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Symboly
G VAROVÁNÍ
Varovná upozornění poukazují na nebezpečí,
která by mohla ohrozit Vaše zdraví či život,
případně zdraví či život ostatních osob.

H Ekologické upozornění
Ekologická upozornění Vás informují o ekolo-
gické 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.

X Více takových po sobě následují-
cích symbolů označuje pokyn
s několika kroky.

(Y strana) Tento symbol Vám sděluje, kde
naleznete další informace k
tématu.

Y Y Tento symbol označuje varování
nebo pokyn k činnosti pokračující
na další straně.

Anzeige 
(Zobra‐
zení)

Tento nápis označuje zobrazení na
displeji.

Části softwaru ve vozidle jsou opatřeny copy-
rightem © 2005 The FreeType Project
http://www.freetype.org. Všechna práva
vyhrazena.



Vítejte ve světě Mercedes-Benz!
Pečlivě si prostudujte 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 označení produktů Vašeho vozidla
se liší podle:
Rmodelu
Robjednávky
Rprovedení pro určitou zemi
Rdostupnosti
Na obrázcích v tomto návodu k obsluze je vozi-
dlo s levostranným řízením. U vozidel s pravo-
stranným řízením se umístění dílů vozidla a ovlá-
dacích prvků odpovídajícím způsobem liší.
Společnost Mercedes-Benz neustále přizpůso-
buje svá vozidla nejnovějšímu stavu techniky.
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 jsou:
RNávod k obsluze
RServisní knížka či sešit
RDoplňky k návodu k obsluze dle výbavy vozi-

dla
Tyto tištěné dokumenty vozte vždy ve vozidle. V
případě prodeje předejte tyto dokumenty
novému majiteli.

i Seznamte se s důležitými funkcemi Vašeho
vozu v interaktivním návodu k obsluze v
němčině a angličtině na internetové adrese:
www.mercedes-benz.de/
betriebsanleitung-transporter 

Můžete také využít aplikaci pro smartphone
Mercedes-Benz Guide:

Nezapomeňte, že aplikace Mercedes-Benz
Guide nemusí být případně ve Vaší zemi ještě k
dispozici.
Šťastnou cestu Vám přeje technická redakce
společnosti Daimler AG.
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viz Aditiva
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Dobíjení ......................................... 346
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Zobrazení ve sdruženém přístroji ... 216
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Doporučení řazení .......................... 181
důležitá bezpečnostní upozornění .. 176
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B
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výměna ............................................ 79
Bederní opěrka .................................. 100
Benzin ................................................. 387
Bezpečnost

Děti ve vozidle  ................................ 60
Provozní bezpečnost ........................ 30
viz Bezpečnost cestujících

Bezpečnost cestujících
Airbagy ............................................ 51
Automatická opatření po nehodě ..... 60
Automatické vypínání airbagu
spolujezdce ...................................... 54
Bezpečnostní pásy ........................... 48
Děti ve vozidle  ................................ 60
Domácí zvířata ve vozidle ................. 70
Důležité bezpečnostní pokyny ......... 47
Kontrolky PASSENGER AIR BAG ...... 48
PRE-SAFE® (preventivní ochrana
cestujících) ...................................... 60
Připomínka zapnutí bezpečnost-
ního pásu ......................................... 51
Úvod k zádržnému systému ............. 47
Varovná kontrolka zádržného
systému ........................................... 47

Bezpečnostní pás
Čistění ........................................... 354
Důležité bezpečnostní pokyny ......... 49
Nastavení výšky ............................... 50
Přizpůsobení pásu řidiče a spolu-
jezdce .............................................. 51
Rozepnutí ......................................... 51
Správné používání ............................ 50
Úvodní informace ............................. 48
Varovná kontrolka ......................... 283
Varovná kontrolka (funkce) .............. 51
Zapnutí ............................................ 50

Bezpečnostní systém
EBD (elektronické rozdělení
brzdné síly) ...................................... 72
ESP® (elektronický stabilizační
program) .......................................... 72

Bionafta .............................................. 388
BlueTEC

Doplnění AdBlue® .......................... 184
BlueTEC®

Pokyny k systému dodatečné
úpravy výfukových plynů .................. 32

Provozní látka AdBlue® .................. 390
Bluetooth®

připojení dalšího mobilního tele-
fonu ............................................... 305
Telefonování .................................. 303
vyhledání mobilního telefonu ......... 304
zadání kódu ................................... 304

Boční airbag ......................................... 53
Boční okna

Důležité bezpečnostní pokyny ......... 91
Komfortní otevření ........................... 93
Komfortní zavření ............................. 93
Otevření/zavření .............................. 92
Otevření/zavření výklopných
oken ................................................. 92
Problém (porucha) ........................... 93
Synchronizace ................................. 93
Výklopná boční okna ........................ 91

Boční okno
Dětská pojistka ................................ 70
Přehled ............................................ 91

Brzda
Asistent rozjezdu do kopce ............ 172
nové brzdové obložení ................... 193
Parkovací brzda ............................. 187

Brzdová kapalina
Hlášení na displeji .......................... 263
Kontrola hladiny ............................. 340
Pokyny ........................................... 393

Brzdová světla
Adaptivní .......................................... 74
Hlášení na displeji .......................... 268
Hlášení na displeji pro přívěs ......... 267
Výměna žárovek ............................ 137

Brzdové obložení
nové ............................................... 193

Brzdový asistenční systém
viz BAS (brzdový asistent)

Brzdy
ABS .................................................. 71
Adaptivní brzdový asistent ............. 210
BAS .................................................. 71
Brzdová kapalina (pokyny) ............. 393
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 192
EBD .................................................. 72
Funkce HOLD ................................ 219
Hlášení na displeji .......................... 260
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Hlášení na displeji (pohon všech
kol) ................................................ 263
Kontrola hladiny brzdové kapaliny .. 340
Pokyny pro jízdu ............................ 192
Varovná kontrolka ......................... 284

C
Celková ujetá vzdálenost

Nastavení jednotky zobrazení ........ 257
Zobrazení ....................................... 247

Centrální zamknutí
viz Centrální zamykání

Centrální zamykání
Automatické zamykání ..................... 82
Nouzové odemykání ......................... 78
Zamykání/odemykání (klíček) ......... 77
zamykání/odemykání (tlačítka) ....... 81

Cesta do zahraničí
AdBlue® ......................................... 192
Palivo ............................................. 192
Potkávací světla ............................. 192

COLLISION PREVENTION ASSIST
displejové hlášení .......................... 275
funkce/pokyny .............................. 209
Varovná funkce odstupu ................ 209

COLLISION PREVENTION ASSIST
(asistent varování před kolizí)

zapnutí/vypnutí varovné funkce
odstupu ......................................... 255

Č
Čas

Nastavení hodin (teplovzdušné
nezávislé topení) ............................ 164

Čelní okno
Čištění ........................................... 350
Rozmrazení .................................... 153

Čerpání
AdBlue® ......................................... 184

Čerpání paliva
Palivoměr ......................................... 38
Postup ........................................... 183
Víčko palivové nádrže .................... 183
viz Palivo

Čistění
Displej ........................................... 353

D
Dálková světla

Asistent adaptivních dálkových
světel ............................................. 130
Hlášení na displeji .......................... 268
Výměna žárovek ............................ 136
Zapnutí/vypnutí ............................. 128

Dálkové ovládání
Teplovodní nezávislé topení ........... 158
Teplovzdušné nezávislé topení ....... 162
Výměna baterie (teplovodní nezá-
vislé topení) ................................... 160
Výměna baterie (teplovzdušné
nezávislé topení) ............................ 165
viz Klíček

Dálniční světla ................................... 130
Datum

Nastavení (teplovzdušné nezávi-
slé topení) ...................................... 164

Deaktivace airbagu spolujezdce
Autotest systému ............................. 57
Problémy ......................................... 58
Způsob činnosti ............................... 55

Decelerační režim ............................. 189
Defekt

viz Odtažení
Defekt pneumatiky

Výměna kola a montáž náhrad-
ního kola ........................................ 376

Denní počítadlo kilometrů
Vynulování (palubní počítač) .......... 248
Zobrazení ....................................... 247

Denní ujetá vzdálenost
Nastavení jednotky zobrazení ........ 257

Dešťový senzor
Nastavení citlivosti ........................ 138

Děti
Zádržný systém ................................ 61

Děti ve vozidle
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění .................................................. 60

Dětská pojistka
Důležité bezpečnostní pokyny ......... 69
Posuvné dveře ................................. 70
Výklopné okno ................................. 70

Rejstřík 7



Dětská sedačka
dětský zádržný systém používaný
ve směru jízdy .................................. 65
Doporučení ...................................... 68
ISOFIX .............................................. 62
Na sedadle spolujezdce ................... 64
Top Tether ....................................... 63
Vhodná místa ................................... 65
zádržný systém používaný zády ke
směru jízdy ...................................... 64

Diagnostická zásuvka
Provozní bezpečnost a registrace .... 32

Digitální návod k obsluze
Úvod ................................................ 28

Digitální návod k obsluze ................... 29
Digitální rychloměr ........................... 248
Dílna

viz Kvalifikovaný servis
Displej

Funkce/pokyny ............................. 246
Pokyny k čistění ............................. 294

Displej – přehled (multimediální
systém) .............................................. 294
Displejové hlášení

důležitá bezpečnostní upozornění .. 258
Ukazatel servisního intervalu ......... 342

Dodatečná úprava výfukových
plynů BlueTEC

Pokyny ............................................. 32
Domácí zvířata ve vozidle ................... 70
Doporučení řazení ............................. 246
Držák láhví ......................................... 318
Držák na nápoje

viz Držák nápojů
Držák nápojů

Důležité bezpečnostní pokyny ....... 317
Středová konzola ........................... 317
vyhřívatelný ................................... 318
Zadní část vozidla .......................... 317

Držák pro iPad® ................................. 325
DSR (Downhill Speed Regulation)

Hlášení na displeji .......................... 274
DSR (regulace rychlosti při jízdě z
kopce)

Funkce/pokyny ............................. 208

Dveře
Centrální zamykání/odemykání
(klíček) ............................................. 77
Hlášení na displeji .......................... 281
Nouzové odemknutí ......................... 79
Nouzové zamknutí ........................... 79
Ovládací jednotka ............................ 46
Výměna osvětlovacího prostředku
(orientační osvětlení) ..................... 133

Dveře řidiče a spolujezdce ................. 83
Dveře zavazadlového prostoru

Hlášení na displeji .......................... 281
Výměna osvětlovacího prostředku
(signální a orientační osvětlení) ..... 134

Dveře zavazadlového prostoru
EASY-PACK

Programování tlačítka klíčku ............ 89
Rozměry při otevření ...................... 395
Seřízení ............................................ 90
Výměna osvětlovacího prostředku
(signální a orientační osvětlení) ..... 134

E
EBD (elektronické rozdělení
brzdné síly)

Funkce/pokyny ............................... 72
Hlášení na displeji .......................... 263

EDW (varovné zařízení proti vlou-
pání a odcizení vozidla) ....................... 74
Electronic Brake-force Distribution
(elektronické rozdělení brzdné
síly)

viz EBD (elektronické rozdělení
brzdné síly)

Elektrické ovládání
viz Boční okna

Elektrické pojistky
viz Pojistky

Elektrické posuvné dveře
Otevírání/zavírání zevnitř ................ 85
Otevírání/zavírání zvenku ................ 85
Programování tlačítka klíčku ............ 86

Elektrické zadní víko
viz Zadní víko EASY-PACK

Elektricky ovládané posuvné dveře
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění .................................................. 84
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Funkce ............................................. 84
Porucha ........................................... 87
Rozpoznání překážek ....................... 84
Synchronizace ................................. 86
Vratná funkce .................................. 84

Elektromagnetická kompatibilita
Prohlášení o shodě .......................... 31

Elektronický stabilizační systém
viz ESP® (elektronický stabilizační
program)

Elektronika motoru
Pokyny ........................................... 384
Problém (porucha) ......................... 175

ESC (Electronic Stability Control)
viz ESP® (elektronický stabilizační
program)

ESP® (elektronický stabilizační
program)

Důležité bezpečnostní pokyny ......... 72
Funkce/pokyny ............................... 72
Hlášení na displeji .......................... 264
Stabilizace přívěsu ........................... 73
Varovná kontrolka ......................... 285
Vypnutí/Zapnutí .............................. 73
Zapnutí/vypnutí (palubní počí-
tač) ................................................ 254

ESP® (elektronický stabilizační
systém)

Asistent stabilizace při poryvech
bočního ............................................ 73

