci ztratit přilnavost
a vozidlo by mohlo dostat smyk.
Rpři zhoršené viditelnosti, např. v mlze,
hustém dešti nebo při sněžení.
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notce palubního počítače zobrazí požadovaná rychlost.
nebo
X V krocích po 5 km/h: podržte stisknuté
tlačítko q nebo Ñ, až se na jednotce
palubního počítače zobrazí požadovaná
rychlost.

Nastavení tolerance rychlosti

Režim jízdy

Nastavením tolerance rychlosti určíte, o kolik
smí být překročena nastavená rychlost
(Y Strana 162).

Jízda
Pokyny pro jízdu
Vozidlo můžete brzdit pomocí odlehčovací
brzdy. Tempomat zůstane zapnutý.
Pokud posunete páku odlehčovací brzdy zpět,
ale nevypnete ji, zrychlí vozidlo v klesání až na
nastavenou rychlost.
Pokud odlehčovací brzdu vypnete, zrychlí vozidlo na naposledy nastavenou rychlost.
Pokud tempomat přibrzdí vozidlo pomocí
odlehčovací brzdy a současně sešlápnete
brzdový pedál, zůstane tempomat zapnutý.
Při nedostatečném brzdném výkonu odlehčovací brzdy:
X

Zařaďte nižší převodový stupeň a snižte
rychlost.
Pokud v klesání zařadíte nižší převodový stupeň bez úpravy rychlosti, tempomat sníží
počet otáček pod nadměrné otáčky. Nastavená rychlost zůstane nastavena a znovu se
obnoví, jakmile to bude při vyšším převodovém stupni možné.
Vozidlo brzdí automaticky pomocí odlehčovací
brzdy, pokud
Rje tempomat zapnutý.
Rrychlost vozidla překročila nastavenou rychlost o větší hodnotu, než je tolerance
rychlosti.
Pokud je zapnutá odlehčovací brzda a zapnete
tempomat, odlehčovací brzda upraví v klesání
rychlost na nastavenou hodnotu.

Předjíždění
Nastavenou rychlost můžete překročit, např.
při předjíždění:
X Sešlápněte pedál akcelerace.
X Po dokončení předjíždění uvolněte pedál
akcelerace.
Tempomat upraví rychlost vozidla na nastavenou hodnotu.

Vypnutí
Pokud tempomat vypnete, zůstane rychlost po
vypnutí uložená.
X Stiskněte tlačítko o.
nebo
X Pokud vozidlo pohání tempomat, sešlápněte
brzdový pedál.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol é a nastavená rychlost šedě.
nebo
X Tlačítkem È zvolte omezovač rychlosti.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol È šedě.
nebo
X Tlačítkem é zvolte asistenta udržování
odstupu.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol É a nastavená rychlost bíle. Asistent udržování odstupu je zapnutý
(Y Strana 160).

Asistent udržování odstupu
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Asistent udržování odstupu nereaguje na
Rosoby

nebo zvířata
překážky na vozovce, např. stojící
nebo zaparkovaná vozidla
Rprotijedoucí vozidla a vozidla křížící Váš
směr jízdy
Asistent udržování odstupu tak v těchto
situacích nemůže varovat nebo zasahovat.
Hrozí nebezpečí nehody!
Sledujte vždy pozorně dopravní situaci a
buďte připraveni brzdit.
Rstojící

G VAROVÁNÍ

Asistent udržování odstupu nemůže vždy
jednoznačně rozpoznat ostatní účastníky
provozu a komplexní dopravní situaci.
V těchto případech může asistent udržování
odstupu
Rbezdůvodně

varovat a následně zabrzdit
vozidlo
Rnevarovat nebo nezasahovat
Rnečekaně zrychlovat nebo brzdit
Hrozí nebezpečí nehody!
Jeďte pozorně dále a buďte připraveni brzdit,
obzvláště když Vás asistent udržování
odstupu varoval.

G VAROVÁNÍ
Asistent udržování odstupu zabrzdí vaše
vozidlo až s účinností 30 % maximálního
možného zpomalení. Pokud toto zpomalení
nepostačuje, varuje Vás asistent udržování
odstupu opticky a akusticky. Hrozí nebezpečí nehody!
Brzděte v těchto případech samostatně a
pokuste se vyhnout případné kolizi.
Přečtěte si bezpečnostní pokyny k jízdním
situacím, při kterých může dojít k problémům s
rozpoznáváním vozidel (Y Strana 166).
Asistent udržování odstupu nemusí rozpoznat
úzká vpředu jedoucí vozidla, např. motocykly a
vozidla jedoucí mimo zákryt.
Dávejte pozor zejména v následujících jízdních
situacích:
Rzatáčky, nájezdy do zatáček a výjezdy ze
zatáček
Rjízda mimo zákryt způsobená vlastním vozidlem nebo vozidly jedoucími vpředu
Rzměna jízdního pruhu u ostatních vozidel
Rodbočující vozidla
Rpředjíždění
Rprotisměrné zatáčky
Rpřekážky a stojící vozidla
Pravidelně čistěte snímač odstupu asistenta
udržování odstupu (Y Strana 202).
Asistent udržování odstupu nemůže při nepřiměřeném nebo nepozorném způsobu jízdy snížit nebezpečí nehody ani překonat meze fyzi-

kálních zákonů. Asistent udržování odstupu
nemůže zohlednit stav vozovky, povětrnostní
podmínky ani dopravní situaci. Asistent udržování odstupu je pouze pomocný prostředek.
Odpovědnost za bezpečný odstup, včasné
brzdění a udržování vozidla v jízdním pruhu je
na Vás. Vždy upravte způsob jízdy podle
aktuálního stavu vozovky a povětrnostních
podmínek a dodržujte dostatečnou bezpečnou
vzdálenost.
Nepoužívejte asistenta udržování odstupu
Rna kluzkých silnicích. Hnací kola by mohla
při brzdění nebo akceleraci ztratit přilnavost
a vozidlo by mohlo dostat smyk.
Rpři zhoršené viditelnosti, např. v mlze,
hustém dešti nebo při sněžení.
Pokud už asistent udržování odstupu nerozpozná vpředu jedoucí vozidlo, může asistent
udržování odstupu zrychlit na uloženou rychlost. Tato rychlost může být v odbočovacím
nebo v připojovacím pruhu příliš vysoká.

Přehled

é Volba asistenta udržování odstupu/

volba tempomatu (Y Strana 156)

Ñ Zapnutí a nastavení aktuální rychlosti/

zvýšení nastavené rychlosti

q Zapnutí a vyvolání uložené rychlosti/

snížení nastavené rychlosti

È Volba omezovače rychlosti
o

(Y Strana 155)
Vypnutí asistenta udržování odstupu

Z
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Symbol É na jednotce palubního počítače barevně zobrazuje stav asistenta udržování odstupu:
RŠedý symbol: asistent udržování odstupu je
zvolen, ale není zapnutý.
RBílý symbol: asistent udržování odstupu je
zapnutý, ale nebylo rozpoznáno žádné
vpředu jedoucí vozidlo.
RBílý symbol a modré vozidlo uvnitř symbolu:
asistent udržování odstupu je zapnutý a bylo
rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo.
Při rozpoznání vpředu jedoucího vozidla se
na jednotce palubního počítače navíc
zobrazí jeho rychlost jízdy a odstup od rozpoznaného vozidla.

i Rychlost jízdy rozpoznaného vozidla a

odstup od rozpoznaného vozidla se zobrazí
také v okně menu Asistenční systémy
v menu Jízda à (Y Strana 88).

Zapnutí
Funkce a podmínky zapnutí
Asistent udržování odstupu reguluje rychlost a
podporuje Vás automatickým udržováním
odstupu od rozpoznaného vpředu jedoucího
vozidla. Pokud před Vámi nejede žádné vozidlo, funguje asistent udržování odstupu jako
tempomat v rychlostním rozsahu 15 km/h až
90 km/h.
Pokud asistent udržování odstupu před Vámi
rozpozná pomalé vozidlo, přibrzdí Vaše vozidlo
a udržuje zvolený požadovaný odstup.
Asistent udržování odstupu přibrzdí vozidlo
odlehčovací brzdou, pokud
Rvozidlo překročí nastavenou rychlost včetně
nastavené tolerance rychlosti, např. při jízdě
v klesání
Rje rozpoznáno pomalejší vpředu jedoucí
vozidlo
Pokud odlehčovací brzda přibrzdí vozidlo, rozsvítí se kontrolka Ã na sdruženém přístroji.
Pro dodržení požadovaného odstupu může
asistent udržování odstupu vozidlo navíc přibrzdit provozní brzdou. Pokud už není rozpoznáváno vpředu jedoucí vozidlo, např. při
změně jízdního pruhu, vozidlo zrychlí na nastavenou rychlost.

Asistenta udržování odstupu nelze zapnout
nebo se automaticky vypne, pokud
Rpojedete pomaleji než 15 km/h
Ru převodovky zařadíte polohu neutrálu po
dobu delší než cca pět sekund
Rsešlápnete pedál akcelerace
Rzařadíte zpátečku
Rje u vozidel se vzduchovým odpružením rám
podvozku mimo jízdní výšku
Rdošlo k poruše brzdové soustavy nebo elektroniky
Rještě není ukončena inicializace snímače
odstupu
Při automatickém vypnutí asistenta udržování
odstupu zazní signální tón.
Pokud nemůžete asistenta udržování odstupu
zapnout, na jednotce palubního počítače se
zobrazí - - ,- km/h šedě.
Asistent udržování odstupu zůstane zapnutý,
pokud
Rbrzdíte vozidlo pomocí odlehčovací brzdy
Rvozidlo zpomaluje pomocí odlehčovací brzdy
nebo provozní brzdy a současně sešlápnete
brzdový pedál
Asistent udržování odstupu se automaticky
vypne, pokud Vaše vozidlo zrychlí a sešlápnete
brzdový pedál.

Volba asistenta udržování odstupu
X

Opakovaně stiskněte tlačítko é, až se na
jednotce palubního počítače zobrazí symbol
É šedě.

Pokud přepnete z tempomatu na asistenta
udržování odstupu, který byl předtím zapnutý,
zobrazí se na jednotce palubního počítače
symbol É bíle. Asistent udržování odstupu
je zapnutý. Vozidlo přizpůsobí svou rychlost
podle vpředu jedoucího vozidla maximálně na
požadovanou a nastavenou rychlost.

Zapnutí během jízdy
X

Jeďte rychleji než 15 km/h.
Zvolte asistenta udržování odstupu.
X Stiskněte krátce tlačítko Ñ.
Asistent udržování odstupu je zapnutý a
nastavený na aktuální rychlost.
nebo
X Stiskněte krátce tlačítko q.
Asistent udržování odstupu je zapnutý a
nastavený na naposledy uloženou rychlost.
X

Jízdní systémy

Nastavení rychlosti/tolerance
rychlosti/požadovaného odstupu
Zvýšení/snížení rychlosti
X

Zapnutí asistenta udržování odstupu.
V krocích po 0,5 km/h: opakovaně stiskněte tlačítko q nebo Ñ, až se na jednotce palubního počítače zobrazí požadovaná rychlost.
nebo
X V krocích po 5 km/h: podržte stisknuté
tlačítko q nebo Ñ, až se na jednotce
palubního počítače zobrazí požadovaná
rychlost.

(Odstup adaptivního tempomatu)
na jednotce palubního počítače.
X Tlačítkem r nebo s snižte/zvyšte
požadovaný odstup.
Sloupcový ukazatel zobrazí nastavený požadovaný odstup.
X Pro opuštění okna zadání stiskněte tlačítko 9.
nebo
X Počkejte cca tři sekundy.
Nastavení je automaticky uloženo.

X

Jízda

Nastavení tolerance rychlosti

Pokud dojde k varování před kolizí, na jednotce palubního počítače se zobrazí příslušné
okno událostí se symbolem ·. Navíc zazní
dvojitý výstražný tón. Na displeji se po dobu
trvání nebezpečné situace zobrazí okno událostí.
Pokud se na jednotce palubního počítače
zobrazí za jízdy varování před kolizí:

Nastavením tolerance rychlosti určíte, o kolik
smí být překročena nastavená rychlost
(Y Strana 162).

Nastavení požadovaného odstupu od
vpředu jedoucího vozidla

Varování před kolizí

X

X

Sledujte obzvláště pozorně dopravní situaci.
Přibrzděte vozidlo provozní brzdou.

Pokud sešlápnete pedál akcelerace nebo
zapnete ukazatel směru jízdy, dojde k potlačení akustického varování před kolizí.

Předjíždění
Nastavenou rychlost můžete překročit, např.
při předjíždění:
X Udržujte dostatečný odstup od vpředu
jedoucího vozidla.
X Sešlápněte pedál akcelerace.
X Po dokončení předjíždění uvolněte pedál
akcelerace.
Asistent udržování odstupu reguluje rychlost
vozidla na nastavenou hodnotu.
Požadovaný odstup pro asistenta udržování
odstupu můžete nastavit v 5 stupních. Pokud
znovu nastartujete motor, máte k dispozici
střední požadovaný odstup.
Ujistěte se, že dodržujete zákonem požadovaný minimální odstup od vpředu jedoucího
vozidla. Případně upravte požadovaný odstup
od vpředu jedoucího vozidla.
X Opakovaně stiskněte tlačítko Ù, až se
zobrazí zadávací okno ACC Abstand

Zvláštní jízdní situace
Dodržujte pokyny ke zvláštním jízdním situacím v části „Aktivní brzdový asistent“
(Y Strana 166).

Vypnutí
Pokud vypnete asistenta udržování odstupu,
zůstává rychlost po vypnutí uložena.

Z
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Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol É a nastavená rychlost bíle.
X Uvolněte pedál akcelerace.
Vozidlo přizpůsobí svou rychlost podle
vpředu jedoucího vozidla maximálně na
požadovanou a nastavenou rychlost.
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X Stiskněte tlačítko o.
nebo
X Pokud vozidlo pohání asistent udržování
odstupu, sešlápněte brzdový pedál.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol É a nastavená rychlost šedě.
nebo
X Tlačítkem È zvolte omezovač rychlosti.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol È šedě.
nebo
X Tlačítkem é zvolte tempomat.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
symbol é a nastavená rychlost bíle. Tempomat je zapnutý (Y Strana 157).
Sledujte uvedené podmínky v části „Funkce a
podmínky zapnutí“, které vedou k automatickému vypnutí asistenta udržování odstupu
(Y Strana 160).

Tolerance rychlosti v jízdních systémech

Tolerance rychlosti určuje pro tempomat a
asistenta udržování odstupu, o kolik smí být
překročena nastavená rychlost. Tolerance
rychlosti umožňuje při jízdě v klesání lépe
využít setrvačnosti a šetřit palivo.
Toleranci rychlosti můžete nastavit mezi 2 až
15 km/h.
Pokud nastavíte toleranci rychlosti mezi 4 až
15 km/h, zůstane hodnota uložena také po
dalším nastartování motoru.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
nastavená tolerance rychlosti vedle nastavené
rychlosti, např. 50 km/h+6. Při zapnutém tempomatu nebo asistentu udržování odstupu
bude vozidlo nezávisle na nastavené toleranci

rychlosti brzděno odlehčovací brzdou 4 km/h
nad omezovačem rychlosti.
X Opakovaně stiskněte tlačítko Ù, až se na
jednotce palubního počítače zobrazí zadávací okno Eco Drive.
X Tlačítkem r nebo s zvolte řádek
menu Ä.
V řádku menu Ä nastavte toleranci
rychlosti, o kolik smí být překročena uložená
rychlost.
X Tlačítkem t nebo u zvyšte/snižte
toleranci rychlosti v krocích po 1 km/h.
X Pro opuštění zadávacího okna stiskněte tlačítko 9.
nebo
X Počkejte cca 3 sekundy.
Nastavení je automaticky uloženo.

Aktivní brzdový asistent
Aktivní brzdový asistent
Všeobecné pokyny
Použité označení v následujících částech
aktivní brzdový asistent platí také pro aktivního brzdového asistenta 3 a aktivního brzdového asistenta 4.
Aktivní brzdový asistent Vás podporuje
Rv ideálním případě při zabránění nárazu do
vpředu jedoucího vozidla
Rpři minimalizaci nebezpečí nárazu do vpředu
jedoucího vozidla nebo do stojící překážky
ve Vaší jízdní dráze
Rpři snížení následků nárazu do vpředu jedoucího vozidla
Pokud aktivní brzdový asistent rozpozná
nebezpečí nárazu do vpředu jedoucího vozidla,
budete akusticky a opticky varováni. Pokud
nebudete reagovat a bude stále hrozit nebezpečí, aktivní brzdový asistent zahájí automatické mírné brzdění vozidla. Pokud nebudete
reagovat ani na mírné brzdění, spustí aktivní
brzdový asistent automaticky nouzové brzdění.
Aktivní brzdový asistent 3 a aktivní brzdový
asistent 4 mohou v rámci hranic systému
Rještě dříve zareagovat na překážku ve Vaší
jízdní dráze
Rprovést nouzové brzdění také při vyšších
rychlostech jako maximální brzdění až do
zastavení.

Aktivní brzdový asistent 4 navíc může v rámci
hranic systému
Rreagovat na pohybující se osoby varováním
a mírným brzděním.

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Aktivní brzdový asistent s funkcí průjezdu
křižovatkami zabrzdí Vaše vozidlo při rozpoznaném nebezpečí srážky nejprve částečným brzděním. Jestliže sami nebrzdíte, může
dojít ke kolizi. Ani vlivem následujícího maximálního brzdění nelze vždy zabránit kolizi,
obzvláště pokud se blížíte vysokou rychlostí.
Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy sami brzděte a pokuste se vyhnout,
pokud je to bezpečné.
G VAROVÁNÍ
Aktivní brzdový asistent nemusí vždy jednoznačně vyhodnotit ostatní účastníky provozu
a komplexní jízdní situaci.
Aktivní brzdový asistent může v těchto případech
Rbez

důvodu varovat a poté zabrzdit vozidlo
nebo nezasahovat.
Hrozí nebezpečí nehody!
Jeďte pozorně dále a buďte připraveni brzdit,
obzvláště když Vás aktivní brzdový asistent
varoval.
Rnevarovat

G VAROVÁNÍ

Aktivní brzdový asistent nereaguje na
Rosoby

nebo zvířata
vozidla
V takových situacích nemůže aktivní brzdový
asistent varovat nebo zasahovat. Hrozí
nebezpečí nehody!
Sledujte vždy pozorně dopravní situaci a
buďte připraveni brzdit.
Rprotijedoucí

i Aktivní brzdový asistent 4 reaguje také na
osoby, pohybující se na okraji vozovky.
Aktivní brzdový asistent nemůže snížit nebezpečí nehody při nepřiměřeném nebo nepozor-

ném způsobu jízdy ani nemůže překonat fyzikální zákony.
Odpovědnost za bezpečný odstup, rychlost
jízdy, včasné brzdění a udržování vozidla v jízdním pruhu je na Vás. Vždy přizpůsobte způsob
jízdy aktuálnímu stavu vozovky a povětrnostním podmínkám.
Přibrzděte vozidlo provozní brzdou, pokud:
Rjednotka palubního počítače zobrazí červené
okno událostí se symbolem ·
Rzazní intervalový výstražný tón
Rzazní intervalový výstražný tón a bylo zahájeno automatické mírné brzdění
Aktivní brzdový asistent nemusí rozpoznat
následující vozidla:
Rúzká vozidla, např. motocykly
Rvozidla jedoucí mimo zákryt
Přečtěte si bezpečnostní pokyny k jízdním
situacím, které mohou vést k omezením
systému (Y Strana 166).
Vozidla s aktivním brzdovým asistentem 4:
systém nebude za určitých okolností správně
reagovat
Rna stojící osoby
Rna osoby a vozidla, která se pohybují rychle
ve snímacím dosahu snímače
Rna osoby v tunelu
Aktivní brzdový asistent může nečekaně spustit varování nebo Vaše vozidlo přibrzdit
Rv mycích linkách
Rna stojící překážky v tunelu
Rna trajektech
Rv železničních nákladních stanicích
Rv mýtných branách
Rv servisních střediscích
Pokud v kritické situaci neprobíhá žádné
optické a/nebo akustické varování,
Raktivní brzdový asistent nerozpoznal nebezpečnost situace
Rje aktivní brzdový asistent vypnutý
Rmá aktivní brzdový asistent výpadek
Pokud v nekritické situaci probíhá optické a/
nebo akustické varování nebo mírné brzdění,
Rpotlačte aktivního brzdového asistenta
Rvypněte aktivního brzdového asistenta tlačítkem l

Z
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Aktivního brzdového asistenta můžete potlačit
nebo vypnout, pokud
Rzapnete ukazatel směru jízdy
Rsešlápnete pedál akcelerace
Rstisknete tlačítko l

Režim jízdy

i Vozidla s aktivním brzdovým asistentem 4:

zásahy systému vyvolané osobami nemůžete
potlačit zapnutím ukazatele směru jízdy.
Nouzové brzdění vyvolané aktivním brzdovým
asistentem můžete přerušit, pokud
Rsešlápnete pedál akcelerace přes bod zvýšení odporu (kickdown)
Rnebo stisknete tlačítko l
Pravidelně čistěte kryt snímače odstupu aktivního brzdového asistenta (Y Strana 202).
Při znečistěném nebo namrzlém krytu snímače
odstupu může být omezena jeho funkce.
Nemontujte žádné montované díly, např.
ochrannou mřížku, před snímač odstupu a
nepolepujte nebo nelakujte jejich kryty. Jinak
může dojít k omezení funkce snímače odstupu
a tím funkce aktivního brzdového asistenta.

Zapnutí a vypnutí aktivního brzdového
asistenta

Aktivní brzdový asistent se automaticky zapne
po nastartování motoru.
Aktivní brzdový asistent se automaticky vypne,
pokud
Rse vyskytne porucha
Rje vypnutý ABS nebo se vyskytne porucha v
brzdovém systému vozidla
X Vypnutí: stiskněte tlačítko l.
Při rozsvícené kontrolce l na sdruženém
přístroji je aktivní brzdový asistent vypnutý.
X Zapnutí: stiskněte na cca 1 sekundu tlačítko l.
Při zhasnuté kontrolce l na sdruženém
přístroji je aktivní brzdový asistent zapnutý.
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Varování před kolizí a nouzové brzdění
Přehled

:
;
=
?
A

Předběžné varování asistenta udržování odstupu (Y Strana 161)
Stupeň varování aktivního brzdového asistenta
Mírné brzdění aktivního brzdového asistenta
Nouzové brzdění (maximální brzdění)
Ukončené nouzové brzdění

Pokud jednotka palubního počítače zobrazí za jízdy varování před kolizí:
Sledujte obzvláště pozorně dopravní situaci.
X Sešlápněte brzdový pedál.
Asistent udržování odstupu reaguje rychleji a může Vás v případě nebezpečí nárazu do vpředu
jedoucího vozidla varovat dříve, než Vás varuje aktivní brzdový asistent.
Pokud Vás aktivní brzdový asistent varuje před nebezpečím nárazu, ztlumí se audiozařízení
namontované z výroby a/nebo hands-free.

X

Předběžná výstraha (asistent udržování
odstupu)

přibrzdí vozidlo s účinností cca 50 % maximálního brzdného výkonu vozidla.

Jednotka palubního počítače zobrazí symbol
· ve žlutém okně událostí. Zazní dvojitý
výstražný tón.

Nouzové brzdění (aktivní brzdový asistent)

Stupeň varování (aktivní brzdový asistent)
Jednotka palubního počítače zobrazí symbol
· v červeném okně událostí. Zazní intervalový výstražný tón.

Mírné brzdění (aktivní brzdový asistent)
Jednotka palubního počítače zobrazí symbol
· v červeném okně událostí. Zazní intervalový výstražný tón. Aktivní brzdový asistent
dodatečně přibrzdí vozidlo pomocí automatického mírného brzdění. Aktivní brzdový asistent

Pokud nebudete reagovat na varování před
nárazem a na mírné brzdění, spustí aktivní
brzdový asistent v rámci hranic systému automaticky nouzové brzdění (maximální brzdění).
Při brzdění se aktivuje rychlé blikání varovných
směrových světel (blikání při nouzovém
brzdění) pro varování vzadu jedoucích vozidel.
Jednotka palubního počítače zobrazí symbol
· v červeném okně událostí. Rozezní se
nepřerušovaný výstražný tón. Aktivní brzdový
asistent dodatečně přibrzdí vozidlo pomocí
automatického nouzového brzdění (maximální
brzdění).
Z
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Po nouzovém brzdění zobrazí jednotka palubního počítače hlášení Nouzové brzdění
ukončeno v šedém okně událostí. Varovná
směrová světla se automaticky přepnou na
pomalé blikání.
Po nouzovém brzdění až do zastavení zajišťuje
provozní brzda vozidlo proti rozjetí ještě cca
5 sekund.
Po realizovaném nouzovém brzdění:

Jízda mimo zákryt a stojící vozidla

Režim jízdy

X

Co nejdříve odstraňte vozidlo z oblasti
nebezpečí, přitom sledujte dopravní situaci.
X Vypněte motor a zajistěte vozidlo proti rozjetí parkovací brzdou.
X Zkontrolujte řádný stav vozidla a zajištění
nákladu.

Nouzové brzdění můžete přerušit:
Stiskněte tlačítko l.
nebo
X Sešlápněte pedál akcelerace přes bod zvýšení odporu (kickdown).

X

Aktivní brzdový asistent a asistent udržování
odstupu mohou rozpoznat vozidla jedoucí
mimo zákryt nebo stojící vozidla pouze omezeně. Aktivní brzdový asistent a asistent udržování odstupu mohou nečekaně spustit varování nebo Vaše vozidlo přibrzdit. Asistent
udržování odstupu může nečekaně zrychlit.

Změna jízdního pruhu ostatními vozidly

Zvláštní jízdní situace
Zatáčky, nájezdy do zatáček a výjezdy ze
zatáček

Aktivní brzdový asistent a asistent udržování
odstupu mohou v zatáčkách rozpoznat vozidla
pouze omezeně. Aktivní brzdový asistent a
asistent udržování odstupu mohou nečekaně
spustit varování nebo Vaše vozidlo přibrzdit.
Asistent udržování odstupu může také nečekaně zrychlit.

Aktivní brzdový asistent a asistent udržování
odstupu mohou zařazující se vozidla rozpoznávat pouze omezeně. Odstup od zařazujícího se
vozidla bude příliš malý. Aktivní brzdový asistent a asistent udržování odstupu mohou
nečekaně spustit varování nebo Vaše vozidlo
přibrzdit. Asistent udržování odstupu může
také nečekaně zrychlit.
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Aktivní brzdový asistent a asistent udržování
odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo Vaše vozidlo přibrzdit, pokud při předjíždění
Rnajedete příliš blízko ke vpředu jedoucímu
vozidlu a
Rjste v jízdním pruhu vpředu jedoucího vozidla.

Protisměrné zatáčky

Režim jízdy

Aktivní brzdový asistent nemůže rozpoznat
vozidla, která v malém odstupu přejíždí do
vlastního jízdního pruhu. K jejich rozpoznání
dojde až poté, co se budou vozidla nacházet ve
snímacím dosahu systému. Asistent udržování
odstupu může nečekaně zrychlit. Přibrzděte
své vozidlo. Tím se zvětší odstup od vpředu
jedoucího vozidla.

Odbočující vozidla
Aktivní brzdový asistent a asistent udržování
odstupu nemohou v protisměrných zatáčkách
rozpoznat, v jakém jízdním pruhu jede vpředu
jedoucí vozidlo. Aktivní brzdový asistent a asistent udržování odstupu mohou nečekaně spustit varování nebo Vaše vozidlo přibrzdit. Asistent udržování odstupu může také nečekaně
zrychlit.

Překážky a stojící vozidla
Aktivní brzdový asistent a asistent udržování
odstupu mohou odbočující vozidla rozpoznávat
pouze omezeně. Aktivní brzdový asistent a
asistent udržování odstupu mohou nečekaně
spustit varování nebo Vaše vozidlo přibrzdit.

Předjíždění

Aktivní brzdový asistent a asistent udržování
odstupu nemohou rozpoznat překážky nebo
stojící vozidla před sledovaným vozidlem.
Aktivní brzdový asistent a asistent udržování
odstupu mohou nečekaně spustit varování
nebo Vaše vozidlo přibrzdit. Asistent udržování
odstupu může také nečekaně zrychlit.
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Jízdní systémy
Stojící objekty

Asistent jízdy v pruzích
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Asistent jízdy v pruzích nemůže vždy jednoznačně rozpoznat označení hranic jízdního
pruhu.
V těchto případech může asistent jízdy v
pruzích
Rvarovat

bezdůvodně

Režim jízdy

Rnevarovat.

Hrozí nebezpečí nehody!
Sledujte vždy pozorně dopravní situaci a
dodržujte jízdní pruh, obzvláště pokud Vás
asistent jízdy v pruzích varuje.

Aktivní brzdový asistent Vás může nečekaně
varovat nebo může Vaše vozidlo přibrzdit také
před stojícími objekty, které se nachází vedle
Vašeho jízdního pruhu, např. před
Rvozidly s poruchou
Rtabulemi
Rmosty
Rnástupními ostrůvky

Osoby

Aktivní brzdový asistent 4 může nečekaně
varovat nebo brzdit také před osobami, které
se nachází na okraji vozovky v zatáčce.

G VAROVÁNÍ
Varování asistenta jízdy v pruzích nenavádí
vozidlo zpět do původního jízdního pruhu.
Hrozí nebezpečí nehody!
Vozidlo vždy ovládejte, brzděte a zrychlujte
sami, zvláště jestliže jste varováni asistentem jízdy v pruzích.
Systém může fungovat omezeně nebo může
být nefunkční
Rpři zhoršené viditelnosti, např. při nedostatečném osvětlení vozovky nebo při sněžení,
v dešti, mlze, husté vodní tříšti.
Rpři oslnění, např. protijedoucími vozidly, přímým slunečním zářením nebo při odrazech
(např. na mokré vozovce).
Rpři znečistění, zamlžení, poškození nebo
zakrytí čelního okna v oblasti kamery, např.
nálepkou.
Rpři žádném výskytu nebo při výskytu několika nejednoznačných označení jízdního
pruhu pro jeden jízdní pruh, např. v oblasti
staveniště.
Rpři ojetých, tmavých nebo zakrytých označeních jízdního pruhu, např. nečistotami nebo
sněhem.
Rpři příliš malém odstup od vpředu jedoucího
vozidla, takže nelze rozpoznat označení jízdního pruhu.
Rpři rychle se měnících označeních jízdního
pruhu, např. při rozdělování, křížení nebo
spojování jízdních pruhů.

Jízdní systémy
velmi úzkých nebo klikatých vozovkách.
rychle se střídajícím světle a stínu na
vozovce.
Rpři omezení výhledu kamery na označení
jízdních pruhů montovanými díly, např. sněhovým pluhem.
Rpo velké změně naložení při zapnutém zapalování. Po velké změně naložení proto motor
znovu nastartujte, aby byl asistent jízdy v
pruzích k dispozici bez omezení.
Asistent jízdy v pruzích nemůže při nepřiměřeném nebo nepozorném způsobu jízdy snížit
nebezpečí nehody ani překonat meze fyzikálních zákonů. Asistent jízdy v pruzích nemůže
zohlednit poměry na vozovce, povětrnostní
podmínky ani dopravní situaci. Asistent jízdy v
pruzích je pouze pomocný prostředek. Odpovědnost za bezpečný odstup, včasné brzdění a
udržování vozidla v jízdním pruhu je na Vás.
Vždy upravte způsob jízdy podle aktuálního
stavu vozovky a povětrnostních podmínek a
dodržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost.
Dbejte na to, aby bylo čelní okno v oblasti
kamery (Y Strana 203) vždy čisté a nezakryté.
Proto např. zapněte stěrače nebo z čelního
okna odstraňte sníh a led.

Přehled

Tlačítko a zobrazení asistenta jízdy v pruzích

i Označení jízdního pruhu zobrazuje také

okno menu Asistenční systémy v menu
Jízda à (Y Strana 88).

Označení jízdního pruhu ve stavové části a v
okně menu Asistenční systémy jednotky
palubního počítače barevně znázorňují stav
asistenta jízdy v pruzích:

RČerná

označení jízdního pruhu: asistent jízdy
v pruzích je vypnutý.
RŠedá označení jízdního pruhu: asistent jízdy
v pruzích je zapnutý, ale na dotčené straně
vozidla není připraven k varování.
RBílá označení jízdního pruhu: asistent jízdy v
pruzích je zapnutý a na dotčené straně vozidla je připraven k varování.
RČervená označení jízdního pruhu: asistent
jízdy v pruzích je zapnutý a na dotčené
straně vozidla vydává varování.

