
Pokyny k regeneraci

Plný výkon díky regeneraci
Norma Euro VI předepisuje u nákladních 
vozidel od 1. ledna 2014 omezení emisí 
pevných částic ve výfukových plynech na 
maximální hodnotu 10 mg/kWh. Protože 
dochází k zachycení 99 % pevných částic, je 
tento požadavek díky filtru pevných částic 
splněn. Tímto je výrazně zvýšena ochrana 
lidského zdraví a životního prostředí.

V tomto krátkém návodu se dozvíte, na co je 
třeba dbát a jak je třeba postupovat v případě 
naplnění filtru pevných částic a následné 
nezbytné regenerace. Pouhým stisknutím 
tlačítka tak můžete zajistit optimální výkon 
motoru a zabránit vzniku případných dalších 
nákladů.

Důležitá fakta

Pozor! Bez provádění regenerace  
hrozí vážné následky:
• Snížení výkonu motoru
• Zvýšení spotřeby paliva
• Odstávka vozidla v důsledku návštěvy servisu
• Náklady na výměnu filtru pevných částic

K údajům v tomto letáku: Po redakční uzávěrce tohoto letáku (01/2019) 
mohlo dojít k produktovým změnám. Výrobce si po dobu distribuce vyhrazuje 
právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny 
obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy 
prodej ce pro zákazníka únosné. Pokud výrobce, příp. prodejce používá 
k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo 
číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních 
mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou 
součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou 
tisku. Tento leták může obsahovat také typy a služby, které nejsou 
v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o legislativních, právních a daňových 
předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku 
Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky tohoto letáku. O závazném 
aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz-trucks.com/cs_CZ/

Dodavatel: Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.  
Vytištěno v České republice

Originální filtr pevných částic Mercedes-Benz –
pro optimální výkon motoru a hospodárnou jízdu.

Automatická regenerace v závislosti 
na rychlosti (nastavení provede servis):
Tato regenerace se doporučuje při provozu na 
krátké vzdálenosti (např. staveništní doprava) 
a k jejímu spuštění dojde při překročení 
nastavené rychlosti. Nastavení potřebných 
parametrů musí být provedeno výhradně ve 
Vašem servisu.

Fáze regenerace:
Když je dosažen určitý stav naplnění filtru 
pev ných částic, jsou částice v rámci automa-
tické regenerace obvykle spalovány při velmi 
vysokých teplotách výfukových plynů. Jestliže 
to provozní podmínky neumožňují, musí být 
provedena manuální regenerace.

Automatická regenerace:
Pokud jsou splněny provozní podmínky, spustí 
se automatická regenerace za jízdy bez nutnosti 
zásahu řidiče. 

Manuální regenerace:
Častý provoz na krátké vzdálenosti a při 
nízkém zatížení obvykle neumožňuje provedení 
automatic ké regenerace. Za účelem úspory 
paliva a ochrany výfukového systému se 
doporučuje automatickou regeneraci zablokovat 
a vyčkat, až budete prostřednictvím zobrazení na 
sdruženém přístroji a barevného okna událostí 
palubního počítače vyzváni k provedení manuální 
regenerace. 
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Fáze regenerace:
co a kdy je nutné učinit
Sledujte zobrazení na sdruženém přístroji 
a barevná okna událostí palubního počítače.
Tak budete vždy vědět, v jakém stavu regenerace 
se vozidlo nachází a jak je třeba postupovat.

ZOBRAZENÍ NA 
SDRUŽENÉM PŘÍSTROJI

OPATŘENÍ ŘIDIČE
PODMÍNKY SPUŠTĚNÍ 
MANUÁLNÍ REGENERACE

SPUŠTĚNÍ/BLOKOVÁNÍ REGENERACE 
PRO VOZIDLA DO 10/2015
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SAMOSTATNÝCH 
TLAČÍTEK

SPUŠTĚNÍ/BLOKOVÁNÍ REGENERACE 
PRO VOZIDLA OD 10/2015
OVLÁDÁNÍ VÝHRADNĚ POMOCÍ 
TLAČÍTEK NA VOLANTU

v

V dálkové dopravě: 
nejsou nutná žádná opatření 
Při provozu na krátké vzdálenosti: 
pokud trvá automatická regenerace 
déle než 3 hodiny, je třeba ji zablokovat1

Tlačítko blokování 
regenerace3: 
kontrolka svítí = rege-
nerace je blokována

Pouze u stojícího vozidla: 
spusťte regeneraci během 
následujících 3 hodin2 • Vozidlo stojí

• Motor je v chodu
•  Parkovací brzda je 

zabržděná
•  Je zařazena neutrální 

poloha
•  Pedál akcelerace není 

sešlápnutý
•  Vedlejší pohon není 

zařazen

Tlačítko spuštění 
manuální regenerace: 
stiskněte a podržte 
po dobu 3 sekund

Pouze u stojícího vozidla: 
spusťte regeneraci během 
následujících 30 minut2

Pouze u stojícího vozidla: 
ihned spusťte regeneraci

v Výkon motoru je snížený: 
ihned vyhledejte nejbližší
servis

1 Za účelem úspory paliva a ochrany výfukového systému. 2 Doba se může lišit podle podmínek použití. 3 Blokování by mělo být zapnuto pouze v nebezpečných oblastech, např. při nebezpečí požáru v blízkosti hořlavých materiálů.V případě Vašich dotazů nebo pro více informací se můžete obrátit na Vašeho servisního partnera Mercedes-Benz. 
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Filtr pevných 
částic plný

Varování
Zastavte vozidlo.
Kontaktujte 
servis.
Regenerace již 
není možná.

Varování

Filtr pevných částic: 
zvýšené naplnění

Varování
Spusťte 
regeneraci
Dbejte prosím 
návodu 
k obsluze

Varování

Filtr pevných 
částic plný

Varování
Ihned spusťte 
regeneraci
Dbejte prosím 
návodu 
k obsluze

Varování

Filtr pevných 
částic plný

Varování
Ihned spusťte 
regeneraci
Dbejte prosím 
návodu 
k obsluze

Varování