F
FAME .................................................. 388
Filtr pevných částic

Jízda na krátké vzdálenosti ............ 191
Frekvence

Mobilní telefon ............................... 384
Vysílačka ....................................... 384

Funkce „Paměťový blok“
Sedadla, volant, vnější zpětná
zrcátka ........................................... 126

Funkce ECO start/stop
Automatické startování motoru ..... 174
Automatické vypnutí motoru .......... 173
důležitá bezpečnostní upozornění .. 173
Všeobecné pokyny ......................... 173
Vypnutí/zapnutí ............................. 174

Funkce HOLD
Funkce/pokyny ............................. 219
Hlášení na displeji .......................... 278
Podmínky pro zapnutí .................... 219
Všeobecná upozornění .................. 219
Vypnutí .......................................... 219
Zapnutí .......................................... 219

Funkce on-line a internetové
funkce

Vytvoření/ukončení připojení ........ 308
Funkce online a funkce internetu

Ukončení připojení ......................... 308
Funkce online a internetové
funkce

Status připojení ............................. 308
Vyvolání ......................................... 308

Funkce přihřívání
viz Teplovodní nezávislé topení
viz Teplovzdušné nezávislé topení

Funkce start/stop
viz Funkce ECO start/stop

G
Grafika asistentů (palubní počí-
tač) ..................................................... 253

H
Hasicí přístroj .................................... 356
Hlášení

viz Hlášení na displeji
viz Varovné kontrolky a kontrolky

Hlášení na displeji
Bezpečnostní systémy ................... 260
Jízdní systémy ................................ 273
Klíčky ............................................. 282
Motor ............................................. 270
Pneumatiky .................................... 279
Skrytí (palubní počítač) .................. 258
Světla ............................................ 267
Úvod .............................................. 258
Vozidlo ........................................... 280
Vyvolání (palubní počítač) .............. 258

Hodiny
Nastavení (teplovzdušné nezávi-
slé topení) ...................................... 164

Hovor
Navázání ........................................ 306
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CH
Chladicí box ....................................... 322
Chladicí kapalina

Doplnění ........................................ 339
Chladicí kapalina (motor)

Hlášení na displeji .......................... 272
Kontrola hladiny ............................. 338
Plnicí množství ............................... 394
Pokyny ........................................... 393
Ukazatel teploty ve sdruženém
přístroji .......................................... 244
Varovná kontrolka ......................... 288

Chlazení
viz Klimatizace

Chromované díly (pokyny pro
čistění) ............................................... 350
Chybové hlášení

viz Hlášení na displeji

I
Identifikace jízdního pruhu (auto-
matické)

viz Asistent jízdy v pruzích
Identifikační číslo vozidla

viz VIN
Indikátor řazení nahoru .................... 246
Intelligent Light System

Hlášení na displeji .......................... 268
Nastavení potkávacích světel pro
pravostranný nebo levostranný
provoz ............................................ 256
Přehled .......................................... 129
Zapnutí/vypnutí ............................. 256

J
Jízda do zahraničí

Servisní střediska Mercedes-
Benz ............................................... 191

Jízda na krátkou vzdálenost (filtr
pevných částic) ................................. 191
Jízda s přívěsem

7pólový konektor ........................... 242
Aktivní parkovací asistent .............. 223
Asistent hlídání mrtvého úhlu ........ 213
Čistění tažného zařízení ................. 352
Demontáž závěsné koule ............... 241

ESP® ................................................ 73
Hlášení na displeji, světla .............. 267
Hmotnosti přívěsu ......................... 397
Montáž závěsné koule ................... 239
Montážní rozměry .......................... 397
Napájení ........................................ 242
Odpojení přívěsu ............................ 241
PARKTRONIC ................................. 222
Pokyny pro jízdu ............................ 238
Připojení přívěsu ............................ 241
Zatížení nápravy, povolené ............ 397

Jízdní bezpečnostní systém
ABS (protiblokovací systém brzd) .... 71

Jízdní program
Indikátor volicí páky DIRECT
SELECT) ......................................... 177

Jízdní programy
Automatická převodovka ............... 179

Jízdní systém
4MATIC .......................................... 207
aktivní asistent udržování odstupu
DISTRONIC .................................... 199
Aktivní parkovací asistent .............. 223
Asistent dopravního značení .......... 215
Asistent hlídání mrtvého úhlu ........ 212
Asistent jízdy v pruzích .................. 213
Asistent sledování bdělosti ............ 217
COLLISION PREVENTION ASSIST .. 209
DSR ............................................... 208
Funkce HOLD ................................ 219
Hlášení na displeji .......................... 273
Kamera 360° ................................. 232
Limiter ........................................... 197
PARKTRONIC ................................. 220
TEMPOMAT .................................... 195
Zpětná kamera ............................... 228

K
Kamera

viz Kamera 360°
viz Zpětná kamera

Kamera 360°
Čistění ........................................... 352
Funkce/upozornění ....................... 232

Kapalina do ostřikovačů
Doplnění ........................................ 340
Objemy náplní ................................ 394
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Upozornění .................................... 394
Kapalina ostřikovače

Doplnění ........................................ 340
Kapalina ostřikovačů

Hlášení na displeji .......................... 282
Kapota motoru

Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 334
Hlášení na displeji .......................... 281
Otevření ......................................... 335
Zavření ........................................... 335

Kickdown ........................................... 180
Klíček

Centrální zamykání/odemykání
dveří ................................................. 77
Důležité bezpečnostní pokyny ......... 77
Hlášení na displeji .......................... 282
Komfortní otevření ........................... 93
Komfortní zavření ............................. 93
Kontrola baterie ............................... 79
Nouzový klíček ................................. 78
Problém (porucha) ........................... 80
Výměna baterie ................................ 79
Změna programování ....................... 78
Ztráta ............................................... 80

Klíčky
Polohy ve spínací skříňce ............... 170

Klimatizace
Automatické řízení ......................... 148
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 143
Chlazení s vysoušením vzduchu ..... 146
Informace k THERMOTRONIC (tří-
zónová automatická klimatizace) ... 146
Informace o klimatizaci TEMPMA-
TIC (klimatizace) ............................ 144
Komfortní otevření/zavření
(vnitřní cirkulace) ........................... 155
Kontrolka ....................................... 148
Nastavení distribuce vzduchu ........ 152
Nastavení množství vzduchu .......... 153
nastavení proudu vzduchu ............. 149
Nastavení stylu klimatizace ........... 149
Nastavení teploty ........................... 152
Nezávislé topení ............................ 156
Nezávislé topení/větrání ............... 156
Odstranění zamlžení z oken ........... 154
Ovládací jednotka klimatizace
TEMPMATIC (klimatizace) .............. 143

Ovládací jednotka THERMOTRO-
NIC (3zónové automatické klima-
tizace) ............................................ 144
Problém s vyhříváním zadního
okna .............................................. 155
Problémy při chlazení s vysouše-
ním vzduchu .................................. 148
Přehled systémů ............................ 143
Rozmrazení čelního okna ............... 153
Teplovodní nezávislé topení ........... 157
Teplovzdušné nezávislé topení ....... 162
Větrací výdechy Nastavení ............. 167
Zadní ovládací jednotka ................. 144
Zapnutí/vypnutí ............................. 146
zapnutí/vypnutí funkce synchro-
nizace ............................................ 153
Zapnutí/vypnutí vnitřní cirkulace ... 155
Zapnutí/vypnutí vyhřívání
zadního okna ................................. 154
Zapnutí/vypnutí zbytkového
tepla .............................................. 156

Klimatizace v prostoru pro cestu-
jící

viz Klimatizace
Klimatizace v zadní části vozidla

viz Klimatizace
Klimatizační systém

viz Klimatizace ............................... 143
Kód laku ............................................. 385
Kód QR

Záchranářská karta .......................... 34
Kokpit

Přehled ............................................ 37
viz Sdružený přístroj

Kola
Čistění ........................................... 350
Demontáž kola ............................... 377
Kombinace pneumatik a kol .......... 379
Kontrola ......................................... 364
Montáž kola ................................... 376
Montáž nového kola ....................... 377
Montáž/demontáž náhradního
kola ................................................ 382
Skladování ..................................... 375
Sněhové řetězy .............................. 366
Utahovací moment ........................ 378
Výměna kola .................................. 375
Záměna/výměna ........................... 375
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Kombinace sedadla a lůžka
Zadní lavicové sedadlo ................... 114

Kombinovaný spínač ......................... 128
Komfortní otevření .............................. 93
Komfortní otevření/zavření
(vnitřní cirkulace) .............................. 155
Komfortní zavření ................................ 93
Komponenty vozidla řízené rádio-
vými systémy

Prohlášení o shodě .......................... 31
Komunikační přístroje

Provoz ............................................ 326
Typové schválení/Frekvence ......... 384

Koncová světla
Hlášení na displeji .......................... 268
Výměna žárovek ............................ 137

Koncové světlo
Hlášení na displeji pro přívěs ......... 267

Koncovka výfuku (pokyny k
čistění) ............................................... 350
Kontrola tlaku v pneumatikách

Důležité bezpečnostní pokyny ....... 369
Všeobecné pokyny ......................... 369

Kontrola tlaku vzduchu v pneuma-
tikách

elektronická kontrola tlaku vzdu-
chu v pneumatikách ....................... 370
Funkce/Pokyny ............................. 369
Nové zapnutí .................................. 370
Povolení rádiového příjmu pro
kontrolu tlaku vzduchu v pneuma-
tikách ............................................. 371
Varovná kontrolka ......................... 291
varovné hlášení .............................. 370

Kontrola vozidla
viz Příprava k jízdě

Kontrolka
viz Varovné kontrolky a kontrolky

Kontrolka LIM
Aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC ...................... 201
TEMPOMAT .................................... 196
Variabilní omezovač rychlosti ........ 198

Kontrolky a varovné kontrolky
COLLISION PREVENTION ASSIST
PLUS .............................................. 290

Kosmetické zrcátko
Sluneční clona ............................... 313
Výměna žárovky (osvětlení
zrcátka) .......................................... 133

Kryt chladiče ........................................ 33
Kvalifikovaný servis ............................ 32

L
Lak (pokyny k čistění) ....................... 349
Lehátko

viz Zadní lavicové sedadlo
Lékárnička ......................................... 356
Letní pneumatiky .............................. 365
Limiter

Nastavení omezení rychlosti .......... 199
Loketní opěrka

Úložná přihrádka ............................ 312
Loketní opěrky .................................. 121
Ložný prostor

Varianty ......................................... 329
Vybavení sedadly ........................... 102

Lůžko
viz Zadní lavicové sedadlo

M
Mazací aditiva

viz Aditiva
MB Contact

Tlačítko pro informační hovor ........ 324
Tlačítko pro nouzové volání při
poruše ........................................... 324

Media Interface
Přípojky ......................................... 312

Mechanická převodovka
Doporučení řazení .......................... 172
Rozjezd .......................................... 171
Řadicí páka .................................... 171
Startování motoru .......................... 171
Zařazení převodového stupně
vzad ............................................... 172

Menu Asistence (palubní počítač) ... 254
Menu Servis (palubní počítač) ......... 254
Mercedes me connect

Audio 20 ........................................ 307
Navázání hovoru se zákaznickým
centrem Mercedes-Benz ................ 307
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Předpoklady ................................... 307
Řešení nehod ................................. 307
Řešení poruch ................................ 307
Systém COMAND Online ............... 307
Tlačítko pro informační hovor ........ 324
Tlačítko pro tísňové volání při
poruše ........................................... 324
Všeobecná upozornění .................. 307

Mercedes-Benz Contact
Navázání hovoru se zákaznickým
centrem Mercedes-Benz ................ 307

Mercedes-Benz Service24h .............. 356
Mlhové světlo (rozšířené) ................. 130
Mobil

viz Telefon
Mobilní telefon

Autorizace ...................................... 304
Deautorizace .................................. 305
Menu (palubní počítač) .................. 252
Připojení jiného mobilního tele-
fonu ............................................... 305
Typové schválení/Frekvence ......... 384
Upozornění/použití ........................ 324

Montáž kola
Demontáž kola ............................... 377
Montáž kola ................................... 377
Montáž/demontáž náhradního
kola ................................................ 382
Příprava vozidla .............................. 376
Spuštění vozidla na zem ................ 378
Zajištění vozidla proti pojíždění ...... 376
Zvednutí vozidla ............................. 376