Funkce a podmínky zapnutí
Asistent jízdy v pruzích kontroluje oblast před
vozidlem pomocí kamery dole na čelním okně.
Pokud je asistent jízdy v pruzích zapnutý a rozpozná označení jízdního pruhu na vozovce,
varuje Vás před nechtěným opuštěním jízdního
pruhu.
Asistent jízdy v pruzích je připraven k varování
Rod rychlosti cca 60 km/h.
Rpři bílém zobrazení označení jízdních pruhů
na jednotce palubního počítače.
Pokud nechtěně přejedete označení jízdního
pruhu,
Rna jednotce palubního počítače se zobrazí
příslušné označení jízdního pruhu červeně.
Rsníží se hlasitost audiozařízení a/nebo
systému hands-free a zazní akustické varování z reproduktoru na příslušné straně vozidla.
Pokud se celé vozidlo po realizovaném varování nenachází opět mezi označeními jízdního
pruhu, nejsou možná žádná další varování.
Asistent jízdy v pruzích Vás nevaruje, pokud
Rjste zapnuli ukazatele směru jízdy.
Rzjevně aktivně řídíte, brzdíte nebo zrychlujete.
Rzasahuje bezpečnostní jízdní systém, např.
aktivní brzdový asistent, asistent regulace
stability nebo asistent udržování odstupu.
Po určitou dobu poté dojde k potlačení varování.
Při delším zapnutí ukazatelů směru jízdy než
po dobu jedné minuty vydá asistent jízdy v pruzích při změně jízdního pruhu a při zapnutém
ukazateli směru jízdy varování.
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Jízdní systémy
Zapnutí nebo vypnutí

Režim jízdy

Asistent jízdy v pruzích se automaticky zapne
po nastartování motoru.
X Stiskněte tlačítko m.
Při vypnutém asistentu jízdy v pruzích svítí
kontrolka v tlačítku m. Na jednotce
palubního počítače se ve stavové části a v
okně menu Asistenční systémy zobrazí
označení jízdního pruhu černě.

Kamerový systém mrtvého úhlu
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ

Pokud ovládáte informační systémy a komunikační zařízení integrovaná ve vozidle za
jízdy, může být odvedena Vaše pozornost od
dopravní situace. Můžete tak ztratit kontrolu
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte tato zařízení pouze tehdy, když to
dopravní situace dovoluje. Pokud nemohou
být tyto podmínky zajištěny, zastavte s ohledem na dopravní situaci a proveďte zadání
ve stojícím vozidle.
Kamerový systém pro sledování mrtvého úhlu
se skládá ze čtyř kamer a obrazovky. Nahrazuje přední zrcátko a navíc zobrazuje přímé
okolí vozidla. Kamerový systém pro sledování
mrtvého úhlu je pouze pomocný prostředek.
Kamery mohou překážky zobrazit s perspektivním zkreslením, nesprávně nebo je nemusí
zobrazit vůbec. Kamerový systém pro sledování mrtvého úhlu nemůže nahradit Vaši pozornost pro přímé okolí.
Odpovědnost za bezpečné manévrování a
parkování je vždy na Vás. Zajistěte, aby se při
manévrování nebo parkování v oblasti
manévrování nenacházely žádné osoby, zvířata
nebo předměty.
Odpovědnost za bezpečnost nesete vždy Vy a
při parkování a manévrování musíte nadále sledovat Vaše přímé okolí. To platí pro oblast za a
před vozidlem a po jeho stranách. Jinak
můžete ohrozit sebe a ostatní.

Kamery nejsou funkční nebo mohou být
funkční pouze omezeně, pokud
Rvelmi silně prší, sněží nebo je mlha.
Rje okolí osvětleno fluoreskujícím světlem,
např. zářivkami nebo osvětlením LED. Obraz
kamery může blikat.
Rjsou čočky kamery znečistěné nebo zakryté.
Dodržujte pokyny k čistění (Y Strana 203).
Rjsou poškozeny díly vozidla, ve kterých nebo
na kterých jsou umístěny kamery. V takovém případě nechte ihned zkontrolovat
polohu a nastavení kamer v kvalifikovaném
odborném servisu.
Buďte v těchto situacích zvláště pozorní. Jinak
můžete při manévrování poranit ostatní osoby
nebo mohou předměty poškodit vozidlo. V případě poruchy, zejména při výpadku čelní
kamery, nechte kamerový systém ihned opravit v kvalifikovaném odborném servisu.
Polohy obrazovky a čelní kamery a také nastavení obrazovky z výroby nesmí být změněny.
Jinak nebude zajištěna funkce kamerového
systému pro sledování mrtvého úhlu.
Zorné pole obou kamer pro sledování mrtvého
úhlu můžete nepatrně seřídit. Příslušný kryt
kamery lze se zvýšenou silou omezeně vyrovnat. Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje nechat tuto práci provést v kvalifikovaném odborném servisu.
Přehled kamer najdete v pokynech k čistění
(Y Strana 203).
Dodržujte pokyny k obrazovce v samostatném
návodu k obsluze výrobce.

Jízdní systémy
X

Stiskněte ovládací páku ve směru šipky
=, ?, A nebo B.
Obrazovka : zobrazuje po dobu cca
pěti sekund příslušný obraz kamery celoplošně.
X Volba manuálního režimu: při rozsvícené
kontrolce C stiskněte ovládací páku ve
směru šipky ;.
Rozsvítí se kontrolka C a manuální režim je
zapnutý.
X U stojícího vozidla nebo od rychlosti nad cca
10 km/h stiskněte ovládací páku ve směru
šipky =, ?, A nebo B.
Obrazovka : zobrazuje příslušný obraz
kamery celoplošně.

Zobrazení na obrazovce
: Obrazovka (viz návod k obsluze výrobce)
; Přepnutí mezi automatickým a manuálním

režimem

= Zobrazení obrazu zpětné kamery pro cou-

vání

? Zobrazení obrazu pravé kamery pro sledo-

vání mrtvého úhlu

A Zobrazení obrazu čelní kamery
B Zobrazení obrazu levé kamery pro sledo-

vání mrtvého úhlu

C Kontrolka pro manuální režim

Do rychlosti cca 10 km/h zobrazuje obrazovka : vždy obraz čelní kamery.
Od rychlosti cca 10 km/h zobrazuje obrazovka : obrazy kamer podle zvoleného nastavení zobrazení – automatický nebo manuální
režim.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
X Volba automatického režimu: při rozsvícené kontrolce C stiskněte ovládací páku
ve směru šipky ;.
Kontrolka C zhasne a automatický režim je
zapnutý.
Obrazovka : zobrazuje od rychlosti cca
10 km/h automaticky obrazy kamer podle
jízdní situace a rychlosti.
i Obraz čelní kamery už se od rychlosti cca
35 km/h nezobrazuje.

Náhled dělené obrazovky u stojícího vozidla se
všemi obrazy kamer
: Symbol pro levou kameru pro sledování

mrtvého úhlu

; Symbol pro čelní kameru
= Symbol pro pravou kameru pro sledování

mrtvého úhlu

? Symbol pro zpětnou kameru pro couvání

Obrazy kamer se na obrazovce zobrazí jako
kombinace náhledu dělené obrazovky nebo
celoplošně. Symboly : až ? znázorňují příslušnou polohu kamery.
Informace o obrazovce najdete v samostatném
návodu k obsluze výrobce. Nastavení obrazovky z výroby nesmíte změnit.
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Podle směru jízdy a rychlosti zobrazuje obrazovka
Ru stojícího a zabrzděného vozidla všechny
čtyři obrazy kamer jako náhled dělené obrazovky.
Rpři jízdě vzad obrazy kamer pro sledování
mrtvého úhlu a zpětné kamery pro couvání
jako náhled dělené obrazovky.
Rpři jízdě vpřed do rychlosti cca 10 km/h
obraz čelní kamery.
Rpři jízdě vpřed od rychlosti cca 10 km/h
podle zvoleného nastavení zobrazení.
- v automatickém režimu obrazy kamer
podle rychlosti a jízdní situace, např. při
odbočování nebo při manévrování. Přitom
už se obraz čelní kamery od rychlosti cca
35 km/h nezobrazuje.
- v manuálním režimu zvolený obraz z
kamery celoplošně.

Rvelkém

bočním výskytu vozidel mimo snímanou oblast
Rsvodidlech a podobných vymezeních na
silnici
Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a
dodržujte dostatečnou boční bezpečnou
vzdálenost.

Asistent odbočování je pouze pomocný prostředek. Nemusí rozpoznat všechny objekty a
nemůže nahradit Vaši pozornost. Udržujte vždy
dostatečný boční odstup od ostatních účastníků silničního provozu, chodců nebo překážek.
Před odbočením doprava se ujistěte, že je prostor na straně spolujezdce vedle vozidla volný.

Snímací dosah snímačů

Asistent odbočování
Všeobecné pokyny
Asistent odbočování kontroluje prostor vedle
tažného vozidla pomocí dvou radarových snímačů. Radarové snímače jsou upevněny u
držáku blatníku před zadní nápravou. Asistent
odbočování Vás podporuje při odbočování
vpravo a přejezdu do jízdního pruhu na straně
spolujezdce. Varovná kontrolka varovného
prvku v A-sloupku Vás upozorňuje na rozpoznaný objekt v kontrolovaném prostoru. Při
hrozícím nebezpečí srážky navíc zazní
výstražný tón.
Během couvání není asistent odbočování
aktivní.

Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Při omezeném rozpoznávání Vás nemůže
asistent odbočování varovat, nebo může
varovat pozdě.
Rozpoznávání může být omezeno zejména
při
Rznečistěných,

zledovatělých nebo zakrytých snímačích
Rvelmi širokých jízdních pruzích

Snímací dosah snímačů

Mezi vozidlem a kontrolovaným prostorem
jsou úhly cca 6°. Objekty v těchto oblastech
nejsou rozpoznávány.
V závislosti na systému
Rmůže u svodidel a podobných stavebních
vymezení docházet k bezdůvodným varováním
Rmůže dojít k přerušením varování při delší
jízdě vedle dlouhých vozidel, např. nákladních vozidel
Podle situace může asistent odbočování
Rvarovat příliš brzy
Rnevarovat vůbec
Ujistěte se, že jsou kryty radarových snímačů
zbaveny nečistot, ledu nebo sněhové břečky.
Radarové snímače se nesmí lakovat ani zakrývat, např. nálepkami nebo fóliemi.

Jízdní systémy

Kontrolky a varovné kontrolky

Varování při odbočování doprava

Pokud zapnete zapalování, je asistent odbočování aktivní.

Pohybující se objekt se nachází ve sledovaném
prostoru asistenta odbočování. Žlutá varovná
kontrolka v A-sloupku se rozsvítí. Navíc se

Rozsvítí se šedá varovná kontrolka
v
okně menu Asistenční systémy jednotky
palubního počítače.

žlutě rozsvítí varovná kontrolka
v okně
menu Asistenční systémy jednotky palubního počítače.

: Varovná kontrolka v A-sloupku

Pohybující se objekt se nachází v kontrolované
oblasti asistenta odbočování. Asistent odbočování rozpozná, pokud odbočujete nebo signalizujete změnu směru doprava a rozjedete se s
vozidlem. Hrozí nebezpečí srážky. Červená
varovná kontrolka v A-sloupku bliká cca
2 sekundy. Navíc zazní výstražný tón.
Následně se trvale rozsvítí červená varovná
kontrolka v A-sloupku, dokud hrozí nebezpečí
srážky. Navíc se červeně rozsvítí varovná kontrolka
v okně menu Asistenční
systémy jednotky palubního počítače.

Okno menu Asistenční systémy (příklad)
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Při poruše asistenta odbočování se na jednotce palubního počítače zobrazí žluté okno
událostí.
Objekty, které se nacházejí v kontrolované
oblasti, poté nebudou zobrazeny.
Nechte funkci radarových snímačů zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu po
Rsilném nárazu
Rpoškození bočního obložení
Jinak nemůže asistent odbočování správně fungovat.
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Varování při změně jízdního pruhu

Pohybující se objekt se nachází v kontrolované
oblasti asistenta odbočování. Žlutá varovná
kontrolka v A-sloupku se rozsvítí. Navíc se
žlutě rozsvítí varovná kontrolka
v okně
menu Asistenční systémy jednotky palubního počítače.

Při změně jízdního pruhu se v nebezpečné
oblasti nachází pohybující se objekt. Hrozí
nebezpečí srážky.
Pokud signalizujete změnu směru doprava
nebo odbočujete doprava, bliká červená
varovná kontrolka v A-sloupku cca 2 sekundy.
Navíc zazní výstražný tón. Následně se trvale
rozsvítí červená varovná kontrolka v A-sloupku,
dokud hrozí nebezpečí srážky. Navíc se červeně rozsvítí varovná kontrolka
v okně
menu Asistenční systémy jednotky palubního počítače.

Varování před stojícími překážkami při
odbočování doprava
Asistent odbočování varuje před stojícími překážkami v oblasti zatáčení vozidla až do
rychlosti jízdy maximálně 35 km/h.

Asistent odbočování je pouze pomocný prostředek. Nemusí rozpoznat všechny objekty a
nemůže nahradit Vaši pozornost. Udržujte vždy
dostatečný boční odstup od ostatních účastníků silničního provozu, chodců nebo překážek.
Pokud při odbočování doprava hrozí nebezpečí
srážky se stojící překážkou, bliká červená
varovná kontrolka v A-sloupku cca 2 sekundy.
Navíc zazní výstražný tón. Následně se trvale
rozsvítí červená varovná kontrolka v A-sloupku,
dokud hrozí nebezpečí srážky. Navíc se červeně rozsvítí varovná kontrolka
v okně
menu Asistenční systémy jednotky palubního počítače.

Vypnutí
Pokud zapnete zapalování, je asistent odbočování automaticky zapnutý.
Asistenta odbočování můžete vypnout přes
okno menu Systémy.
X Tlačítkem u nebo t nalistujte nastavení ä.
X Tlačítkem r nebo s nalistujte okno
menu Systémy.
X Stiskněte tlačítko 9.
X Zvolte pomocí tlačítka r nebo s
Asistent odbočování.
X Vypněte pomocí tlačítka u.
Rozsvítí se šedá varovná kontrolka
v
okně menu Asistenční systémy jednotky
palubního počítače.

Regulace světlé výšky
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ!
Při jízdě se zvýšeným nebo sníženým rámem
vozidla mohou být výrazně horší brzdné a
jízdní vlastnosti vozidla. Navíc můžete při
zvýšeném rámu vozidla překročit nejvyšší
povolenou výšku vozidla. Hrozí nebezpečí
nehody!
Nastavte před rozjetím světlou výšku.
Dodržujte platné národní předpisy jednotlivých
zemí pro nejvyšší přípustnou výšku vozidla.

Regulace světlé výšky

Režim jízdy

Pokud nasazujete/snímáte výměnné nástavby,
musíte zvednout/spustit rám podvozku.
Pokud budete pokračovat v jízdě po změně
výšky podvozku, zvedněte/spusťte rám podvozku na jízdní výšku.
Pokud se rozsvítí žlutá kontrolka ¸ na sdruženém přístroji, je rám podvozku mimo jízdní
výšku nebo má regulace světlé výšky poruchu.
Sledujte doplňkové informace v okně událostí.
Pokud nakládáte nebo vykládáte vozidlo při
vypnutém zapalování, dodržujte pokyny v části
„Nakládání a vykládání vozidla při vypnutém
zapalování“ (Y Strana 177).
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Zapnutí a vypnutí ovládací jednotky
! Dbejte při upevnění obslužného přístroje

do držáku nebo za sedadlo řidiče na to, aby
spojovací kabel
Rnebyl přivřen do dveří nebo
Rnebyl přiskřípnut na sedadle řidiče

Ovládací jednotka (příklad u vozidel s komplexním vzduchovým odpružením)
: Předvolba zvednutí/spuštění přední
;
=
?
A
u
t
r
s
T

nápravy
Předvolba zvednutí/spuštění celého
vozidla
Předvolba nastavení jízdní výšky
Předvolba zvednutí/spuštění zadní
nápravy
Tlačítka
Zapnutí ovládací jednotky, předvolba
přední/zadní nápravy, celého vozidla
nebo jízdní výšky
Zapnutí ovládací jednotky, předvolba
přední/zadní nápravy, celého vozidla
nebo jízdní výšky
Zapnutí ovládací jednotky, snížení rámu
podvozku, nastavení jízdní výšky
Zapnutí ovládací jednotky, zvednutí
rámu podvozku, nastavení jízdní výšky
Zapnutí ovládací jednotky, ukončení procesu zvedání nebo spouštění
Z

Regulace světlé výšky
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û Krátké stisknutí: vyvolání předvolby M1

Režim jízdy

nebo M2 pro výšku rámu podvozku
Dlouhé stisknutí: uložení předvolby M1
nebo M2 pro výšku rámu podvozku

Regulaci světlé výšky můžete ovládat u stojícího vozidla nebo za jízdy až do rychlosti cca
30 km/h.
Funkce regulace světlé výšky ovládejte v závislosti na výbavě Vašeho vozidla pomocí
Rovládací jednotky u sedadla řidiče
Rjednotky palubního počítače (Y Strana 91)
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do jízdní
polohy.
Regulace světlé výšky automaticky reguluje
výšku rámu podvozku na naposledy uloženou výšku.
X Pokud je zásobní tlak ve vzduchotlaké soustavě příliš nízký, nechte běžet motor.
Vzduchotlaká soustava bude naplněna.
X Vyjměte ovládací jednotku z držáku.
Zapnutí ovládací jednotky
X

Ovládací jednotka na vnější straně sedadla
řidiče: stiskněte krátce tlačítko u, t,
r, s nebo T.

Vypnutí ovládací jednotky
X

Počkejte cca 60 sekund, netiskněte žádné
tlačítko.
nebo
X Jeďte rychleji než cca 30 km/h.
Ovládací jednotka se automaticky vypne.

Zvednutí/spuštění rámu podvozku
G VAROVÁNÍ!

X

Tlačítkem u nebo t zvolte přední
nápravu :, celé vozidlo ; nebo zadní
nápravu ?.
Rozsvítí se světelné diody LED zvolené předvolby.
X Spusťte rám podvozku tlačítkem r nebo
jej zvedněte tlačítkem s.
Pokud je rám podvozku mimo jízdní výšku,
rozsvítí se na sdruženém přístroji kontrolka
¸. Na jednotce palubního počítače se
navíc zobrazí žluté okno událostí s =
nebo ? a s hlášením Nastavte jízdní
výšku.
X Přerušte nebo ukončete proces zvedání
nebo spouštění tlačítkem T.

Uložení/vyvolání výšky rámu podvozku
X

Uložení: zvyšte nebo spusťte rám podvozku
na požadovanou výšku.
X Podržte tlačítko û pro předvolbu M1
nebo M2 stisknuté cca 2 sekundy.
Aktuální výška rámu podvozku je uložena
pod příslušným tlačítkem û.
X Vyvolání: stiskněte krátce tlačítko û pro
předvolbu M1 nebo M2.
Rám podvozku se automaticky zvedne nebo
spustí na uloženou výšku.
Na jednotce palubního počítače se zobrazí
žluté okno událostí s = nebo ? a s
hlášením Nastavte jízdní výšku.
X Přerušte nebo ukončete proces zvedání
nebo spouštění tlačítkem T.

Nastavení světlé výšky

Při snižování světlé výšky vozidla může dojít
k přivření částí těla osob, které se nacházejí
mezi karoserií a pneumatikami nebo pod
vozidlem. Hrozí nebezpečí zranění!
Ujistěte se, že při snižování světlé výšky
vozidla se nenacházejí v bezprostřední blízkosti podběhů kol a pod vozidlem osoby.

Tlačítko STOP a tlačítko jízdní výšky (příklad)

Regulace světlé výšky
Pomocí tlačítka na přístrojové desce:
stiskněte tlačítko Ø.
Rám podvozku se automaticky zvedne nebo
spustí na jízdní výšku. Pokud je rám podvozku v jízdní výšce, na sdruženém přístroji
zhasne kontrolka ¸.
Při zvolené zvýšené jízdní výšce
(Y Strana 177) se rám podvozku automaticky zvedne nebo spustí na zvýšenou jízdní
výšku.
X Přerušte nebo ukončete proces zvedání
nebo spouštění tlačítkem ¤.

X

Pomocí ovládací jednotky: tlačítkem u
nebo t zvolte předvolbu jízdní výšky =.
Rozsvítí se světelné diody LED předvolby
jízdní výšky =.
X Krátce stiskněte tlačítko r nebo s.
Rám podvozku se automaticky zvedne nebo
spustí na jízdní výšku. Pokud je rám podvozku v jízdní výšce, na sdruženém přístroji
zhasne kontrolka ¸.
X Přerušte nebo ukončete proces zvedání
nebo spouštění tlačítkem T.

Nucené spuštění bez regulace zbytkového zásobního tlaku
Pokud zapnete některý vedlejší pohon, dojde
ke kompletnímu spuštění vozidla u všech vzduchem odpružených náprav. Zvýší se tak stabilita vozidla proti náklonu. Pokud vedlejší pohon
vypnete, zůstane vozidlo spuštěno, dokud
nezvolíte výšku.
Nucené spuštění se ukončí, pokud
Rvypnete a znovu zapnete zapalování
Rstisknete tlačítko T na ovládací jednotce
Rstisknete tlačítko ¤ na přístrojové desce.

Zvýšená světlá výška (vozidla pro
velkoobjemovou přepravu)

Nakládání a vykládání vozidla při
vypnutém zapalování
! Před složením výměnných nástaveb zcela

spusťte rám vozidla. Jinak rám vozidla podvozek při skládání nástavby prudce propruží.
Může dojít k poškození tlumičů.
Pro nakládání a vykládání vozidla uložte stálou
výšku rámu podvozku.
X Vozidla s vlečenou nápravou: spusťte vlečenou nápravu (Y Strana 179).
X V případě potřeby zvedněte nebo spusťte
rám podvozku na požadovanou výšku.
X Nechte motor běžet až do vypnutí regulátoru
tlaku.
X Stiskněte a podržte tlačítko T na ovládací
jednotce nebo tlačítko ¤ na přístrojové
desce.
X Vypněte motor.
X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Uvolněte tlačítko T na ovládací jednotce
nebo tlačítko ¤ na přístrojové desce.
Při dostatečném zásobním tlaku ve vzduchotlaké soustavě bude udržována stálá výška
rámu podvozku po dobu cca 4 až 5 hodin.

Pro zvýšení komfortu odpružení zvedněte za
jízdy rám podvozku.
X Zvednutí rámu podvozku na zvýšenou
jízdní výšku: stiskněte horní část tlačítka
ê.
Kontrolka v tlačítku ê a kontrolka ¸
v přístrojové desce se rozsvítí.
X Spuštění rámu podvozku na normální
jízdní výšku: stiskněte znovu horní část tlačítka ê.
Kontrolka v tlačítku ê zhasne. Pokud je
rám podvozku v normální jízdní výšce, na
sdruženém přístroji zhasne kontrolka ¸.

Z
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Přídavné nápravy
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Spuštění rámu podvozku u přední
nápravy

X

Stiskněte tlačítko ¤ nebo tlačítko Ø.
Rám podvozku se automaticky zvedne na
předtím nastavenou jízdní výšku.

Režim jízdy

Všeobecné pokyny
Spuštění rámu podvozku u přední nápravy
usnadňuje nastupování a vystupování.
Spuštění rámu podvozku u přední nápravy je k
dispozici pouze
Ru stojícího vozidla
Rpři běžícím motoru
Rpři dostatečném zásobním tlaku ve vzduchotlaké soustavě
Pokud otevřete dveře řidiče nebo spolujezdce,
spustí se rám podvozku u přední nápravy.
Rám podvozku se automaticky zvedne na
jízdní výšku, pokud
Rpřerušíte proces spouštění
Rzavřete dveře řidiče nebo spolujezdce
Ruvedete vozidlo do pohybu
Rvypnete motor

Aktivace nebo deaktivace spuštění
rámu podvozku u přední nápravy

X

Aktivace: stiskněte horní část tlačítka
¶.
Kontrolka v tlačítku ¶ se rozsvítí.
X Deaktivace: stiskněte spodní část tlačítka
¶.
Kontrolka v tlačítku ¶ zhasne.

Přerušení spuštění rámu podvozku u
přední nápravy
Proces spouštění můžete přerušit tlačítkem
STOP a tlačítkem jízdní výšky na přístrojové
desce a obnovit jízdní výšku.

Přídavné nápravy
Pomoc při rozjezdu

Pomoc při rozjezdu zapínejte pouze na zasněžené nebo zledovatělé vozovce.
Vozidlo může být vybaveno pomocí při rozjezdu s omezením rychlosti nebo s časovým
omezením (blokování opakovaného zapnutí).
RPomoc při rozjezdu s omezením rychlosti se
automaticky vypne při rychlosti nad
30 km/h. Pomoc při rozjezdu lze znovu
zapnout až při rychlosti pod 30 km/h.
RAsistent rozjezdu s blokováním opakovaného zapnutí se automaticky vypne po
90 sekundách. Pomoc při rozjezdu s blokováním opakovaného zapnutí lze znovu
zapnout po 50 sekundách.
RPomoc při rozjezdu bez blokování opakovaného zapnutí se automaticky vypne po
120 sekundách a lze ji ihned znovu zapnout.
X Zapnutí pomoci při rozjezdu: stiskněte tlačítko å.
Dokud je pomoc při rozjezdu zapnutá, svítí
kontrolka å ve stavové části jednotky
palubního počítače žlutě.
X Manuální ukončení pomoci při rozjezdu:
stiskněte tlačítko ¤ na přístrojové desce
nebo tlačítko T na ovládací jednotce
(Y Strana 175).

Přídavné nápravy
Vlečená náprava
H Ekologické upozornění
Pokud odlehčíte vlečenou nápravu, sníží se
valivý odpor. Tím se sníží opotřebení
pneumatik a spotřeba paliva.
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Rneúčastní

se už přídavná náprava aktivně
na řízení
Rmůže se změnit jízdní chování a chování
při řízení
Mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem,
způsobit nehodu a zranit sebe a ostatní
osoby. Přizpůsobte svůj způsob jízdy a rychlost změněnému jízdnímu chování a chování
při řízení.
díte úzké průjezdy, hrozí nebezpečí poškození pneumatik. V těchto případech vycentrujte řízení vlečené nápravy.

Vlečená náprava se spouští krátce před dosažením povoleného zatížení hnací nápravy.
Dbejte též pokynů v části „Zatížení náprav a
kol“ (Y Strana 151) a na typovém štítku vozidla (Y Strana 243).
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Pokud je tlak ve vzduchojemech ve vzduchotlakém zařízení příliš nízký, nechte běžet
motor.
X Pokud je vozidlo prázdné nebo jen částečně
naložené, před rozjezdem odlehčete vlečenou nápravu.
X U vozidel s hydraulickou rukou na zádi
dodržujte před odlehčením vlečené nápravy
návod k obsluze výrobce nástaveb.
X Během nakládání a vykládání vozidla proveďte zatížení vlečené nápravy.
X Zatížení/odlehčení: stiskněte tlačítko
â.
Pokud dojde k odlehčení vlečené nápravy,
kontrolka ¡ ve stavové části jednotky
palubního počítače se žlutě rozsvítí.

Řiditelná vlečená náprava
G VAROVÁNÍ!

Jestliže palubní počítač zobrazí žluté okno
událostí DZměna chování při
řízení přídavné nápravy,

Přídavná náprava je elektronicko-hydraulicky
řiditelná vlečená náprava, která se v souladu s
natočením volantu účastní řízení při jízdě
vpřed a vzad. Tím se snižuje opotřebení
pneumatik a zmenšuje se průměr otáčení vozidla. Úhel natočení řízeného kola přídavné
nápravy se snižuje s narůstající rychlostí a zvyšuje s klesající rychlostí. Při stání je vlečená
náprava plně řízena.
V extrémních jízdních situacích, např. při silných brzdných manévrech na kluzké nebo
nerovné vozovce, se může řiditelná vlečená
náprava deaktivovat. Poté řídí již jen pasivně.
Pokud dojde k poruše řiditelné vlečené
nápravy nebo se už neúčastní řízení, dojde v
jednotce palubního počítače k zobrazení žlutého okna událostí se symbolem D
(Y Strana 105).
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Manuální centrování: stiskněte horní část
tlačítka Õ.
Řízení vlečené nápravy se vycentruje. Kola
vlečené nápravy se seřídí do přímého postavení. Pokud se ve stavové oblasti jednotky
Z

Režim jízdy

! Pokud najíždíte k obrubníku nebo projíž-

Režim jízdy
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Pokyny pro jízdu
palubního počítače rozsvítí kontrolka Õ,
je vlečená náprava vycentrována.
X Odblokování: stiskněte znovu horní část
tlačítka Õ.
Vlečená náprava je odblokována. Pokud ve
stavové oblasti jednotky palubního počítače
zhasne kontrolka Õ, je vlečená náprava
odblokována. Vlečená náprava se opět
účastní řízení.
Pokud se ve stavové oblasti jednotky palubního počítače šedě rozsvítí kontrolka {, je
rozdíl řiditelného úhlu mezi vytočenými koly
přední nápravy a řiditelnou vlečenou nápravou
příliš velký. Vozidlo bylo např. zastaveno s plně
vytočeným řízením. Řiditelná vlečená náprava
se řízení neúčastní.
X Otočte multifunkční volant nadoraz doprava
a doleva.
Řiditelná vlečená náprava je aktivována při
vytočení volantu. Vlečená náprava se opět
účastní řízení. Kontrolka { ve stavové
oblasti jednotky palubního počítače zhasne.
nebo
X Pomalu se rozjeďte.
Vlečená náprava se opět účastní řízení. Kontrolka { ve stavové oblasti jednotky
palubního počítače zhasne.
Informace k zatížení a odlehčení vlečené
nápravy najdete v části „Vlečená náprava“
(Y Strana 179).

Pokyny pro jízdu
Všeobecné pokyny pro jízdu
G VAROVÁNÍ

Při vypnutí zapalování během jízdy jsou
funkce důležité pro bezpečnost omezené
nebo již nejsou vůbec k dispozici. To se
může týkat např. posilovače řízení a posilovače brzd. K řízení a brzdění potřebujete
výrazně vyšší sílu. Hrozí nebezpečí nehody!
Nikdy nevypínejte zapalování během jízdy.

G VAROVÁNÍ
Ve stoupání nebo klesání nemusí parkovací
brzda postačovat k zajištění vozidla. Vozidlo
s přívěsem/návěsem nebo naložené vozidlo
se může rozjet. Hrozí nebezpečí nehody!

V kontrolní poloze zkontrolujte, zda parkovací brzda sama udrží kompletní vozidlo.
Tažné vozidlo a přívěs/návěs vždy zajistěte
parkovací brzdou a dodatečně také podkládacími klíny.

G VAROVÁNÍ
Při nerovnoměrném naložení vozidla může
dojít k výraznému narušení jízdních vlastností a chování při řízení a brzdění. Hrozí
nebezpečí nehody!
Nakládejte vozidlo rovnoměrně. Zajistěte
náklad proti posunutí.
S druhem, hmotností nákladu a polohou těžiště se mění chování vozidla při jízdě a při
brzdění i jeho ovladatelnost.

Jízda v terénu
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ!

Nerovnoměrný povrch při jízdě v terénu
působí na vaše tělo ze všech směrů zrychlující silou. Můžete být např. vymrštěni ze
sedadla. Hrozí nebezpečí zranění!
Používejte bezpečnostní pás i při jízdách v
terénu.

! Při jízdě v terénu může dojít k poškození

vozidla o překážky.
Překážky mohou poškodit např. následující
díly:
Rnápravy
Rkloubové hřídele
Rpalivovou nádrž
Rvzduchojemy
Rmotor
Rpřevodovku
V terénu proto vždy jezděte pomalu. Při přejíždění překážek se nechte navádět spolujezdcem. Vždy sledujte světlou výšku vozidla. Pokud je to možné, překážkám se
vyhněte.

! Při jízdě v terénu vždy dbejte na přilnavost
poháněných kol. Vyvarujte se prokluzování

Pokyny pro jízdu

Kontrolní seznam před jízdou v terénu
X

Zkontrolujte zásobu paliva a AdBlue®
(Y Strana 79) a proveďte jejich doplnění
(Y Strana 188).
X Motor: zkontrolujte hladinu oleje
(Y Strana 93) a doplňte olej (Y Strana 208).
Před jízdou v extrémních stoupáních a klesáních doplňte hladinu oleje na maximum.
i V extrémních stoupáních a klesáních se
může na jednotce palubního počítače zobrazit symbol 4 v okně událostí. Pokud jste
před jízdou doplnili hladinu oleje na maximum, není ohrožena provozní bezpečnost
motoru.
X

Automatická převodovka: zkontrolujte hladinu oleje a doplňte olej (Y Strana 209).
Před jízdou v extrémních stoupáních a klesáních doplňte hladinu oleje na maximum.
X Palubní nářadí: zkontrolujte funkci zvedáku
(Y Strana 216).
X Ujistěte se, že se ve vozidle nachází klíč na
kola, dřevěná podložka pro zvedák, silné
tažné lano a skládací lopatka.
X Pneumatiky a kola: zkontrolujte hloubku
vzorku (Y Strana 236) a tlak vzduchu
v pneumatikách (Y Strana 238).
X Sedadlo řidiče: zablokujte horizontální
odpružení.
X Lapače nečistot: překlopte a zavěste
lapače nečistot.

Pravidla pro jízdu v terénu
G VAROVÁNÍ!
Při jízdě přes překážky nebo ve vyjetých
kolejích se může volant vysmeknout a způsobit poranění rukou.
Držte volant vždy pevně oběma rukama. Při
jízdě přes překážky počítejte dočasně s
potřebou větší síly při řízení.
Ve stoupání a klesání jezděte vždy ve spádnici
a zabraňte procesům řazení. Ve stoupání jeďte
bez zastavení až nahoru na vrchol. Pokud Vaše
vozidlo nedokáže vyjet stoupání, zastavte.
Zařaďte zpátečku a nechte vozidlo pomalu sjet
dolů.
Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou: vozidlo je vybaveno zapínatelným režimem plazivé rychlosti. Vozidlo se při aktivovaném režimu plazivé rychlosti po uvolnění provozní brzdy automaticky rozjede a popojíždí ve
volnoběžných otáčkách (Y Strana 144).
V mimořádně náročných jízdních situacích přepněte na manuální jízdní režim. Můžete řadit
sami podle jízdní situace a zamezit přerušením
trakční síly.
Vozidla s regulací světlé výšky: nechte rám
podvozku nastavený na jízdní výšku
(Y Strana 176). Zvedněte rám podvozku pouze
v případě potřeby a vždy pouze na krátkou
dobu, např. pro přejezd strmého vrcholu.
Pokud zvednete rám podvozku, dojde ke zhoršení trakce.
X Bezpečně uložte všechny volné předměty.
X Bezpečně upevněte náklad.
X Zajistěte sypký materiál, např. písek nebo
štěrk, proti sesunutí nástavci bočnic nebo
kryty.
X Zajistěte nástavby a montovaná zařízení,
např. sklápěcí korbu nebo nákladní jeřáb,
proti neúmyslnému ovládání a pohybu.
Dodržujte pokyny v návodu k obsluze nástaveb a montovaných zařízení.
X Zavřete boční okna (Y Strana 51).
X Zvedněte rám podvozku (Y Strana 176).
X Vozidla s automatizovanou manuální převodovkou: zapněte manuální jízdní program
(Y Strana 143).
X Vypněte asistenta regulace stability
(Y Strana 152).
X Vypněte ABS (Y Strana 137).
Z
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poháněných kol. Jinak můžete poškodit diferenciál.
Jízdy v terénu zvyšují možnost poškození vozidla, což následně vede k výpadku agregátů
nebo systémů. Přizpůsobte Váš způsob jízdy
terénním podmínkám. Jezděte opatrně. Nechte
poškození vozidla ihned odstranit v kvalifikovaném odborném servisu.
Při jízdách v terénu se mohou např. nečistoty,
písek, bláto a voda, také smíchané s olejem,
dostat do brzd. To může vést ke sníženému
brzdnému účinku nebo k úplnému výpadku
brzd, také následkem zvýšeného opotřebení.
Brzdné vlastnosti se změní podle materiálu,
který pronikl do brzd. Po jízdě v terénu očistěte brzdy. Pokud následně zjistíte snížený
brzdný účinek nebo uslyšíte drhnutí, nechte
brzdovou soustavu ihned zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu. Přizpůsobte Váš
způsob jízdy změněným brzdným vlastnostem.
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X

Během jízdy nechte trvale běžet motor a
jeďte se zařazeným převodovým stupněm.
X Jeďte pomalu a rovnoměrně. V mnoha situacích je nutné jet krokem.
X Dbejte na kontakt kol se zemí.
X V neznámém nepřehledném terénu jeďte
nanejvýš opatrně. Pro jistotu je lepší vystoupit a předem si terén prohlédnout.
X Věnujte pozornost překážkám, např. balvanům, dírám, pařezům, strouhám.
X Překážky pokud možno vždy přejíždějte koly
na jedné straně vozidla. Tím zamezíte
poškozením vozidla.

Jízda z kopce
G VAROVÁNÍ
Sjíždíte-li svah šikmo nebo se na svahu
otáčíte, může vozidlo klouzat stranou nebo
se převrátit. Hrozí nebezpečí nehody!
Svah vždy sjíždějte po spádnici (přímo
nahoru nebo dolů) a neotáčejte se.
V klesáních neřaďte u převodovky polohu neutrálu.
X Pokud jedete po svahu a hrozí převrácení
vozidla, okamžitě nasměrujte vozidlo na
spádnici.
Svahy projíždějte pouze po spádnici.
X Brzděte až tehdy, když je vozidlo na spádnici.
X V případě nedostatečného brzdného účinku
motoru pomalu sešlápněte brzdový pedál.

Kontrolní seznam po jízdě v terénu
! Přivřené části rostlin a větve mohou

poškodit následující součásti:
Rpalivová vedení
Rbrzdové hadice
Rklouby náprav
Rhnací hřídele
X Zapněte asistenta regulace stability
(Y Strana 152).
X Proveďte zkoušku brzd.
X Zkontrolujte světlomety a koncová světla
ohledně poškození.
X Věnujte pozornost poškozením pneumatik.

X

Vyměňte promáčknutá nebo poškozená
kola.
X Doplňte chybějící krytky ventilků.
X Zkontrolujte a upravte tlak vzduchu v pneumatikách (Y Strana 238).
X Zkontrolujte, zda nejsou přiskřípnuté části
rostlin nebo větve.
X Zkontrolujte celý spodek vozidla, brzdy,
řízení, podvozek a výfukový systém ohledně
poškození.
X Zkontrolujte hladinu oleje v motoru
(Y Strana 93).
X Sklopte lapače nečistot dolů.
X Dodržujte pokyny k čistění po jízdě v terénu
nebo na staveništi.

Čistění po jízdě v terénu nebo na staveništi
! Směrujte stlačený vzduch, páru nebo vodní

paprsek pouze kolmo k ploše chladiče.
Dbejte na to, aby nebyla poškozena žebra
chladiče. Odstraňte nečistoty ze žeber chladiče. Poškozená nebo znečistěná žebra chladiče mohou vést k přehřátí motoru. Při úniku
chladicí kapaliny nebo při poškození
systémů nechte systém ochlazování a
topení zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu.
Za jízdy může dojít k vymrštění přiskřípnutých
cizích těles, např. kamenů ve vzorku
pneumatik nebo mezi koly (u dvoumontáže).
Přitom může dojít k poraněním ostatních
účastníků silničního provozu nebo k poškozením vozidel – zejména čelního okna.
Nečistoty a bláto na pneumatikách a na
vozovce snižují přilnavost pneumatik, zejména
na mokré vozovce. Vaše vozidlo tak může
dostat smyk. Před jízdou na veřejných komunikacích proto vozidlo po každé jízdě v terénu
nebo na staveništi pečlivě očistěte.
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.
Po jízdě v terénu nebo na staveništi očistěte
následující součásti vozidla:
Rsoustava osvětlení
Rboční okna a čelní okno
Rvnější zpětná zrcátka

Pokyny pro jízdu
schůdky

Rdržadla
Rkola

a pneumatiky
kol a blatníky
Rřízení
Rnápravy
Rbrzdy
Rpružicí prvky
Rpodvozek
Rregistrační značka
Rmotor
Rmodul chlazení
X Očistěte kola, pneumatiky a podběhy kol a
odstraňte cizí předměty, např. kameny.
Rpodběhy

Po jízdě v bahně, písku, vodě nebo při podobném zatížení nečistotami:
X

Očistěte a zkontrolujte brzdové kotouče,
brzdová obložení, kola a klouby náprav
ohledně poškození.
X Namažte klouby náprav.
X Proveďte zkoušku brzd, přitom sledujte
dopravní situaci.

Rpřevodový

poměr agregátů, např. převod
převodovky a rozvodovky
Rpřídavné agregáty, např. klimatizace, přídavné topení, vedlejší pohony

Provozní podmínky
Následující provozní podmínky ovlivňují spotřebu paliva:
Rtopografie, např. jízda po rovné komunikaci
nebo v horském terénu
Rvenkovní teploty a počasí
Rprovozní podmínky, např. provoz na staveništích, dálková doprava, doprava na krátké
vzdálenosti
Rcelková hmotnost vozidla

Údržba
Spotřeba paliva a opotřebení agregátů závisí
na pravidelné údržbě. Pravidelná údržba vozidla zvyšuje dopravní bezpečnost a snižuje spotřebu paliva. Dodržujte intervaly údržby.
Nechte údržbářské práce vždy provést v kvalifikovaném odborném servisu.

Druh paliva
Ekonomická a ekologická jízda
Všeobecné pokyny
Spotřeba paliva závisí na
vozidla
Rprovozních podmínkách
Rpoužitém druhu paliva
Rúdržbě
Rjízdním odporu
RVašem způsobu jízdy
Rprovedení

Provedení vozidla
Následující komponenty ovlivňují spotřebu
paliva:
Rpneumatiky, např. tlak vzduchu v pneumatikách, stav pneumatik, velikost pneumatik
Rnástavba a provedení kabiny řidiče,
např. otevřený valník, skříňová nástavba, valník s plachtou
Rpohonné agregáty a počet náprav

Kvalita paliva má vliv také na spotřebu paliva.
Pokud používáte méně kvalitní palivo a/nebo
neschválená aditiva do paliva, zvyšuje se spotřeba paliva. Dbejte při čerpání paliva na kvalitu paliva (Y Strana 248).

Jízdní odpor
Všeobecné pokyny
Jízdní odpor představuje zejména odpor při
stoupání, valivý odpor a odpor vzduchu. Jízdní
odpor se mění např. s hmotností vozidla a
rychlostí jízdy. Nezapomeňte, že se jízdní
odpor zvyšuje s rostoucí rychlostí.

Valivý odpor
Valivý odpor a s tím spojenou spotřebu paliva
ovlivňují následující faktory:
Rrozměr a typ pneumatik
Rtlak vzduchu v pneumatikách, např. správně
nastavený tlak vzduchu v pneumatikách snižuje spotřebu paliva
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (Y Strana 238)
Z
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Rnástupní
Rnástupy
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Rdruh

pneumatik, např. letní nebo zimní
pneumatiky, jednoduchá montáž nebo dvoumontáž
Rvzorek a šířka pneumatik, např. hrubý
vzorek u zimních pneumatik zvyšuje spotřebu paliva
Rrozložení hmotnosti, např. rovnoměrné rozložení hmotnosti zvyšuje bezpečnost jízdy a
kilometrický proběh pneumatik
Dodržujte pokyny k přípustným zatížením
kol a náprav (Y Strana 151) a údaje na typovém štítku vozidla (Y Strana 243).
Rvlastnosti vozovky a povětrnostní podmínky,
např. na mokré nebo měkké vozovce (sníh
nebo déšť) se zvyšuje spotřeba paliva

Aerodynamika
Víření vzduchu zvyšuje odpor vzduchu a tím
také spotřebu paliva. K víření vzduchu dochází
především u dodatečně namontovaného zařízení, například u přídavných světlometů.
RRozmístěte volný náklad tak, aby nevznikaly
žádné mezery. Zakryjte náklad plachtou.
RUpevněte všechny plachty u jízdní soupravy.

Pokyny k úsporné jízdě
H Upozornění k životnímu prostředí
Zapínejte klimatizaci jen v případě potřeby.
Pokud je klimatizace zapnutá, zvyšuje se
spotřeba pohonných hmot.
V okně menu FleetBoard EcoSupport
v menu Jízdní režim à se zobrazují informace
k Vašemu hospodárnému způsobu jízdy
(Y Strana 86). Jednotka palubního počítače
Vás přitom podporuje v optimalizaci a v hospodárnosti Vašeho způsobu jízdy.
Nízkou spotřebu paliva můžete udržovat Vaším
způsobem jízdy:
RNepřidávejte při startování motoru plyn.
RVyhněte se častému startování za studena.
RNenechávejte zahřát motor u stojícího vozidla.
RBěhem čekání, způsobených dopravním provozem, vypněte motor.
RVyhněte se častému a prudkému zrychlování.
RJezděte předvídavě a vyhněte se zbytečnému brzdění.

RJezděte

rovnoměrně a vyrovnaně. Používejte
jízdní systémy tempomatu (Y Strana 156) a
asistenta udržování odstupu (Y Strana 158).
RUdržujte příznivé otáčky motoru pro spotřebu paliva (zelená oblast otáčkoměru)
(Y Strana 78).
RVyhněte se rychlostním špičkám.
RVyhněte se častým změnám rychlosti,
zejména při vysokých rychlostech.
RVyhněte se častému řazení převodových
stupňů.

Filtr pevných částic
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Pokud jsou hořlavé materiály, jako např.
listí, tráva nebo větvičky, delší dobu v kontaktu s výfukovým systémem nebo proudem
výfukových plynů, mohou se vznítit. Hrozí
nebezpečí požáru!
Parkujte vozidlo tak, aby nepřišly žádné hořlavé materiály do kontaktu s horkými částmi
vozidla. Zvláště neparkujte vozidlo na
suchých loukách nebo na strništích.
! Během automatické a manuální regene-

race vycházejí z koncové trubky výfuku
velmi horké výfukové plyny. Udržujte minimální odstup jeden metr od ostatních
objektů, např. parkujících vozidel, abyste se
vyhnuli vzniku materiálních škod.
U vozidel s koncovou trubkou výfuku vyvedenou dolů a regulací světlé výšky dbejte na
to, aby nebylo vozidlo odstaveno se sníženým rámem podvozku. Jinak by mohlo v
důsledku příliš malého odstupu dojít
k poškození obložení podlahy.
Pokud používáte vozidlo převážně k jízdám na
krátké vzdálenosti nebo s minimálním zatížením, nemusí být automatická regenerace
dostatečná.
Pokud se ve filtru pevných částic nahromadí
přílišné množství pevných částic, rozsvítí se na
sdruženém přístroji kontrolka Â. Na jednotce palubního počítače se následně objeví
žluté okno událostí, které Vás vyzve ke spuštění manuální regenerace (Y Strana 100).
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Automatická regenerace
Pokud se rozsvítí kontrolka É na sdruženém přístroji, bude provedena automatická
regenerace filtru pevných částic.
Automatická regenerace se může spustit
během jízdy nebo po zastavení.
Regenerace se spustí pouze při splnění všech
provozních podmínek, jako jsou např. dostatečná teplota motorového oleje nebo výfukových plynů. Při nesplnění některé z provozních
podmínek během regenerace zhasne kontrolka
É a regenerace se přeruší. Při opětovném
splnění všech provozních podmínek se regenerace automaticky znovu spustí. Proto se
vyhněte přerušením jízdy, dokud svítí kontrolka É.

X

Zapnutí nebo vypnutí: stiskněte spodní
část tlačítka Ê.
Při rozsvícené kontrolce v tlačítku Ê je
regenerace zablokována.
Zapínejte blokování regenerace pouze po dobu
trvání nebezpečí. Při zapnutém blokování regenerace zůstane regenerace zablokována také
po opětovném nastartování motoru. To může
vést k rychlému nahromadění velkého množství pevných částic ve filtru pevných částic.
V tomto případě Vás jednotka palubního počítače prostřednictvím šedého okna událostí
ÂRegenerace zablokována upozorní na
stále zapnuté blokování regenerace.

Spuštění manuální regenerace

i Během regenerace se mohou změnit zvuk
motoru a volnoběžné otáčky.

Blokování regenerace
Pokud musíte při regeneraci zamezit vznikajícím zvýšeným teplotám výfukových plynů,
můžete regeneraci zablokovat, např.
Rpři vjezdu do nebezpečné oblasti.
Rpři pracích s intenzivním znečistěním vozidla
suchými nebo hořlavými materiály.
Automatickou a manuální regeneraci následně
nelze spustit a probíhající regenerace bude
přerušena.

Manuální regenerace trvá cca 30 až maximálně 60 minut.
Manuální regeneraci můžete spustit pouze
v případě, že:
Rjste k jejímu provedení byli vyzváni prostřednictvím příslušného okna událostí na jednotce palubního počítače.
Rnení zapnuté blokování regenerace.
X Odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost
silničního provozu a nechte běžet motor.
Přitom udržujte minimální vzdálenost 1 metr
od ostatních vozidel, od předmětů a všech
hořlavých materiálů.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Sejměte nohu z pedálu akcelerace.
X Podržte cca 3 sekundy stisknutou horní část
tlačítka É.
Manuální regenerace se spustí pouze v případě, že

Z
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Manuální regenerace trvá cca 30 až maximálně 60 minut(Y Strana 185).
Pokud nebudete reagovat na žlutá okna událostí a jejich upozornění, hrozí
Rsnížení výkonu motoru.
Rvýměna filtru pevných částic (Y Strana 112).
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Rje

dostatečně vysoká teplota motorového
oleje a výfukových plynů.
Rnení zamrzlé AdBlue®.
Rsystém nemá poruchu.
Kontrolka É na sdruženém přístroji se
rozsvítí a otáčky motoru se zvýší.
Po dokončení regenerace
Rzhasne kontrolka É na sdruženém přístroji.
Rse otáčky motoru sníží na volnoběžné
otáčky.
Regenerace se automaticky přeruší v případě,
že
Rpřepnete automatickou převodovku do
polohy D nebo R.
Ruvolníte parkovací brzdu.
Rzapnete blokování regenerace.
Po přerušení se otáčky motoru sníží na volnoběžné otáčky.

Spotřeba paliva závisí na
Rprovedení vozidla
Rprovozních podmínkách
Rpoužitém druhu paliva
Rúdržbě
Rjízdním odporu
RVašem stylu jízdy
Z těchto důvodů nelze pro jednotlivé vozidlo
stanovit přesné údaje spotřeby paliva.
Informace a pokyny, jak můžete udržovat
nízkou spotřebu paliva, naleznete v oddíle
„Hospodárná a k životnímu prostředí šetrná
jízda“ (Y Strana 183).

i Během regenerace se může změnit zvuk

i Údaje k průměrné spotřebě paliva zobra-

motoru.

i Pokud Vás jednotka palubního počítače

vyzve k manuální regeneraci při nízkých
venkovních teplotách, spusťte regeneraci
ještě před odstavením vozidla.
Pokud vozidlo odstavíte bez regenerace,
můžete spustit manuální regeneraci až po
fázi ohřevu motoru.
Manuální regeneraci spusťte teprve po době
rozmrazení až 60 minut v případě, že

zamrzlé AdBlue®.
Rodstavíte vozidlo bez regenerace.
Rje

Výměna filtru
G VAROVÁNÍ
Kontakt s částečkami sazí a jejich vdechování je zdraví škodlivé. Nebezpečí úrazu!
Filtr pevných částic nechte vyměnit v kvalifikovaném servisu.
Pokud byste museli ve výjimečném případě
sami vyměnit filtr pevných částic, bezpodmínečně sledujte příslušnou servisní informaci a
dodržujte předpisy bezpečnosti práce a prevence úrazů. Používejte rukavice a ochrannou
masku proti prachu. Uzavřete a zabalte
demontovaný filtr pevných částic do originál-

ního obalu. Označte demontovaný filtr pevných
částic a nenechávejte jej umístěný volně
v místnosti.

spotřebě paliva

zuje palubní počítač v menu Údaje o trase
ß(Y Strana 86).

Spotřeba AdBlue®
Spotřeba AdBlue® činí cca 2 až 4 % spotřeby
paliva.

Spotřeba oleje v motoru
Spotřeba oleje může být u motoru po záběhu
až 0,2 % skutečné spotřeby paliva.
Při použití Vašeho vozidla v náročných provozních podmínkách nebo při vyšším kilometrickém proběhu může spotřeba oleje tuto hodnotu překročit.

Omezení rychlosti
G VAROVÁNÍ
Pokud je jízdní souprava rozkývána, můžete
nad ní ztratit kontrolu. Souprava se může
dokonce převrátit. Hrozí nebezpečí nehody!
V žádném případě se nepokoušejte zvýšením rychlosti nákladní vůz vyrovnat. Snižte

rychlost a nesnažte se vůz stočit. V případě
nouze zabrzděte.
U vozidel s omezením rychlosti je nejvyšší
povolená rychlost vozidla omezena zákonnými
předpisy země, např. na cca 90 km/h.
Pokud dosáhnete omezené nejvyšší povolené
rychlosti, motor automaticky omezí otáčky.
Nezapomeňte na tuto skutečnost při předjíždění.

Akustická signalizace couvání
G VAROVÁNÍ!

Varovný tón asistenta při couvání mohou
ostatní účastníci silničního provozu přeslechnout nebo ignorovat. Pokud se neujistíte,
že je manipulační prostor volný, hrozí nebezpečí úrazu!
Ujistěte se, že se během pojíždění nevyskytují v prostoru žádné osoby ani předměty.
Pokud je to nutné, musí při pojíždění pomoci
druhá osoba.

Akustická signalizace couvání je systém, který
Vás má podporovat při zachovávání bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu.
Akustická signalizace couvání nemůže zajistit,
že se za Vaším vozidlem nenacházejí osoby
nebo předměty.
Akustická signalizace couvání je akustické
výstražné zařízení integrované v koncových
světlech vozidla. Při zařazení zpátečky se aktivuje akustická signalizace při couvání a zní
výstražný tón.
V některých zemích mohou existovat z důvodu
zákonných ustanovení odlišnosti od zde popsaného používání akustické signalizace couvání.

Během používání akustické signalizace couvání
dodržujte zákonná ustanovení země, ve které
se právě nacházíte.
Pokud zapnete zapalování a zařadíte zpátečku,
automaticky se zapne i akustická signalizace
couvání, která je nastavená vždy nahlas.
X Zapnutí/vypnutí akustické signalizace
couvání: stiskněte na dobu delší než
2 sekundy tlačítko *.
Akustická signalizace při couvání se deaktivuje nezávisle na tom, zda jste zařadili zpátečku.
X Nastavení akustické signalizace couvání
nahlas/potichu: krátce stiskněte tlačítko
*.
Pokud je akustická signalizace couvání
nastavena potichu, rozsvítí se v tlačítku
* kontrolka.
Jestliže není zařazena zpátečka, zůstává
tiché nastavení hlasitosti aktivní po dobu
cca 2 minut. Poté je akustická signalizace
couvání opět hlasitá.

Blokování jízdy vzad
Pouze pro vozidla svozu odpadu:
Při zatížení stupátek v oblasti zádě vozidla je
maximální rychlost jízdy omezena na cca
30 km/h a aktivuje se blokování jízdy vzad.
Blokování jízdy vzad blokuje zpátečku.
Při zatížení stupátek v oblasti zádě vozidla při
zařazené zpátečce zazní výstražný tón a motor
se vypne.
Při vypnutí motoru prostřednictvím blokování
jízdy vzad:
X Otočte klíček ve spínací skříňce zpět až na
doraz.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Znovu nastartujte motor.

Akustické varování
! Jestliže se rozezní výstražný tón a červené

okno událostí v palubním počítači zobrazuje
symbol 5, je narušena provozní bezpečnost motoru.
Neuvádějte vozidlo do pohybu nebo jej okamžitě bezpečně odstavte. Jinak byste mohli
poškodit motor.
Z
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Pokyny pro jízdu
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Čerpání paliva
Akustické varování zazní, pokud
dveře řidiče při zapnutých potkávacích světlech a klíčku ve spínací skříňce v
poloze rádio.
Rotevřete dveře řidiče při zapnutých obrysových světlech a vypnutém zapalování.
Rje aktivováno zabezpečení proti neoprávněné jízdě.
Rnesešlápnete brzdový pedál u stojícího vozidla a při aktivovaném asistentu pro rozjezd
do stoupání.
Rvozidlo stojí cca 9 minut s běžícím motorem
a zařazeným převodovým stupněm.
Rzařadíte zpátečku.
Rpři zapnuté zastávkové brzdě a uvolněné
parkovací brzdě otočíte klíček ve spínací
skříňce do polohy g nebo vytáhnete klíček.
Rpřekročíte maximální povolené otáčky
motoru.
Rjsou při změně převodového stupně příliš
vysoké otáčky nebo rychlost jízdy.
Kromě okna událostí na jednotce palubního
počítače navíc zazní akustické varování, pokud
RVás varuje asistent udržování odstupu před
nebezpečím nárazu do vpředu jedoucího
vozidla.
Rvznikne nebezpečí kolize při aktivovaném
aktivním brzdovém asistentu.
Rje příliš nízká hladina chladicí kapaliny nebo
je překročena přípustná teplota chladicí
kapaliny (cca 112 †). Tím je ohrožena provozní bezpečnost motoru.
Rvzniká nebezpečí přetížení spojky.
Rrežim plazivé rychlosti dosáhne svých provozních hranic použití a funkce je automaticky přerušena.
Rpři aktivovaném režimu manévrování pojedete rychleji než cca 40 km/h.
Rmá sdružený přístroj a/nebo jednotka
palubního počítače poruchu. Důležité provozní informace, informace o údržbě,
varovné kontrolky a kontrolky už nemohou
být zobrazeny.
Rotevřete dveře a není zabrzděná parkovací
brzda.

Režim jízdy

Rotevřete

Čerpání paliva
Palivová nádrž/nádrž AdBlue®

Palivová nádrž / nádrž na AdBlue® (příklad vozidla se dvěma nápravami)
: Nádrž AdBlue®
; Palivová nádrž

Palivo
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé. Hrozí
nebezpečí úrazu!
Zamezte bezpodmínečně kontaktu paliva
s kůží, očima nebo oděvem nebo jeho požití.
Nevdechujte palivové výpary. Udržujte palivo
mimo dosah dětí.
Během čerpání paliva nechávejte zavřené
dveře i okna.
Pokud se Vy nebo ostatní osoby dostanete
do kontaktu s palivem, dodržujte následující
body:
ROmyjte

neprodleně palivo z pokožky
vodou a mýdlem.
RDostane-li se palivo do očí, ihned oči
důkladně opláchněte čistou vodou. Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
RJestliže došlo k požití paliva, vyhledejte
neprodleně lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.
ROděv znečistěný palivem si neprodleně
převlékněte.

Čerpání paliva
G VAROVÁNÍ!

G VAROVÁNÍ
V případě smísení motorové nafty s benzinem je bod vznícení palivové směsi nižší než
u čisté nafty. Za chodu motoru může nepozorovaně dojít k přehřátí komponentů výfukového systému. Hrozí nebezpečí požáru!
Nikdy nečerpejte benzin. Do motorové nafty
nikdy nepřimíchávejte benzin.
! Čerpejte pouze běžně dostupné palivo

neobsahující síru, které splňuje evropskou
normu EN 590, stav z roku 2010 (max.
0,001% obs. síry).
Následující druhy paliva nejsou povolené:
RPalivo s obsahem síry vyšším než 0,001 %
RLodní motorová nafta
RPalivo pro letecké turbíny
RTopné oleje
RMetylester mastných kyselin (bionafta)
Tyto druhy paliv způsobují motoru a dodatečné úpravě výfukových plynů BlueTec®6
nevratné škody a značně snižují očekávanou
životnost.

Přidání speciálních přísad vede např.
Rk funkčním poruchám
Rk poškození katalyzátoru
Rk poškození motoru

H Ekologické upozornění

Při neodborném zacházení s palivem vzniká
nebezpečí pro člověka a životní prostředí.
Palivo nesmíte vypouštět do kanalizace,
povrchové ani spodní vody nebo do půdy.

! Při doplňování paliva používejte čerpací

pistoli pro nákladní vozidla. Pokud použijete
čerpací pistoli pro osobní vozidla, můžete
poškodit záklopku v plnicím hrdle.
Pokud musíte použít čerpací pistoli pro
osobní vozidla, zasuňte ji do plnicího hrdla
jen tak daleko, až se zachytí jednou ze zarážek za okraj plnicího hrdla.
Při příliš hlubokém zasunutí čerpací pistole
pro osobní vozidla do plnicího hrdla může
dojít k zaháknutí zarážky se záklopkou
v plnicím hrdle. V tomto případě uvolněte
zaháknutí otáčením nebo naklápěním čerpací pistole, než čerpací pistoli vytáhnete.
Další informace o palivu najdete v části „Provozní látky“ (Y Strana 248).

Před čerpáním
! Pokud doplňujete palivo ze sudů nebo

kanystrů, před plněním palivo přefiltrujte.
Zabráníte poruchám palivové soustavy způsobeným znečistěným palivem.

! Do vozidel se vznětovým motorem nečer-

pejte benzin. Již malé množství benzinu vede
k poškození palivové soustavy a motoru.

! Jestliže jste nedopatřením načerpali

nesprávné palivo, nezapínejte zapalování.
Jinak by se dostalo palivo do palivových
vedení. Kontaktujte kvalifikovaný servis a
nechte palivovou nádrž i palivovou soustavu
úplně vyprázdnit.

! Nepřidávejte do motorové nafty žádné speciální přísady!

Palivová nádrž (příklad)
X

Vypněte motor.
Zabrzděte parkovací brzdu.
X Vypněte přídavné topení (Y Strana 72).
X

Z

Režim jízdy

Palivo je snadno hořlavé. Při neopatrné
manipulaci s palivem hrozí nebezpečí požáru
a výbuchu!
Bezpodmínečně se vyvarujte ohně, otevřeného světla, jiskření a kouření. Před prací na
systému dodávky paliva vypněte zapalování
a nezávislé topení. Vždy používejte ochranné
rukavice.
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Čerpání paliva
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X

Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Odemkněte víčko : palivové nádrže ;
klíčkem.
X Dodržujte kvalitu paliva (Y Strana 248).

i Pravidelně kontrolujte palivový předfiltr s

vyhřívaným odlučovačem vody ohledně
výskytu kondenzované vody (Y Strana 221).

Režim jízdy

AdBlue®
Důležité bezpečnostní pokyny
! Dbejte na to, aby se do nádrže AdBlue®

nedostala motorová nafta. Jinak můžete
poškodit systém dodatečné úpravy výfukových plynů.

! Používejte výhradně AdBlue®/DEF podle

DIN 70070/ISO 22241. Nepoužívejte žádná
aditiva.
Pokud se AdBlue®/DEF při čerpání dostane
do styku s lakovanými plochami nebo hliníkovým povrchem, postižená místa ihned
opláchněte velkým množstvím vody.

AdBlue® se nesmí dostat do kontaktu s pokožkou, očima ani oděvem a nesmí dojít k jeho
požití. Udržujte AdBlue® mimo dosah dětí.
Pokud se dostanete do kontaktu s AdBlue®,
dodržujte následující pokyny:
si smyjte AdBlue® vodou a mýdlem
z pokožky.
RPokud se Vám AdBlue® dostane do očí,
ihned si oči důkladně vypláchněte čistou
vodou. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
RPři požití AdBlue® si ihned vypláchněte ústa
vodou a vypijte větší množství vody. Ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
RIhned si vyměňte oděv, znečistěný AdBlue®.
Doplnění AdBlue® není součástí rozsahu
údržby. Z toho důvodu doplňujte nádrž pravidelně během provozu vozidla nebo nejpozději
po zobrazení prvního hlášení o události na jednotce palubního počítače.
Další informace o AdBlue® najdete v části
„Provozní látky“ (Y Strana 250).
RIhned

Před čerpáním

! Nepřidávejte do AdBlue® žádná aditiva.

Neřeďte AdBlue® vodou z vodovodu. Přitom
může dojít ke zničení systému dodatečné
úpravy výfukových plynů.

! Zavřete vždy řádně nádrž AdBlue®. Jinak

může dojít k proniknutí nečistot do systému
dodatečné úpravy výfukových plynů a k jeho
následnému poškození.

! Dbejte na to, aby nedošlo k přeplnění

nádrže AdBlue®/DEF. Jinak může při velmi
nízkých teplotách dojít k poškozením nádrže
AdBlue®/DEF.

Pokud otevřete nádrž AdBlue®, mohou
v malém množství unikat výpary čpavku.
Výpary čpavku mají pronikavý zápach a dráždí
především
Rpokožku
Rsliznice
Roči
Přitom může dojít k pálení v očích, nosu a v
hrdle a také k dráždění ke kašli a k slzení očí.
Nevdechujte výpary čpavku. Doplňujte nádrž
AdBlue® pouze v dobře větraných prostorech.

Nádrž AdBlue® (příklad samostatné nádrže)

Nádrž AdBlue® ; poznáte podle modrého
víčka :. Pokud je v nádrži AdBlue® ; ještě
dostatečné množství AdBlue®, může při
odšroubování víčka : dojít k vyrovnání tlaku.
Přitom může AdBlue® uniknout. Proto opatrně
odšroubujte víčko : nádrže AdBlue® ;. Při
úniku AdBlue® ihned umyjte zasažené místo
velkým množstvím vody.
Speciální plnicí hrdlo zabraňuje načerpání
motorové nafty do nádrže AdBlue® ;.
X Vypněte motor.
X Zabrzděte parkovací brzdu.