Motor
Bezpečnost provozu ......................... 32
Číslo motoru .................................. 385
Funkce ECO start/stop ................. 173
Hlášení na displeji .......................... 270
Nepravidelný chod ......................... 175
Pokyny pro čistění ......................... 349
Problémy se startováním ............... 175
Roztažení (vozidlo) ......................... 361
Startování ...................................... 171
Startování z cizího zdroje ............... 356
Technické údaje ............................. 395
Varovná kontrolka (diagnostika
motoru) .......................................... 287
Vypnutí .......................................... 188

Výškové omezení (vznětový
motor) ............................................ 194
Změna výkonu ................................. 32

Motorová nafta .................................. 388
Motorový olej

Doplnění ........................................ 338
Hladina oleje (pokyny) ................... 336
Hlášení na displeji .......................... 272
Informace ke spotřebě oleje .......... 393
Kontrola hladiny oleje (palubní
počítač) .......................................... 336
Kontrola hladiny oleje měrkou ....... 337
Plnicí množství ............................... 392
Pokyny ke kvalitě ........................... 391
Přísady ........................................... 392
Viskozita ........................................ 392
Výměna .......................................... 392

MP3
Obsluha ......................................... 251

Multimediální systém
Displej ........................................... 294
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 292
Přehled .......................................... 293

Myčka (péče) ..................................... 348
Mytí vozidel

viz Péče

N
Nádrž

viz Palivová nádrž
Náhradní kolo

Demontáž/montáž ........................ 382
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 381
Všeobecná upozornění .................. 382

Náklad
Přeprava ........................................ 327
Zajištění ......................................... 329

Naladění stanice
Rádio ............................................. 309

Nálepky
Všeobecné bezpečnostní pokyny ..... 29

Nářadí ................................................. 355
Nástavby .............................................. 33
Nastavení

Palubní počítač .............................. 254
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Z výrobního závodu (palubní počí-
tač) ................................................ 258

Nastavení distribuce vzduchu ......... 152
Nastavení množství vzduchu ........... 153
Nastavení vozidla .............................. 300
Navigace

Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 300
Menu (palubní počítač) .................. 248
Přehled .......................................... 300
Zobrazení/skrytí menu .................. 301

Návod k obsluze
Digitální a tištěný návod k obsluze ... 29
Před první jízdou .............................. 29
Ručení za věcné vady ....................... 29
všeobecná upozornění ..................... 29
Výbava vozidla ................................. 29

Nehoda
Automatická opatření po nehodě ..... 60

Nejvyšší povolená rychlost
Omezení rychlosti .......................... 191

Nezávislé topení
viz Teplovodní nezávislé topení
viz Teplovzdušné nezávislé topení

Nezávislé větrání
viz Teplovodní nezávislé topení

Nouzová situace
Automatická opatření po nehodě ..... 60

Nouzové brzdění
viz BAS (brzdový asistent)

Nouzové odemknutí
Vozidlo ............................................. 79

Nouzové zamknutí vozidla .................. 79
Nouzový klíček

Funkce/pokyny ............................... 78
použití .............................................. 79
Vyjmutí ............................................ 78
Zamknutí vozidla .............................. 79

Nouzový provoz – automatická
převodovka ........................................ 182

O
Objem palivové nádrže

Vyvolání dojezdu (palubní počí-
tač) ................................................ 247
Zobrazení ......................................... 38

Oblíbené položky
Odstranit ........................................ 300
Přehled .......................................... 299
Přidat ............................................. 299
Zobrazení a vyvolání ...................... 299

Obložení střechy a koberečky
(pokyny k čistění) .............................. 354
Obrysová světla

Výměna žárovek ............................ 136
Oddělovací síť .................................... 330
Odemknutí

Nouzové odemknutí ......................... 79
Nouzovým klíčkem ........................... 78
Zevnitř (tlačítko centrálního zamy-
kání) ................................................. 81

Odkládací schránky
viz Úložné schránky a odkládací
schránky

Odtažení
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 358
Montáž/demontáž vlečného oka ... 360
uváznutého vozidla ........................ 361

Odtažení vozidla
S oběma nápravami na zemi .......... 360
Se zvednutou zadní nápravou ........ 360

Odvzdušnění palivové soustavy ...... 175
Ochrana proti odcizení

EDW (varovné zařízení proti vlou-
pání a odcizení vozidla) .................... 74

Ochrana proti odtažení
deaktivace ....................................... 75
Funkce ............................................. 74
Vypnutí ............................................ 75
Zapnutí ............................................ 74

Ochrana před hmyzem na chladiči .... 33
Ochrana životního prostředí

Recyklace vozidla ............................. 30
všeobecné pokyny ........................... 30

Okenní airbag
Hlášení na displeji .......................... 266
Princip funkce .................................. 54

Okna
Čistění ........................................... 350
viz Boční okna

Olej
viz Motorový olej

Omezovač
důležitá bezpečnostní upozornění .. 197
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Omezovač rychlosti
Funkce/pokyny ............................. 197
Hlášení na displeji .......................... 276
Kontrolka LIM ................................ 198
Permanentní .................................. 199
Problém (porucha) ......................... 199
Přepnutí do pasivního režimu ......... 199
Uložení aktuální rychlosti ............... 198
Variabilní ........................................ 198
Variabilní vypnutí ........................... 199
Variabilní, zapnutí .......................... 198
Vyvolání naposledy uložené
rychlosti ......................................... 198

Opěrka hlavy
Nastavení (elektrické) .................... 121
Nastavení (mechanické) ................ 120

Opěrky hlavy
Demontáž/montáž ........................ 120
důležitá bezpečnostní upozornění .. 120

Orientační osvětlení
Výměna žárovky (kosmetické
zrcátko) ......................................... 133
Výměna žárovky (přední dveře) ...... 133

Originální díly ...................................... 33
Osvětlení

Asistent adaptivních dálkových
světel ............................................. 130
Intelligent Light System (funkce) ... 129
Výměna osvětlovacího prostředku
(halogenový světlomet) .................. 134
Výměna osvětlovacího prostředku
(osvětlení interiéru) ........................ 133
Výměna osvětlovacího prostředku
(světlomet LED) ............................. 134
viz Světla

Osvětlení interiéru
Automatické řízení ......................... 132
Centrální ovládání osvětlení v
zadní části vozidla .......................... 132
Manuální ovládání .......................... 132
Osvětlení prostředí ........................ 132
Osvětlení v zadní části vozidla v
madle ............................................. 133
Pokyny k výměně žárovek .............. 133
Přehled .......................................... 132
Světlo pro čtení ............................. 132
Všeobecné pokyny ......................... 132

Výměna osvětlovacího pro-
středku .......................................... 133
Výměna žárovek ............................ 133

Osvětlení prostředí ........................... 132
Osvětlení přístrojů

viz Osvětlení sdruženého přístroje
Osvětlení registrační značky

Hlášení na displeji .......................... 268
Výměna osvětlovacího pro-
středku .......................................... 134

Osvětlení sdruženého přístroje ........ 243
Osvětlení zatáček (aktivní)

Hlášení na displeji .......................... 267
Otáčkoměr ......................................... 244
Otevírání v létě

viz Komfortní otevření
Otočné sedadlo ................................. 100
Ovládací jednotka

Dveře řidiče ..................................... 46
Klimatizace ...................................... 41
nad čelním oknem ........................... 45
Středová konzola ............................. 41

Ovladač .............................................. 295
Ovládání

Digitální návod k obsluze ................. 28
Ozdobné lišty (pokyny k čistění) ...... 354

P
Páčky řazení na volantu .................... 180
Palivo

Aditiva (benzin) .............................. 387
Aditiva (nafta) ................................ 389
Aditiva pro zlepšení tekutosti ......... 389
Cesta do zahraničí ......................... 192
Čerpání .......................................... 182
Důležité bezpečnostní pokyny   ..... 386
Filtr pevných částic ........................ 191
Informace o spotřebě .................... 389
Kvalita (benzin) .............................. 387
Kvalita (motorová nafta) ................ 388
Nafta při nízkých venkovních
teplotách ....................................... 389
Objem palivové nádrže/rezerva
paliva ............................................. 386
Problém (porucha) ......................... 184
Statistika spotřeby ......................... 247
Ukazatel množství paliva v nádrži .... 38
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Zobrazení aktuální spotřeby ........... 247
Zobrazení dojezdu .......................... 247

Palivová nádrž
Problém (porucha) ......................... 184

Palivový filtr (hlášení na displeji) ..... 271
Palubní deska

viz Kokpit
Palubní počítač

Aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC ...................... 205
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 243
Hlášení na displeji .......................... 258
Kontrola hladiny oleje .................... 336
Menu Asistence ............................. 254
Menu Cesta ................................... 247
Menu Grafika asistentů .................. 253
Menu Média ................................... 250
Menu Nastavení ............................. 254
Menu Navigace .............................. 248
Menu Osvětlení .............................. 256
Menu Rádio ................................... 250
Menu Sdružený přístroj .................. 257
Menu Servis ................................... 254
Menu Telefon ................................. 252
Menu Vozidlo ................................. 257
Nastavení z výrobního závodu ........ 258
Obsluha video DVD ........................ 251
Ovládání ......................................... 245
Paměť hlášení ................................ 258
Přehled menu ................................ 246
Standardní zobrazení ..................... 247
Volba jednotek zobrazení ............... 257
Zobrazení ....................................... 247
Zobrazení servisního hlášení .......... 342

Paměť hlášení (palubní počítač) ...... 258
Paměťová karta (audio) .................... 251
Panoramatické střešní okno

Důležité bezpečnostní pokyny   ........ 94
Otevření/zavření sluneční rolety ...... 96
Ovládání ........................................... 95
Ovládání slunečních rolet střeš-
ního okna ......................................... 95
Problém (porucha) ........................... 96
Reverzní funkce ............................... 94
Zavření při dešti ............................... 95

Parkovací asistent Zpětná kamera .. 228
Parkovací brzda

Automatické odbrzdění .................. 188

Automatické zabrzdění .................. 188
Elektronická parkovací brzda ......... 187
Hlášení na displeji .......................... 264
Manuální zabrzdění nebo
odbrzdění ....................................... 188
Nouzové brzdění ............................ 188
Varovná kontrolka ......................... 287

Parkovací světla
Hlášení na displeji .......................... 269
Výměna žárovek (vpředu) .............. 136
Zapnutí/vypnutí ............................. 127

Parkovací světlo
Výměna žárovek (vzadu) ................ 137

Parkování
Důležité bezpečnostní pokyny   ..... 187
Kamera 360° ................................. 232
Parkovací brzda ............................. 187
Zpětná kamera ............................... 228
viz Aktivní parkovací asistent
viz PARKTRONIC

PARKTRONIC
Dosah senzorů ............................... 220
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 220
Funkce/pokyny ............................. 220
hlášení na displeji .......................... 274
Jízda s přívěsem ............................. 222
Jízdní systém .................................. 220
Problém (porucha) ......................... 223
Varování při couvání ...................... 222
Varovný indikátor ........................... 221
Vypnutí/zapnutí ............................. 222

PASSENGER AIR BAG OFF
Kontrolka ......................................... 48

Péče
Bezpečnostní pás ........................... 354
Displej ........................................... 353
Chromované díly ............................ 350
Interiér ........................................... 353
Kamera 360° ................................. 352
Koberečky ...................................... 354
Kola ............................................... 350
Koncovka výfuku ............................ 350
Lak ................................................. 349
Myčka ............................................ 348
Mytí motoru ................................... 349
Obložení střechy ............................ 354
Okna .............................................. 350
Ozdobné lišty ................................. 354
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Plastové obložení ........................... 353
Pokyny ........................................... 347
Posuvné dveře ............................... 352
Potahy sedadel .............................. 354
Ruční mytí ...................................... 348
Řadicí nebo volicí páka .................. 354
Senzory .......................................... 351
Směrová světla v zrcátkách ........... 351
Stírátka stěračů ............................. 350
Tažné zařízení ................................ 352
Vnější osvětlení ............................. 351
Volant ............................................ 354
Vysokotlaké čističe ........................ 349
Zpětná kamera ............................... 351

Plastové obložení (pokyny k
čistění) ............................................... 353
Pneumatiky

Důležité bezpečnostní pokyny   ..... 363
Hlášení na displeji .......................... 279
Informace o jízdě ........................... 364
Kombinace pneumatik a kol .......... 379
Kontrola ......................................... 364
Letní pneumatiky ........................... 365
pneumatiky M+S ............................ 365
Skladování ..................................... 375
Směr otáčení ................................. 375
Sněhové řetězy .............................. 366
Výměna kola .................................. 375
Vzorek ........................................... 365
Záměny .......................................... 375
Životnost ........................................ 365