Čerpání paliva
Vypněte přídavné topení (Y Strana 72).
Odemkněte víčko : nádrže AdBlue® ;
samostatným klíčkem.
i V závislosti na výbavě vozidla může být
víčko : nádrže AdBlue® z bezpečnostních
důvodů uzamykatelné.
Vždy dočerpejte minimálně 5 litrů, menší
množství mohou způsobit poruchy.

Zemní plyn
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ!
Palivo je snadno vznětlivé. Při nesprávném
zacházení s palivem vzniká nebezpečí požáru
a exploze!
Vyvarujte se bezpodmínečně ohně, otevřeného světla, kouření a vzniku jisker. Před
čerpáním paliva vypněte motor a pokud je k
dispozici i nezávislé topení.
Při čerpání plynu přesně dodržujte bezpečnostní pokyny a předpisy čerpacích stanic
zemního plynu.

G VAROVÁNÍ
Stlačený zemní plyn je pod vysokým tlakem
a může se – jako benzin – při úniku snadno
vznítit. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Aby bylo možné včas zjistit únik zemního
plynu, přidávají se do něj zapáchající aromatické látky.
Když plyn uniká,
Rzajistěte

dostatečné větrání
Rvyvarujte se manipulace s ohněm a otevřeným světlem, zabraňte jiskření a
nekuřte
Rnerozjíždějte se nebo s ohledem na
dopravní situaci ihned zastavte
Rneodstavujte vozidlo v uzavřených prostorách
Rinformujte neprodleně kvalifikovaný
servis, aby odstranil příčinu poruchy

G VAROVÁNÍ!
Palivo je jedovaté a zdraví škodlivé. Vzniká
nebezpečí úrazu!
Vyvarujte se bezpodmínečně toho, aby se
palivo dostalo do kontaktu s pokožkou,
očima nebo oblečením, nebo aby došlo k
jeho spolknutí. Nevdechujte palivové výpary.
Udržujte děti z dosahu paliva.
Pokud se Vy nebo jiné osoby dostanou do
kontaktu s palivem, dbejte následujícího:
RBeozdkladně

omyjte palivo z pokožky
pomocí vody a mýdla.
RPokud se palivo dostane do očí, vymyjte
oči ihned čistou vodou. Vyhledejte bezodkladně lékařskou pomoc.
RPokud jste palivo spolkli, vyhledejte bezodkladně lékařskou pomoc. Nevyvolávejte
zvracení.
RVyměňte bezodkladně palivem znečistěné
oblečení.

G VAROVÁNÍ

Zemní plyn způsobuje ve vysokých koncentracích vytěsněním kyslíku ospalost a
dýchací potíže. Mohli byste pak při netěsnostech a úniku zemního plynu zapříčinit
nehodu. Navíc hrozí vážné nebo dokonce
smrtelné zranění!
Pokud byste zjistili ve vnitřních prostorech
vozidla přítomnost zemního plynu, otevřete
boční okno a neprodleně zastavte v souladu
s dopravními předpisy. V uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. Okamžitě
si svlékněte plynem zamořené oděvy a vyvětrejte je.

! Čerpejte pouze zemní plyn skupin H (High)

nebo L (Low) podle normy DIN 51624.
Jinak byste mohli poškodit motor.
Spotřeba paliva závisí na energii obsažené v
zemním plynu. Plyn H má ve srovnání s plynem
L obzvláště vysoký podíl metanu, a tudíž vyšší
obsah energie.
Další informace o zemním plynu naleznete pod
heslem „Provozní látky“ (Y Strana 251).
Z
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Přívěs
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Režim jízdy

Nádrž na zemní plyn a plnicí přípojka
pro zemní plyn

Nádrž na zemní plyn (příklad)
: Nádrž na zemní plyn
; Plnicí přípojka pro zemní plyn
= Zelená nálepka „CNG“

Plynové nádrže : se v závislosti na výbavě
nachází vlevo a vpravo na rámu vozidla. Plnicí
přípojka pro zemní plyn ; se nachází na
pravé nádrži na zemní plyn a je označena zelenou nálepkou „CNG“ =.
Pokud jsou nádrže na zemní plyn : pouze
vlevo na rámu vozidla a za kabinou řidiče,
nachází se plnicí přípojka pro zemní plyn ; na
levé nádrži na zemní plyn.
Plnicí přípojka pro zemní plyn ; má plnicí
koncovku NGV1. V závislosti na výbavě může
mít Vaše vozidlo nad plnicí přípojkou pro
zemní plyn ; přídavnou plnicí přípojku pro
zemní plyn s plnicí koncovkou NGV2.

Čerpání paliva

X

Vypněte přídavné topení (viz návod k
obsluze vozidla).
X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Sejměte protiprachovou krytku ; z plnicí
koncovky : a nechte ji viset na pásku.
X Zkontrolujte plnicí koncovku : ohledně
poškození a zbavte ji nečistot.
X Sledujte kvalitu zemního plynu
(Y Strana 251).
X Dodržujte pokyny k ovládání čerpacího zařízení na čerpací stanici zemního plynu a
naplňte nádrže na zemní plyn vozidla prostřednictvím plnicích koncovek :.
i Během čerpání se může objevit hluk v
důsledku proudění plynu v plynovém zařízení.

i Čerpací zařízení jsou vybavena tak, že je

maximální plnicí tlak vždy přizpůsobován
venkovní teplotě. Čerpací zařízení včas
ukončí čerpání paliva, aniž by byl překročen
maximální plnicí tlak.
Maximální plnicí tlak plynového zařízení činí
200 barů při 15 †. Pokud je venkovní
teplota vyšší než 15 †, zvýší se také maximální plnicí tlak. Při venkovní teplotě pod
15 † dojde k odpovídajícímu poklesu maximálního plnicího tlaku pod 200 barů.
X Po načerpání plynu nasaďte protiprachovou
krytku ; na plnicí koncovku :.
Protiprachová krytka ; chrání plnicí koncovku : před znečištěním a vlhkostí a při
provozu musí být vždy nasazena.

Přívěs
Pokyny k tažnému zařízení přívěsu
Tažné zařízení přívěsu patří ke zvláště důležitým součástem vozidla z hlediska dopravní
bezpečnosti. Dodržujte přesně návod k
obsluze výrobce ohledně ovládání, péče a
údržby.
Při montáži tažného zařízení přívěsu dbejte na
pokyny k montáži.

Plnicí přípojka pro zemní plyn (příklad)
X

X

Vypněte motor.
Zabrzděte parkovací brzdu.
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Pokyny pro jízdu s přívěsem
Všeobecná upozornění
! Bezpodmínečně dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro jízdu s přívěsy:

připojte pouze ke vhodnému
tažnému zařízení.
RDbejte na dostatek prostoru mezi přívěsem a tažným vozidlem.
RJestliže jedete s nenaloženým vozidlem,
smíte připojit pouze nenaložený přívěs.
RNepřekračujte povolené zatížení náprav.
RDodržujte minimální zatížení přední
nápravy. Tím je zajištěna dostatečná řiditelnost tažného vozidla.
Minimální zatížení přední nápravy — tažné
vozidlo:
25 % = 3nápravová vozidla
30 % = 2nápravová vozidla (přívěs je lehčí
nebo stejně těžký jako tažné vozidlo)
35 % = 2nápravová vozidla (přívěs je těžší
než tažné vozidlo)

i Aktuální zatížení nápravy můžete vyvolat v
palubním počítači (Y Strana 91).

Úhel ohybu soupravy
! Při překročení úhlu ohybu soupravy

můžete poškodit tažné vozidlo a přívěs.

Režim jízdy

RPřívěs

Tažné vozidlo a přívěs (příklad s tandemovým přívěsem)
X

Při sjíždění svahu nebo vrcholků nezapomeňte na to, že se změní přední ; nebo
zadní : úhel ohybu soupravy.
i V těchto situacích se zmenší volný prostor
mezi tažným vozidlem a přívěsem.
Úhly ohybu soupravy jsou závislé na příslušném tažném vozidle a přívěsu. Jsou ovlivněny
Rrozvorem
Rvýškou nástavby
Rpřevisem
Rvzdáleností tažného vozidla od přívěsu

Úhel natočení soupravy
G VAROVÁNÍ

Když překročíte při průjezdu extrémní zatáčkou úhel natočení soupravy,
Rmohou

se přetrhnout kabely, vzduchotlaká a hydraulická vedení
Rmůže být poškozeno tažné zařízení a oj
Můžete tak ztratit kontrolu nad vozidlem
nebo přívěsem. Přívěs se může dokonce
utrhnout. Hrozí nebezpečí nehody!
Z
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Režim jízdy

Proto při průjezdu zatáčkou nezapomeňte na
úhel natočení nákladního vozu.

Zajišťovací kolík (příklad závěsného zařízení přívěsu)

Před připojením:
Tažné vozidlo a přívěs (příklad s tandemovým přívěsem)

X

Dodržujte při průjezdu extrémní zatáčkou
úhel natočení soupravy =.

Úhel natočení soupravy je závislý na systému
připojení tažného vozidla a přívěsu.

Připojení přívěsu
G VAROVÁNÍ

Když má tažné zařízení přívěsu příliš velkou
podélnou vůli, může se přívěs utrhnout.
Návěs tak může ujet. Hrozí nebezpečí
nehody!
Každý den kontrolujte, zda má tažné zařízení
přívěsu podélnou vůli. Pohybujte velkou
silou tažným zařízením přívěsu dopředu a
dozadu. Nechte případnou podélnou vůli
okamžitě odstranit v kvalifikovaném servisu.

Podélnou vůli nemůžete kontrolovat u spojovací hubice.

X

Zabrzděte parkovací brzdu a uvolněte provozní brzdu přívěsu, viz návod k obsluze
výrobce.
X Zajistěte přívěs proti rozjetí podkládacími
klíny u zadních kol.
S nebrzděnou přední nápravou přívěsu musí
být stále možné otáčet.
X Nastavte opěru oje na výšku závěsného zařízení přívěsu, viz návod k obsluze výrobce.
Připojení přívěsu:
Pomalu couvejte, až se závěsné zařízení přívěsu uzavře.

X

Po připojení přívěsu:
X Zkontrolujte správné usazení spojovacího
čepu u zajišťovacího kolíku : nebo u kontrolního čepu závěsného zařízení přívěsu.
X Připojte kabely a vzduchotlaká vedení
(Y Strana 195).
X Zkontrolujte osvětlení vozidla a přívěsu
(Y Strana 130).
X Uvolněte parkovací brzdu, uložte podkládací
klíny.

Odpojení přívěsu
X

Vozidlo zaparkujte na rovině na pevném
podkladu.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Zajistěte přívěs proti rozjetí zakládacími
klíny.
X Zabrzděte parkovací brzdu přívěsu.
X U přívěsu nastavte oj podpěrným zařízením
do výšky tažného zařízení přívěsu, viz návod
k obsluze výrobce.

Přívěs
Odpojte kabely a vzduchotlaká vedení
(Y Strana 195).
X Otevřete tažné zařízení přívěsu, viz návod k
obsluze výrobce.
X Pomalu popojeďte.

Kabely a vzduchotlaká vedení
Umístění přípojek

X

Připojte propojovací kabel u zásuvky
ABS/BS (5/7pólová) ;.
X Zkontrolujte funkci a čistotu soustavy osvětlení a také směrových a brzdových světel u
vozidla a přívěsu.
X Zkontrolujte funkci kontrolek pro směrová
světla tažného vozidla a přívěsu na sdruženém přístroji.
X Po rozjezdu zkontrolujte funkci brzdové soustavy přívěsu, přitom sledujte dopravní
situaci.

Odpojení kabelů a vzduchotlakých
vedení

Přípojky pro přívěs (příklad)
: Zásuvka 24 V (15pólová)
; Zásuvka ABS/BS (5/7pólová)
= Spojovací hlavice napájecího vedení (čer-

G VAROVÁNÍ
Pokud demontujete spojovací hlavice v
nesprávném pořadí, uvolní se brzda přívěsu
a přívěs se může rozjet. Hrozí nebezpečí
nehody!
Při demontáží spojovacích hlavic dodržujte
správné pořadí.
! Po odpojení vzduchotlakých vedení dbejte

Připojení kabelů a vzduchotlakých
vedení

na to, aby byly kryty spojovacích hlavic u
vozidla zavřeny. Pokud nejsou kryty zavřeny,
mohou se spojovací hlavice znečistit a může
dojít k funkční poruše.
X Zabrzděte parkovací brzdu tažného vozidla.
X Zabrzděte parkovací brzdu přívěsu.
Dodržujte návod k obsluze výrobce.

! Veďte kabely a vzduchotlaká vedení tak,

X

vená)

? Spojovací hlavice brzdového vedení (žlutá)

aby např. při zatáčení lehce pružily bez
pnutí, zlomení nebo tření. Před připojením
kabelů dávejte pozor na napájení spotřebičů
přívěsu.
X Připojte spojovací hlavici brzdového vedení
(žlutá) ?.
X Připojte spojovací hlavici napájecího vedení
(červená) =.
i Uzavírací ventily ve spojovacích hlavicích
se při připojení automaticky otevřou.
X Přívěs s nastavitelným regulátorem brzdné
síly: po připojení vzduchotlakých vedení
nastavte regulátor brzdné síly u přívěsu (viz
návod k obsluze přívěsu).
X Připojte napájení u zásuvky 24 V
(15pólová) :.

Odpojte spojovací hlavici napájecího vedení
(červená) =.
Přívěs se automaticky zabrzdí.
X Odpojte spojovací hlavici brzdového vedení
(žlutá) ?.
X Odpojte napájení ze zásuvky 24 V
(15pólová) :.
X Odpojte propojovací kabel ze zásuvky
ABS/BS (5/7pólová) ;.
X Zkontrolujte funkci a čistotu soustavy osvětlení a také směrových a brzdových světel
vozidla.

Z
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Zimní provoz
Zimní provoz
Jízda v zimě
Před jízdou

Režim jízdy

! Při velmi nízkých venkovních teplotách

dbejte na to, aby byl naplněn motorový olej
vhodné třídy SAE. Motorové oleje, které
nejsou vhodné pro velmi nízké teploty,
mohou vést k poškození motoru.
Odstraňte před každou jízdou nánosy sněhu a
ledu na vozidle.
Před příchodem zimního období zajistěte, aby
Rchladicí kapalina obsahovala dostatečné
množství ochrany proti zamrznutí
(Y Strana 246)
Rbylo použité palivo vhodné pro zimní provoz
(Y Strana 248)
Rpři používání jednorozsahového motorového
oleje byla včas provedena výměna oleje
(Y Strana 244)
Rostřikovače čelního okna obsahovaly dostatečné množství ochrany proti zamrznutí
(Y Strana 207)
Rbyly ve vozidle sněhové řetězy
Rbyly namontovány vhodné zimní pneumatiky
V zimních podmínkách je dle legislativy
povinné, aby na kolech hnací nápravy byly
namontovány zimní pneumatiky. Informujte se
o zimních pneumatikách vhodných pro provoz
Vašeho vozidla. Dodržujte platné zákonné
předpisy jednotlivých zemí.

Podpůrné prostředky pro startování
G Varování

Kapalné nebo plynné přísady pro podporu
startování reagují okamžitě s výpary paliva a
jsou lehce vznětlivé. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Nepoužívejte k nastartování motoru kapalné
nebo plynné přísady pro podporu startování.

Pokyny k režimu jízdy
! Vozidla bez ASR (protiprokluzový

systému): rychlý přechod z kluzké na drsnou
vozovku současně s protáčejícími se poháněnými koly může mít za následek poško-

zení diferenciálu. Proto se vyhýbejte prokluzování poháněných kol.
Dodržujte následující pokyny pro jízdu v zimě:
RPři

sněhu, sněhové břečce a ledu nasaďte
včas na poháněná kola sněhové řetězy.
RPřizpůsobte svůj styl jízdy zimnímu stavu
vozovky.
RPokud se během jízdy vyskytnou problémy
s trakcí, vypněte ASR (Y Strana 151) nebo
asistenta regulace stability (Y Strana 152).
RPokud je Vaše vozidlo vybaveno rotačními
řetězy, zapněte rotační řetězy (viz samostatný návod k obsluze).

Sněhové řetězy
G VAROVÁNÍ!

Jestliže se sněhovými řetězy jedete příliš
rychle, mohly by se roztrhnout. Tím můžete
zranit jiné osoby a poškodit vozidlo. Hrozí
nebezpečí nehody!
Dodržujte povolenou maximální rychlost pro
provoz se sněhovými řetězy.

! Používejte pouze sněhové řetězy testované
a schválené pro vozidla Mercedes-Benz. Tím
se vyvarujete poškození vozidla. S případnými dotazy se obraťte na kvalifikovaný
servis.

! Nemontujte sněhové řetězy na přední

nápravu. Jinak může dojít k poškození částí
vozidla.
Platná legislativa předepisuje, že sněhové
řetězy musíte na nezasněžené vozovce co nejdříve opět demontovat. S namontovanými sněhovými řetězy se zhoršují jízdní a brzdné vlastnosti na nezasněžené vozovce.
Dodržujte pokyny výrobce sněhových řetězů k
nejvyšší povolené rychlosti pro jízdu se sněhovými řetězy.
V některých zemích mohou na základě zákonných předpisů existovat odchylky od zde
popsaného použití sněhových řetězů. Při použití sněhových řetězů dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě nacházíte.
X Vozidla s asistentem regulace stability:
pokud dojde za jízdy se sněhovými řetězy k
problémům s trakcí, vypněte asistenta regulace stability (Y Strana 152).

Vedlejší pohony

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Vedlejší pohony
Funkce a pokyny
Vedlejším pohonem lze pohánět pomocné
agregáty, např. hydraulická čerpadla.
V závislosti na podmínkách použití musí být
motor a vedlejší pohony provozovány při určitých otáčkách (pracovní otáčky).
Pracovní otáčky můžete měnit
Rpřes jednotku palubního počítače v menu
Jízdní systémy, okno menu Otáčky
(Y Strana 199)
Rspínačem F pro udržování stálých
otáček (Y Strana 200)
Vedlejší pohony s omezením otáček: při zapnutém vedlejším pohonu nelze překročit naprogramované pracovní otáčky.
Na displeji jednotky palubního počítače se
zobrazuje stav zapnutí vedlejšího pohonu:
/ Vypnutý vedlejší pohon
0 Zapnutý vedlejší pohon
Při zapnutém vedlejším pohonu můžete u stojícího vozidla zařadit všechny převodové stupně
pro rozjezd nebo zpátečku. U některého z
těchto převodových stupňů jsou jízdní
manévry bez dalších procesů řazení během
jízdy přípustné.
U vozidel s automatizovanou manuální převodovkou přepne převodovka automaticky po
zapnutí vedlejšího pohonu na manuální jízdní
program M.
Při zapnutém vedlejším pohonu nevypínejte
motor. Jinak může dojít ke krátkodobému
zablokování procesu startování. Poté můžete
motor znovu nastartovat až po uplynutí několika minut.

i Pokud musíte pro provoz vedlejšího

pohonu opustit kabinu řidiče, dodržujte
důležité bezpečnostní pokyny k filtru pevných částic (Y Strana 184).
Při zapnutí vedlejšího pohonu se manuální
regenerace přeruší. Při zapnutém vedlejším
pohonu nemůžete spustit manuální regeneraci.

Předvolba pracovních otáček
Vozidla s Mercedes PowerShift
Multifunkční páčkou můžete předvolit pracovní
otáčky.
X Otočte volič směru jízdy do polohy i.
Na displeji se v závislosti na předem zařazené skupině půlení zobrazí N1 nebo N2.
X Předvolba vysokých pracovních otáček:
zatáhněte multifunkční páčku krátce
nahoru.
Je zařazena rychlá skupina půlení a na displeji se zobrazí N2.
X Předvolba nízkých pracovních otáček:
zatlačte multifunkční páčku krátce dolů.
Je zařazena pomalá skupina půlení a na displeji se zobrazí N1.

Připojení vedlejšího pohonu
Všeobecné pokyny

Spínač vedlejšího pohonu

Dbejte na to, aby potřebný výkon vedlejších
pohonů v příslušném provozním bodě nepřekročil maximální výkon motoru.

Pracovní provoz

Důležité informace
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Vedlejší pohony
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Zapnutí vedlejšího pohonu

Pracovní provoz

X

Zastavte vozidlo.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách.
X Stiskněte horní část spínače U.
Při zapnutém vedlejším pohonu se na displeji jednotky palubního počítače zobrazí
stav zapnutí 0 a rozsvítí se kontrolka ve
spínači U.
i Kontrolka ve spínači U po stisknutí
bliká cca 1,5 sekundy. Vedlejší pohon se
zapne až poté. Pokud během této doby stisknete spodní část spínače U, vedlejší
pohon se nezapne.
Při odbrzděné parkovací brzdě nemůžete
vedlejší pohon zapnout. V tom případě se na
jednotce palubního počítače zobrazí žluté okno
událostí ! a hlášení Zabrzděte parko‐
vací brzdu. Zabrzděte parkovací brzdu a
znovu zapněte vedlejší pohon.
Pokud elektronika automaticky neidentifikuje
aktuální stav vozidla, bliká na displeji jednotky
palubního počítače symbol /:
X

Zkontrolujte stav vozidla:
RPřevodovka je v poloze neutrálu.
RVozidlo stojí.
RParkovací brzda je zabrzděná.
X Znovu zapněte vedlejší pohon.
X Pokud na displeji jednotky palubního počítače znovu bliká symbol /, vyhledejte
kvalifikovaný odborný servis.

Vypnutí vedlejšího pohonu
X

Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách.
X Stiskněte spodní část spínače U.
Při vypnutém vedlejším pohonu se na displeji jednotky palubního počítače zobrazí
symbol / a kontrolka ve spínači U
zhasne.

Automatická převodovka s odjištěním blokování řazení
Odjištění blokování řazení

X

Zastavte vozidlo.
Zabrzděte parkovací brzdu.
X Zařaďte polohu neutrálu automatické převodovky.
X Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách.
X Po cca 10 sekundách zapněte vedlejší
pohon.
X Stiskněte horní část spínače k.
Kontrolka k ve spínači se rozsvítí.
Na displeji jednotky palubního počítače se
zobrazí symbol / a kontrolka ve spínači
zhasne U. Vedlejší pohon je vypnutý, ale
zůstává v pohotovosti.

X

Vedlejší pohony
Zapnutí vedlejšího pohonu za jízdy

X

X

199

Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
Stiskněte spodní část spínače k.
Kontrolka ve spínači k zhasne.
Při zapnutém vedlejším pohonu se na displeji jednotky palubního počítače zobrazí
symbol 0 a kontrolka ve spínači U se
rozsvítí.

Pracovní provoz

Nastavení otáček

Tlačítkové řazení automatické převodovky

Tlačítka na multifunkčním volantu

Nožní spínač vedlejšího pohonu
X

Stiskněte tlačítko = tlačítkového řazení.
Odbrzděte parkovací brzdu.
Vozidlo se rozjede.
X Sešlápněte nožní spínač vedlejšího
pohonu ? a podržte jej.
Při zapnutém vedlejším pohonu se na displeji jednotky palubního počítače zobrazí
symbol 0 a kontrolka ve spínači U se
rozsvítí.
X

Vypnutí vedlejšího pohonu za jízdy
X

Uvolněte nožní spínač vedlejšího
pohonu ?.
Při vypnutém vedlejším pohonu se na displeji jednotky palubního počítače zobrazí
symbol / a kontrolka ve spínači U
zhasne.

Zajištění blokování řazení
X

X

Zastavte vozidlo.
Zabrzděte parkovací brzdu.

Můžete nastavit volnoběžné otáčky a pracovní
otáčky. Maximální otáčky závisí na tom, co je k
vedlejšímu pohonu připojeno.
Další informace k otáčkám najdete ve směrnicích pro nástavby na internetové stránce
http://bb-portal.mercedes-benz.com.
Pokud používáte pomocné agregáty, jako např.
hydraulická čerpadla, musí motor běžet při
určitých otáčkách (pracovní otáčky).
X Zastavte vozidlo.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Zapněte vedlejší pohon.
Zapnutí nastavení otáček a nastavení
otáček
X

Opakovaně stiskněte tlačítko Ù na multifunkčním volantu, dokud se na jednotce
palubního počítače nezobrazí zadávací okno
Otáčky.
X Tlačítkem s nebo r zvýšíte nebo snížíte otáčky v krocích po cca 20 ot./min.
X Pro opuštění zadávacího okna stiskněte tlačítko 9.
nebo
X Počkejte cca 3 sekundy.
Nastavení je automaticky uloženo.

Vedlejší pohony
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Vypnutí nastavení otáček
X

Opakovaně stiskněte tlačítko Ù, dokud se
na jednotce palubního počítače nezobrazí
zadávací okno Otáčky.
X Stiskněte tlačítko u.

Pokud pojedete rychleji než cca 20 km/h,
nastavení otáček se automaticky vynuluje.

Pracovní provoz

Udržování stálých otáček

Při zapnutém udržování stálých otáček jsou
naprogramované pracovní otáčky vedlejšího
pohonu elektronikou automaticky udržovány
nezávisle na zatížení.
X Zastavte vozidlo.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Zapněte vedlejší pohon.
X Zapnutí: stiskněte horní část spínače F.
Kontrolka ve spínači F se rozsvítí.
X Vypnutí: stiskněte spodní část spínače
F.
Kontrolka ve spínači F zhasne.

Čistění a péče

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Čistění a péče
Pokyny pro péči
H Ekologické upozornění
Vozidlo čistěte pouze na místě k tomu určeném. Prázdné obaly a použité čisticí materiály zlikvidujte ekologicky.
Hodnotu vozidla zachováte pravidelnou péčí o
vozidlo.
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
používat pouze prostředky pro péči, schválené
pro vozidla Mercedes-Benz. Tyto prostředky
pro péči obdržíte v každém servisním středisku
Mercedes‑Benz.
Při čistění výše položených částí vozidla vždy
použijte vhodný žebřík nebo stabilní stupátko.

Čistění interiéru

Čistění potahů sedadel
! K čistění potahů z pravé usně nebo z

umělé usně nepoužívejte utěrku z mikrovlákna. Utěrka z mikrovlákna může při častém
používání potah poškodit.

! Čistěte
Rpotahy

z umělé usně utěrkou navlhčenou
1% mýdlovým roztokem, např. mycím prostředkem.
Rpotahy z textilie utěrkou z mikrovlákna
navlhčenou 1% mýdlovým roztokem, např.
mycím prostředkem. Vytvoření skvrn
předejdete opatrným otíráním celých
potahů. Sedadlo nechte následně
vyschnout. Výsledek čistění závisí na
druhu a stáří znečistění.
RPotahy z usně otírejte opatrně vlhkou
utěrkou a poté je otřete suchou utěrkou.
Dbejte na to, aby useň neprovlhla. Jinak
může useň zdrsnět nebo popraskat. Používejte k péči o useň čisticí prostředky na
useň schválené společností MercedesBenz. Tyto prostředky obdržíte v kvalifikovaném servisu.
Nezapomeňte na to, že
Rkožené potahy jsou přírodní produkt a podléhají přirozenému procesu stárnutí. Při určitých vlivech okolí (např. vysoké vzdušné
vlhkosti nebo velkém teplu) se může useň
chovat odlišně, např. může být výrazněji
vrásnitá
Rpravidelná péče je předpokladem pro dlouhodobé zachování vzhledu a hmatových
vlastností kožených potahů

Čistění vysokotlakým čističem

Čistění bezpečnostních pásů

! Při mokrém čistění vnitřního prostoru vozi-

! Dodržujte následující pokyny k čistění bez-

dla dodržujte následující body:
RV žádném případě nepoužívejte vysokotlaký čistič.
RDbejte na to, aby se nedostala nebo aby
nezůstala žádná kapalina ve spárách a
dutinách.
RBěhem čistění zajistěte dostatečné
větrání a odvětrání.
RPo čistění dbejte na úplné vyschnutí vnitřního prostoru vozidla.

pečnostních pásů:
RSkvrny a nečistoty ihned odstraňte. Tím
zamezíte trvalému znečistění nebo poškození.
RBezpečnostní pásy nevybělujte ani nebarvěte. To může omezit funkci bezpečnostních pásů.
RNesušte bezpečnostní pásy na přímém
slunci ani při teplotách vyšších než 80 †.
Bezpečnostní pásy čistěte jemným roztokem
čisticího prostředku.

Z

Údržba a péče

Důležité informace
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Čistění a péče
Čistění exteriéru
Pokyny k čistění exteriéru
G VAROVÁNÍ!
Pokud se při čistění čelního okna uvedou do
pohybu stěrače nebo stírátka, mohou Vás
přivřít. Hrozí nebezpečí zranění!
Před čistěním čelního okna nebo stírátek
vždy vypněte stěrače a zapalování.
G VAROVÁNÍ!
Pokud používáte díly karoserie nebo
nástavby jako nástupní schůdky, můžete

Údržba a péče

Ruklouznout

a/nebo spadnout
vozidlo a následně spadnout
Hrozí nebezpečí zranění!
Používejte vždy pomůcky určené ke stoupání, např. vhodný žebřík.

Rpoškodit

! Nevyužívejte díly vozidla nebo otvory v

karoserii jako nástupní schůdky, např. kryt
schránky akumulátorů nebo palivovou
nádrž/nádrž AdBlue®. V opačném případě
můžete díly vozidla nebo otvory v karoserii
poškodit.

! Abyste předešli následným škodám,

odstraňte co nejdříve poškození od odlétávajících kamínků a pevně ulpělé nečistoty,
zejména
Rzbytky hmyzu
Rptačí trus
Rpolétavou rez
Rpryskyřici ze stromů
Roleje a tuky
Rpohonné hmoty
Rskvrny od asfaltu
Rzbytky chemického posypu
Při zvýšeném výskytu těchto vlivů myjte
vozidlo častěji.

RČistěte

vozidlo vodou o teplotě maximálně 40 †.
RUdržujte odstup minimálně 30 cm mezi
tryskou a vozidlem.
RPoužívejte pouze neutrální čistidla ve
výrobcem předepsaném směsovacím
poměru a nepoužívejte alkalické produkty
a produkty s obsahem kyselin.
RNepoužívejte látky rozpuštěné v benzinu,
řepkový olej, naftu, benzin nebo jiná rozpouštědla.
ROdstraňte po každém použití látky podporující korozi vodou.
RZkontrolujte před použitím v zimě a po
něm ochranu před korozí a v případě
potřeby ji obnovte.
Škrábance, agresivní nánosy, naleptání a
poškození vzniklá zanedbáním péče nebo
nesprávnou péčí není vždy možné zcela odstranit. V takovém případě se obraťte na kvalifikovaný servis.
Za účelem čistění vozidla používejte vždy
nástupní schůdky a držadla vozidla nebo odolnou a stabilní pomoc při nastupování, například vhodný žebřík.
Nástupní schůdky a držadla chraňte před
nečistotami, např.
Rbahnem
Rhlínou
Rsněhem
Rledem

Senzor odstupu

! Pokud má vozidlo ochrannou konzervaci

podvozku Mercedes-Benz:
RNepoužívejte vysokotlaké čističe a pulzující kruhové trysky.
RPoužívejte k čistění tlak vody maximálně
3 barů.

Pravidelně čistěte kryt senzoru odstupu :.
Tím zabráníte funkčním poruchám.
Je-li senzor odstupu znečistěný, zobrazí se v
jednotce palubního počítače žluté okno událostí ÒSenzor odstupu znečistěný.

Dešťový a světelný senzor a kamera
asistenta jízdy v pruzích

Kamery kamerového systému mrtvého
úhlu

Pravidelně čistěte čelní okno v oblasti dešťového a světelného senzoru ; a kamery :.
Tím zabráníte funkčním poruchám.
Jestliže je čelní okno v oblasti dešťového a světelného senzoru ; a kamery : poškozeno,

Kamerový systém se skládá z čelní kamery :,
obou kamer mrtvého úhlu ; a zpětné kamery.
Informace o montážní poloze zpětné kamery
na zádi vozidla najdete v návodu k obsluze od
výrobce nástavby.
Čistěte všechny čočky kamery čistou vodou a
měkkou utěrkou. Dbejte na to, aby při voskování vozidla nedošlo ke znečistění čoček
voskem. V případě potřeby odstraňte vosk
vodou, šamponem a měkkou utěrkou.

Rmůže

být negativně ovlivněna funkce asistenta jízdy v pruzích a dešťového a světelného senzoru ;
Rnechte čelní okno vyměnit v kvalifikovaném
servisu

Čistění senzorů asistenta pro odbočování
! Jestliže čistíte senzory vysokotlakým čističem, udržujte mezi tryskou vysokotlakého
čističe a senzory odstup minimálně 30 cm.
Informace o správné vzdálenosti Vám
poskytne výrobce přístroje.