Pneumatiky M+S ............................... 365
Pobočka

viz Kvalifikovaný servis
Počítadlo kilometrů

viz Denní počítadlo kilometrů
Počítadlo ujetých kilometrů

Zobrazení ....................................... 247
Pohon všech kol

DSR ............................................... 208
Funkce/upozornění ....................... 207
Hlášení na displeji (brzdy) .............. 263
Pomoc při jízdě ze svahu ............... 208

Pojistky .............................................. 362
Pokyny pro jízdu

Aquaplaning ................................... 193
Automatická převodovka ............... 180
Brzdy ............................................. 192

decelerační režim .......................... 189
důležitá bezpečnostní upozornění .. 169
Jízda do zahraničí ........................... 191
jízda na krátkou vzdálenost ........... 191
Jízda s přívěsem ............................. 238
Jízda v horách ................................ 194
Jízda v klesání ................................ 192
Jízda v zimě .................................... 194
Jízda za mokra ............................... 193
Kluzká vozovka .............................. 193
kluzká vozovka v zimě .................... 194
nové brzdové kotouče .................... 193
Nové brzdové obložení ................... 193
Omezení rychlosti .......................... 191
Omezený účinek brzd na vozovce
ošetřené chemickým posypem ...... 193
Pokyny pro záběh .......................... 169
Průjezd vodou na vozovce .............. 193
Sněhové řetězy .............................. 366
Všeobecně ..................................... 189

Pokyny pro záběh .............................. 169
Polohy klíčku (spínací skříňka) ........ 170
Polohy převodovky

Automatická převodovka ............... 177
Ukazatel (volicí páka DIRECT
SELECT) ......................................... 177

Pomoc při brzdění
viz BAS (brzdový asistent)

Pomoc při jízdě ze svahu .................. 208
Pomoc při parkování

Aktivní parkovací asistent .............. 223
viz Kamera 360°
viz PARKTRONIC

Pomocné prostředky pro přepravu
Ochranná síť na náklad .................. 330
Rozdělení ložného prostoru ........... 332

Popelník     ......................................... 318
Poplašný systém

viz EDW (varovné zařízení proti
vloupání a odcizení vozidla)

Porucha
Hasicí přístroj ................................ 356
Palubní nářadí ................................ 355

Posunovací okno
otevírání/zavírání ............................ 92

Posuvné dveře
Čištění ........................................... 352
Dětská pojistka ................................ 70
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důležitá bezpečnostní upozornění .... 83
Otevírání/zavírání zevnitř ................ 84
Otevírání/zavírání zvenku ................ 83
viz Elektricky ovládané posuvné dveře

Potkávací světla
Cesty do zahraničí ......................... 192
Hlášení na displeji .......................... 267
nastavení pro pravostranný nebo
levostranný provoz ......................... 256
Výměna žárovek ............................ 136
Zapnutí/vypnutí ............................. 127

PRE-SAFE® (preventivní ochrana
cestujících)

Hlášení na displeji .......................... 266
Princip funkce .................................. 60

Preventivní ochrana cestujících
viz PRE-SAFE® (preventivní
ochrana cestujících)

Prohlášení o shodě .............................. 31
Protiblokovací systém brzd

viz ABS (protiblokovací systém brzd)
Protiskluzové řetězy

viz Sněhové řetězy
Provoz s přívěsem

Kontrola vadných žárovek u LED
osvětlení ........................................ 242

Provozní bezpečnost
Ručení za věcné vady ....................... 29

Provozní bezpečnost a povolení k
provozu

Dodatečná úprava výfukových
plynů BlueTEC .................................. 32
Kvalifikovaný servis .......................... 32
Pokyny k jízdě .................................. 30
Přiměřené používání ........................ 29
Registrace vozidla ............................ 32

Provozní bezpečnost a registrace
Změna výkonu motoru ..................... 32

Provozní bezpečnost a registrace
vozidla

Nástavby .......................................... 33
Prohlášení o shodě .......................... 31
Upozornění k předpisům o
nástavbě .......................................... 33
Vestavby a přestavby ....................... 33

Provozní látky
Bionafta ......................................... 388

Brzdová kapalina ............................ 393
Důležité bezpečnostní pokyny   ..... 385
Chladicí kapalina (motor) ............... 393
Kapalina do ostřikovačů ................. 394
Motorový olej ................................. 391
Palivo ............................................. 386
Zvláštní přísady do AdBlue® ........... 390

Průjezd vodou na vozovce ................ 193
Před jízdou

Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 170

Předepínače bezpečnostních pásů
Aktivace ........................................... 58

Přehled funkcí
Multimediální systém ..................... 294

Přehrávač CD/měnič CD (palubní
počítač) .............................................. 251
Přepážka ložného prostoru

Demontáž/montáž ........................ 333
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 332
Odkládací přihrádky ....................... 332
Vyklopení/sklopení ....................... 332

Přeprava
Pokyny k nakládání ........................ 327
Přeprava po železnici ..................... 192
Rozdělení zátěže ............................ 328
Varianty ložného prostoru .............. 329
Vozidlo ........................................... 361
Zajištění nákladu ............................ 329

Přeprava po železnici ........................ 192
Přerušení dopravních informací ...... 310
Přestavby/vestavby ............................ 33
Přestavení jezdců .............................. 117
Převodovka

viz Automatická převodovka
viz Mechanická převodovka

Přídavný rychloměr ........................... 257
Připojení mobilního telefonu

(rozhraní Bluetooth®) ..................... 303
Příprava k jízdě

Kontroly ve vozidle ......................... 170
Vizuální vnější kontrola vozidla ...... 170

Příruční úložné prostory
Loketní opěrka (pod) ..................... 312
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R
Rádio

Přehled .......................................... 309
Přehled menu ................................ 309
Volba stanice ................................. 250
Zapnutí .......................................... 309
Zobrazení rádiotextu ...................... 310
viz Samostatný návod k obsluze

Radiotext ............................................ 310
Rádiové přístroje

Typové schválení/Frekvence ......... 384
Ráfky

Důležité bezpečnostní pokyny   ..... 363
Recyklace

viz Ochrana životního prostředí
Redukční prostředek

viz AdBlue®

Regenerace
viz Filtr pevných částic

Regulace jízdní dynamiky
viz ESP® (elektronický stabilizační
program)

Regulace rychlosti
viz TEMPOMAT

Regulace sklonu světlometů ............ 129
Rezerva (palivová nádrž)

viz Palivo
Rezerva paliva

Hlášení na displeji .......................... 272
Varovná kontrolka ......................... 287

Rozdělení brzdné síly
viz EBD (elektronické rozdělení
brzdné síly)

Rozdělení zatížení .............................. 328
Rozjezd

Asistent rozjezdu do kopce ............ 172
Automatická převodovka ............... 172
Mechanická převodovka ................ 171

Rozměr otevření zadního víka .......... 395
Rozměry ............................................. 395
Rozměry vozidla ................................ 395
Rozpoznání rukopisu

Touchpad ....................................... 298
Zapnutí/vypnutí funkce předčí-
tání ................................................ 298

Rozsah nadměrných otáček ............. 244

Roztažení
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 358

Roztažení vozidla
Nouzové startování motoru ............ 361

Ručení za věcné vady .......................... 29
Ruční brzda

viz Parkovací brzda
Rukojeť pro jezdce ............................ 117
Rychloměr

Digitální ......................................... 248
Segmenty ...................................... 244
Ve sdruženém přístroji ..................... 38
Volba jednotek zobrazení ............... 257
Zapnutí/vypnutí přídavného
rychloměru .................................... 257

Ř
Řízení

Hlášení na displeji .......................... 282
Varovná kontrolka ......................... 291

S
Sdružený přístroj

Přehled ............................................ 38
Varovné kontrolky a kontrolky ......... 39

Sedadlo
Čistění potahu ............................... 354
Důležité bezpečnostní pokyny   ........ 98
Loketní opěrka ............................... 121
Nastavení (elektrické) .................... 100
Nastavení (mechanické) .................. 99
Nastavení bederní opěrky .............. 100
Nastavení opěrky hlavy .................. 120
Otočné sedadlo ............................. 100
Správná poloha sedadla řidiče ......... 98
Uložení nastavení do paměti
(paměťový blok) ............................. 126
Větrání sedadel .............................. 122
Vyhřívání sedadel ........................... 121

Sedadlo řidiče
viz Sedadlo

Sedadlo spolujezdce
viz Sedadlo

Senzory (způsob čistění) ................... 351
Servis .................................................... 32
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Servisní středisko
viz Kvalifikovaný servis

Servisní středisko Mercedes-Benz
viz Kvalifikovaný servis

Servisní telefonní číslo ..................... 356
Schránka na brýle ............................. 311
Signální a orientační osvětlení

Výměna žárovky ............................. 134
Síť na zavazadla ................................. 312
Sluneční clona

Přehled .......................................... 313
Výměna žárovky (osvětlení
zrcátka) .......................................... 133

Sluneční roleta
Panoramatické posuvné střešní
okno ................................................ 95

Směrnice pro nakládání .................... 327
Směrová světla

Hlášení na displeji .......................... 268
Hlášení na displeji pro přívěs ......... 267
Zapnutí/vypnutí ............................. 128

Směrové světlo
Výměna žárovek (vpředu) .............. 136
Výměna žárovek (vzadu) ................ 137

Smluvní servis
viz Kvalifikovaný servis

Sněhové řetězy .................................. 366
Součásti

Multimediální systém ..................... 293
Spínací hodiny (teplovzdušné
nezávislé topení)

Aktivace ......................................... 164
Nastavení času odjezdu ................. 164
Nastavení doby provozu ................. 164
Nastavení hodin ............................. 164
Nastavení stupně topení ................ 165
Nastavení teploty ........................... 165
Přehled .......................................... 163

Spínací skříňka
viz Polohy klíčku (spínací skříňka)

Spínač DYNAMIC SELECT
Automatická převodovka ............... 179

Spuštění
viz Startování (motor)

Startování (motor) ............................. 171
Startování z cizího zdroje (motor) .... 356

Statistika spotřeby (palubní počí-
tač) ..................................................... 247
Stěrač zadního okna

Výměna stírátka ............................. 141
Zapnutí/vypnutí ............................. 139

Stěrače
Problém (porucha) ......................... 142
Stěrač zadního okna ...................... 139
Výměna stírátek stěračů ................ 140
Zapnutí/vypnutí ............................. 138

Stírátka
výměna (čelní okno) ....................... 140

Stírátka stěračů
Čistění ........................................... 350
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 140
Ukazatel servisního intervalu ......... 140

Středová konzola
Dolní část ......................................... 43
Horní část ........................................ 41
mezi sedadlem řidiče a spolu-
jezdce .............................................. 44
uprostřed ......................................... 42

Střešní nosič
maximální nosné zatížení ............... 396
Pokyny ........................................... 333

Střešní okno
viz Panoramatické střešní okno

Střešní ovládací jednotka ................... 45
Světelné čidlo (hlášení na displeji) .. 268
Světelné zdroje LED

Výměna .......................................... 134
Světla

Automatické řízení světel ............... 127
Dálková světla ............................... 128
Dálniční světla ............................... 130
Hlášení na displeji .......................... 267
Jízda do zahraničí ........................... 192
Mlhové světlo (rozšířené) ............... 130
Obrysová světla ............................. 127
Osvětlení zatáček .......................... 129
Parkovací světla ............................. 127
Sklon světlometů ........................... 129
Směrová světla .............................. 128
Spínač světel ................................. 127
Světelná houkačka ........................ 128
Varovná směrová světla ................. 129
Výměna žárovek (halogenové svě-
tlomety) ......................................... 134
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Výměna žárovek (světlomety
LED) ............................................... 134
Zapnutí/vypnutí Intelligent Light
System .......................................... 256
Zapnutí/vypnutí světel pro jízdu
ve dne (spínač) .............................. 127

Světla pro jízdu ve dne
Hlášení na displeji .......................... 269
Výměna žárovek ............................ 136
Zapnutí/vypnutí (spínač) ............... 127

Světla pro odbočování
Funkce/pokyny ............................. 130
Hlášení na displeji .......................... 267

Světla zpátečky
Výměna žárovek ............................ 137

Světlo
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 127

Světlo pro čtení ................................. 132
Světlo zpátečky

Hlášení na displeji .......................... 269
Světlomet

Výměna osvětlovacího prostředku
(halogenový světlomet) .................. 134
Výměna osvětlovacího prostředku
(světlomet LED) ............................. 134

Světlomety
Zamlžení ........................................ 132

Symbol kávového hrnku
viz Asistent sledování bdělosti

Symboly e/E ...................................... 384
Systém ovládání

viz Palubní počítač
Systém pro bezpečnou jízdu

Adaptivní brzdová světla .................. 74
BAS (brzdový asistent) ..................... 71
Důležité bezpečnostní pokyny ......... 70
Přehled ............................................ 70

Systém pro ukotvení dětských
sedaček ISOFIX .................................... 62
Systém tísňového volání
Mercedes-Benz

Tlačítko střešní ovládací jednotky .. 323
Systém zamykání

viz Centrální zamykání

T
Tabulka tlaků vzduchu v pneuma-
tikách ................................................. 371
Tachometr

Všeobecné pokyny ......................... 244
Tažné zařízení

viz Jízda s přívěsem
Technická prohlídka

viz ASSYST
Technické údaje

Motor ............................................. 395
Plnicí množství ............................... 385
Pneumatiky/kola ........................... 379
Rozměry vozidla ............................. 395
Střešní nosič .................................. 396
Tažné zařízení ................................ 397
Údaje vozidla ................................. 395
Upevňovací body ........................... 396
Vodicí lišty ..................................... 396

Telefon
Autorizace mobilního telefonu
(připojení) ...................................... 304
Číslo z telefonního seznamu .......... 252
Deautorizace mobilního telefonu
(odpojení) ...................................... 305
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 324
Hlášení na displeji .......................... 282
Menu (palubní počítač) .................. 252
Navázání připojení z mobilního
telefonu ......................................... 305
Odmítnutí hovoru (multimediální
systém) .......................................... 306
Odmítnutí/ukončení hovoru .......... 252
Opakované automatické spojení
mobilního telefonu ......................... 305
Opakování volba ......................... 253
Přepínání mezi mobilními tele-
fony ............................................... 305
Přijetí hovoru   ............................... 252
Přijetí hovoru (multimediální
systém) .......................................... 306
Spojení mobilního telefonu (vše-
obecně) .......................................... 303
Telefonování .................................. 306
Ukončení aktivního hovoru ............ 307
Uskutečnění hovoru ....................... 306
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Úvod .............................................. 252
Zadání čísla .................................... 306
Zadání telefonního čísla ................. 306

Telefonní číslo
Zadání ............................................ 306

TEMPOMAT
Důležité bezpečnostní pokyny   ..... 195
Funkce/pokyny ............................. 195
Hlášení na displeji .......................... 277
Jízdní systém .................................. 195
Kontrolka LIM ................................ 196
Nastavení rychlosti ........................ 196
Páčka TEMPOMATu ....................... 196
Podmínky zapnutí .......................... 196
Problém (porucha) ......................... 197
Uložení aktuální rychlosti do
paměti a její udržování ................... 196
Volba ............................................. 196
Vypnutí .......................................... 197
Vyvolání uložené rychlosti z
paměti ........................................... 196
zapnutí ........................................... 196

Teplota
chladicí kapaliny (ukazatel ve
sdruženém přístroji) ....................... 244
Nastavení (klimatizace) .................. 152
Nastavení (teplovzdušné nezávi-
slé topení) ...................................... 165
Venkovní teplota ............................ 244

Teplovodní nezávislé topení
Dálkové ovládání ............................ 158
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 156
Funkce přihřívání ........................... 157
Funkce/upozornění ....................... 157
Hlášení na displeji .......................... 281
Nastavení času odjezdu (dálkové
ovládání) ........................................ 159
Problém (porucha) ......................... 161
Zapnutí/vypnutí ............................. 157
Zapnutí/vypnutí (dálkové ovlá-
dání) .............................................. 159
Zapnutí/vypnutí (ovládací jed-
notka ve středové konzole) ............ 158

Teplovzdušné nezávislé topení
Dálkové ovládání ............................ 162
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 156

Funkce přihřívání (okamžitý pro-
voz topení) ..................................... 164
Funkce/upozornění ....................... 162
Nastavení času odjezdu ................. 164
Okamžitý provoz topení ................. 164
Problém (porucha) ......................... 166
Spínací hodiny ............................... 163
Zapnutí/vypnutí (dálkové ovlá-
dání) .............................................. 162
Zapnutí/vypnutí (spínací hodiny) ... 163

Tlačítka a ovladač ............................. 295
Tlačítka na volantu ............................ 245
Tlačítko Zpět ...................................... 295
Tlak vzduchu v pneumatikách

Doporučený ................................... 367
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 369
Hlášení na displeji .......................... 279
Tabulky .......................................... 371
Vyvolání (palubní počítač) .............. 369

Top Tether ............................................ 63
Topení

viz Klimatizace
Topení v prostoru pro cestující

viz Klimatizace
Topení v zadní části vozidla

viz Klimatizace
Touchpad

Návrhy znaků ................................. 298
Ovládání dotykem .......................... 296
Ovládání touchpadu ....................... 296
Přehled .......................................... 295
Rozpoznání rukopisu ...................... 298
Rychlý přístup do systému Audio ... 299
Vymazání znaků ............................. 298
Vyvolání rychlého přístupu do
systému Audio ............................... 296
Zadání mezery ............................... 298
Zadávání znaků .............................. 298
Zapnutí / vypnutí ........................... 296
Změna řádku zadání ...................... 298
Změna stanice / hudební skladby .. 299

Transport
Montáž upevňovacích ok ............... 330

Trvalá světla pro jízdu
viz Světla pro jízdu ve dne

Typový štítek
viz Typový štítek vozidla
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Typový štítek vozidla ........................ 385

U
Údaje

viz Technické údaje
Údaje vozidla ..................................... 395
Údržba ................................................ 341
Údržbová místa pod kapotou
motoru ................................................ 336
Ujetá vzdálenost

Nastavení jednotky zobrazení ........ 257
Ukazatel ECO

Funkce/pokyny ............................. 189
Ukazatel rekuperace ......................... 247
Ukazatel servisního intervalu

ASSYST (aktivní servisní systém) ... 342
Skrytí termínu servisní prohlídky ... 342
Upozornění .................................... 342
Vyvolání termínu servisní pro-
hlídky ............................................. 342

Ukazatel směru jízdy
viz Směrová světla

Ukazatel venkovní teploty ................ 244
Ukončení poplachu (EDW) .................. 74
Úložná schránka spolujezdce ........... 311
Úložné prostory a odkládací pro-
story

Schránka na brýle .......................... 311
Úložná schránka spolujezdce ......... 311

Úložné prostory a odkládací při-
hrádky

Výklopný stolek ............................. 316
Úložné prostory a odkládací
schránky

Síť na zavazadla ............................. 312
Úložná schránka ve středové kon-
zole ................................................ 312

Úložné prostory a úložné schránky
Úložné schránky kombinace seda-
dla a lůžka ...................................... 312

Úložné schránky a odkládací
schránky

Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 311

Upevňovací body a prostředky
Povolené zatížení v tahu ................ 396

Upevňovací oko
Montáž ........................................... 330

Uskutečnění hovoru
přes menu telefonu ........................ 306
přes seznamy hovorů ..................... 306
přes telefonní seznam .................... 306

Utahovací moment šroubů kol ........ 378

V
Varování před kolizí

viz COLLISION PREVENTION ASSIST
Varovná funkce odstupu .................. 209
Varovná kontrolka bezpečnost-
ních pásů .............................................. 51
Varovná směrová světla ................... 129
Varovná upozornění

Nálepky ............................................ 29
Varovné kontrolky a kontrolky

ABS ................................................ 285
Bezpečnostní pás ........................... 283
Brzdy ............................................. 284
Diagnostika motoru ....................... 287
ESP® .............................................. 285
ESP® OFF ....................................... 286
Chladicí kapalina ........................... 288
Kontrola tlaku vzduchu v pneuma-
tikách ............................................. 291
LIM (aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC) ..................... 201
LIM (TEMPOMAT) ........................... 196
LIM (variabilní omezovač
rychlosti) ........................................ 198
Parkovací brzda ............................. 287
PASSENGER AIR BAG OFF ............... 48
Přehled ............................................ 39
Rezerva paliva ................................ 287
Řízení ............................................. 291
Varovný systém odstupu ............... 290
Všeobecné pokyny ......................... 282
Zádržný systém .............................. 287

Varovné zařízení proti vloupání a
odcizení

viz EDW (varovné zařízení proti
vloupání a odcizení vozidla)

Varovný systém odstupu (varovná
kontrolka) .......................................... 290
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Ventilátor
viz Klimatizace

Větrací výdechy
Důležité bezpečnostní pokyny ....... 167
Nastavení bočních výdechů ........... 168
Nastavení středových výdechů ...... 168
Nastavení větracích výdechů v
zadní části vozidla .......................... 168

Větrání
viz Klimatizace

Video
Ovládání DVD ................................ 251

Video DVD
Ovládání (palubní počítač) ............. 251

VIN
Motorový prostor ........................... 385
Typový štítek ................................. 385

Vlečné oko ......................................... 355
Vnější osvětlení

viz Světla
Vnější osvětlení vozidla

Potkávací světla ............................. 127
Světla pro odbočování ................... 130
Zadní mlhové světlo ....................... 128

Vnější zpětná zrcátka
Nastavení ....................................... 124
Sklopení/vyklopení (automa-
tické) ............................................. 124
Sklopení/vyklopení (elektrické) ..... 124
Synchronizace ............................... 125
Uložení nastavení do paměti
(paměťový blok) ............................. 126
Vytlačené (vyřešení problému) ....... 125
Změna odrazivosti (automatická) ... 125

Vnitřní zpětné zrcátko
Zaclonění (automatické) ................ 125
Zaclonění (manuální) ...................... 124

Voda do ostřikovačů
Upozornění .................................... 394

Vodicí kolejničky
Montáž upevňovacích ok ............... 330

Vodicí lišty
maximální tahové zatížení .............. 396

Volant
Čistění ........................................... 354
Nastavení ....................................... 123
Páčky řazení .................................. 180
Tlačítka - přehled ............................. 40

Tlačítka (palubní počítač) ............... 245
Volicí páka

viz Automatická převodovka
Volicí páka DIRECT SELECT

Automatická převodovka ............... 176
Vozidlo

Elektronika ..................................... 384
Hlášení na displeji .......................... 280
Individuální nastavení .................... 254
Nouzové odemknutí ......................... 78
Odemknutí (klíček) ........................... 77
Odemknutí (v nouzi) ......................... 79
Odstavení ...................................... 189
Odtažení ........................................ 358
Pořizování dat .................................. 34
Provozní bezpečnost ........................ 30
Přeprava ........................................ 361
Registrace vozidla ............................ 32
Rozjezd .......................................... 171
Ručení za věcné vady ....................... 29
Spuštění na zem ............................ 378
Výbava ............................................. 29
Zajištění proti pojíždění ................. 187
Zamknutí (klíček) ............................. 77
Zamknutí (v nouzi) ........................... 79
Zvedání .......................................... 376

Vratná funkce
boční okna ....................................... 91
Elektricky ovládané posuvné
dveře ................................................ 84
panoramatické střešní okno ............ 94
sluneční rolety ................................. 95

Výfukový filtr
viz Filtr pevných částic

Vyhřívání zadního okna
Problém (porucha) ......................... 155
Zapnutí/vypnutí ............................. 154

Výklopné okno
Dětská pojistka ................................ 70

Výklopný stolek
v zadní části vozidla ....................... 313

Výměna baterie (dálkové ovládání
nezávislého topení)

(teplovodní nezávislé topení) ......... 160
(teplovzdušné nezávislé topení) ..... 165

Výměna osvětlovacího prostředku
viz Výměna žárovky
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Výměna stírátek stěračů
(zadní okno) ................................... 141

Výměna žárovek
Brzdová světla ............................... 137
Dálková světla ............................... 136
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění ............................................... 134
Halogenové světlomety ................. 134
Koncová světla .............................. 137
Osvětlení interiéru ......................... 133
Parkovací světlo ............................. 136
Parkovací světlo (přední) ............... 136
Parkovací světlo (zadní) ................. 137
Potkávací světla ............................. 136
Přehled typů světelných zdrojů
(přední žárovky) ............................. 135
Přehled typů světelných zdrojů
(zadní žárovky) ............................... 137
Směrové světlo (přední) ................. 136
Směrové světlo (zadní) ................... 137
Světelné zdroje LED ....................... 134
Světla pro jízdu ve dne ................... 136
Světla zpátečky .............................. 137
Zadní mlhová světla ....................... 137

Výměna žárovky
Demontáž/montáž koncového
světla ............................................. 137
Demontáž/montáž krytu v před-
ním podběhu kola .......................... 135
Demontáž/montáž zadního osvě-
tlovacího tělesa ............................. 137
Orientační osvětlení v předních
dveřích ........................................... 133
Osvětlení zadní části vozidla v
stropním obložení .......................... 133
Osvětlení zavazadlového prostoru
v bočním obložení .......................... 133
Osvětlení zrcátka v stropním oblo-
žení ................................................ 133
Signální a orientační osvětlení ve
dveřích zavazadlového prostoru ..... 134