Vysokotlaké čistění
G VAROVÁNÍ

Proud vody z rotačních trysek (trysky na
odstraňování nečistot) může způsobit z vnějšku neviditelná poškození na pneumatikách
nebo částech podvozku. Takto poškozené
komponenty můžou nečekaně odpadnout.
Hrozí nebezpečí nehody!
Pro čistění vozidla nepoužívejte vysokotlaké
čističe s rotačními tryskami. Poškozené
pneumatiky nebo části podvozku nechte
neprodleně vyměnit.

! V žádném případě nepoužívejte vysoko-

: Senzory asistenta pro odbočování

Pravidelně čistěte kryty senzorů :. Tím zabráníte funkčním poruchám.
X Čistěte senzory asistenta pro odbočování :
vodou, šamponem a měkkou utěrkou.

tlaký čistič ve vnitřním prostoru vozidla..Protože množství vody, vytvořené tlakem vysokotlakého čističe, a následný aerosol mohou
vést k výraznému poškození vozidla.

H Ekologické upozornění

Vozidlo čistěte pouze na místě k tomu určeném. Prázdné obaly a použité čisticí materiály zlikvidujte ekologicky.
Z
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Údržba
! Systém dodatečné úpravy výfukových

plynů BlueTec® smí být čistěn výhradně ve
vychladlém stavu. Jinak může dojít k poškození snímačů.
Dbejte na to, abyste při čistění nikdy nesměrovali proud vody do výfuku. Jinak může
dojít k poškození systému dodatečné úpravy
výfukových plynů.

! Při vysokotlakém čistění dodržujte mini-

mální vzdálenost cca 30 cm mezi vysokotlakou tryskou a díly vozidla. Nepoužívejte
žádné vysokotlaké čističe s rotačními tryskami. Jinak můžete díly vozidla nebo
motoru poškodit.

Údržba a péče

! Během čistění neustále pohybujte vodním
paprskem. Tím zabráníte poškozením.
Nesměrujte vodní paprsek na
Rmezery dveří
Rměchy vzduchového odpružení
Rbrzdové hadice
Rvyvažovací závaží
Relektrické součásti
Relektrické konektorové spoje
Rtěsnění

! Je-li Vaše vozidlo opatřeno ochrannou konzervací podvozku Mercedes-Benz, nepoužívejte při čistění vysokotlaké čističe. Jinak
můžete ochrannou konzervaci poškodit.

Při silném znečistění vozidlo před vjezdem do
mycí linky předmyjte.
Po výjezdu z mycí linky odstraňte vosk z čelního okna a stírátek stěračů. Tak předejdete
šmouhám a snížíte hluk při stírání, které
mohou vzniknout vlivem zbytků vosku na okně.

Mytí motoru
! Při mytí motoru dodržujte následující

pokyny. Tak se vyhnete poruchám a poškozením motoru.
RU vysokotlakých nebo parních čističů
nesměrujte vodní proud přímo na elektrické součásti a konce elektrických
vedení.
RDávejte pozor, aby se voda nedostala do
sacích, větracích a odvzdušňovacích
otvorů.
RPo mytí motor nakonzervujte. Přitom
chraňte před konzervačními prostředky
řemenový pohon.
RPoužívejte pouze voskové konzervační
prostředky pro motory podle č.
listu 385.4 předpisů pro provozní látky
Mercedes-Benz.

! Vozidla s motorem na zemní plyn: Nesměrujte vodní paprsek přímo na komponenty
vysokonapěťového zapalování.
Dbejte navíc pokynů v části „Vysokotlaké
čistění“ (Y Strana 203).

Čistění kol z lehké slitiny
! Při čistění ráfků z lehké slitiny nepoužívejte
žádné alkalické čističe nebo čističe obsahující kyseliny. Ty mohou být příčinou koroze
na maticích kol nebo zajišťovacích pružinách
vyvažovacích závaží.
Čistěte ráfky z lehké slitiny pravidelně.

Mycí linka
! Před vjezdem do myčky sklopte vnější

zrcátka a vypněte stěrače. Jinak by mohlo
dojít k jejich poškození.
Při odjezdu z myčky nezapomeňte vrátit
vnější zpětná zrcátka do původní polohy.

Údržba
Důležitá bezpečnostní upozornění
H Ekologické upozornění

Jestliže provádíte z provoznětechnických
důvodů jednotlivé úkony údržby ve vlastní

Údržba

Vložky vzduchového filtru motoru se nesmí
čistit. Vyklepávání, vyfukování nebo vymývání
může vést ke změně struktury a poškození filtračního média. U vložky filtru již pak není
zaručen potřebný stupeň odlučování. Následkem je vyšší opotřebení a kratší životnost
motoru. Vložky filtru měňte. V opačném případě ztrácíte nárok na odpovědnost za věcné
vady a můžete poškodit motor.
Jako každé technické zařízení potřebuje
také vozidlo péči a údržbu. Rozsah a frekvence
provádění údržbářských prací se v první řadě
řídí podle často velmi rozdílných provozních
podmínek.
Při práci pod vozidlem musíte vozidlo zajistit
podstavnými stolicemi s dostatečnou nosností.
V žádném případě nepoužívejte jako náhradu
zvedák. Zvedák by mohl propružit a vozidlo by
mohlo spadnout. Zvedák je určen pouze ke
krátkodobému zvednutí vozidla.
Při práci na vozidle dodržujte bezpečnostní
předpisy, jako např. provozní instrukce, předpisy o manipulaci s nebezpečnými látkami,
ekologické předpisy, předpisy o bezpečnosti
práce a prevenci úrazů.
Pro provádění kontrol a údržby jsou požadovány speciální odborné znalosti, které nemohou být v rámci tohoto návodu k obsluze zprostředkovány. Nechte tyto práce a úkony
údržby provádět vždy v autorizovaném servisu.

WS (systém údržby)
Úvod
Systém údržby vypočítává v závislosti na podmínkách používání vozidla termíny servisních
prohlídek pro vozidlo a agregáty.
Plánované termíny údržby vozidla a agregátů
můžete vyvolat v jednotce palubního počítače
(Y Strana 92).
Jednotka palubního počítače zobrazí v okně
událostí termín údržby poprvé 14 dní před
aktuálním termínem.

i Autorizovaný servis může nastavit okamžik

zobrazení na 0 až 30 dní před aktuálním termínem.
Když je termínu údržby dosaženo nebo je překročen, zobrazí jednotka palubního počítače
další okno událostí.

Automatické okno událostí k termínu
servisní prohlídky
G VAROVÁNÍ
Jestliže předepsané servisní/údržbové práce
nebo potřebné opravy nenecháte provést,
může dojít k funkčním poruchám nebo
výpadkům systému. Hrozí nebezpečí
nehody!
Předepsané servisní/údržbové práce a
potřebné opravy nechte vždy provádět v kvalifikovaném servisu.
! Pokud nebudete respektovat okno událostí

k termínu údržby a provádět úkony údržby v
řádném termínu, můžete poškodit vozidlo i
agregáty. Může se zvýšit opotřebení. Nechávejte úkony údržby provádět vždy v určené
lhůtě v autorizovaném servisu.
Pokud přepnete klíček ve spínací skříňce do
polohy pro jízdu a brzy nastane nebo je
aktuální termín údržby, zobrazí jej jednotka
palubního počítače v šedém okně událostí
(Y Strana 99). Když je termín údržby překročen, zobrazí jednotka palubního počítače překročení termínu údržby ve žlutém okně událostí (Y Strana 102).
Systém údržby Vás automaticky upozorňuje na
termíny údržby, např.
R¯

Motor, 12.08.13, 3000 km
Z

Údržba a péče

režii, dodržujte opatření na ochranu životního prostředí. Při likvidaci provozních látek,
např. motorového oleje, musíte dodržovat
zákonné předpisy. To se týká rovněž všech
dílů, které se dostaly do kontaktu s provozními látkami, např. filtr.
Prázdné obaly, čisticí textilie a prostředky
pro péči o vozidlo likvidujte v souladu s
předpisy na ochranu životního prostředí.
Dodržujte pokyny pro používání prostředků
pro péči o vozidlo.
Nenechte běžet motor u stojícího vozidla
déle, než je nutné.
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Termín údržby je poprvé zobrazen 14 dní
před aktuálním termínem.
R¯ Motor, Nutná údržba
Termín údržby je aktuální.
R¯ Motor, Ihned proveďte údržbu
Aktuální termín údržby je překročen.
X Potvrzení okna událostí: stiskněte tlačítko
9 na multifunkčním volantu.

Vzduchový filtr

Údržba a péče

! Filtrační vložky vzduchového filtru motoru

se nesmí čistit. Vyklepání, vyfoukání nebo
vymytí může způsobit změny struktury a
poškození média filtru. Tím pak není zajištěn
potřebný stupeň odlučování filtrační vložky.
Následkem je zvýšené opotřebení a zkrácená životnost motoru. Vyměňujte vložky
vzduchového filtru. V opačném případě ztrácíte nárok na ručení za věcné vady a můžete
poškodit motor.

Víko pro údržbu

X

Otevření: zatlačte odjišťovací páčku ;
dozadu a vyklopte víko pro údržbu :
nahoru.
X Zavírání: sklopte víko pro údržbu : dolů.
X Zatlačte na levou a pravou stranu víka pro
údržbu :, až se víko pro údržbu : slyšitelně zajistí.

Hladina chladicí kapaliny
G VAROVÁNÍ
Chladicí systém motoru je pod tlakem,
obzvláště pokud je motor teplý. Když otevřete uzávěr, můžete se popálit unikající
vařící kapalinou. Hrozí nebezpečí úrazu!
Před otevřením víčka nechte motor vychladnout. Při otevírání si nasaďte ochranné rukavice a ochranné brýle. Otevírejte víčko
pomalu, tím dojde k úniku tlaku.
G VAROVÁNÍ
Provozní látky mohou být jedovaté a zdraví
škodlivé. Hrozí nebezpečí úrazu!
Dbejte při používání, skladování a likvidaci
provozních látek na upozornění na originálních nádobách. Uchovávejte provozní látky
vždy v uzavřených originálních nádobách.
Udržujte provozní látky mimo dosah dětí.
! Neprovozujte vozidlo s příliš nízkým sta-

vem chladicí kapaliny. V opačném případě
může být poškozen motor.

Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny (příklad)

Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny je za
kabinou řidiče.
Je-li hladina chladicí kapaliny ve vyrovnávací
nádržce chladicí kapaliny příliš nízká, zobrazuje jednotka palubního počítače červené
okno událostí se symbolem *
(Y Strana 114).
Otevírejte vyrovnávací nádržku chladicí kapaliny pouze při teplotě chladicí kapaliny nižší
než 50 †.
Správnou hladinu chladicí kapaliny můžete
zkontrolovat pouze tehdy, když je teplota chladicí kapaliny mezi 0 † a 25 †. Zkontrolujte

předtím teplotu chladicí kapaliny v jednotce
palubního počítače (Y Strana 94).
X Odstavte vozidlo na vodorovné ploše.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Vypněte motor.
X Otočte klíček ve spínací skříňce zpět až na
doraz.
X Pomalu otáčejte tyrkysové víčko : doleva a
vypusťte přetlak.
X Odšroubujte a sejměte tyrkysové víčko :.
X Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Chladicí kapalina ve vyrovnávací nádržce
chladicí kapaliny musí dosahovat až po okraj
plnicího hrdla.
X Doplňte chladicí kapalinu až po okraj plnicího hrdla. Dejte pozor na složení chladicí
kapaliny a kvalitu vody (Y Strana 246).
X Nasaďte tyrkysové víčko : a zašroubujte
ho až na doraz.

Ostřikovač čelního okna/ostřikovače
světlometů
G VAROVÁNÍ

Koncentrát kapaliny do ostřikovače je
snadno vznětlivý. Při kontaktu koncentrátu
kapaliny do ostřikovače s horkými součástmi motoru nebo výfukového systému
může dojít k jeho vznícení. Hrozí nebezpečí
požáru a úrazu!
Ujistěte se, že se koncentrát kapaliny do
ostřikovače nedostal do blízkosti plnicího
otvoru.

Nádržka kapaliny do ostřikovačů oken má
objem přibližně 16 litrů.
V případě příliš nízké hladiny kapaliny do ostřikovačů v nádržce zobrazí jednotka palubního
počítače šedé okno událostí se symbolem
¦(Y Strana 99).
Celoročně míchejte do kapaliny do ostřikovače
koncentrát kapaliny do ostřikovače podle listu
č. 371.0 předpisů pro provozní látky
Mercedes-Benz. Přizpůsobte směšovací poměr
venkovním teplotám.
Při teplotách nad bodem mrazu používejte
koncentrát kapaliny do ostřikovače určený pro
letní období, aby nedocházelo ke vzniku
šmouh. Při hrozících mrazech používejte koncentrát kapaliny do ostřikovače určený pro
zimní období, aby kapalina nezamrzala na čelním okně.
X Kapalinu do ostřikovačů nejprve smíchejte
v nádobě ve správném poměru.
X Odšroubujte a sejměte víčko : nádržky
kapaliny do ostřikovačů.
X Naplňte nádržku kapaliny do ostřikovačů.
X Nasaďte a zašroubujte víčko :.

Výměna stírátek stěračů
G VAROVÁNÍ

Pokud se při výměně stírátek dají stěrače do
pohybu, můžete být ramenem stěrače přivřeni. Hrozí nebezpečí úrazu!
Před výměnou stírátek vždy vypněte stěrače
a zapalování.

! Uchopte stírátko stěrače pouze u

raménka. Jinak byste mohli poškodit
gumičku stírátka.

! V žádném případě neotvírejte přední víko,

Nádržka kapaliny do ostřikovačů (příklad: nízká
kabina řidiče)

když je raménko stěrače odklopeno
dopředu. Jinak byste mohli poškodit přední
víko.
Neodklápějte raménko stěrače bez stírátka
od čelního okna. Jinak byste mohli čelní
okno poškodit.
Stírátka stěrače se opotřebovávají. Vyměňujte
proto stírátka dvakrát ročně, nejlépe na jaře a
na podzim. Jinak nebudou okna správně stírána.

Z

207

Údržba a péče

Údržba

Údržba

208

rače ; ve směru šipky A. Zatlačte, až se
pojistná pružina slyšitelně zajistí.
X Stírátko stěrače zcela zatlačte do oblouku
ramena stěrače ;, až se pojistná pružina
slyšitelně zajistí.
X Otočte stírátko stěrače : souběžně
s ramenem stěrače ;.
X Rameno stěrače ; opět přiklopte na čelní
okno.

Rameno stěrače se stírátkem (příklad: levá strana
vozidla)

Údržba a péče

X

Zabrzděte parkovací brzdu.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Vypněte motor.
X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Demontáž stírátka stěrače: odklopte
rameno stěrače ; od čelního okna.
X Nastavte stírátko stěrače : kolmo.

Hladina oleje v motoru
Kontrola hladiny oleje
Před každou jízdou zkontrolujte hladinu oleje
v motoru.
X Zkontrolujte hladinu oleje prostřednictvím
jednotky palubního počítače (Y Strana 93).
X Doplňte plnicí množství oleje zobrazené
v jednotce palubního počítače.

Doplnění motorového oleje
! Používejte pouze oleje, které jsou pro vozidlo schváleny a splňují předepsané třídy
SAE.
Nedoplňujte příliš mnoho oleje. Při doplnění
příliš velkého množství oleje může být
poškozen motor nebo výfukový sytém.
Nechte přebytečný olej odsát.

X

Stiskněte k sobě pojistnou pružinu ? a stírátko stěrače : vytáhněte z oblouku
ramena stěrače ; ve směru šipky =.
X Sejměte stírátko stěrače :.

Víčko motorového oleje (příklad)
X

Montáž stírátka: nasuňte kloubovou část
stírátka stěrače do oblouku ramena stě-

Údržba
Doplňte množství oleje zobrazené v jednotce
palubního počítače až poté, co se v okně menu
zobrazí symbol 4.
Informace o motorových olejích naleznete
v části „Provozní látky“ (Y Strana 244).
X Odstavte vozidlo na vodorovné ploše.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Vypněte motor.
X Odšroubujte a sejměte víčko :.
X Doplňte plnicí množství oleje zobrazené
v jednotce palubního počítače.
X Nasaďte a zašroubujte víčko :.
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X

Nastartujte motor a nechte jej běžet ve volnoběžných otáčkách.
X Současně stiskněte tlačítka ; a =.
Stiskněte tlačítko ;.
Spustí se měření hladiny oleje. Během
měření hladiny oleje zobrazuje displej :
postupně kódy od oL 08 do oL 01.
X Počkejte cca 2 minuty.
Po uplynutí čekací doby zobrazí displej :
automaticky kód pro hladinu oleje nebo chybový kód.

Možné kódy zobrazené na displeji

Hladina oleje v automatické převodovce
Všeobecné pokyny
! Když kontrolka Ù během jízdy bliká

nebo se rozsvítí, je teplota převodového
oleje nebo chladicí kapaliny příliš vysoká.
Příčinou může být příliš vysoká nebo příliš
nízká hladina převodového oleje. Je-li teplota
převodového oleje zvýšená častěji, hrozí
nebezpečí poškození převodovky.
Hladinu oleje kontrolujte pouze tehdy, když je
automatická převodovka zahřátá na provozní
teplotu.

Kontrola hladiny oleje na displeji

Kód

Význam

TRANS
OIL
LEVEL
OK

Hladina oleje v převodovce je
v pořádku.

TRANS
OIL
LEVEL
LO

Hladina oleje v převodovce je příliš nízká.

Dále uvedené číslo udává množství převodového oleje, které musí
být doplněno, např. 01 = 1 l.
TRANS
OIL
LEVEL
HI

Zahájení měření hladiny oleje

Hladina oleje v převodovce je příliš vysoká.

Dále uvedené číslo udává množství převodového oleje, které musí
být vypuštěno nebo odsáto, např.
01 = 1 l.
Možné chybové kódy během měření hladiny
oleje:

X

Odstavte vozidlo na vodorovné ploše.
Zabrzděte parkovací brzdu.
X Zařaďte polohu neutrálu automatické převodovky.
X

Kód

Význam

Odstranění

ENG
RPM
TOO LO

Příliš nízké
otáčky
motoru.

X

Nechte motor
běžet ve volnoběžných otáčkách.

oL EH

Příliš
vysoké
otáčky
motoru.

X

Nechte motor
běžet ve volnoběžných otáčkách.

Z
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Kódy pro hladinu oleje:
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Kód

Význam

Odstranění

oL SN

Není zařazena
poloha
neutrálu
automatické převodovky.

X

oL TL

Příliš nízká
teplota
oleje.

X

Nechte motor
běžet tak dlouho,
dokud převodový
olej nedosáhne
provozní teploty.

oL TH

Příliš
vysoká
teplota
oleje.

X

Vypněte motor a
počkejte, až
teplota převodového oleje klesne
na provozní
teplotu.

oL SH

Vozidlo je
v pohybu.

X

Zastavte vozidlo.
Zabrzděte parkovací brzdu.

oL FL

Snímač
hladiny
oleje je
vadný.

X

Zařaďte polohu
neutrálu automatické převodovky.

Motor nechte dle možnosti vychladnout a
dotýkejte se pouze v následujícím textu
popsaných součástí.

! Používejte pouze schválené převodové

oleje předepsaných tříd SAE.
Nedoplňujte převodový olej, když je automatická převodovka zahřátá na provozní
teplotu, nad horní značku pro zahřátý převodový olej. Když doplníte příliš mnoho převodového oleje, nechte převodový olej odsát.
Jinak můžete poškodit automatickou převodovku.

X

Zkontrolujte hladinu oleje měrkou
oleje.
X Nechte poruchu
zkontrolovat
v kvalifikovaném
servisu.

Ukončení měření hladiny oleje
X

Stiskněte libovolné tlačítko převodového
stupně.
Měření hladiny oleje je ukončeno. Displej :
zobrazuje opět vlevo polohu převodovky a
vpravo zařazený převodový stupeň.
X V případě potřeby doplňte převodový olej.

Kontrola hladiny oleje měrkou a
doplnění převodového oleje
G VAROVÁNÍ

Některé díly motoru mohou být velmi horké.
Při provádění činností na motoru hrozí
nebezpečí zranění!

Měrka oleje u automatické převodovky
X

X

Odstavte vozidlo na vodorovné ploše.
Zabrzděte parkovací brzdu.

Údržba
Zařaďte polohu neutrálu automatické převodovky.
X Nastartujte motor a nechte jej cca 1 minutu
běžet ve volnoběžných otáčkách.
X Zařaďte polohu D automatické převodovky a
počkejte cca 30 sekund.
X Zařaďte polohu R automatické převodovky a
počkejte cca 30 sekund.
X Zařaďte polohu N automatické převodovky a
počkejte cca 30 sekund.
X Vypněte motor.
X Přiklopte kabinu řidiče směrem dopředu
(Y Strana 219).
X Při odklopené kabině řidiče nastartujte
motor (Y Strana 220).
X Vytáhněte měrku oleje :.
X Měrku oleje : otřete tkaninou nepouštějící
chloupky.
X Zasuňte měrku oleje : až na doraz do
vodicí trubky měrky ; a opět ji vytáhněte.
X

Zkontrolujte hladinu oleje na měrce
oleje :.
Při zahřáté automatické převodovce: hladina
oleje se musí nacházet v oblasti pro zahřátý
olej =.
Při studené automatické převodovce: hladina oleje se musí nacházet v oblasti pro
studený olej ?.
X Vypněte motor.
X Doplňte potřebné množství převodového
oleje do vodicí trubky měrky ;.
X Zasuňte měrku oleje : opět až na doraz do
vodicí trubky měrky ;.
X Opětovně zkontrolujte hladinu oleje.
X Přiklopte kabinu zpět do polohy pro jízdu.

Agregáty vozidla
H Ekologické upozornění
Neodborná manipulace s provozními látkami
je škodlivá pro životní prostředí.
Dbejte na to, aby se provozní látky nedostaly do kanalizace, povrchových vod, podzemních vod ani půdy.
Pravidelně kontrolujte těsnost agregátů vozidla. Zjistíte-li únik kapaliny, např. olejové
skvrny na odstavné ploše, nechte příčinu bez
odkladu odstranit v kvalifikovaném servisu.

Kontrola ochrany proti korozi
! Rozmrazovací soli jsou agresivní. Z důvodu

odstranění usazenin posypové soli myjte v
zimě vozidlo častěji. Jinak mohou usazeniny
posypové soli poškodit protikorozní
ochranu.
Vozidlo může být vybaveno ochrannou konzervací podvozku Mercedes-Benz. Ochranná konzervace podvozku Mercedes-Benz je průhledný
ochranný konzervační vosk s mimořádnými
ochrannými vlastnostmi.
U vozidel bez ochranné konzervace podvozku
Mercedes-Benz je kabina řidiče opatřena konzervací dutin a ochranou spodku vozidla.
X Vozidlo a zejména vzduchotlaká/hydraulická vedení pravidelně kontrolujte z hlediska poškození korozí.
X Poškození ochrany proti korozi nechte
odstranit v kvalifikovaném servisu.
X Vozidla bez ochranného lakování spodku
vozidla Mercedes-Benz: nastříkejte preventivně spodní stranu vozidla voskovým konzervačním prostředkem na spodky vozidel
podle listu č. 385.1 předpisů pro provozní
látky Mercedes-Benz.

Akumulátory
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ

Elektrolyt akumulátoru je žíravý. Nebezpečí
úrazu!
Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima
nebo oděvem. Nevdechujte plyny z akumulátoru. Noste při údržbářských pracích na akumulátoru ochranné oblečení odolné proti
kyselinám, zvláště ochranné brýle, ochranné
rukavice a zástěru. Nenaklánějte se nad
akumulátor. Udržujte akumulátory mimo
dosah dětí.
Pokud jste se dostali do kontaktu s elektrolytem akumulátoru, dodržujte následující
pokyny:
RIhned

důkladně omyjte elektrolyt akumulátoru z pokožky velkým množstvím čisté

Z
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Údržba
vody a neprodleně vyhledejte lékařskou
pomoc.
RPokud se Vám elektrolyt akumulátoru
dostal do očí, ihned si oči důkladně vypláchněte velkým množstvím čisté vody.
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
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H Ekologické upozornění

Akumulátory obsahují škodlivé látky. Zákon zakazuje
jejich odhazování do
domovního odpadu. Musí se
shromažďovat odděleně a
odevzdávat k ekologické
recyklaci.
Akumulátory likvidujte ekologicky. Vybité akumulátory
odevzdejte v kvalifikovaném
servisu nebo na místě pro
sběr starých akumulátorů.

Při manipulaci s akumulátorem dodržujte bezpečnostní pokyny a ochranná opatření.
Nebezpečí výbuchu. Při nabíjení
akumulátorů vzniká výbušný plyn.
Akumulátory nabíjejte pouze
v dobře větraných prostorách.
Nebezpečí výbuchu. Zamezte jiskřením! V blízkosti akumulátoru
nemanipulujte s ohněm, otevřeným
světlem a nekuřte.
Elektrolyt akumulátoru je žíravý.
Používejte ochranné rukavice
odolné vůči kyselinám! Při zasažení
pokožky nebo oděvu elektrolytem
je ihned neutralizujte mýdlovým
roztokem nebo neutralizátorem
kyselin a omyjte vodou.
Používejte ochranné brýle. Při
mísení vody a kyseliny může kapalina vystříknout do očí. Při zasažení
očí elektrolytem je ihned vypláchněte čistou vodou a okamžitě
vyhledejte lékaře!
Udržujte mimo dosah dětí. Děti
neumí odhadnout nebezpečí při

manipulaci s akumulátory a kyselinou.
Při manipulaci s akumulátorem
dodržujte bezpečnostní pokyny,
ochranná opatření a postupy uvedené v tomto návodu k obsluze.
Společnost Mercedes-Benz Vám z bezpečnostních důvodů doporučuje používat pouze akumulátory, které pro Vaše vozidlo testovala a
schválila společnost Mercedes-Benz.

Skříň akumulátoru
Kryt
U vozidel s přídavnou nádrží na zemní plyn
100 l na pravé straně vozidla je zrušena standardní skříň akumulátorů. Akumulátory jsou
poté společně s přídavnou nádrží na zemní
plyn umístěny pod společným krytem na
držáku plynových nádrží ze sériového rozsahu
dodávky.
Společný kryt můžete sejmout po uvolnění čtyř
horních uzávěrů.

Skříň akumulátorů (příklad vozidla se třemi
nápravami)
X

Sejmutí: otevřete uzávěr ; a sejměte kryt
skříně akumulátorů :.
X Nasazení: nasaďte kryt skříně akumulátorů :.
Zavěste uzávěr ; a zavřete jej.

Odpojení/připojení akumulátorů
G VAROVÁNÍ!
Akumulátor při nabíjení vytváří vodík. Pokud
byste způsobili zkrat nebo nastalo jiskření,
vodík by se mohl vznítit. Hrozí nebezpečí
výbuchu!

Údržba
dbejte na to, aby se kladná svorka
připojeného akumulátoru nedostala do
kontaktu s díly vozidla.
RNikdy nepokládejte kovové předměty
nebo nářadí na akumulátor.
RPři připojování a odpojování akumulátoru
vždy dodržujte předepsané pořadí svorek.
RPři startování z cizího zdroje vždy dbejte
na to, abyste propojili póly akumulátoru
se stejnou polaritou.
RPři startování z cizího zdroje vždy
dodržujte předepsané pořadí připojování a
odpojování startovacích kabelů.
RSvorky akumulátoru nepřipojujte a neodpojujte při běžícím motoru.

Dodržujte bezpečnostní pokyny k manipulaci
s akumulátory.

Údržba a péče
Kontrola výšky hladiny elektrolytu v akumulátorech

! Voda snižuje elektrický výkon akumulá-

torů. Doplňujte pouze destilovanou nebo
deionizovanou vodu.
K doplňování nepoužívejte kovové trychtýře.
Kovový trychtýř může způsobit zkrat a akumulátory mohou být poškozeny.

Údržba a péče

RVždy

Dodržujte bezpečnostní pokyny k manipulaci
s akumulátory.
Před odpojením a připojením akumulátorů:
X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Vypněte všechny elektrické spotřebiče.
Odpojení
X

Sejměte kryt skříně akumulátoru.
X Nejprve odpojte mínusovou svorku a pak
plusovou svorku.

Připojení
X

Nejprve připojte plusovou svorku a pak
mínusovou svorku.
Nezaměňte svorky akumulátorů.
X Nasaďte kryt skříně akumulátoru.
Po přerušení dodávky proudu nebo opětovném
připojení akumulátorů proveďte následující
práce:
X Deaktivujte ochranu proti odcizení audiozařízení (rádio) .
X Nastavte místní čas v digitálním tachografu.
X Nastavte čas spínání přídavného topení
(Y Strana 72).

Demontáž a montáž akumulátorů
Důležité bezpečnostní pokyny

! Utáhněte šrouby nosiče akumulátoru utahovacím momentem 20 Nm. Nepoužívejte
rázový šroubovák. Jinak můžete poškodit
šroubový spoj.
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Hladina elektrolytu v akumulátoru (příklad pravého akumulátoru)

Dodržujte bezpečnostní pokyny k manipulaci
s akumulátory.
X Pravidelně kontrolujte výšku hladiny elektrolytu v akumulátorech podle provozních podmínek vozidla, minimálně jednou ročně.
X Sejměte kryt skříně akumulátoru.
X U vozidel s akumulátory umístěnými nad
sebou: demontujte akumulátory.
X Odšroubujte zátky.
X Zkontrolujte výšku hladiny elektrolytu v akumulátorech.
Hladina elektrolytu se musí v každém článku
akumulátoru nacházet mezi značkou pro
minimální hladinu ; a značkou pro maximální hladinu :.
X Doplňte destilovanou nebo deionizovanou
vodu.
X Našroubujte zátky.
X Vozidla s akumulátory umístěnými nad
sebou: namontujte akumulátory.
X Nasaďte kryt skříně akumulátoru.

Z
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Údržba
Nabíjení akumulátorů

G VAROVÁNÍ
Při nabíjení a startování z cizího zdroje může
dojít k uvolnění výbušné směsi z akumulátoru. Hrozí nebezpečí exploze!
Vyvarujte se proto při práci s akumulátorem
manipulaci s ohněm, otevřeným světlem,
kouření a vzniku jisker.Při nabíjení a při startování z cizího zdroje zajistěte dostatečné
větrání. Nenaklánějte se přes akumulátor.

Údržba a péče

G VAROVÁNÍ

Vybitý akumulátor může zamrznout již při
teplotách okolo bodu mrazu. Při nabíjení
akumulátoru nebo při startování z cizího
zdroje pak může dojít k úniku plynů z akumulátoru. Hrozí nebezpečí exploze!
Před nabíjením či startováním z cizího zdroje
nechte zamrzlý akumulátor vždy nejprve rozmrznout.
Pokud se při nízkých teplotách nerozsvítí
varovné kontrolky a kontrolky na sdruženém
přístroji, je vybitý akumulátor s velmi vysokou
pravděpodobností zamrzlý. V takovém případě
nesmíte akumulátor nabíjet ani provádět startování vozidla z cizího zdroje. Životnost opětovně rozmrzlého akumulátoru může být zkrácena. Schopnost startování se může zhoršit,
zejména při nízkých teplotách. Nechte rozmrzlý akumulátor zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.

! K nabíjení akumulátorů používejte běžné

nabíječky. Dbejte na správné nabíjecí
napětí. Nenabíjejte nové akumulátory
pomocí rychlonabíjení. U použitých akumulátorů smí být maximální nabíjecí proud při
rychlonabíjení 75 % kapacity akumulátoru.
Jinak můžete akumulátory poškodit.

! Nabíjecí proud nesmí překročit 10 % (u

rychlonabíjení maximálně 75 %) kapacity
akumulátoru. Jinak můžete akumulátory
poškodit.

Nabíjecí kabel u akumulátorů

Pokud jezdíte převážně na krátké vzdálenosti
nebo vozidlo odstavujete na delší dobu, kontrolujte stav nabití akumulátoru častěji.
Při dlouhodobějším odstavení vozidla akumulátory pravidelně dobíjejte. Tím bude zajištěna
trvalá schopnost nastartování vozidla.
Pokud jsou akumulátory stále dostatečně
nabité, mají dlouhou životnost.
X Sejměte kryt skříně akumulátoru
(Y Strana 212).
X Nejprve odpojte mínusovou svorku a pak
plusovou svorku u akumulátorů.
Neodpojujte propojovací kabel mezi akumulátory.
X Vyšroubujte zátky z akumulátorů.
X Nastavte nabíjecí napětí na 24 V. Viz návod
k obsluze nabíječky.
X Připojte mínusovou svorku nabíječky u
mínusového pólu ± a plusovou svorku u
plusového pólu q akumulátorů.
X Zapněte nabíječku. Viz návod k obsluze
nabíječky.
X Při nabitých akumulátorech: vypněte nabíječku a odpojte plusovou a mínusovou
svorku u akumulátorů.
X Zašroubujte zátky do akumulátorů.
X Nejprve připojte plusovou svorku a pak
mínusovou svorku u akumulátorů.
X Nasaďte kryt skříně akumulátoru.