Výrobní provedení
viz Typový štítek vozidla

Vysokotlaké čističe ........................... 349
Výstražný trojúhelník ....................... 356
Vytočení čísla (telefon) ..................... 306
Vyvolání poruchy

viz Hlášení na displeji

Vzduchové trysky
viz Větrací výdechy

Vzduchový filtr (hlášení na dis-
pleji) .................................................... 272

Z
Zabezpečení interiéru

Aktivace ........................................... 75
Deaktivace ....................................... 75
Funkce ............................................. 75

Zabezpečení proti neoprávněné
jízdě ...................................................... 74
Zadní část vozidla

Nastavení teploty ........................... 152
Nastavení větracích výdechů ......... 168
Varianty vybavení sedadly .............. 102
Zapnutí/vypnutí klimatizace .......... 146
Zapnutí/vypnutí osvětlení inte-
riéru ............................................... 132

Zadní lavicové sedadlo
Demontáž a montáž (kombinace
sedadla a lůžka) ............................. 117
Demontáž/montáž ........................ 108
Montáž a demontáž lůžkové plo-
chy (kombinace sedadla a lůžka) ... 119
Možnosti montáže ......................... 102
Nastavení opěradla ........................ 105
Pomoc při nastupování a vystupo-
vání ................................................ 104
Posunutí ........................................ 105
Posunutí (kombinace sedadla a
lůžka) ............................................. 115
Pozice naproti sobě ....................... 108
Prodloužení lůžka (kombinace
sedadla a lůžka) ............................. 119
Přidržovací smyčky (kombinace
sedadla a lůžka) ............................. 114
Sklopení/vyklopení ........................ 107
Ukotvení sedadla ........................... 101
Úložné schránky (kombinace
sedadla a lůžka) ............................. 312
Varianty vybavení sedadly .............. 102
Vodicí kolejničky ............................ 101
Všeobecné pokyny ......................... 101
Všeobecné pokyny (kombinace
sedadla a lůžka) ............................. 114
Základní poloha ............................. 105
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Zadní mlhová světla
Výměna žárovek ............................ 137

Zadní mlhové světlo
Hlášení na displeji .......................... 269
Rozsvícení/zhasnutí ...................... 128

Zadní okno (samostatně otevíra-
telné)

Důležitá bezpečnostní upozor-
nění .................................................. 90
Otevírání/zavírání ............................ 90
Problém (porucha) ........................... 91
Programování tlačítka na klíčku ....... 90

Zadní sedadlo
Demontáž/montáž ........................ 113
Nastavení opěradla ........................ 110
Otočení .......................................... 110
Pomoc při nastupování a vystupo-
vání ................................................ 109
Posunutí ........................................ 110
Pozice proti sobě ........................... 113
Sklopení/vyklopení ........................ 111
Ventilace zadního sedadla ............. 122
Vodicí kolejničky ............................ 101
Vyhřívání zadního sedadla ............. 122

Zadní sedalo
Všeobecné pokyny ......................... 101

Zadní víko
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění .................................................. 87
Otevírání/zavírání zvenku ................ 87
viz Zadní víko EASY-PACK

Zadní víko EASY-PACK
Důležitá bezpečnostní upozor-
nění .................................................. 88
hlášení na displeji .......................... 281
Nastavení úhlu otevření zadního
víka .................................................. 89
Otevírání/zavírání ............................ 88
Problémy se zadním víkem .............. 88
Rozeznání překážky s vratnou
funkcí ............................................... 88

Zádržný systém
Hlášení na displeji .......................... 266
Úvodní informace ............................. 47
Varovné kontrolky .......................... 287
Varovné kontrolky (funkce) .............. 47

Záchranářská karta ............................. 34

Zajištění nákladu
Montáž upevňovacích ok ............... 330

Zajištění proti krádeži
Ochrana proti odtažení .................... 74
Zabezpečení interiéru ...................... 75
Zabezpečení proti neoprávněné
jízdě ................................................. 74

Základní nastavení
viz Nastavení

Zamknutí
viz Centrální zamykání

Zamknutí (dveře)
Nouzové zamknutí ........................... 79

Zamlžená okna
viz Klimatizace

Zapalovač cigaret .............................. 319
Zaparkování

viz Parkování
Zapnutí/vypnutí dopravního zpra-
vodajství

Rádio ............................................. 309
Zapnutí/vypnutí vnitřní cirkulace ... 155
Zapnutí/vypnutí vysoušení vzdu-
chu s chlazením ................................. 146
Zásuvka

Středová konzole ........................... 320
Všeobecné pokyny ......................... 320
Zadní část vozidla .......................... 320

Zásuvka (230 V) ................................ 320
Zásuvka 12 V

viz Zásuvka
Zásuvka 230 V ................................... 320
Zatížení nápravy, povolené (jízda s
přívěsem) ........................................... 397
Zatížení střechy (střešní nosič) ........ 396
Závěsná koule

Demontáž ...................................... 241
Montáž ........................................... 239

Zavření při dešti
Panoramatické střešní okno ............ 95

Zbytkové teplo (klimatizace) ............ 156
Zimní motorová nafta ....................... 389
Zimní pneumatiky

Omezení rychlosti .......................... 191
Omezení rychlosti (palubní počí-
tač) ................................................ 257
Pneumatiky M+S ............................ 365
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Zimní provoz
kluzká vozovka ............................... 194
Kryt chladiče .................................... 33
Sněhové řetězy .............................. 366
Všeobecné pokyny ......................... 365

Změna programování (klíček) ............ 78
Zobrazení

viz Hlášení na displeji
viz Varovné kontrolky a kontrolky

Zobrazení aktivního asistenta
udržování odstupu DISTRONIC

ve sdruženém přístroji ................... 205
Zpětná kamera

důležitá bezpečnostní upozornění .. 228
Funkce Připojení přívěsu ................ 232
Funkce širokého úhlu ..................... 232
Funkce/Pokyny ............................. 228
Parkování couváním ....................... 230
Pokyny k čistění ............................. 351
Všeobecné pokyny ......................... 228
zapnutí/vypnutí ............................. 229
Zobrazení na displeji ...................... 229

Zrcátka
důležitá bezpečnostní upozornění .. 123
Vnější zpětná zrcátka ..................... 124
Vnitřní zpětné zrcátko .................... 124
viz Kosmetické zrcátko

Zvedák
Používání ....................................... 376
Prohlášení o shodě .......................... 31
Uložení ........................................... 355
Vybrání .......................................... 376
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Úvod

Při vyvolání digitálního návodu k obsluze Vám
nevznikají žádné další náklady. Digitální návod k
obsluze funguje bez připojení k internetu.
Máte 3 možnosti, jak přejít k tématům digitál-
ního návodu k obsluze:
Rvizuální vyhledávání

Při vizuálním vyhledávání si můžete své vozi-
dlo virtuálně prohlédnout. K jednotlivým
tématům digitálního návodu k obsluze můžete
přejít jak z vnějšího pohledu, tak i přes interiér
vozidla. Do interiéru vozidla se dostanete přes
volbu náhledu „Interiér“.
Robsah

Jednotlivé kapitoly si můžete zvolit v obsahu.
Během jízdy je digitální návod k obsluze z bez-
pečnostních důvodů deaktivován.

Ovládání

Ovládání digitálního návodu k obsluze

Všeobecná upozornění
Věnujte pozornost informacím týkajícím se ovlá-
dání ovladače (Y Strana 295).
Věnujte pozornost informacím týkajícím se
obsluhy touchpadu (Y Strana 296).

Stránky s obsahem
Prostřednictvím vizuálního vyhledávání, vyhle-
dávání podle klíčového slova nebo obsahu pře-
jdete na stránky s obsahem.

X Listování dopředu a dozadu: otáčejte ovla-
dačem 3.

X Zobrazení celého obrazu/animace:
posuňte ovladač doleva 8 :.

X Volba informačních textů / uložení 
záložky: posuňte ovladač doprava 9 ;.

X Volba odkazu: posuňte ovladač dolů 6 =.
X Opuštění obsahové stránky: zvolte symbol
% ?.

X Vyvolání hlavního menu digitálního 
návodu k obsluze: zvolte symbol Þ A.

X Otevře se zvolené menu. Digitální návod k
obsluze zůstane otevřený v pozadí.

X Zavření digitálního návodu k obsluze:
stiskněte dlouze tlačítko % vedle ovla-
dače.

X Potvrďte hlášení, zda má být prohlížeč ukon-
čen 7.
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Návod k obsluze

Před první jízdou
Tento návod k obsluze, servisní sešit nebo
knížka a dodatky k návodu k obsluze v závislosti
na výbavě jsou součástí vozidla. Tyto doku-
menty vozte vždy ve vozidle. V případě prodeje
předejte všechny dokumenty novému majiteli.
Pečlivě si prostudujte tyto dokumenty před
první jízdou a se seznamte se svým vozidlem.
Pro zachování vlastní bezpečnosti a delší život-
nosti vozidla vždy dodržujte pokyny a varovná
upozornění uvedené v tomto návodu k obsluze.
Nedodržení těchto pokynů může způsobit pora-
nění 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.
Nezapomeňte, že Vaše vozidlo nemusí být vyba-
veno všemi popsanými funkcemi. To platí i pro
systémy a funkce související s bezpečností.
Proto se může výbava Vašeho vozidla od někte-
rých popisů a vyobrazení lišit.
V originálu kupní smlouvy Vašeho vozidla je uve-
den seznam systémů nacházejících se ve Vašem
vozidle.
S dotazy týkajícími se výbavy a ovládání se
můžete obrátit na každé servisní středisko
Mercedes-Benz.

Digitální a tištěný návod k obsluze
Elektronická aktualizace digitálního návodu
k obsluze se neuskutečňuje. Změny jsou prová-
děny pouze prostřednictvím dodatků k tiště-
nému návodu k obsluze.

Dodržujte bezpodmínečně tištěný návod
k obsluze a dodatky k návodu k obsluze.

Přiměřené používání

Při používání vozidla zohledněte následující
informace:
Rbezpečnostní pokyny v tomto návodu k

obsluze
Rtechnické údaje v tomto návodu k obsluze
Rpravidla a předpisy silničního provozu
Rzákon o motorových vozidlech a bezpečnostní

standardy
Na vozidle jsou různé nálepky s varovným upo-
zorněním. Pokud nálepky s varovným upozorně-
ním odstraníte, můžete ohrozit sebe nebo další
osoby. Ponechte nálepky s varovným upozorně-
ním na svém místě.

G VAROVÁNÍ
Změny na elektronických součástech, jejich
softwaru a kabeláži mohou negativně ovlivnit
jejich funkci a/nebo funkci dalších zesíťova-
ných komponentů. Obzvláště mohou být
postiženy bezpečnostní systémy. Ty poté
nemusí již příslušně fungovat a/nebo mohou
ohrozit provozní bezpečnost vozidla. Hrozí
zvýšené nebezpeční nehody a zranění!
Neprovádějte žádné zásahy do kabeláže, elek-
tronických komponentů nebo jejich softwaru.
Nechávejte práce na elektrických a elektro-
nických zařízeních provádět vždy v kvalifiko-
vaném servisu.

Pokud provedete změny na elektronických sou-
částech, jejich softwaru nebo kabelovém roz-
vodu, může zaniknout provozní povolení 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 pře-
vážíte 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 komponentů.
Hrozí nebezpečí požáru a nehody!

Přiměřené používání 29

Úv
od

Z



Neuskladňujte nebo nepřevážejte zdraví ško-
dlivé a/nebo agresivně reagující látky v inte-
riéru vozidla.

Příklady zdraví škodlivých a/nebo agresivních
látek jsou:
Rředidla
Rpaliva
Roleje a tuky
Rčisticí prostředky
Rkyseliny

Ochrana životního prostředí

Ekonomická a ekologická jízda

H Ekologické upozornění
Daimler AG vyznává filozofii integrovaného
přístupu k ochraně životního prostředí.
Cílem je úsporné využívání zdrojů a ohledu-
plný přístup k přirozeným základům života,
jejichž zachování je ku prospěchu člověka i
přírody.
Budete-li své vozidlo používat způsobem ohle-
duplným k životnímu prostředí, můžete také
přispět k ochraně životního prostředí.
Spotřeba paliva a opotřebení motoru, převo-
dovky, brzd a pneumatik závisí na obou násle-
dujících faktorech:
Rpodmínkách používání Vašeho vozidla
RVašem osobním stylu jízdy
Oba faktory můžete ovlivnit. Proto dodržujte
následující pokyny:
Provozní podmínky
RVyhýbejte se jízdám na krátké vzdálenosti,

protože zvyšují spotřebu paliva.
RDodržujte správný tlak vzduchu v pneuma-

tikách.
RNevozte s sebou zbytečnou zátěž.
RDemontujte střešní nosič, když jej již nepo-

třebujete.

RPravidelně udržované vozidlo šetří životní
prostředí. Dodržujte proto servisní inter-
valy.
RServisní práce nechte vždy provádět kvali-

fikovaným servisem.
Osobní styl jízdy
RPři startování nepřidávejte plyn.
RNenechávejte motor při stání zbytečně

běžet.
RJezděte předvídavě a udržujte dostatečný

odstup.
RVyhněte se časté a prudké akceleraci a

brzdění.
RŘaďte včas a jezděte pouze na Ô otáček

daného převodového stupně.
RMusíte-li z provozních důvodů na vozovce

čekat, vypněte motor.
RKontrolujte spotřebu paliva.

Zpětné převzetí ojetého vozidla
Pouze pro země EU:
Společnost Mercedes-Benz převezme Vaše
ojeté vozidlo zpět k ekologické likvidaci podle
Směrnice o ojetých vozidlech Evropské unie
(EU).
Ke zpětnému převzetí ojetých vozidel je Vám k
dispozici síť přebíracích a demontážních provo-
zoven. V těchto provozovnách můžete bezplatně
odevzdat Vaše vozidlo. Tím významně přispějete
k ukončení recyklačního procesu a šetrnému
zacházení se zdroji.
Další informace o recyklaci ojetých vozidel a
podmínkách zpětného převzetí obdržíte na
národní domovské stránce Mercedes-Benz.

Provozní bezpečnost a registrace

Pokyny k jízdě
Vozidlo může být poškozeno, pokud
Rdosedne spodní částí např. na zvýšenou

hranu obrubníku nebo na nezpevněné cesty
Rpříliš rychle přejíždíte přes překážky, např.

přes obrubník, zpomalovací práh nebo výtluk
Rdo spodku vozidla nebo do dílů podvozku

udeří těžký předmět
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V takových nebo podobných situacích může
dojít ke skrytým poškozením karoserie, rámu,
spodku vozidla, dílů podvozku, kol nebo
pneumatik, která nejsou zvenku patrná. Takto
poškozené komponenty mohou nečekaně
selhat nebo nemusí odpovídajícím způsobem
reagovat na zatížení vzniklá během nehody. Při
poškozeném krytu spodku vozidla se mohou
mezi spodkem vozidla a krytem spodku vozidla
nahromadit hořlavé materiály, jako je např. listí,
tráva nebo větve. Pokud jsou tyto materiály delší
dobu v kontaktu s horkými součástmi výfuko-
vého systému, mohou se 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 vozi-
dla. Odstraňte obzvláště přivřené zbytky rost-
lin nebo jiné hořlavé materiály. Při poškození
neprodleně informujte kvalifikovaný servis.

Nechte vozidlo ihned zkontrolovat a opravit v
kvalifikovaném odborném servisu. Pokud při
další jízdě zjistíte sníženou bezpečnost jízdy,
ihned zastavte s ohledem na dopravní situaci. V
tomto případě informujte kvalifikovaný odborný
servis.

Prohlášení o shodě

Bezdrátové komponenty vozidla
Následující upozornění platí pro všechny bez-
drátové komponenty vozidla, pro informační
systémy a komunikační zařízení integrované ve
vozidle:
Bezdrátové komponenty vozidla jsou v souladu
se základními požadavky a ostatními přísluš-
nými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Elektromagnetická snášenlivost
Elektromagnetická snášenlivost komponentů
vozidla byla otestována a doložena podle plat-
ného znění nařízení ECE-R 10.

Zvedák
Kopie a překlad originálního prohlášení o shodě:
Prohlášení o shodě ES
1. Níže podepsaný, jako zástupce

Výrobce:
BRANO a.s.
74741 Hradec nad Moravicí, Opav-
ská 1000,
Česká republika
IČO: 64-387-5933
DIČ: CZ64-387-5933
prohlašuje na naši výhradní odpovědnost,
že produkt:

2 .a) Název:
Zvedák
Typ, číslo:
A) A 164 580 02 18, A 166 580 01 18
B) A 240 580 00 18
C) A 639 580 02 18
Rok výroby: 2015
splňuje všechny příslušné předpisy
směrnice č. 2006/42/ES

b) Popis a účel použití:
Zvedák je určen výhradně ke zvedání uve-
deného vozidla podle návodu k použití
nalepeného na zvedáku.

3. Referenční údaje harmonizovaných
norem nebo specifikací
A) ISO 4063, EN ISO 14341-A, DBL
7382.20, MBN 10435, AS 2693
B) ISO 4063, ISO 14341-A, DBL 7392.10,
MBN 10435
C) DBL 7392.10, DBL 8230.10
Technická dokumentace produktu je ulo-
žena u výrobce. Zplnomocněnec pro tech-
nickou dokumentaci: vedoucí technic-
kého oddělení společnosti Brano a.s.

4. Hradec nad Moravicí
Místo

5. 5. 5. 2015
Datum

Podepsán:
Manažer kvality
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Diagnostická zásuvka
Diagnostická zásuvka slouží k připojení diagno-
stických přístrojů v kvalifikovaném odborném
servisu.

G VAROVÁNÍ
Když připojíte přístroje k diagnostické
zásuvce vozidla, může dojít k funkčnímu ome-
zení systémů vozidla. Tím může být narušena
provozní bezpečnost vozidla. Hrozí nebezpečí
nehody!
Připojujte k diagnostické zásuvce vozidla
pouze přístroje, které společnost Mercedes-
Benz schválila pro Vaše vozidlo.

Úprava výkonu motoru
! Zvýšení výkonu může
Rzměnit emisní hodnoty
Rvést k funkčním poruchám
Rvést k následnému poškození
Provozní bezpečnost motoru není vždy zaru-
čena.

Pokud necháte zvýšit výkon motoru vozidla,
např. zásahy do řízení motoru, ztrácíte nárok na
ručení za věcné vady.
Pokud necháte zvýšit výkon motoru vozidla,
Rnechte upravit pneumatiky, podvozek, brzdo-

vou soustavu a chladicí systém motoru na
zvýšený výkon motoru
Rnechte vozidlo nově certifikovat
Rnahlaste úpravu výkonu pojišťovně
Jinak zanikne provozní povolení a pojistná
ochrana.
Při prodeji vozidla informujte kupujícího o změ-
něném výkonu motoru. Jinak by se mohlo jednat
– v závislosti na legislativě – o trestný čin.

Kvalifikovaný odborný servis
Kvalifikovaný odborný servis je vybaven potřeb-
nými odbornými znalostmi, nářadím a kvalifikací
pro odborné provedení požadovaných prací na
vozidle.
To platí zejména pro práce související s bezpeč-
ností. Dodržujte pokyny v servisní knížce.

Následující práce na vozidle nechte vždy provést
v kvalifikovaném odborným servisu:
Rpráce související s bezpečností
Rservisní a údržbářské práce
Ropravárenské práce
Rúpravy a také vestavby a přestavby
Rpráce na elektronických součástech
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
servisní středisko Mercedes-Benz.

! Elektroniku motoru a s ní související sou-
části, jako jsou řídicí jednotky, snímače,
nastavovací členy nebo elektrická vedení,
nechávejte kontrolovat výhradně v kvalifiko-
vaném servisu. Jinak by mohlo docházet k
rychlejšímu opotřebení součástí vozidla a
vozidlo by se mohlo stát nezpůsobilým k pro-
vozu.

Registrace vozidla
Může se stát, že společnost Mercedes-Benz
vyzve svá servisní střediska k provedení tech-
nické prohlídky určitých vozidel. Taková situace
nastává vždy za účelem zlepšení jejich kvality
nebo bezpečnosti. Společnost Mercedes-Benz
Vás může informovat o kontrolách vozidla pouze
v případě, že má k dispozici Vaše registrační
údaje.
Vaše registrační údaje chybí v případě, že
Rjste Vaše vozidlo nezakoupili u autorizova-

ného prodejce
Ru Vašeho vozidla zatím nebyla provedena pro-

hlídka v servisním středisku Mercedes-Benz
Nechte Vaše vozidlo zaregistrovat nejlépe v
servisním středisku Mercedes-Benz. Informujte
společnost Mercedes‑Benz co nejdříve o změně
Vaší adresy nebo změně držitele vozidla.

Dodatečná úprava výfukových plynů
Pro zajištění správné funkce systému doda-
tečné úpravy výfukových plynů ve vozidle
BlueTEC® provozujte vozidlo s redukčním pro-
středkem AdBlue®.
Při provozu vozidla bez AdBlue® nebo s chyb-
nými funkcemi týkajícími se emisních hodnot
zanikne provozní povolení vozidla. Právním
důsledkem je, že už vozidlo nesmíte provozovat
na veřejných komunikacích.
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Pro dodržování emisních předpisů kontroluje
řízení motoru komponenty systému dodatečné
úpravy výfukových plynů. Řízení motoru rozpo-
zná provoz vozidla bez AdBlue®, se zředěným
AdBlue® nebo s jiným redukčním prostředkem.
Budou rozpoznány a zaznamenány také ostatní
poruchy týkající se emisních hodnot, jako např.
poruchy dávkování nebo porucha snímače.
Řízení motoru následně po předchozích varov-
ných hlášeních zabrání dalšímu nastartování
motoru.
Proto během provozu vozidla doplňujte nádrž
AdBlue® v pravidelném intervalu nebo nejpoz-
ději po zobrazení varovného hlášení na jednotce
palubního počítače (Y Strana 184).
Pokud je zásoba AdBlue® spotřebována na
rezervu cca 6,5 l, zobrazí se na displeji hlášení
Doplňte AdBlue viz návod k obsluze.
Pokud je zásoba AdBlue® téměř spotřebována,
zobrazí se na displeji včas hlášení Doplňte 
AdBlue Nouz. chod za ... km viz návod 
k obsluze nebo Nouz. chod: 20 km/h Bez 
startu za: ... km viz návod k obsluze.
Pokud následně nedoplníte AdBlue®, můžete s
vozidlem ujet už pouze maximálně uvedenou
vzdálenost.
Pokud se na displeji zobrazí hlášení Doplňte 
AdBlue Nastartování není možné, je zásoba
AdBlue® spotřebována. Následně už po odsta-
vení vozidla není možné bez doplnění AdBlue®

žádné další nastartování motoru.
Pro nastartování motoru musíte nejdříve doplnit
minimálně 4 l AdBlue® a následně zapnout zapa-
lování na dobu cca jedné minuty. Pokud poté
řízení motoru rozpozná novou hladinu, můžete
nastartovat motor.
Při poruše nechte ihned zkontrolovat a opravit
komponenty dodatečné úpravy výfukových
plynů BlueTEC v kvalifikovaném odborném
servisu.
Před jízdami do zahraničí mimo Evropu zkontro-
lujte zásobu AdBlue® (Y Strana 254) a nechte si
poradit v kvalifikovaném odborném servisu.
Informace k doplnění AdBlue® naleznete v části
„Čerpání paliva“ (Y Strana 184).
Další informace o AdBlue® naleznete v části
„Provozní látky a plnicí množství“
(Y Strana 390).

Nástavby, vestavby a přestavby

Pokyny ke směrnicím o nástavbách
! 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 maxi-
mální možné provozní a jízdní bezpečnosti.
Společnost Mercedes-Benz Vám z bezpeč-
nostních důvodů doporučuje
Rneprovádět na vozidle žádné další změny
Ropatřit si při odchylkách od schválených

předpisů o nástavbách souhlas od společ-
nost Mercedes-Benz

Přejímka ze strany veřejné zkušebny nebo
úřední homologace nevylučuje bezpečnostní
rizika.

Sledujte informace o originálních dílech
Mercedes-Benz (Y Strana 33).
Směrnice o nástavbách společnosti Mercedes-
Benz najdete na internetové adrese http://bb-
portal.mercedes-benz.com.
Zde také najdete informace o obsazení pinů a o
výměně pojistek.
Další informace získáte v každém servisním
středisku Mercedes-Benz.