Péče o akumulátor

! Nečisté svorky a povrch akumulátoru

zapříčiní bludné proudy. Akumulátory se
mohou vybít.

! Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující
palivo. Čisticí prostředky obsahující palivo
naleptají schránku akumulátoru.

Údržba
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! Dostane-li se do článků akumulátoru nečistota, zrychlí se samovybíjení a akumulátor
se může poškodit.

Údržba a péče

Dodržujte následující pokyny k péči o akumulátor:
X Udržujte svorky a povrchové plochy akumulátorů vždy čisté a suché.
X Lehce potřete spodní strany svorek akumulátorů ochrannou vazelínou proti kyselině.
X Čistěte akumulátory pouze s našroubovanými zátkami.
Jinak se mohou do článků akumulátorů
dostat nečistoty.
X Čistěte pouzdro akumulátoru pouze běžnými
čisticími prostředky.
X Nepoužívané akumulátory dobíjejte klidovým napětím nižším než 12,4 V.

Výměna akumulátorů
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
při výměně akumulátorů použít akumulátory
stejného typu. V případě použití akumulátorů
jiného typu nechte v kvalifikovaném odborném
servisu nastavit typ akumulátorů na jednotce
palubního počítače.

Pokyny k odstavení vozidla
Pokud Vaše vozidlo odstavíte na dobu delší
než tři týdny, dodržujte pokyny k odstavení
vozidla (Y Strana 215).

Odstavení vozidla
Pokud odstavíte Vaše vozidlo, je nutné provést
zvláštní opatření podle listu 382.0 předpisů
pro provozní látky Mercedes-Benz. Bližší informace získáte v každém servisním středisku
Mercedes-Benz.

Z
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Kde co najít
Důležité informace
Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Pomoc při poruše

Vzdálená diagnostika
Pomocí telediagnostiky můžete službě
Mercedes-Benz Service 24h v případě poruchy
poskytnout podrobné technické informace
o Vašem vozidle. Mercedes-Benz Service 24h
tak může blíže lokalizovat poruchu a rychleji
poskytnout pomoc.
Telediagnostiku můžete provést v případě, že
máte k dispozici aktivovaný FleetBoard® s uzavřenou rámcovou smlouvou se službou
„Uptime“.
Následující údaje jsou přeneseny na centrálu
Mercedes-Benz Service 24h:
Rúdaje nutné pro identifikaci Vašeho vozidla
(např. identifikační číslo vozidla / VIN)
Rdiagnostické údaje řídicích jednotek (např.
chybová paměť)
Raktuální údaje o poloze vozidla
Raktuální celková ujetá vzdálenost
Nejsou přeneseny údaje týkající se řidiče nebo
údaje o trase a nákladu.
Stisknete-li tlačítko servisního hovoru systému
FleetBoard® TiiRec na cca 2 sekundy, je provedena telediagnostika, viz samostatný návod k
obsluze.

i Jestliže provedete telediagnostiku a nevyrozumíte Mercedes-Benz Service 24h, jsou
údaje po 72 hodinách smazány.

Kde co najít
Palubní nářadí a vybavení pro případ
nouze
Důležité bezpečnostní pokyny
Při práci na vozidle dodržujte bezpečnostní
předpisy, jako např. provozní pokyny, předpisy
o manipulaci s nebezpečnými látkami, ekologické předpisy, předpisy bezpečnosti práce a
úrazové prevence.
Dodržujte také pokyny v části „Výměna kola
při defektu pneumatiky“ (Y Strana 223).

Přehled
Palubní nářadí a výbava pro případ nouze jsou
ve vozidle uloženy následujícím způsobem:
Palubní nářadí
nebo výbava pro
případ nouze

Místo uložení

Opěrná tyč

Úložný box za sedadly spolujezdce

Nájezdový klín

Odkládací přihrádka
pod vnějším sedadlem spolujezdce

Tašky s nářadím

Úložný box za sedadly spolujezdce

Ruční stěrka

Odkládací přihrádka
za sedadly spolujezdce

Ruční svítilna

Úložný box nad sedadly spolujezdce

Zvedací páka

Úložný box za sedadly spolujezdce

Hadice k huštění
pneumatik

Úložný box nad sedadly spolujezdce

Podkládací špalek

Odkládací přihrádka
pod vnějším sedadlem spolujezdce

Lékárnička

Pod středním sedadlem spolujezdce

Zvedák

U spodku vozidla

Pouzdro s doklady
od vozidla

Odkládací přihrádka
ve dveřích řidiče

Kde co najít
Palubní nářadí
nebo výbava pro
případ nouze

Místo uložení

Výstražný trojúhelník

Odkládací přihrádka
pod vnějším sedadlem spolujezdce

Výstražná svítilna

Úložný box nad sedadly spolujezdce

Reflexní vesta

Úložný box nad sedadly spolujezdce
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Zvedací páka (dvoudílná)
G VAROVÁNÍ
Pokud zvedací páku nesestavíte podle
popisu, může dojít při pumpování k vysmeknutí páky z vedení. Hrozí nebezpečí úrazu!
Ujistěte se, že je pojistný čep zvedací páky
zajištěný v určeném otvoru.

: Vybrání (zvedák)
; Uchycení (klíč na kola/čerpadlo pro sklá-

pění kabiny řidiče)
Pojistný čep
Vybrání (ovládání navijáku a zvedáku)
Otvor pro pojistný čep
Upínací pouzdro k uchycení ruční kliky
(naviják náhradního kola)
Zvedací páku používejte k ovládání
Rzvedáku
Rklíče na kola
Rnavijáku náhradního kola
Rčerpadla pro sklápění kabiny řidiče
X Smontování zvedací páky: vyrovnejte
pojistný čep = a otvor A obou částí zvedací páky do jedné osy a smontujte je.
X Zajistěte pojistný čep = v otvoru A.
X Demontáž zvedací páky: stiskněte pojistný
čep = a rozpojte zvedací páku.

=
?
A
B

X

X

Vyšroubujte šrouby :.
Sejměte kryt ; směrem nahoru.

Zvedák
i Zvedák má podle výbavy hmotnost maximálně 14,3 kg.
Maximální nosné zatížení zvedáku najdete
na nálepce na zvedáku.
Obraťte se v případě funkční poruchy na
kvalifikovaný odborný servis.
Údržba zvedáku

X

Po použití: očistěte všechny pohyblivé díly
a znovu je namažte.
X Každých šest měsíců: zasuňte a opět
vysuňte zvedací píst.

Z
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Schránka na nářadí za sedadly spolujezdce

Kabina řidiče
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Podkládací klín

vícedrážkový klínový řemen. Hrozí nebezpečí
úrazu!
Když musíte provádět činnosti v prostoru
motoru,
Rvypněte

zapalování
nesahejte do nebezpečného prostoru pohybujících se dílů
Rsejměte šperky a hodinky
Rudržujte např. části oděvu a vlasy mimo
dosah pohyblivých dílů
Rnikdy

Pomoc při poruše

Zakládací klín (příklad na rámu vozidla)

V závislosti na provedení a výbavě vozidla
může být místo pro uložení zakládacích klínů
odlišné.
Vyjmutí zakládacího klínu
X

Vyvěšení pryžového upínacího pásu.
Zatlačte zajišťovací třmen : ve směru šipky
a podržte jej.
X Vytáhněte zakládací klín ;.
X Uvolněte zajišťovací třmen :.
X

Vložení zakládacího klínu

Oblast sklápění kabiny řidiče

X

Před sklopením kabiny řidiče proveďte následující práce:
X Z bezpečnostních důvodů udržujte prostor
před kabinou řidiče volný.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Vypněte motor.
X Když startujete motor po odklopení kabiny,
otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Vypněte přídavné topení (Y Strana 72).
X Odstraňte z kabiny řidiče volné předměty,
např.
Rnápojové plechovky
Rláhve
Rnářadí
Rtašky
X Zavřete dveře.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí podkládacími
klíny.

Zatlačte zajišťovací třmen : ve směru šipky
a podržte jej.
X Vložte zakládací klín ; do držáku.
X Uvolněte zajišťovací třmen :.
X Zavěšení pryžového upínacího pásu.

Kabina řidiče
Před sklopením kabiny řidiče
G VAROVÁNÍ
Kabina řidiče může při sklápění prudce klesnout do koncové polohy. Osobám v oblasti
sklápění kabiny řidiče hrozí nebezpečí úrazu!
Sklápějte kabinu řidiče pouze tehdy, když se
v oblasti sklápění nezdržují žádné osoby.
Nezdržujte se při sklopené kabině řidiče pod
oblastí kabiny řidiče.
G VAROVÁNÍ

V prostoru motoru jsou komponenty, které
se pohybují, např. ventilátor chladiče a

Kabina řidiče
Mechanicko-hydraulické sklápěcí
zařízení kabiny řidiče
Přehled pro čerpadlo sklápění kabiny
řidiče
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Přiklopení kabiny řidiče zpět do polohy
pro jízdu
G VAROVÁNÍ

Odjištěná kabina řidiče může při zpomalení
vozidla zdrojem následujícího nebezpečí:
RMůže

se sklopit dopředu.
ztratit kontrolu nad vozidlem.
ROsoby v kabině mohou být vrženy
dopředu.
RMůže dojít k ohrožení osob nebo předmětů v rozsahu pohybu sklápění.
Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Před každou jízdou se ujistěte, že

1
2
:
;

Poloha pro sklápění
Poloha pro jízdu
Páka ventilu
Šestihran

Rje

kabina řidiče zajištěna
kabina v poloze pro jízdu a páka ventilu
v jízdní poloze
Rzhasne kontrolka po nastartování motoru

Rje

Odklopení kabiny řidiče směrem
dopředu
Při sklopené kabině řidiče nestoupejte na
motor.
X Před sklápěním kabiny mějte na paměti
pokyny (Y Strana 218).
X Otevřete víko pro údržbu (Y Strana 206).
X Otočte páku ventilu : u čerpadla pro sklápění do polohy sklápění 1.
X Nasaďte páku čerpadla s klíčem na kola
(nářadí) na šestihran ; na čerpadle pro
sklápění.
X Pohybujte zvedací pákou u čerpadla pro
sklápění tak dlouho nahoru a dolů, až bude
kabina řidiče sklopena do přední koncové
polohy.
Kabina řidiče se automaticky odjistí.
X Pokud zvedací páka vykazuje velký odpor,
zkontrolujte polohu sklápění 1 na páce
ventilu : čerpadla pro sklápění.
X Pokud je kabina řidiče sklopena v koncové
poloze, zajistěte kabinu řidiče opěrnou tyčí.
X Pokud zvedací páka nevykazuje žádný
odpor, nechte zkontrolovat sklápěcí hydrauliku v kvalifikovaném servisu.

: Těsnicí břit

Při sklápění kabiny řidiče zpět do polohy pro
jízdu dbejte na to, aby byl těsnicí břit : znovu
správně uložen. Těsnicí břit : musí těsně přiléhat a nesmí být přetočený.
X Odstraňte opěrnou tyč.
X Otočte páku ventilu : na čerpadle pro sklápění do polohy pro jízdu 2.
X Nasaďte zvedací páku s klíčem na kola na
šestihran ; u čerpadla pro sklápění.
X Pohybujte zvedací pákou u čerpadla pro
sklápění tak dlouho nahoru a dolů, až bude
kabina řidiče přiklopena zpět do zadní koncové polohy.
Západka se slyšitelně zajistí a kabina řidiče
se automaticky zajistí.

Z
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RMůžete
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Motor
Po zajištění kabiny řidiče už zvedací pákou u
čerpadla pro sklápění nepohybujte nahoru a
dolů.
X Zavřete víko pro údržbu.
X Zkontrolujte, zda po nastartování motoru
zhasne kontrolka º ve sdruženém přístroji.
Jestliže kontrolka º zhasne, je kabina
řidiče zajištěná. Jestliže kontrolka º

nezhasne, postup zopakujte a kabinu řidiče
znovu sklopte zpět.

Pomoc při poruše

Problémy se sklápěním kabiny řidiče
Problém

Možné příčiny / následky a M řešení

Kabinu řidiče nelze
odklopit.

Páka ventilu mechanicko-hydraulického čerpadla pro sklápění
kabiny řidiče je nastavena do polohy „Sklopení kabiny řidiče zpět do
jízdní polohy“.
X Nastavte páku ventilu mechanicko-hydraulického čerpadla pro
sklápění kabiny řidiče do polohy „Odklápění dopředu“
(Y Strana 219).
Sklápěcí hydraulika netěsní nebo má poruchu.
Nechte sklápěcí hydrauliku opravit v kvalifikovaném servisu.

X

Motor
Startování a vypínání motoru při
sklopené kabině řidiče
G VAROVÁNÍ

V prostoru motoru jsou komponenty, které
se pohybují, např. ventilátor chladiče a
vícedrážkový klínový řemen. Hrozí nebezpečí
úrazu!
Když musíte provádět činnosti v prostoru
motoru,

Motor nechte dle možnosti vychladnout a
dotýkejte se pouze v následujícím textu
popsaných součástí.
Při pracích na veřejných komunikacích sledujte dopravní situaci a odpovídajícím způsobem zajistěte stanoviště vozidla.

Rvypněte

zapalování
nesahejte do nebezpečného prostoru pohybujících se dílů
Rsejměte šperky a hodinky
Rudržujte např. části oděvu a vlasy mimo
dosah pohyblivých dílů
Rnikdy

G VAROVÁNÍ
Některé díly motoru mohou být velmi horké.
Při provádění činností na motoru hrozí
nebezpečí zranění!

Příklad pro vznětový motor

Motor
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Odvzdušnění palivové soustavy
Odvzdušnění palivové soustavy
bez palivového předfiltru na rámu vozidla
X

X

Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro jízdu.
X Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
X Odklopte kabinu řidiče směrem dopředu
(Y Strana 219).

Startování motoru
X

Stiskněte externí startování/vypínání
motoru : a držte jej tak dlouho, dokud se
motor nenastartuje.

Odvzdušnění palivové soustavy s palivovým předfiltrem na rámu vozidla
H Ekologické upozornění
Zlikvidujte směs vody a paliva podle ekologických předpisů.

Pomoc při poruše

Příklad pro motor na zemní plyn

Před startováním a vypnutím motoru

Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro startování. Přitom nesešlapujte pedál
akcelerace.
X Když motor rovnoměrně běží, uvolněte klíček a stiskněte několikrát pedál akcelerace.
Palivová soustava se zcela odvzdušní.
X Pokud motor nenaskočí, otočte znovu klíček
ve spínací skříňce do startovací polohy.

Startování motoru a zvýšení otáček
X

Externí startování/vypínání motoru : držte
stisknuté tak dlouho, až je dosaženo požadovaných otáček motoru.
Po cca třech sekundách se zvýší otáčky. Po
uvolnění externího startování/vypínání
motoru : běží motor v momentálně nastavených otáčkách.
Otáčky motoru lze zvýšit až k omezovači.

Vypnutí motoru
X

Znovu stiskněte externí startování/vypínání
motoru :.
X Přiklopte kabinu řidiče zpět do polohy pro
jízdu.

Palivový předfiltr na rámu vozidla (příklad - levá
strana vozidla)

Pokud se v kontrolním okénku = objeví voda,
před odvzdušněním vodu z palivového předfiltru na rámu vozidla vypusťte :. Vodu z palivového předfiltru na rámu vozidla : vypouštějte
pravidelně.
Vypouštění vody z palivového předfiltru na
rámu vozidla
X

Pod výpustný šroub ; umístěte záchytnou
nádobu.
X Otevřete výpustný šroub ;.
X Stiskněte na ručním čerpadle ? a zachyťte
směs paliva a vody.
X Zavřete výpustný šroub ;.

Z
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Odvzdušnění palivového předfiltru na
rámu vozidla ručním čerpadlem
X

Odšroubujte uzávěr palivové nádrže.
Umístěte záchytnou nádobu pod palivový
předfiltr :.
X Povolte odvzdušňovací šroub A.
X Pumpujte ručním čerpadlem ? tolikrát,
dokud odvzdušňovacím šroubem A nebude
vytékat palivo bez bublin.
X Utáhněte odvzdušňovací šroub A.
i Pokud nebylo žádné palivo v nádrži, stiskněte znovu ruční čerpadlo ?, dokud neucítíte zřetelný odpor.
X

X

Zašroubujte uzávěr palivové nádrže.
Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy
pro startování. Přitom nesešlapujte pedál
akcelerace.
X Když motor rovnoměrně běží, uvolněte klíček a stiskněte několikrát pedál akcelerace.
Palivová soustava se zcela odvzdušní.
X Pokud motor nenaskočí, otočte znovu klíček
ve spínací skříňce do startovací polohy.
X
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Motor nestartuje
Problém

Možné příčiny / následky a M řešení

Motor není možné při
nízké venkovní teplotě
nastartovat.

Tekutost motorové nafty není v důsledku vylučování parafínu dostatečná.
X Pro odstranění poruch v důsledku vylučování parafínu zahřejte
celou palivovou soustavu, např. odstavením vozidla ve vytápěné
hale.
X Pokud motor nenastartuje ani po dalším pokusu, nechte příčinu
odstranit v kvalifikovaném servisu.

Motor není možné
nastartovat.

Zvedací čelo je zapnuté. Jednotka palubního počítače zobrazuje
v šedém okně událostí s Blokování spouštění aktivní.
X Vypněte zvedací čelo, viz samostatný návod k obsluze.
Porucha elektroniky motoru.
X Před dalším pokusem o nastartování otočte klíček ve spínací
skříňce zpět až na doraz.
Vozidlo je odstaveno se zařazeným převodovým stupněm, např. při
vyčerpaném zásobním tlaku v okruhu nezávislých spotřebičů stisknutím spínače nouzového vypnutí. Při zařazeném převodovém
stupni se zabrání nastartování motoru z bezpečnostních důvodů.
X Vzduchotlaké zařízení naplňte z cizího zdroje stlačeného vzduchu.
X Opakujte nastartování motoru.

Defekt pneumatiky

Výměna kola při defektu pneumatiky
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ!

Ve stoupání a klesání se může zvedák u
zvednutého vozidla převrátit. Hrozí nebezpečí zranění!
Kola nikdy nevyměňujte ve stoupání nebo
klesání. Informujte kvalifikovaný servis.

G VAROVÁNÍ

Není-li zvedák správně nasazen v příslušném
vybrání na vozidle, může se zvedák při zvednutém vozidle převrátit. Hrozí nebezpečí zranění!
Zvedák nasaďte výhradně do předepsaných
vybrání na vozidle. Noha zvedáku musí být
kolmo pod vybráním na vozidle.

G VAROVÁNÍ!

Pokud odstavíte vozidlo se vzduchovým
odpružením a necháte zapnuté zapalování,
zůstane vzduchové odpružení aktivní. Pokud
poté vozidlo nadzvednete pomocí zvedáku,
pokusí se vzduchové odpružení vyrovnat
světlou výšku vozidla. Přitom by se zvedák
mohl převrátit. Hrozí nebezpečí zranění!
Před zvedáním vozidla vytáhněte klíček ze
spínací skřínky. Tím zabráníte automatickému vyvažování světlé výšky vozidla.

G VAROVÁNÍ

Naolejované nebo poškozené matice kol
nebo závity šroubů kol se mohou uvolnit
nebo poškodit šrouby kol. Tím můžete za
jízdy ztratit kolo. Hrozí nebezpečí nehody!
Nemažte nikdy závity tukem ani olejem. Při
poškození závitu neprodleně informujte kvalifikovaný servis. Poškozené matice kol nebo
šrouby kol nechte vyměnit. Nepokračujte
v jízdě.

G VAROVÁNÍ
Když povolíte kolo, které je usazené na šroubech kol s předpětím, může spadnout nebo
se převrátit. Nebezpečí úrazu!
Až když je zajištěno, že kolo sedí na šroubech kola bez předpětí, vyšroubujte poslední
tři matice kola.
G VAROVÁNÍ
Rozměry kol a pneumatik, jakož i typ
pneumatiky náhradního a měněného kola se
mohou lišit. Při montáži náhradního kola
mohou být silně ovlivněny jízdní vlastnosti.
Hrozí nebezpečí nehody!
Abyste zabránili rizikům,
Rpřizpůsobte

svůj styl jízdy a jeďte opatrně
nikdy více než jedno náhradní
kolo lišící se od vyměňovaného kola
Rnáhradní kolo lišící se od vyměňovaného
kola používejte pouze krátkodobě
Rnáhradní kolo rozdílné velikosti nechte
vyměnit v nejbližším kvalifikovaném
servisu. Bezpodmínečně dodržujte
správné rozměry kola a pneumatiky, jakož
i typ pneumatiky.
Rnemontujte

! Nezvedejte vozidla s nakladačem nebo

zvedacím čelem pomocí hydraulického podpěrného zařízení. Došlo by k poškození rámu
vozidla.
Pokud vyměňujete kolo,
Rpoužijte pouze matice kola, které jsou
schváleny pro Vaše vozidlo
Rnezapomeňte, že matice kola jsou pro ocelová kola a kola z lehké slitiny rozdílné
Rnezapomeňte, že matice kola pro kola z
lehké slitiny jsou pro přední a zadní nápravu
rozdílné
Při zvedání vozidla dbejte na následující:
Rzvedák vozidla je určen pouze ke krátkodobému zvednutí vozidla, např. při výměně
kola. Zvedák vozidla není vhodný ke zvedání
vozidla za účelem provedení prací pod vozidlem.
Rnasaďte zvedák výhradně do příslušných
otvorů na vozidle. Před zvedáním vozidla
Z
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Defekt pneumatiky
zkontrolujte správné usazení zvedáku
v otvoru.
Rpřed zvedáním zajistěte vozidlo proti rozjetí,
např. parkovací brzdou a/nebo podkládacími klíny. Neodbrzďujte parkovací brzdu,
když je vozidlo zvednuté.
Rplocha, na které zvedák stojí, musí být
pevná a rovná. Na nepevném podkladu
musíte použít podložku pod zvedák.
Rnezapomínejte na to, že vzdálenost mezi
spodní částí zvednuté pneumatiky a zemí
smí činit maximálně 30 mm. Vozidlo by jinak
mohlo sklouznout ze zvedáku nebo se převrátit.
Rkola nevyměňujte ve stoupání nebo klesání.
V opačném případě může dojít ke sklouznutí
vozidla ze zvedáku.
Rnenechávejte ruce a nohy pod zvednutým
vozidlem
Rnelehejte si pod zvednuté vozidlo
RDbejte na to, aby se při zvedání nenacházely
ve vozidle žádné osoby.
Rvozidla s nakladačem nebo zvedacím čelem
nezvedejte hydraulickým podpěrným zařízením. Došlo by k poškození rámu vozidla.
Rjestliže je vozidlo zvednuté, nestartujte
motor a vyvarujte se jakýchkoli otřesů. V
opačném případě může dojít ke sklouznutí
vozidla ze zvedáku.
X Vozidlo zaparkujte na rovině na pevném
podkladu.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí podkládacími
klíny.
Informace o tlaku vzduchu v pneumatikách
naleznete v kapitole „Kola a pneumatiky“
(Y Strana 235).

Nasazení zvedáku
Přední náprava se vzduchovým odpružením

X

Defekt pneumatiky na levé straně vozidla:
otočte multifunkční volant doleva až na
doraz.
nebo
X Defekt pneumatiky na pravé straně vozidla:
otočte multifunkční volant doprava až na
doraz.
X Nasaďte zvedák pod vybráním pro zvedák
nosníku pneumatické pružiny přímo před
přední nápravou.

Zadní náprava se vzduchovým odpružením

Náhradní kolo
Umístění náhradního kola a pokyny k vyjmutí
náhradního kola: viz návod k obsluze výrobce
nástaveb.

X

Nasaďte zvedák pod vybráním pro zvedák
na nosník pneumatické pružiny.

Defekt pneumatiky
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Řízená vlečená náprava

Nasaďte zvedák tak, aby opěrná plocha zvedáku dosedala uprostřed pod nápravnicí.

Demontáž kola

s koly z lehké slitiny

; Pro dvoumontáž pneumatik kol s koly

z lehké slitiny

= Označení matic kol pro kola z lehké slitiny
? S přítlačným talířem pro ocelová kola

Před montáží kola
X

Odstraňte rez a nečistotu z dosedacích
ploch náboje kola, diskového kola a matic
kol.
X Dosedací plochy mezi přítlačným talířem a
maticí kola lehce potřete olejem.
Montáž ocelového kola
X

X

Vyšroubujte matice kola, jimiž je upevněn
kryt matic kola :.
X Sejměte kryt matic kola :.
X Vyšroubujte zbylé matice kola.
X Sejměte kolo.

Montáž kola
! Neprodleně po výměně kola zkontrolujte
tlak vzduchu v pneumatice.
Respektujte pokyny k provozní a dopravní
bezpečnosti.

U jednoduché montáže pneumatik: nasaďte
kolo a našroubujte 2 až 3 matice kola.
X U jednoduché montáže pneumatik: našroubujte zbývající matice kola s krytem matic
kola.
X U dvoumontáže pneumatik: nasaďte obě
kola a našroubujte všechny matice kola.
X Křížem utáhněte matice kola, přitom
dodržujte utahovací moment
(Y Strana 252).
X Proveďte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách (Y Strana 238).
X Dotáhněte matice kola po 50 km jízdy
(Y Strana 226).

! Neutahujte matice kola rázovým šroubovákem. Může dojít k poškození matic kol nebo
čepů kol.

Z
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X

Matice kol
: Pro jednoduchou montáž pneumatik kol
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a nechte neprodleně zkontrolovat utahovací
moment.

! Pravidelně kontrolujte matice kol ohledně

Montážní pouzdro pro dvoumontáž (vozidla s koly
z lehké slitiny)

Montáž kola z lehké slitiny
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X

U jednoduché montáže pneumatik: nasaďte
kolo a našroubujte 2 až 3 matice kola.
X U jednoduché montáže pneumatik: našroubujte zbývající matice kola s krytem matic
kola.
X U dvoumontáže pneumatik: před nasazením
vnitřního kola nasuňte montážní pouzdro
(v nářadí) na čep kola.
X U dvoumontáže pneumatik: nasaďte obě
kola a našroubujte 2 až 3 matice kola.
X U dvoumontáže pneumatik: sejměte montážní pouzdro.
X U dvoumontáže pneumatik: našroubujte zbývající matice kola.
X Křížem utáhněte matice kola, přitom
dodržujte utahovací moment
(Y Strana 252).
X Proveďte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách (Y Strana 238).
X Dotáhněte matice kola po 50 km jízdy
(Y Strana 226).

Dotažení matic kol
G VAROVÁNÍ
Pokud nejsou šrouby nebo matice kol utaženy předepsaným momentem, mohou se
kola uvolnit. Hrozí nebezpečí nehody!
Ujistěte se, že šrouby kola nebo matice kola
jsou utaženy předepsaným utahovacím
momentem.
Pokud si nejste jisti, nepohybujte s vozidlem. Poraďte se s kvalifikovaným servisem

pevného usazení, v případě potřeby je
dotáhněte. Vyměňte poškozené krytky matic
kol nebo kryt matic kol. Dodržujte utahovací
moment matic kol.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny a bezpečnostní upozornění uvedené v části „Výměna
kola při defektu pneumatiky“ (Y Strana 223).
Dodržujte utahovací moment matic kola
(Y Strana 252).
Nechte dotáhnout všechna kola po 50 km.
Při použití nových nebo nově lakovaných ráfků
nechte utahovací moment matic kola zkontrolovat po cca 1000 až 5000 km jízdy.
X Matice kola dotahujte křížem.
U kol z lehkých slitin nejsou pevně utažené
matice kola zároveň se šrouby kol.

Elektrické pojistky
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Při manipulaci s defektní pojistkou, přemostění nebo její výměně za pojistku s vyšším
počtem ampérů může dojít k přetížení elektrických vedení. Z těchto příčin může dojít i
k požáru vozidla. Hrozí nebezpeční nehody a
zranění!
Nahraďte defektní pojistky vždy specifikovanými novými pojistkami se správným
počtem ampérů.
Pojistková skříňka se nachází v rozvodné
skříňce za sedadlem řidiče.
Jednotlivé okruhy napájení jsou jištěny tavnými
pojistkami nebo jističi.
Přepálené tavné pojistky nebo vadné jističe
nahraďte ekvivalentními pojistkami, respektive
jističi s hodnotou doporučenou ve schématu
obsazení pojistek. Tavné pojistky se stejnou
hodnotou mají stejnou barvu.
Další informace obdržíte v každém servisním
středisku Mercedes‑Benz.
Schéma obsazení pojistek se nachází na
vnitřní straně krytu hlavní pojistkové skříňky.

Elektrické pojistky
spotřebiče
F6

Povolte šrouby :.
X Vytáhněte kryt rozvodné skříňky ; nahoru.

F7

Parametrizovatelný
zvláštní modul
(PSM) sv. 30

15 A

F8

Diagnostická
zásuvka(OBD)
sv. 30

10 A

F9

Vyhřívání sedadla
sv. 15

20 A

F10

Zásuvka přívěsu
15pólová sv. 30

20 A

F11

Neobsazeno

-

F12

Neobsazeno

-

F13

Neobsazeno

-

F14

Neobsazeno

-

Pojistky v modulu FA2

Umístění pojistek
Pojistky v modulu FA1

spotřebiče
F1

spotřebiče
F1

15 A

Topení, ovládací jed- 15 A
notka topení sv. 15

Sejmutí krytu z rozvodné skříňky

X

Sluneční roleta
sv. 15
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Jestliže se nově montovaná pojistka opětovně
přepálí, nechte příčinu zjistit a odstranit v kvalifikovaném servisu.
X Pokud dojde k výpadku okruhu napájení,
vypněte spotřebič a otočte klíček ve spínací
skříňce zpět až nadoraz.

Rádio,navigace
sv. 15

15 A

Brzdová soustava
(EBS) sv. 15

15 A

Retardér sv. 15

15 A

Regulace motoru,
dodatečná úprava
výfukových plynů
sv. 15

15 A

Regulace jízdy
(CPC) sv. 30

20 A

Tachograf (DTCO/
MTCO) sv. 30

20 A

Regulace jízdy
(CPC) sv. 15

15 A

Regulace světlé
výšky (CLCS) sv. 15

15 A

Parametrizovatelný
zvláštní modul
(PSM) sv. 15

15 A

Jednotka pro přípravu vzduchu
sv. 15

15 A

F3

Snímač úhlu natočení volantu (SAS),
sv. 30

10 A

Automatická převodovka sv. 15

15 A

F4

Neobsazeno

-

Rádio,navigace
sv. 30

10 A

F5

Centrální Gateway
(CGW) sv. 30

10 A

Modulární pole spínačů (MSF) sv. 30

10 A

F2
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Elektrické pojistky
spotřebiče
F3

Řídicí jednotka u
řidiče sv. 15

15 A

F3

Regulace světlé
výšky/klopení

Ovládání oken
sv. 15

15 A

F4

Ovládací pole dveří 15 A
u spolujezdce sv. 15

Tachograf (DTCO/
MTCO) sv. 30

15 A

Systém mýtného
sv. 15

15 A

Systém řízení vozového parku, sv. 15

15 A

Telefon sv. 15

15 A

F5

Výstražný maják
sv. 30

10 A

F6

Brzdová soustava
(EBS) sv. 30

20 A

F7

Brzdová soustava
(EBS) sv. 30

20 A

F8

Topení sv. 30

25 A

F9

Topení sv. 15

10 A

F10

Řídicí jednotka
automatické převodovky,volicí páky
sv. 30

15 A

F11

Neobsazeno

-

F12

Neobsazeno

-

F13

Neobsazeno

-

F14

Neobsazeno

-

F4
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spotřebiče
15 A

Ovládání oken
sv. 15

15 A

Ovládací pole dveří
na straně řidiče
sv. 15

10 A

Nastavení zrcátek
sv. 15

10 A

Zásuvka 24 V sv. 30

25 A

Přídavná zásuvka
24 V sv. 30

25 A

F7

Zásuvka ABS přívěsu 7pólová sv. 30

25 A

F8

Zásuvka ABS přívěsu 7pólová sv. 15

10 A

F9

Systém řízení vozového parku, sv. 30

10 A

F10

Přídavné topení
(ZHE) sv. 30

25 A

F11

Systém mýtného,
Toll Collect sv. 30

10 A

F12

Neobsazeno

-

F13

Neobsazeno

-

F14

Neobsazeno

-

F5

F6

Pojistky v modulu FA4
spotřebiče

Pojistky v modulu FA3
F1

spotřebiče
F1

sv. 50/u zabezpečení proti neoprávněné jízdě sv. 30

5A

F2

Systém mýtného
sv. 15

10 A

Telefonování sv. 15

10 A

F2

Rádio sv. 30

15 A

Mobilní telefon
sv. 30

15 A

Měnič napětí 10 A
sv. 30

15 A

Měnič napětí 18 A
sv. 30

15 A

Elektrické pojistky
spotřebiče
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spotřebiče

Přídavná zásuvka
12 V sv. 30

15 A

F3

Stěrače sv. 15

25 A

F4

Elektronická jednotka přípravy vzduchu sv. 30

20 A

F5

Řízená přídavná
náprava sv. 30

10 A

K01

Vedlejší pohon

F6

Vyhřívání předřadného palivového filtru sv. 15

15 A

K02

Automatika odpadu s neutrálním řazením

K03

Neobsazeno

F7

Výrobce nástavby,
sv. 15

15 A

K04

Neobsazeno

F8

Výrobce nástavby,
sv. 30

25 A

K05

Neobsazeno

K06

Neobsazeno

F9

Modul zapalování
plynového motoru
sv. 30

15 A

F10

Plynový uzavírací
ventil sv. 15

10 A

Snímač tlaku plynu
sv. 15

10 A

Ventily plynové
láhve sv. 15

10 A

F11

Neobsazeno

-

F12

Neobsazeno

-

F13

Neobsazeno

-

F14

Neobsazeno

-

K05

Neobsazeno

K06

Modul zapalování plynového
motoru

Relé v modulu A33

Diody v modulu A42
spotřebiče
V01

Neobsazeno

V02

Neobsazeno

V03

MUX 1: spínací skříňka
sv. 50

V04

MUX 2: spínací skříňka
sv. 15R

V05

MUX 3: spínací skříňka
sv. 15

V06

Neobsazeno

V07

Neobsazeno

V08

Neobsazeno

spotřebiče

V09

Neobsazeno

K01

Výstražný maják

V10

Neobsazeno

K02

Zabezpečení proti neoprávněné jízdě sv. 50

K03

Příprava na rádio 12 V
sv. 15

K04

Příprava na rádio 12 V
sv. 58

Relé v modulu A32

Pomoc při poruše

spotřebiče

Z
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Kontrola a výměna tavné pojistky
X

Vytáhněte pojistku z modulu pomocí kleští a
proveďte vizuální kontrolu.
X Pokud je tavný drát přepálený, vyměňte
poškozenou pojistku za náhradní pojistku.
X Zapněte spotřebič a zkontrolujte jeho
funkci.
Jestliže se tavná pojistka opětovně přepálí,
nechte elektrický systém zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Pomoc při poruše

Kontrola a zapnutí jističe

Naplnění vzduchotlaké soustavy
i Zásobovací tlak externího zdroje stlače-

ného vzduchu musí být v rozsahu specifikovaného tlaku pro externí zdroj stlačeného
vzduchu. V opačném případě není zajištěno,
že může dojít k naplnění všech tlakových
okruhů.
Dbejte na to, aby stlačený vzduch nebyl
veden přes vysoušeč stlačeného vzduchu,
když plníte vzduchotlaké zařízení přes přípojku 28 u elektronické jednotky pro přípravu vzduchu.
Z tohoto důvodu musí být vzduch externího
zdroje stlačeného vzduchu čistý a suchý.
Jinak může dojít k poškození součástí vzduchotlakého zařízení.
Tlak vzduchové soustavy, který je závislý na
systému, naleznete v kapitole Technické údaje
(Y Strana 251).

Jistič
1 Jistič zapnutý
2 Jistič vypnutý
= Vypínač
? Kolík

Jestliže jistič vypadne, vyskočí kolík ? do
polohy vypnuto 2.
X Vytáhněte jistič z modulu.
X Stiskněte kolík ? do polohy zapnuto 1.
X Stiskněte vypínač =.
Pokud kolík ? přeskočí do polohy vypnuto
2, je jistič v pořádku.
Pokud kolík ? nepřeskočí do polohy
vypnuto 2, jistič vyměňte.
X Stiskněte kolík ? do polohy zapnuto 1 a
vložte jistič zpět.
X Zapněte spotřebič a zkontrolujte jeho
funkci.
Jestliže se jistič opětovně vypne, nechte elektrický systém zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu.

Přípojka 28 na elektronické jednotce zásobování
stlačeným vzduchem (příklad uvnitř na rámu vozidla)

Pokud plníte vzduchotlaké zařízení přes přípojku 28 ; u elektronické jednotky zásobování stlačeným vzduchem, bude naplněno také
vzduchové odpružení.

i Elektronická jednotka zásobování stlačeným vzduchem obsahuje následující součásti v jednom celku:
Rregulátor tlaku
Rvysoušeč stlačeného vzduchu
Rvíceokruhový ochranný ventil
Rpojistné tlakové ventily
Rřídicí jednotku
Před odtažením zkontrolujte, zda jsou pružinové brzdové válce parkovací brzdy
odbrzděné. Při nedostatečném zásobování

Startování z cizího zdroje, roztažení a odtažení

Startování z cizího zdroje, roztažení a
odtažení
Startování z cizího zdroje
Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Elektrolyt akumulátoru je žíravý. Nebezpečí
úrazu!
Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima
nebo oděvem. Nevdechujte plyny z akumulátoru. Noste při údržbářských pracích na akumulátoru ochranné oblečení odolné proti
kyselinám, zvláště ochranné brýle, ochranné
rukavice a zástěru. Nenaklánějte se nad
akumulátor. Udržujte akumulátory mimo
dosah dětí.
Pokud jste se dostali do kontaktu s elektrolytem akumulátoru, dodržujte následující
pokyny:
RIhned

důkladně omyjte elektrolyt akumulátoru z pokožky velkým množstvím čisté
vody a neprodleně vyhledejte lékařskou
pomoc.
RPokud se Vám elektrolyt akumulátoru
dostal do očí, ihned si oči důkladně vypláchněte velkým množstvím čisté vody.
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

G VAROVÁNÍ
Při nabíjení a startování z cizího zdroje může
dojít k uvolnění výbušné směsi z akumulátoru. Hrozí nebezpečí exploze!
Vyvarujte se proto při práci s akumulátorem
manipulaci s ohněm, otevřeným světlem,
kouření a vzniku jisker.Při nabíjení a při startování z cizího zdroje zajistěte dostatečné
větrání. Nenaklánějte se přes akumulátor.

! Dodržujte následující pokyny. Jinak můžete
poškodit akumulátory nebo elektronické
součásti ve vozidle:

RPro

startování z cizího zdroje nepoužívejte
rychlonabíječku.
RPokud použijete mobilní nabíječku (akumulátory se síťovým zdrojem), vytáhněte
před startováním z cizího zdroje síťovou
zástrčku.
RVyužijte možnost startování z cizího
zdroje pouze od vozidel s elektrickou soustavou 24 V.
RPoužívejte startovací kabely s ochranou
proti přepólování o průřezu přibližně 35–
50 mm2 a izolovanými pólovými svorkami.
RV případě poklesu venkovní teploty pod
Ò10 † může vybitý akumulátor
zamrznout. V takovém případě nestartujte
motor. Nechte akumulátory nejprve rozmrznout.

! Vozidla s motorem na zemní plyn: prová-

dějte startování z cizího zdroje pouze u studeného motoru a katalyzátoru. Jinak byste
mohli poškodit plynové zařízení nebo katalyzátor.

! Svorku minusového pólu startovacího

kabelu nepřipojujte k rámu vozidla. Jinak
mohou být poškozeny díly motoru nebo převodovky.

! Po odpojení startovacích kabelů smí běžet

motor vozidla s vybitým akumulátorem
pouze ve volnoběžných otáčkách. Tím zamezíte poškození elektroniky vozidla.

Všeobecné pokyny
Při manipulaci s akumulátorem dodržujte bezpečnostní upozornění a opatření
(Y Strana 211).
Nechte akumulátory po startování z cizího
zdroje zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
X Zajistěte, aby se vozidla nedotýkala.
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Vypněte všechny elektrické spotřebiče.
X Otočte klíček ve spínací skříňce zpět až na
doraz.

Z
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stlačeným vzduchem odbrzděte pružinové
brzdové válce mechanicky (Y Strana 233).
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Připojení startovacího kabelu

X

Dodržujte všeobecné pokyny k odtažení,
kromě pokynu k demontáži kloubového hřídele.

i Informace k odtažení a vyproštění získáte

na internetové adrese: https://
xentryportal.i.daimler.com/wps/portal/

Další informace obdržíte v servisním středisku
Mercedes‑Benz.

Manévrování/roztažení a odtažení
Startovací kabel pro startování z cizího zdroje na
akumulátorech (příklad pravá strana vozidla)
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Připojení startovacího kabelu pro startování z cizího zdroje
X

Sejměte kryt skříně akumulátoru
(Y Strana 212).
X Nejprve připojte kladnou svorku startovacího kabelu ke kladnému pólu pomocného
akumulátoru a potom ke kladnému pólu q
startovacího akumulátoru.
X Připojte minusovou svorku startovacího
kabelu k minusovému pólu pomocného akumulátoru a potom k minusovému pólu ±
startovacího akumulátoru.
X Nechte běžet motor vozidla poskytujícího
proud ve vyšších otáčkách.
X Nastartujte motor a nechte jej běžet ve volnoběžných otáčkách.
Odpojení pomocného startovacího kabelu
X

Odpojte minusové svorky startovacího
kabelu nejprve od minusových pólů.
X Odpojte plusové svorky startovacích kabelů
od plusových pólů.

Pokyny k roztažení a odtažení
Pro roztažení a odtažení jsou požadovány speciální odborné znalosti, které nelze zprostředkovat v rámci tohoto návodu k obsluze. Nechte
Vaše vozidlo roztáhnout a odtáhnout profesionální odtahovou a vyprošťovací firmou.
Vozidlo s namontovaným kloubovým hřídelem
odtahujte pouze ve výjimečných případech,
např. při opouštění oblasti,kde hrozí nebezpečí.

Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Je-li zapnutý asistent udržování odstupu,
vozidlo v určitých situacích samo zrychluje
nebo zpomaluje. Jestliže použijete vozidlo se
zapnutým asistentem udržování odstupu
jako pracovní zařízení, může vozidlo nečekaně zrychlit nebo zpomalit. Hrozí nebezpečí
nehody!
V takových situacích asistent udržování
odstupu vždy vypněte.
G VAROVÁNÍ

Jestliže je zapnutý aktivní brzdový asistent ,
zatímco je vozidlo používáno např. jako pracovní zařízení, nebo jej odtahujete, může
vozidlo samo brzdit. Kola mohou ztratit přilnavost. Hrozí nebezpečí nehody!
V takových situacích vždy vypněte aktivního
brzdového asistenta .

G VAROVÁNÍ
Jestliže není nastartován motor, nefunguje
servořízení a zásobování tlakovým vzduchem. K řízení potřebujete výrazně vyšší
sílu. Při poklesu tlaku se může aktivovat pružinová parkovací brzda a nekontrolovaně tak
vozidlo přibrzdit. Následkem toho můžete
ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy používejte tažnou tyč. Zajistěte zásobování tlakovým vzduchem, např. z cizího
zdroje stlačeného vzduchu.

Startování z cizího zdroje, roztažení a odtažení
! Montáže a nástavby mohou ovlivnit výšku

a šířku vozidla. Nepřekračujte povolenou
výšku vozidla a dodržujte zákonné předpisy
země, ve které se právě nacházíte.
Pokud při odtahování vozidlo vzadu nadzvednete, sklopte aerodynamické díly.
Jeďte opatrně a předvídavě. Dávejte pozor
na maximální průjezdnou výšku podjezdů.
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Vlečné zařízení

! Při odtahování dbejte následujícího:
motor neběží, nechte vymontovat
kloubový nebo hnací hřídel. Jinak může
dojít k poškození převodovky.
RPokud motor neběží a nelze při poklesu
tlaku aktivovat pružinovou parkovací
brzdu, může dojít k přehřátí brzdy a jejímu
poškození. Naplňte vzduchotlakou soustavu nebo odbrzděte pružinovou parkovací brzdu mechanicky.
RZkontrolujte a zkorigujte u vozidel se
vzduchovým odpružením světlou výšku
během roztahování/odtahování. Jinak by
mohly být vzduchové odpružení nebo díly
vozidla poškozeny.
RVypněte před odtahováním aktivního
brzdového asistenta . Jinak může během
odtahování aktivní brzdový asistent vozidlo zabrzdit. Tím se může brzda přehřát a
poškodit.
Přepravujete-li vozidlo na podvalníku, může být
překročena povolená výška vozidla. Dodržujte
průjezdní výšku staveb, např. mostů.
Před odtažením si s řidičem tažného vozidla
dohodněte jasná dorozumívací znamení. Vy
i řidič tažného vozidla přizpůsobte styl jízdy ztíženým podmínkám.
Informace o plnění vzduchotlakého zařízení z
cizího zdroje stlačeného vzduchu naleznete v
části „Plnění vzduchotlakého zařízení“
(Y Strana 230).
Informace o odbrzdění pružinové parkovací
brzdy naleznete v části „Odbrzdění pružinové
parkovací brzdy“ (Y Strana 233).

Vlečné zařízení

Při manévrování, roztažení a odtažení používejte přední vlečné zařízení.
X Otevřete víko pro údržbu (Y Strana 206).
X Zatlačte držák registrační značky ; trochu
dolů a otočte jej směrem dopředu.
X Otočte vazební čep : o cca 90° směrem
dozadu a vytáhněte jej směrem nahoru.
X Nasaďte tažnou tyč.
X Zatlačte vazební čep : okem tažné tyče
směrem dolů.
X Otočte vazební čep : o cca 90° směrem
dopředu a zajistěte jej v zajišťovacím
mechanismu.

Uvolnění pružinové parkovací brzdy
Umístění pružinových brzdových válců

: Pružinový brzdový válec (příklad)
Z
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RPokud

Startování z cizího zdroje, roztažení a odtažení
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Umístění pružinových brzdových válců na zadní
nápravě závisí na výbavě nápravy.
Umístění na zadní nápravě/zadních nápravách
1

2

4x2

X

–

6x2/4

X

x3

6x4

X

X

Mechanické odbrzdění pružinového
brzdového válce
! Povolujte odbrzďovací šroub maximálně s
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se 70 Nm. Nepoužívejte rázové šroubováky.
Jinak můžete pružinový brzdový válec poškodit.

Pokud tlak ve vzduchojemech nestačí
k odbrzdění parkovací brzdy, můžete v nouzi
odbrzdit pružinový brzdový válec mechanicky.
Vozidla mohou být, co se týče náprav, vybavena různými pružinovými brzdovými válci,
např. pružinovým brzdovým válcem s odbrzďovacím šroubem nebo indikátorem odbrzdění.
Odbrzděte všechny pružinové brzdové válce
vozidla.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí podkládacími
klíny.
X Otočte odbrzďovací šroub ; pružinového
brzdového válce : proti směru hodinových
ručiček až na doraz do odbrzděné polohy
4.

Uvedení pružinového brzdového válce
do polohy pro jízdu
! Utahovací moment odbrzďovacího šroubu

Pružinový brzdový válec s odbrzďovacím šroubem

Pružinový brzdový válec s odbrzďovacím šroubem
a indikátorem odbrzdění
: Pružinový brzdový válec
; Odbrzďovací šroub
3 Poloha pro jízdu
4 Odbrzděná poloha

3

Vlečená náprava

je maximálně 35 Nm. Nepoužívejte rázový
šroubovák. Jinak můžete pružinový brzdový
válec poškodit.
Uveďte všechny pružinové brzdové válce zpět
do polohy pro jízdu.
X Naplňte brzdovou soustavu až do dosažení
vypínacího tlaku.
X Uveďte páku parkovací brzdy až na doraz do
odbrzděné polohy.
X Otočte odbrzďovací šroub ; pružinového
brzdového válce : ve směru hodinových
ručiček do polohy pro jízdu 3.
X Utáhněte odbrzďovací šroub ;.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).

Důležitá bezpečnostní upozornění
Provozní a dopravní bezpečnost
Pravidelná kontrola kol a pneumatik
Pneumatiky jsou pro provozní bezpečnost vozidla a bezpečnost silničního provozu zvláště
důležité.
Proto pravidelně kontrolujte
Rtlak vzduchu v pneumatikách
Rvzorek pneumatik
Rstav pneumatik
Ve specializovaných prodejnách s pneumatikami, kvalifikovaných servisech nebo v každém servisním středisku Mercedes-Benz získáte další informace o
Rnosnosti pneumatik (LI, index nosnosti)
Rindexu povolené rychlosti (nejvyšší přípustné rychlosti pneumatik)
Rstáří pneumatik
Rpříčinách a důsledcích opotřebení
pneumatik
Ropatřeních při poškození pneumatik
Rtypech pneumatik pro určité regiony, oblasti
jejich použití nebo podmínkách používání
vozidla
Rmožnosti změny pneumatik atd.

Tlak vzduchu v pneumatikách
G VAROVÁNÍ
Pneumatiky s příliš nízkým nebo příliš vysokým tlakem vzduchu skrývají následující
nebezpečí:
RPneumatiky

mohou explodovat zejména
při vyšším zatížení a rychlosti.
RPneumatiky se mohou nadměrně a/nebo
nerovnoměrně opotřebovávat, čímž se
značně zhoršuje jejich přilnavost.
RJízdní vlastnosti a také vlastnosti při řízení
a brzdění mohou být značně zhoršené.
Hrozí nebezpečí nehody!
Dodržujte doporučené hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách a kontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách včetně náhradního kola
Rminimálně

jednou za měsíc
změně zatížení
Rpřed delší jízdou
Rpři změněných podmínkách nasazení,
např. při jízdě v terénu
V případě potřeby tlak vzduchu v pneumatikách upravte.
Rpři

G VAROVÁNÍ!

Během jízdy se zvyšuje teplota pneumatik a
tlak vzduchu v pneumatikách. Jestliže snižujete tlak vzduchu v zahřátých pneumatikách,
je po vychladnutí tlak vzduchu příliš nízký.
Příliš nízký tlak vzduchu může vést k roztržení pneumatiky, obzvláště při velkém zatížení a vysoké rychlosti. Hrozí nebezpečí
nehody!
Nikdy nesnižujte tlak vzduchu v zahřátých
pneumatikách. Dodržujte předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách.
Před začátkem jízdy zkontrolujte předepsaný
tlak vzduchu při studených pneumatikách.
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede
Rk velkému zahřívání pneumatik
Rke zvýšení opotřebení pneumatik

Z
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Důležité informace
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Důležitá bezpečnostní upozornění
Rke

změně jízdní stability
zvýšené spotřebě paliva
Příliš vysoký tlak vzduchu v pneumatikách
vede
Rk delší brzdné dráze
Rke zhoršené přilnavosti pneumatik
Rke zvýšenému opotřebení pneumatik
Krytky ventilků pneumatik chrání vložky
ventilků před vlhkostí a znečištěním. Krytky
ventilků pneumatik vždy pevně utáhněte.
Při opakované ztrátě tlaku vzduchu v pneumatikách mohou být příčinou vnější poškození
nebo netěsné ventilky pneumatik. Pravidelně
kontrolujte stav pneumatik.
Informace o tlaku vzduchu v pneumatikách
naleznete v části „Tlak vzduchu v pneumatikách“ (Y Strana 238).

Kola a pneumatiky

Rke

Vyhýbejte se proto vyjetým kolejím a
brzděte opatrně.

Vzorek pneumatiky
G VAROVÁNÍ

Je-li hloubka vzorku pneumatiky příliš malá,
snižuje se přilnavost pneumatiky. Vzorek
pneumatiky již nedokáže odvádět vodu. Tím
se na mokré vozovce zvyšuje nebezpečí
aquaplaningu, zejména při nepřiměřené
rychlosti. Hrozí nebezpečí nehody!
Je-li tlak vzduchu v pneumatikách příliš nízký
nebo příliš vysoký, mohou se pneumatiky na
různých místech běhounu pneumatiky
odlišně opotřebovávat. Kontrolujte proto
pravidelně hloubku vzorku pneumatiky a
stav běhounu pneumatiky po celé šířce a na
všech pneumatikách.
Minimální hloubka vzorku u
Rletních

pneumatik: 3 mm
Rpneumatik M+S: 4 mm
Z bezpečnostních důvodů nechte vyměnit
pneumatiky před dosažením zákonem stanovené minimální hloubky vzorku pneumatik.

G VAROVÁNÍ!
Podle výšky vody na vozovce může navzdory
dostatečné hloubce profilu pneumatik a
nízké rychlosti dojít ke smyku na vodě. Hrozí
nebezpečí nehody!

: Označení ukazatele opotřebení pneumatik

(příklad - letní pneumatiky)
Minimální hloubka vzorku pneumatik je stanovena platnou legislativou. Dodržujte zákonné
předpisy země, ve které se právě nacházíte.
Čím je menší hloubka vzorku pneumatiky, tím
horší jsou přilnavost a jízdní vlastnosti vozidla,
zejména na mokré nebo zasněžené vozovce.
Pokud dosáhl vzorek pneumatiky minimální
hloubky, je ukazatel opotřebení pneumatiky
(šipka) v jedné rovině se vzorkem pneumatiky.
Z bezpečnostních důvodů nechte vyměnit
pneumatiky před dosažením zákonem stanovené minimální hloubky vzorku.

Stav pneumatik
Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ

Poškozené pneumatiky mohou způsobit
pokles tlaku vzduchu. Mohli byste tak ztratit
kontrolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí
nehody!
Kontrolujte pneumatiky pravidelně z hlediska poškození a poškozené pneumatiky
bez prodlení vyměňte.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Poškození pneumatik
Poškození pneumatik je způsobeno např.:
Rprovozními podmínkami vozidla
Rstárnutím pneumatik
Robrubníky
Rcizími tělesy
Rpříliš nízkým nebo příliš vysokým tlakem
vzduchu v pneumatikách
Rpovětrnostními vlivy a vlivy vnějšího prostředí
Rkontaktem s oleji, tuky, palivem

stáří pneumatik

Nosnost pneumatiky, index povolené
rychlosti a typy pneumatik
G VAROVÁNÍ

Překročení uvedené nosnosti pneumatik
nebo povoleného rychlostního indexu může
vést k poškození a explozi pneumatik. Hrozí
nebezpečí nehody!
Proto používejte pouze typ a rozměr
pneumatik povolený pro Váš typ vozidla.
Dodržujte nosnost a rychlostní index
pneumatik potřebné pro Vaše vozidlo.
Dbejte také zejména na specifické schvalovací
předpisy pro pneumatiky platné v jednotlivých
zemích. Tyto předpisy mohou pro Vaše vozidlo
stanovit určitý typ pneumatiky. Pro stanovené
oblasti a podmínky používání může být kromě
toho doporučeno používání určitého typu
pneumatik. Ve specializovaných prodejnách
s pneumatikami, kvalifikovaných servisech
nebo v každém servisním středisku MercedesBenz získáte další informace o pneumatikách.

Výměna pneumatik a protektorované
pneumatiky
Výměna pneumatik

Pneumatiky stárnou i v případě, že nejsou používány vůbec nebo jen málo. Při používání starých pneumatik se snižuje provozní bezpečnost vozidla a bezpečnost silničního provozu.
Proto nechte pneumatiky starší než 6 let zkontrolovat a případně vyměnit v kvalifikovaném
servisu. To platí i pro náhradní kolo.
Datum výroby : poskytuje informace o stáří
pneumatiky. První a druhá číslice udává týden
výroby, počínaje „01“ pro první kalendářní
týden. Třetí a čtvrtá číslice udává rok výroby.
Např. pneumatika označená „3818“ byla vyrobena ve 38. týdnu roku 2018.

Pneumatiky a kola vozidla ze sériové výroby je
možno vyměnit jen za pneumatiky a kola, které
jsou pro Váš typ vozidla schválené. Více informací získáte ve specializovaných prodejnách
s pneumatikami, kvalifikovaných servisech
nebo v každém servisním středisku MercedesBenz.
Po výměně pneumatik je nutné mít ve vozidle
kdykoliv k dispozici povolení pro provoz
nového rozměru pneumatik a kol, a také certifikát výrobce o schválení výměny pneumatik.
Dodržujte zákonná ustanovení platná v zemi,
ve které se zdržujete. Informace o vystavení
certifikátu výrobce získáte v každém servisním
středisku Mercedes‑Benz.

Protektorované pneumatiky
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje,
abyste používali pouze pneumatiky a kola,
které společnost Mercedes-Benz testovala a
schválila speciálně pro Vaše vozidlo.

Z
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Před začátkem jízdy zkontrolujte stav
pneumatik z hlediska
Rvnějšího poškození
Rcizích těles ve vzorku pneumatiky
Rcizích těles mezi pneumatikami (u dvoumontáže pneumatik)
Rtrhlin nebo vyboulení
Rjednostranného nebo nerovnoměrného opotřebení vzorku
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Tlak vzduchu v pneumatikách
Vyvážení pneumatik
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje,
abyste používali pro vyvážení pneumatik pouze
naklepávací a nalepovací vyvažovací závaží,
která společnost Mercedes-Benz testovala a
schválila speciálně pro Vaše vozidlo.
Naplnění pneumatiky vyvažovacím granulátem,
pískem nebo gelem může vést k netěsnostem
běhounu pneumatiky.

Tlak vzduchu v pneumatikách
Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ

Kola a pneumatiky

Pneumatiky s příliš nízkým nebo příliš vysokým tlakem vzduchu skrývají následující
nebezpečí:
RPneumatiky

mohou explodovat zejména
při vyšším zatížení a rychlosti.
RPneumatiky se mohou nadměrně a/nebo
nerovnoměrně opotřebovávat, čímž se
značně zhoršuje jejich přilnavost.
RJízdní vlastnosti a také vlastnosti při řízení
a brzdění mohou být značně zhoršené.
Hrozí nebezpečí nehody!
Dodržujte doporučené hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách a kontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách včetně náhradního kola

žení a vysoké rychlosti. Hrozí nebezpečí
nehody!
Nikdy nesnižujte tlak vzduchu v zahřátých
pneumatikách. Dodržujte předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách.
Tlak vzduchu v pneumatikách se mění při každých 10 † teploty vzduchu o cca 30 až 40 kPa
(0,3 až 0,4 bar, 4,4 až 5,8 psi). Dbejte na tyto
změny tlaku vzduchu v pneumatikách podmíněné teplotou při provádění kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikách v prostorách, v nichž
je vyšší teplota než venku.
Příklad:
Rteplota v místnosti činí cca 20 †
Rvenkovní teplota činí cca 0 †
Rnastavte tlak vzduchu v pneumatikách o 60
až 80 kPa (0,6 až 0,8 bar, 8,7 až 11,6 psi)
vyšší, než je uvedeno v tabulce tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách je uveden dle
normy E.T.R.T.O. a může se lišit od údajů
výrobce.
Dodržujte také všeobecné pokyny v části „Provozní a dopravní bezpečnost” (Y Strana 235).

Zjištění tlaku vzduchu v pneumatikách
! Upravte tlak vzduchu v pneumatikách

každé nápravy Vašeho vozidla na správnou
hodnotu.

Rminimálně

jednou za měsíc
změně zatížení
Rpřed delší jízdou
Rpři změněných podmínkách nasazení,
např. při jízdě v terénu
V případě potřeby tlak vzduchu v pneumatikách upravte.
Rpři

G VAROVÁNÍ!
Během jízdy se zvyšuje teplota pneumatik a
tlak vzduchu v pneumatikách. Jestliže snižujete tlak vzduchu v zahřátých pneumatikách,
je po vychladnutí tlak vzduchu příliš nízký.
Příliš nízký tlak vzduchu může vést k roztržení pneumatiky, obzvláště při velkém zatí-

Rozměr pneumatik a zátěžový index (příklad)
X

Zjistěte rozměr pneumatik : a zátěžový
index ; pneumatik.

Pokud se zátěžový index ; skládá ze 2 čísel,
platí 1. číslo před „/“ pro jednoduchou montáž
a 2. číslo za „/“ pro dvoumontáž pneumatik.

Tabulka tlaků vzduchu v pneumatikách u jednomontáže pneumatik

239

X

Přípustné zatížení náprav (příklad)
X

Zjistěte přípustné zatížení nápravy = na
typovém štítku vozidla.
X Odečtený rozměr pneumatiky : vyhledejte
v tabulce tlaků vzduchu v pneumatikách.

Zvolte tlak vzduchu v pneumatikách, který
odpovídá druhu pneumatik.
Rjednoduchá montáž pneumatik
(Y Strana 239)
Rdvoumontáž pneumatik (Y Strana 240)
X Odečtený zátěžový index ;,odpovídající
danému druhu pneumatiky vyhledejte v
tabulce s tlaky vzduchu v pneumatikách pod
rozměry pneumatik.
X Zjištěné povolené zatížení nápravy = vyhledejte v tabulce s tlaky vzduchu v pneumatikách a odečtěte tlak vzduchu v pneumatikách.

Kola a pneumatiky

Tabulka tlaků vzduchu v pneumatikách u jednomontáže pneumatik
Pneumatiky 12 R 22.5
zátěžový index 152
Rpovolené zatížení nápravy 6000 kg: 700 kPa (7,0 baru, 102 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 750 kPa (7,5 baru, 109 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Pneumatiky 295/80 R 22.5
zátěžový index 150
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 750 kPa (7,5 baru, 109 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
zátěžový index 152
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 750 kPa (7,5 baru, 109 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Pneumatiky 315/60 R 22.5
zátěžový index 152
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 775 kPa (7,75 baru, 112 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7100 kg: 900 kPa (9,0 baru, 131 psi)
zátěžový index 154
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 725 kPa (7,25 baru, 105 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7500 kg: 900 kPa (9,0 baru, 131 psi)
Pneumatiky 315/70 R 22.5
Z
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Tabulka tlaků vzduchu v pneumatikách u jednomontáže pneumatik
zátěžový index 154
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 725 kPa (7,25 baru, 105 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7100 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7500 kg: 900 kPa (9,0 baru, 131 psi)
zátěžový index 156
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 675 kPa (6,75 baru, 98 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 725 kPa (7,25 baru, 105 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7100 kg: 775 kPa (7,75 baru, 112 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7500 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 8000 kg: 900 kPa (9,0 baru, 131 psi)
Pneumatiky 315/80 R 22.5
zátěžový index 154
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 675 kPa (6,75 baru, 98 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 725 kPa (7,25 baru, 105 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7100 kg: 775 kPa (7,75 baru, 112 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7500 kg: 825 kPa (8,25 baru, 120 psi)
zátěžový index 156
Rpovolené zatížení nápravy 6300 kg: 650 kPa (6,5 baru, 94 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 6700 kg: 700 kPa (7,0 baru, 102 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7100 kg: 750 kPa (7,5 baru, 109 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 7500 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 8000 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Pneumatiky 385/55 R 22.5
zátěžový index 160
Rpovolené zatížení nápravy 9000 kg: 900 kPa (9,0 baru, 131 psi)
Pneumatiky 385/65 R 22.5
zátěžový index 160
Rpovolené zatížení nápravy 9000 kg: 900 kPa (9,0 baru, 131 psi)
zátěžový index 162
Rpovolené zatížení nápravy 9000 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
zátěžový index 164
Rpovolené zatížení nápravy 9000 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)

Tabulka tlaků vzduchu v pneumatikách u jednomontáže pneumatik
Pneumatiky 12 R 22.5
zátěžový index 148
Rpovolené zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru, 87 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10000 kg: 650 kPa (6,5 baru, 94 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 11500 kg: 775 kPa (7,75 baru, 112 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 300 kg: 825 kPa (8,25 baru, 120 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Pneumatiky 295/80 R 22.5

Tabulka tlaků vzduchu v pneumatikách u jednomontáže pneumatik
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zátěžový index 145
Rpovolené zatížení nápravy 9500 kg: 625 kPa (6,25 baru, 91 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10000 kg: 675 kPa (6,75 baru, 98 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10 500 kg: 725 kPa (7,25 baru, 105 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 11 500 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
zátěžový index 148
Rpovolené zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru, 87 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10 000 kg: 650 kPa (6,5 baru, 94 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10 500 kg: 700 kPa (7,0 baru, 102 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 11500 kg: 775 kPa (7,75 baru, 112 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12000 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 300 kg: 825 kPa (8,25 baru, 120 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 600 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Pneumatiky 315/60 R 22.5
zátěžový index 148
Rpovolené zatížení nápravy 9500 kg: 650 kPa (6,5 baru, 94 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10 000 kg: 675 kPa (6,75 baru, 98 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10500 kg: 725 kPa (7,25 baru, 105 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 11 500 kg: 825 kPa (8,25 baru, 120 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 000 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 300 kg: 875 kPa (8,75 baru, 127 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 600 kg: 900 kPa (9,0 baru, 131 psi)
Pneumatiky 315/70 R 22.5
zátěžový index 148
Rpovolené zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru, 87 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10000 kg: 650 kPa (6,5 baru, 94 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10500 kg: 700 kPa (7,0 baru, 102 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 11 500 kg: 775 kPa (7,75 baru, 112 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 000 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 300 kg: 825 kPa (8,25 baru, 120 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
zátěžový index 150
Rpovolené zatížení nápravy 9500 kg: 600 kPa (6,0 baru, 87 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10 000 kg: 625 kPa (6,25 baru, 91 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10 500 kg: 675 kPa (6,75 baru, 98 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 11 500 kg: 750 kPa (7,5 baru, 109 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12000 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 300 kg: 825 kPa (8,25 baru, 120 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12600 kg: 850 kPa (8,5 baru, 123 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 13 000 kg: 875 kPa (8,75 baru, 127 psi)
Pneumatiky 315/80 R 22.5
zátěžový index 150
Rpovolené zatížení nápravy 9500 kg: 575 kPa (5,75 baru, 83 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10 000 kg: 600 kPa (6,0 baru, 87 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 10 500 kg: 650 kPa (6,5 baru, 94 psi)
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Tabulka tlaků vzduchu v pneumatikách u jednomontáže pneumatik
Rpovolené

zatížení nápravy 11 500 kg: 725 kPa (7,25 baru, 105 psi)
zatížení nápravy 12 000 kg: 750 kPa (7,5 baru, 109 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 300 kg: 775 kPa (7,75 baru, 112 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 12 600 kg: 800 kPa (8,0 baru, 116 psi)
Rpovolené zatížení nápravy 13 000 kg: 825 kPa (8,25 baru, 120 psi)

Kola a pneumatiky

Rpovolené

Typový štítek vozidla/zatížení náprav
Důležité informace
Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, sériovou a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která byla k dispozici v době
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Uvědomte si, že Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 28).
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Typový štítek vozidla : se nachází ve vstupu
na straně spolujezdce. Identifikační číslo vozidla (VIN) ; je vyraženo na rámu vozidla v pravém podběhu kola.

Údaje na typovém štítku vozidla

Typový štítek vozidla/zatížení
náprav
Typový štítek vozidla a identifikační
číslo vozidla (VIN)
Typový štítek vozidla
: Výrobce vozidla (Daimler AG)
; Homologační číslo EU (pouze pro určité

A
B
C
D
E
F

Celková přípustná hmotnost jízdní soupravy (kg)
Přípustné zatížení náprav 1 až 4 (kg)
Přípustné zatížení skupiny náprav T (kg)
Emisní koeficient
Převod zadní nápravy
Základní nastavení světlometů
Typ vozidla nebo konstrukční typ 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.

Identifikační číslo vozidla a typový štítek vozidla
(příklad - pravá strana vozidla)

Technické údaje

země)

= Identifikační číslo vozidla (VIN)
? Celková přípustná hmotnost (kg)
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Provozní látky

Provozní látky

Provozními látkami jsou:
Rkoncentrát kapaliny do ostřikovačů čelního
okna
Rpalivo (např. motorová nafta)
Rmaziva (např. motorové a převodové oleje,
tuky)
Rhydraulické oleje
Rchladicí kapalina
RAdBlue®, redukční prostředek dodatečné
úpravy výfukových plynů BlueTec®
Schválené provozní látky splňují nejvyšší
nároky na kvalitu a jsou dokumentovány v
předpisech pro provozní látky Mercedes‑Benz.
Proto pro své vozidlo používejte pouze schválené provozní látky. Informace ke schváleným
provozním látkám získáte v každém servisním
středisku Mercedes-Benz.
Společností Mercedes-Benz schválené provozní látky poznáte podle následujícího označení na obalu:
RMB-Freigabe (např. MB-Freigabe 228.51)
nebo
RMB-Approval (např. MB-Approval 228.51)
Jiná označení a doporučení, která poukazují na
úroveň kvality nebo specifikaci, nejsou závazně schválena společností Mercedes-Benz.
Další informace obdržíte v každém servisním
středisku Mercedes‑Benz.

Důležitá bezpečnostní upozornění

i Informace o provozních látkách testova-

Typový štítek motoru

Technické údaje

:
;
=
?

Výrobce
Typ motoru
Výrobní provedení motoru
Číslo motoru

Typový štítek motoru je vpředu na motoru pod
alternátorem.

G VAROVÁNÍ

Provozní látky mohou být jedovaté a zdraví
škodlivé. Hrozí nebezpečí úrazu!
Dbejte při používání, skladování a likvidaci
provozních látek na upozornění na originálních nádobách. Uchovávejte provozní látky
vždy v uzavřených originálních nádobách.
Udržujte provozní látky mimo dosah dětí.

! Pro schválené provozní látky nejsou nutná

ani povolená žádná aditiva s výjimkou schválených aditiv do paliva. Aditiva mohou vést k
poškození agregátů. Proto nepřidávejte do
provozních látek žádná aditiva. Za použití
aditiv jste zodpovědní Vy sami.

H Ekologické upozornění
Provozní látky likvidujte ekologicky!

ných společností Mercedes-Benz a schválených pro Vaše vozidlo získáte na internetové
adrese: http://bevo.mercedesbenz.com/

Specifikace a dostupnost maziv se může
měnit. Jednotlivá maziva už nejsou částečně
dostupná, zvláště pro starší vozidla. Informace
Vám sdělí v každém servisním středisku
Mercedes‑Benz.

Motorové oleje
Pokyny k motorovým olejům
! Používejte pouze motorové oleje předepsaného stupně kvality.

Provozní látky
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stejnou kvalitou intervaly výměn motorového oleje.
Proto míchejte motorové oleje různé kvality
pouze ve výjimečných případech. Kvůli
zamezení poškození motoru nastavte v bodě
Kvalita motorového oleje číslo listu
motorového oleje s nižší kvalitou.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní upozornění k provozním látkám (Y Strana 244).
Kvalita motorového oleje má rozhodující vliv
na funkci a životnost motoru. Na základě
náročných zkoušek společnost Mercedes-Benz
průběžně schvaluje motorové oleje v závislosti
na aktuálním technickém stavu.
Vozidla se vznětovým motorem: používejte
pouze motorové oleje, které odpovídají předpisům pro provozní látky podle č. listu 228.51
nebo 228.31.
Motorové oleje podle č. listu 228.51 mají vyšší
stupeň kvality a působí příznivě na
Rdélku intervalu výměny oleje
Ropotřebení motoru
Rspotřebu paliva
Remise výfukových plynů

i Na obalu s olejem najdete stupeň kvality,

např. č. listu 228.51, a viskozitu, např. třídu
SAE 5W-30.
Před vyexpedováním je plněn motorový olej
podle čísla listu 228.51 a třídy SAE 5W-30.
Vozidla s motorem na zemní plyn: používejte pouze motorový olej vyladěný pro motory
na zemní plyn Pegasus 1 s třídou der SAE
15W-40.

Rozsah použití
Vícerozsahové motorové oleje podle č.
listu 228.51 nebo 228.31 můžete používat
celoročně. V závislosti na kvalitě paliva (obsah
síry) se zkracují intervaly výměny oleje.

Výměna oleje
! Pokud mísíte motorové oleje různých kvalit, zkracují se oproti motorovým olejům se

motorového oleje nevhodná pro trvale nízké
teploty pod -20 †, může dojít k poškození
motoru.
Údaje teploty tříd SAE platí vždy pro čerstvý
olej. Používáním motorový olej stárne vlivem
zbytků rzi a paliva. Tím se podstatně zhoršují vlastnosti motorového oleje především
při nízkých teplotách.
Společnost Mercedes-Benz Vám při teplotách pod -20 † důrazně doporučuje používat motorové oleje třídy SAE 5W-300W-30
Používejte pouze celoroční oleje.
Intervaly výměny oleje závisí na
Rpodmínkách používání vozidla
Rkvalitě použitého motorového oleje
X Zvolte třídu SAE motorového oleje podle
venkovní teploty.
Údaje o třídách SAE a rozsazích venkovní
teploty najdete v listu č. 224.2 v předpisech
pro provozní látky Mercedes-Benz.
Maximálního intervalu výměny oleje se dosahuje pouze s motorovými oleji zvláště vysokého stupně kvality podle č. listu 228.51 předpisů pro provozní látky Mercedes-Benz. Jednotka palubního počítače automaticky indikuje
okamžik nadcházející výměny motorového
oleje.

Naplnění/doplnění motorového oleje
! Je-li doplněno příliš mnoho oleje, hrozí

nebezpečí poškození katalyzátoru nebo
motoru. Příliš velké množství doplněného
oleje odsajte.
Společnost Mercedes-Benz doporučuje používat při doplňování pouze motorové oleje stejného stupně kvality a třídy SAE, které byly
použity při poslední výměně oleje.
Před doplněním motorového oleje zkontrolujte
hladinu motorového oleje v jednotce palubního
počítače (Y Strana 93) (Y Strana 208).

Z

Technické údaje

! Jestliže je třída SAE (viskozita) použitého
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Provozní látky
Mísitelnost motorových olejů

Kvalita převodového oleje

Smísením motorových olejů se snižují přednosti vysoce kvalitních motorových olejů.
Motorové oleje se rozlišují podle
Rznačky motorového oleje
Rstupně kvality (list. č.)
Rtřídy SAE (viskozita)
Pokud ve výjimečném případě není k dispozici
motorový olej používaný v motoru, doplňte jiný
motorový olej schválený společností
Mercedes-Benz.

Stupeň kvality (číslo listu) použitého převodového oleje můžete zkontrolovat a změnit na
jednotce palubního počítače (Y Strana 95).

Nastavení kvality oleje

Technické údaje

! Když palubní počítač zobrazuje symbol

4 a doplňujete zobrazené množství oleje,
dodržujte následující pokyny:
RPokud při doplňování nebo výměně oleje
použijete motorový olej nižší kvality,
nastavte nižší kvalitu oleje (číslo listu) v
palubním počítači.
RPokud při doplňování oleje použijete
motorový olej vyšší kvality, nenastavujte
vyšší kvalitu oleje (list č.) v palubním počítači.
X List č. (stupeň kvality) v jednotce palubního
počítače (Y Strana 95).

Převodové oleje
Všeobecné pokyny
! Pokud při výměně oleje nahradíte synte-

tický olej minerálním převodovým olejem,
můžete agregát poškodit. Před výměnou
oleje zkontrolujte, zda je použití minerálních
převodových olejů dovoleno. Informace Vám
sdělí v každém servisním středisku
Mercedes‑Benz.

Používejte pro
Rautomatickou převodovku pouze převodové
oleje podle čísla listu 236.91, viz jednotka
palubního počítače
Rautomatizovanou manuální převodovku
pouze převodové oleje podle čísla
listu 235.11 nebo 235.16, viz jednotka
palubního počítače
Hnací nápravy a převodovka jsou z výroby
naplněny vysoce kvalitním syntetickým olejem.

Chladicí kapalina
G VAROVÁNÍ

Když se dostane nemrznoucí kapalina na
horké díly v motorovém prostoru, může se
vznítit. Hrozí nebezpečí požáru a poranění!
Před doplněním nemrznoucí kapaliny nechte
motor vychladnout. Zajistěte, aby se
nemrznoucí kapalina nedostala vedle plnicího otvoru. Před nastartováním motoru
důkladně očistěte díly znečistěné
nemrznoucí kapalinou.
Z výroby je vozidlo plněno chladicí kapalinou,
která zajišťuje ochranu proti zamrznutí,
ochranu proti korozi a má další ochranné
účinky.
Používejte pouze chladicí kapaliny podle listu
č. 325.5.
Chladicí kapalina je směsí vody a nemrznoucího prostředku s inhibitory koroze.
V chladicí kapalině slouží nemrznoucí prostředek s inhibitory koroze k:
Rpřenosu tepla
Rochraně proti korozi
Rochraně proti kavitaci (ochrana proti bodové
korozi)
Rochraně proti zamrznutí
Rzvýšení bodu varu
Ponechte chladicí kapalinu celoročně v chladicím systému motoru – také v zemích s vysokými venkovními teplotami.
Jednou za půl roku zkontrolujte koncentraci
nemrznoucího prostředku s inhibitory koroze
v chladicí kapalině.
Chladicí kapalinu vyměňujte každé 3 roky.
Používejte pouze schválené nemrznoucí prostředky s inhibitory koroze podle listu s číslem
325.5. Tak se vyhnete poškození chladicího
systému motoru a motoru.
Při výměně chladicí kapaliny dbejte na to, aby
obsahovala podíl nemrznoucího prostředku

Provozní látky

Chladivo
Důležitá bezpečnostní upozornění
Systém klimatizace Vašeho vozidla je naplněn
chladivem R‑134a a obsahuje fluorizovaný
skleníkový plyn.
Štítek s upozorněním k použitému typu chladiva najdete za víkem pro údržbu.

! Používat se smí pouze chladivo R‑134a a

olej PAG schválený společností MercedesBenz. Schválený olej PAG se nesmí mísit
s žádným olejem PAG, který není schválený
pro chladivo R‑134a. Jinak by mohla být
poškozena klimatizace.
Servisní práce, jako např. doplnění chladiva
pro klimatizaci nebo výměnu součástí, smí provádět pouze kvalifikovaný servis. Přitom je
nutno dodržet všechny platné předpisy a
normu SAE J639.
Nechávejte všechny práce na systému klimatizace provádět vždy v kvalifikovaném servisu.

Štítek s upozorněním k chladivu pro
klimatizaci

:
;
=
?
A
B
C

Štítek s upozorněním k chladivu pro klimatizaci (příklad)
Symboly upozornění k nebezpečí a servisním pracím
Plnicí množství chladiva pro klimatizaci
Ekvivalent CO2 použitého chladiva pro klimatizaci
Platné normy
Číslo dílu, olej PAG
GWP (Global Warming Potential) použitého
chladiva pro klimatizaci
Typ chladiva pro klimatizaci

Symboly : odkazují na:
Rmožná

nebezpečí
servisních prací v kvalifikovaném

Rprovádění

servisu

Pokyny ke kvalitě paliva
G VAROVÁNÍ
V případě smísení motorové nafty s benzinem je bod vznícení palivové směsi nižší než
u čisté nafty. Za chodu motoru může nepozorovaně dojít k přehřátí komponentů výfukového systému. Hrozí nebezpečí požáru!
Nikdy nečerpejte benzin. Do motorové nafty
nikdy nepřimíchávejte benzin.
Už malé množství nesprávného paliva může
vést k poškozením palivové soustavy, motoru a
systému čistění výfukových plynů.

! Čerpejte pouze běžnou motorovou naftu,
která splňuje evropskou normu EN 590

Z

Technické údaje

s inhibitory koroze 50 objemových % . To
odpovídá ochraně proti zamrznutí do Ò37 †.
Nepřekračujte podíl 55 objemových %
(ochrana proti zamrznutí do cca Ò45 †). Jinak
se zhorší odvod tepla a ochrana proti
zamrznutí.
Při úniku chladicí kapaliny nedoplňujte pouze
vodu, ale také podíl schváleného nemrznoucího prostředku s inhibitory koroze.
Voda v chladicí kapalině musí splňovat určité
požadavky, které často splňuje pitná voda.
Pokud není kvalita vody dostatečná, nechte
vodu upravit.
Dodržujte předpisy pro provozní látky
Mercedes-Benz podle listu s číslem 310.1.
Další informace o provozní a dopravní bezpečnosti Vašeho vozidla Vám sdělí v každém
servisním středisku Mercedes-Benz.
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Provozní látky
(nebo srovnatelnou národní normu pro
paliva).

! Vozidla s filtrem pevných částic: v

zemích bez motorové nafty bez obsahu síry
čerpejte pouze motorovou naftu s nízkým
obsahem síry pod 50 ppm. Jinak může dojít
k poškozením systému čistění výfukových
plynů.

Před přechodem na zimní naftu musí být palivová nádrž pokud možno prázdná. Udržujte při
prvním načerpání zimní nafty co nejnižší hladinu paliva, např. rezervu. Při dalším čerpání
můžete palivovou nádrž opět běžně naplnit.
Další informace k palivu obdržíte:
Rna čerpací stanici
Rv kvalifikovaném odborném servisu

Motorová nafta podle EN 590
Důležitá bezpečnostní upozornění

Technické údaje

Označení snášenlivosti pro všechna vozidla se
vznětovým motorem

G VAROVÁNÍ!
Palivo je snadno vznětlivé. Při nesprávném
zacházení s palivem vzniká nebezpečí požáru
a exploze!
Vyvarujte se bezpodmínečně ohně, otevřeného světla, kouření a vzniku jisker. Před
čerpáním paliva vypněte motor a pokud je k
dispozici i nezávislé topení.
! Pokud doplňujete palivo ze sudů nebo

kanystrů, před plněním palivo přefiltrujte.
Zabráníte poruchám palivové soustavy způsobeným znečistěným palivem.

! Čerpejte pouze běžně dostupné palivo
Označení snášenlivosti pro vozidla s motorem na
zemní plyn pro zemní plyn skupin H (High) nebo L
(Low) podle DIN 51624

Informace k zemnímu plynu skupin H (High)
nebo L (Low) podle DIN 51624 najdete v části
pro zemní plyn (Y Strana 251).
Označení snášenlivosti u vznětového motoru
najdete na upínacím pásu palivové nádrže a na
čerpacím stojanu nebo na čerpací pistoli čerpací stanice. Označení snášenlivosti u motoru
na zemní plyn najdete vedle čerpací spojky
vozidla nebo na čerpacím stojanu čerpací stanice.
RB7: pro motorovou naftu s maximálně sedmi
objemovými % bionafty (metylester mastných kyselin)
RXTL: pro parafinickou motorovou naftu
podle EN 15940
Pokyny k nízkým venkovním teplotám
Na začátku zimního období načerpejte do
Vašeho vozidla pokud možno pouze zimní
naftu.

neobsahující síru, které splňuje evropskou
normu EN 590, stav z roku 2010 (max.
0,001% obs. síry).
Následující druhy paliva nejsou povolené:
RPalivo s obsahem síry vyšším než 0,001 %
RLodní motorová nafta
RPalivo pro letecké turbíny
RTopné oleje
RMetylester mastných kyselin (bionafta)
Tyto druhy paliv způsobují motoru a dodatečné úpravě výfukových plynů BlueTec®6
nevratné škody a značně snižují očekávanou
životnost.

! Vysoký obsah síry v palivu urychluje proces stárnutí motorového oleje a může
poškodit motor a výfukový systém.

Provozní látky

Před expedováním vozidla z výroby je obsah
síry nastaven na hodnotu <0,001 hmotn. % síry
(10 ppm).
V některých zemích je k dispozici motorová
nafta s různým obsahem síry. Motorová nafta s
nízkým obsahem síry se v některých zemích
prodává pod označením „Euro-Diesel“.
Informace o aktuálním obsahu síry v palivu v
jednotlivých zemích získáte v každém servisním středisku Mercedes‑Benz nebo je najdete
v předpisech pro provozní látky MercedesBenz podle č. listu 136.2.

Motorová nafta při nízkých teplotách
G VAROVÁNÍ

Jestliže nahřejete části palivového systému,
např. horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným
světlem, může dojít k poškození těchto součástí. Následkem může být únik paliva a
jeho vznícení. Dle druhu poškození může
palivo unikat teprve při běžícím motoru.
Hrozí nebezpečí požáru a exploze!
Nikdy nenahřívejte části palivového
systému. Pro odstranění poruchy se obraťte
na kvalifikovaný servis.
Při nízkých venkovních teplotách nemusí být
tekutost motorové nafty dostatečná v
důsledku vylučování parafínu.
Pro zamezení provozním poruchám je v zimních měsících nabízena motorová nafta s vyšší
tekutostí.
Zimní motorová nafta zaručuje provoz ve Spolkové republice Německo a v ostatních středoevropských státech až do venkovních teplot
Ò22 †. Zimní naftu můžete ve většině případů
bez problémů používat při obvyklých venkovních teplotách v dané zemi.
Vozidlo může být vybaveno předehřívacím zařízením paliva. Předehřívací zařízení paliva
zahřívá palivo a zlepšuje jeho tekutost.

Aditiva do paliva
! Nepoužívejte žádná aditiva do paliva. Adi-

tiva do paliva by mohly způsobit funkční
poruchy a poškodit motor.
Do motorové nafty nepřimíchávejte za účelem zlepšení tekutosti benzín, petrolej nebo

aditivum pro zlepšení tekutosti. Taková aditiva pro zlepšení tekutosti zhoršují mazivost
motorové nafty. To může vést k poškození
např. vstřikovacího systému vznětového
motoru.

Informace ke spotřebě paliva
H Ekologické upozornění
CO2 (oxid uhličitý) je plyn, který je podle
dnešních vědeckých poznatků hlavní příčinou oteplování zemské atmosféry (skleníkový efekt). Emise CO2 Vašeho vozidla se liší
v přímé souvislosti se spotřebou paliva, čímž
závisí na
Refektivním využití paliva motorem
Rpříslušném způsobu jízdy
Rostatních netechnických faktorech, jakými
jsou např. vlivy životního prostředí, stav
vozovky nebo plynulost dopravy
Přiměřený způsob jízdy a pravidelná údržba
Vašeho vozidla mohou přispět k minimalizaci
emise CO2.
i Pouze pro určité země: vždy aktuální hod-

noty spotřeby a emisí Vašeho vozidla zjistíte
v v dokladech COC (EG-CERTIFICATE OF
CONFORMITY). Tyto doklady obdržíte při
předání vozidla.
Hodnoty spotřeby byly stanoveny vždy dle
příslušného aktuálního znění pro vozidla od
normy Euro VI podle nařízení (ES) č.
595 / 2009.

Alternativní motorová nafta podle
DIN EN 15940
Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní
pokyny k provozním látkám.
Alternativní motorová nafta dle DIN EN 15940
může být vyrobena z
Rhydrogenovaného rostlinného oleje (HVO –
Hydrotreated Vegetable Oils)
Rbiomasy (BtL – Biomass-to-Liquid)
Rzemního plynu (GtL – Gas-to-Liquid)
Ruhlí (CtL – Coal-to-Liquid)
Vaše vozidlo můžete provozovat s čistou alternativní motorovou naftou dle DIN EN 15940 a
Z

Technické údaje

Kvalita paliva
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Provozní látky
ve smíšeném provozu s běžnou motorovou
naftou a alternativní motorovou naftou dle
DIN EN 15940.

AdBlue®
Pokyny k AdBlue®

Technické údaje

! Používejte výhradně AdBlue®/DEF podle

DIN 70070/ISO 22241. Nepoužívejte žádná
aditiva.
Pokud se AdBlue®/DEF při čerpání dostane
do styku s lakovanými plochami nebo hliníkovým povrchem, postižená místa ihned
opláchněte velkým množstvím vody.
V některých zemích může být v rozporu s předpisy nebo dokonce trestné provozovat vozidlo
bez AdBlue® nebo s AdBlue® neodpovídajícím
pokynům v tomto návodu k obsluze.
Jestliže je nádrž ještě AdBlue® naplněna dostatečným množstvím AdBlue®, může při povolení
uzávěru nádrže dojít k vyrovnání tlaků. Přitom
může AdBlue® uniknout. Proto uzávěr nádrže
AdBlue® povolujte opatrně. Když AdBlue®
vyteče, omyjte místo ihned velkým množstvím
vody.
AdBlue® je nehořlavá, nejedovatá, ve vodě rozpustná kapalina bez barvy a zápachu.
Otevřete-li uzávěr nádrže AdBlue®, mohou
v malém množství unikat výpary čpavku.
Výpary čpavku mají pronikavý zápach a dráždí
především
Rkůži
Rsliznice
Roči
Může tak dojít k pálení očí, nosu a hrtanu a
také k dráždění ke kašli a slzení.
Nevdechujte výpary čpavku. Nádrž AdBlue®
plňte pouze v dobře větraných prostorách.
AdBlue® se nesmí dostat do kontaktu s pokožkou, očima či oděvem a nesmí se požít.
Udržujte AdBlue® mimo dosah dětí.
Pokud se dostanete do kontaktu s AdBlue®,
dbejte na následující:
ihned AdBlue® vodou a mýdlem
z pokožky
Rpokud se dostane AdBlue® do očí nebo na
pokožku, ihned zasažené místo důkladně
Rsmyjte

opláchněte čistou vodou. Ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
Rpři požití AdBlue® ihned vypláchněte ústa
velkým množstvím čisté vody a vypijte větší
množství vody. Ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
Roděv znečistěný AdBlue® si ihned převlékněte

Vysoké venkovní teploty
Pokud je kapalina AdBlue® delší dobu zahřívána na teplotu vyšší než 50 †, např. přímým
slunečním zářením, může se AdBlue® rozkládat. Přitom vznikají výpary čpavku.

Nízké venkovní teploty
AdBlue® zamrzá při teplotě cca Ò11 †. Dle
vybavení a dle země určení je možno zahřát
zásobovací systém AdBlue® vozidla. Tím je
zajištěn zimní provoz také při teplotách nižších
než Ò11 †.

Aditiva, voda z potrubí
! Nepřidávejte do AdBlue® žádná aditiva.

Neřeďte AdBlue® vodou z vodovodu. Přitom
může dojít ke zničení systému dodatečné
úpravy výfukových plynů.

Skladování
! Ke skladování AdBlue® nejsou vhodné

nádoby z těchto materiálů:
Rhliník
Rmeď
Rslitiny s obsahem mědi
Rnelegovaná ocel
Rpozinkovaná ocel
Při skladování v těchto nádobách se mohou
uvolnit součásti těchto kovů a trvale poškodit systém dodatečné úpravy výfukových
plynů.

Ke skladování AdBlue® používejte pouze
nádrže z následujících materiálů
Rchromniklová ocel podle
DIN EN 10 088-1/2/3
Rmolybdenchromniklová ocel podle
DIN EN 10 088-1/2/3

Provozní údaje
Rpolypropylen
Rpolyetylen

Likvidace
H Ekologické upozornění
Zlikvidujte AdBlue® v souladu s předpisy o
ochraně životního prostředí!
Při likvidaci AdBlue® dodržujte specifické
místní zákony a zákonné předpisy.

Čistota
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Provozní údaje
Vzduchotlaká soustava
Minimální tlaky vzduchu

v barech

Brzdový okruh 1

6,8

Brzdový okruh 2

6,8

Brzdový okruh 3

5,5

Okruh převodovky/spojky

6,5

Odbrzďovací tlak pružinového brzdového válce

6,5

! Znečistění AdBlue®, např. jinými provo-

Zemní plyn
! Paliva s nízkou odolností proti klepání

mohou vést k detonačnímu spalování. Tím
mohou vzniknout vážné škody na motoru,
jako např. zadření pístu.
Respektujte odolnost paliva proti klepání.
Compressed Natural Gas (CNG) je stlačený
zemní plyn a skládá se hlavně z metanu.
Čerpejte pouze zemní plyn skupin H (High)
nebo L (Low) podle normy DIN 51624. Obě
kvality plynu plyn H a plyn L se liší podílem
metanu. Plyn H má obzvláště vysoký podíl
metanu, a tudíž vyšší energetický obsah.
Spotřeba paliva závisí na energii obsažené v
zemním plynu.

Tlaky ve vzduchojemech

v barech

Provozní brzda (EAPU)

10,5 - 13,6

Provozní brzda (APU)

9,0 - 10,6

Vzduchové odpružení

10,5 - 15,5

Cizí zdroj stlačeného vzduchu (EAPU) (plnění vzduchotlakého zařízení)

11,0 - 12,5

Cizí zdroj stlačeného vzduchu (APU) (plnění vzduchotlakého zařízení)

9,5 - 10,0

Ostatní tlakovzdušné okruhy

7,0 - 8,7

Motor
Vznětový motor OM 936:
volnoběžné otáčky
Motor na zemní plyn M 936
G: volnoběžné otáčky

cca
600 ot./min
cca
650 ot./min

Motorová brzda (rozsah
působení)

cca 1000 –
3000 ot./min

Rozsah otáček maximálního
točivého momentu motoru

cca 1200 –
1600 ot./min

Vznětový motor OM 936:
otáčky při maximálním
výkonu motoru
Motor na zemní plyn M 936
G: otáčky při maximálním
výkonu motoru

cca
1800 ot./min
cca
2000 ot./min

Z
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zními látkami, čisticími prostředky, prachem, má za následek
Rzvýšené hodnoty emisí škodlivin
Rpoškození katalyzátoru
Rpoškození motoru
Rfunkční poruchy dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec®
Z důvodu prevence funkčních poruch systému
dodatečné úpravy výfukových plynů BlueTec®
věnujte neustále pozornost čistotě AdBlue®.
Pokud odčerpáte AdBlue® z nádrže, např. při
opravě, nesmíte ji již vrátit zpět do nádrže.
Čistota kapaliny by již nebyla zaručena.
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Zásobník stlačeného vzduchu
Regulace světlé výšky

Provozní teplota
Normální provoz

cca 80 –
100 †

Maximální povolená teplota
chladicí kapaliny

do103 †

Automaticky snížený výkon
motoru

od 103 †

Technické údaje

max.
12,5 bar

Zásobník stlačeného vzduchu
Informace k zásobníku stlačeného
vzduchu

Tlak vzduchu v pneumatikách
Tabulka tlaků vzduchu
v pneumatikách u jednoduché montáže pneumatik

(Y Strana
239)

Tabulka tlaků vzduchu
v pneumatikách u dvoumontáže pneumatik

(Y Strana
240)

Povolený rozdíl tlaků v pneumatikách jedné nápravy

20 kPa
(0,2 bar,
3 psi)

Maximální povolený tlak
vzduchu k huštění
pneumatik

Plnění vzduchového odpružení přes přípojku 28 na
elektronické jednotce
dodávky stlačeného vzduchu

1000 kPa
(10,0 bar,
145 psi)

Utahovací momenty matic kol
Kola z lehkých slitin

600 Nm

Ocelová kola

600 Nm

Pružinový válec
Povolovací moment
odbrzďovacího šroubu pružinového brzdového válce

max. 70 Nm

Utahovací moment odbrzďovacího šroubu pružinového
brzdového válce

max. 35 Nm

Odbrzďovací tlak (s externím
zdrojem stlačeného vzduchu)

min. 6,5 bar

Pro prvního kupce, majitele a uživatele
Doprovodná dokumentace podle směrnice
2009/105/ES Evropského parlamentu a Rady
a podle technické normy EN 286-2.
Vzduchojem ...
a— je určen pouze k použití ve vzduchotlakých brzdových soustavách a pomocných
zařízeních motorových vozidel a jejich přívěsných vozidel a pouze k uložení stlačeného vzduchu.
b— je kvůli identifikaci označen výrobním
číslem a výrobcem nádoby, podstatnými
provozními údaji a označením ES, viz
typový štítek nebo záznamy přímo na
stěně vzduchojemu.
c— je vyroben podle „Prohlášení o shodě“
podle článku 12, směrnice 2009/105/ES
d— se musí k vozidlu upevňovat pásy (objímkami).
U hliníkových vzduchojemů musí být
dosedací plochy upraveny tak, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození a
korozi. Upevňovací pásy je nutné nasadit
tak, aby se nedotýkaly připojovacích svarů
čel a aby nádoba nebyla vystavena napětí,
která narušují provozní bezpečnost.
U hliníkových nádob nesmí povrchový
nátěr obsahovat žádné olovo a krycí lak
smí být nanášen pouze na vhodný přilnavý
podklad. Šroubové spoje z oceli musí mít
u hliníkových nádob protikorozní povrchovou úpravu.
— se musí ošetřovat pouze bezalkalickými
čisticími prostředky (hliníkové nádoby).
— se musí zevnitř kontrolovat skrze závitové
přípojky.
— se musí kvůli zamezení hromadění kondenzátu v pravidelných intervalech vypou-

Zásobník stlačeného vzduchu
štět (vypouštěcí závit na nejnižším místě
nádoby).
e– je při dodržování bodu d bezúdržbový.
f– Na stěnách nádoby vystavených tlaku
(plášť, čela, závitové kroužky) nesmí být
prováděny žádné svářečské práce, zahřívání nebo jiné zásahy ovlivňující bezpečnost.
g – Vnitřní tlak nádoby smí krátkodobě překročit hodnotu maximálního povoleného
provozního tlaku Ps o maximálně 10 %.
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Ocelový vzduchojem

Daimler AG
Typový štítek zásobníku stlačeného vzduchu (příklad - ocelový vzduchojem)
: Výrobce:

Hliníkový vzduchojem
;
=
?
A
B

Firma frauenthal automotive
Firma Erhard
Číslo dílu MB
Maximální provozní tlak (bary)
Objem (litry)
Rok výroby
Identifikační číslo zkušebny

Technické údaje

Typové štítky zásobníku stlačeného
vzduchu

Typový štítek zásobníku stlačeného vzduchu (příklad - hliníkový vzduchojem)
: Výrobce: SAG (Rakousko)
; Číslo dílu MB
= Maximální provozní tlak (bary)
? Objem (litry)
A Identifikační číslo zkušebny
B Rok výroby

Z
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Tiráž

Internet
Další informace o vozidlech Mercedes-Benz a
společnosti Daimler AG najdete na internetové
stránce:
http://www.mercedes-benz.com
http://www.daimler.com
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