Pokyny ke chladiči motoru
Ani zdánlivě nepatrné změny na vozidle, jako
např. montáž krytu chladiče v zimním provozu,
nejsou povoleny. Nezakrývejte chladič motoru.
Nepoužívejte ani žádné tepelně izolační rohože,
sítě proti hmyzu nebo podobné doplňky.
Jinak dojde ke zkreslení hodnot diagnostického
systému. V některých zemích je evidence diag-
nostických údajů o motoru předepsána záko-
nem a musí být kdykoli doložitelná a správná.

Originální díly Mercedes-Benz

! Na následujících místech Vašeho vozidla
mohou být umístěny airbagy, předepínače a
také řídicí jednotky a snímače těchto
zádržných systémů:
Rdveře
Rsloupky dveří
Rprahy dveří
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Rsedadla
Rkokpit
Rsdružený přístroj
Rstředová konzola
Do těchto míst neinstalujte žádné příslušen-
ství, např. audiosystémy. Neprovádějte žádné
opravy nebo svařování. Mohli byste narušit
funkčnost zádržných systémů.
Dodatečnou montáž příslušenství nechte pro-
vést v kvalifikovaném servisu.

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.

Pokud používáte díly, pneumatiky a kola a pří-
slušenství související s bezpečností, které
neschválila společnost Mercedes-Benz, může
být ohrožena provozní bezpečnost vozidla. Může
být narušena funkce systémů souvisejících s
bezpečností, jako např. brzdové soustavy. Pou-
žívejte výhradně originální díly Mercedes-Benz
nebo díly se stejnou kvalitou. Používejte
výhradně pneumatiky, kola a příslušenství
schválené pro Váš typ vozidla.
Společnost Mercedes-Benz testuje originální
díly Mercedes-Benz, díly pro přestavbu a díly
příslušenství pro každý typ vozidla z hlediska
Rspolehlivosti
Rbezpečnosti
Rvhodnosti pro daný typ vozidla
I přes trvalé sledování trhu nemůže společnost
Mercedes-Benz posoudit jiné díly. Proto společ-
nost Mercedes-Benz nenese žádnou odpověd-
nost za jejich použití ve vozidlech Mercedes-
Benz, přestože v ojedinělých případech jsou tyto
výrobky úředně schváleny.
Ve Spolkové republice Německo jsou určité díly
schváleny k montáži a přestavbě pouze v pří-
padě, že splňují platné zákonné předpisy. To
platí také pro některé další země. Všechny ori-
ginální díly Mercedes-Benz tyto předpisy splňují.
Neschválené díly mohou vést ke ztrátě povolení
k provozu.

To nastane v případě, že
Rse změní typ vozidla schválený povolením k

provozu
Rlze očekávat ohrožení účastníků silničního

provozu
Rse zhorší koncentrace výfukových plynů a

hlučnost
Při objednávání originálních dílů Mercedes-Benz
vždy uveďte identifikační číslo vozidla (VIN)
(Y Strana 385) a číslo motoru (Y Strana 385).

QR kód pro kartu pro záchranáře

Nálepky s QR kódem jsou umístěny na B-
sloupku na straně řidiče a spolujezdce.
Při nehodě mohou záchranné služby pomocí QR
kódů rychle zjistit příslušnou záchranářskou
kartu pro Vaše vozidlo. Aktuální záchranářská
karta obsahuje v kompaktní formě nejdůležitější
informace o Vašem vozidle, např. o rozvodu
elektrických vedení.
Další informace najdete na internetové adrese
http://www.mercedes-benz.de/qr-code.

Údaje uložené ve vozidle

Informace z elektronických řídicích
jednotek

Ve Vašem vozidle jsou zabudovány elektronické
řídicí jednotky. Některé z nich jsou nutné pro
bezpečné fungování Vašeho vozidla, jiné posky-
tují podporu při jízdě (asistenční systémy).
Kromě toho nabízí Vaše vozidlo komfortní nebo
multimediální funkce, které jsou rovněž umo-
žněny řídicími jednotkami.
Elektronické řídicí jednotky obsahují databanky,
které mohou dočasně nebo trvale ukládat tech-
nické informace o stavu vozidla, namáhání sou-
částí, potřebě údržby a technických událostech
a chybách.
Tyto technické informace všeobecně dokumen-
tují stav součásti, modulu, systému nebo okol-
ního prostředí, jako například
Rprovozní stav systémových součástí (např.

výšky hladin, stav akumulátoru, tlak vzduchu
v pneumatikách)
Rstavová hlášení vozidla nebo jednotlivých

součástí (např. počet otáček kola/rychlost,
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zpomalení pohybu, příčné zrychlení, signali-
zace zapnutí bezpečnostních pásů)
Rporuchy a defekty v důležitých systémových

součástech (např. osvětlení, brzdy)
Rinformace o událostech způsobujících poško-

zení vozidla
Rreakce systémů ve speciálních jízdních situa-

cích (např. aktivace airbagu, použití systémů
regulace stability)
Rstav okolního prostředí (např. teplota,

dešťový senzor)
Kromě zajištění vlastní funkce řídicí jednotky
slouží tato data k rozpoznání a odstranění chyb
a optimalizaci funkcí vozidla výrobcem. Tato
data mají z velké části krátkodobou platnost a
jsou zpracovávána pouze v samotném vozidle.
Jen malá část dat se ukládá do paměti událostí
nebo do chybové paměti.
Při využívání servisních služeb mohou zaměst-
nanci servisní sítě nebo externí poskytovatelé
služeb načíst z vozidla technické údaje. Servisní
služby jsou např. opravy, údržba, uplatnění
garance a opatření pro zajištění kvality. Načtení
údajů se provádí pomocí zákonem předepsané
přípojky pro OBD („Evropská on board diagno-
stika“) ve vozidle. Příslušná místa servisní sítě
nebo externích poskytovatelů služeb získávají,
zpracovávají a využívají údaje. Ty dokumentují
technické stavy vozidla, pomáhají při vyhledá-
vání chyb a při zlepšování kvality a jsou případně
sdělovány výrobci. Výrobce navíc nese odpo-
vědnost za vady výrobku. K tomu potřebuje
výrobce technické údaje z vozidel.
Chybová paměť ve vozidle může být při prová-
dění opravárenských a servisních prací servi-
sem vynulována.
V rámci zvolené výbavy můžete sami ukládat
údaje do komfortních a informačních funkcí
vozidla.
Patří k nim např.
Rmultimediální údaje, jako hudba, filmy nebo

fotografie pro přehrávání v integrovaném mul-
timediálním systému
Rúdaje adresáře pro využití ve spojení s inte-

grovaným hands-free nebo integrovaným
navigačním systémem
Rzadané navigační cíle
Rúdaje o využívání internetových služeb
Tyto údaje mohou být lokálně uloženy ve vozidle
nebo se nachází na zařízení, které jste propojili s
vozidlem. Pokud jsou tyto údaje uloženy ve vozi-
dle, můžete je kdykoli vymazat. Poskytování

těchto údajů třetím stranám probíhá výhradně
na Vaši žádost: zejména v rámci využití online
služeb podle Vámi zvolených nastavení.
Komfortní/individuální nastavení můžete uložit
ve vozidle a kdykoli změnit.
Podle příslušné výbavy k nim patří např.
Rnastavení poloh sedadla a volantu
Rnastavení podvozku a nastavení klimatizování
Rindividuální nastavení jako osvětlení interiéru
Pokud má Vaše vozidlo odpovídající výbavu,
můžete s vozidlem propojit Váš smartphone
nebo jiné mobilní koncové zařízení. Můžete ho
ovládat pomocí ovládacích prvků integrovaných
ve vozidle. Obraz a zvuk smartphonu přitom lze
reprodukovat přes multimediální systém. Záro-
veň mohou být na Váš smartphone přeneseny
určité informace.
Podle příslušného druhu integrace k nim patří
např.
Rvšeobecný stav vozidla
Rpoziční údaje
To umožňuje využití vybraných aplikací smartp-
honu, např. navigace nebo přehrávání hudby.
Další interakce mezi smartphonem a vozidlem,
zejména aktivní přístup k údajům o vozidle,
neprobíhá. Způsob dalšího zpracování dat
určuje poskytovatel příslušné aplikace. Zda
můžete provést určitá nastavení a jaká, závisí na
druhu aplikace a operačním systému Vašeho
smartphonu.

Poskytovatel služeb

Bezdrátové připojení
Pokud má Vaše vozidlo bezdrátové připojení,
umožňuje výměnu údajů mezi Vaším vozidlem a
dalšími systémy. Bezdrátové připojení je zaji-
štěno prostřednictvím vysílacího a příjmového
přístroje ve vozidle nebo prostřednictvím Vašich
mobilních koncových zařízení ve vozidle (např.
smartphone). Přes toto bezdrátové připojení lze
využívat online funkce. Patří k nim online služby
a aplikace, které nabízí výrobce nebo jiní posky-
tovatelé.

Služby nabízené výrobcem
U online služeb nabízených výrobcem popisuje
výrobce na vhodném místě příslušné funkce a
uvádí s tím spojené informace o ochraně údajů.
Pro poskytování online služeb mohou být pou-
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žívány osobní údaje. K výměně dat potřebných k
tomu účelu dochází přes chráněné připojení,
např. pomocí k tomu určených informačních
systémů výrobce. Získávání, zpracování a využí-
vání osobních údajů v rámci poskytování služeb
probíhá výhradně na základě zákonného povo-
lení nebo souhlasu.
Obvykle můžete aktivovat nebo deaktivovat
(částečně zpoplatněné) služby a funkce. To v
mnoha případech platí i pro kompletní datové
připojení vozidla. Výjimku z toho tvoří obzvláště
zákonem stanovené funkce a služby, jako např.
dopravní systém tísňového volání „E-Call“.

Služby externích poskytovatelů
Pokud existuje možnost využití online služeb
jiných poskytovatelů, podléhají tyto služby
odpovědnosti, zásadám ochrany údajů a uživa-
telským podmínkám příslušného poskytovatele.
Na obsah, který je přitom vyměňován, nemá
výrobce žádný vliv.
Ohledně způsobu, rozsahu, účelu získávání a
používání osobních údajů v rámci služeb posky-
tovaných třetími stranami se proto prosím infor-
mujte u příslušného poskytovatele služeb.

Informace o autorských právech

Všeobecné informace
Informace k licencím použitého free softwaru a
open-source softwaru ve Vašem vozidle a o elek-
tronických komponentech naleznete na násle-
dujících internetových stránkách:
http://www.mercedes-benz.com/opensource
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Kokpit

Funkce Strana

: Řadicí pádla na volantu (auto-
matická převodovka) 180

; Kombinovaný přepínač 128

= Houkačka

? Sdružený přístroj 38

A Volicí páka DIRECT SELECT
(automatická převodovka) 176

B Vnitřní zpětné zrcátko 123

C Displej multimediálního
systému (viz samostatný
návod k obsluze)

D Střešní ovládací jednotka 45

E Odkládací schránka 311

F Ovládací jednotka středové
konzoly 41
Řadicí páka (manuální převo-
dovka) 171

Funkce Strana

G Spínací skříňka 170

H Nastavení volantu 123

I Diagnostická zásuvka 32
Otevření kapoty motoru 335

J Parkovací brzda 187

K Dveřní ovládací jednotka 46

L Spínač světel 127

M • Držák map/mincí
• Ovládací panel
Ç Zapnutí/vypnutí asis-
tenta jízdy v pruzích 213
Ã Zapnutí/vypnutí DSR 208
Ô Zapnutí kamery 360° 232

N Páčka tempomatu 196
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Sdružený přístroj

Ukazatele a ovládací prvky

Funkce Strana

: Rychloměr 244

; Displej 246

= Otáčkoměr 244

Funkce Strana

? Ukazatel teploty chladicí
kapaliny 244

A Výška hladiny paliva

i Informace o ukazateli venkovní teploty na
displeji najdete v části „Ukazatel venkovní
teploty“ (Y Strana 244).
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Varovné kontrolky a kontrolky

Funkce Strana

: å ESP® OFF 286

; ÷ ESP® 285

= · Výstraha odstupu vozi-
del 290

? Ð Servořízení 291

A #! Směrová světla 128

B ! Parkovací brzda (žlutá) 287

C ! ABS 285

D ; Diagnostika motoru 287

E % Žhavení 171

F ! Parkovací brzda (čer-
vená) 287

G J Brzdy (červená) 284

H ? Chladicí kapalina 288

Funkce Strana

I J Brzdy (žlutá)
nefunkční

J 6 Zádržný systém 47

K ü Bezpečnostní pás 283

L K Dálková světla 128

M L Potkávací světla 127

N æ Rezerva paliva 287

O T Obrysová světla, osvět-
lení registrační značky a
osvětlení přístrojů 127

P R Koncové světlo do mlhy 128
O bez funkce

Q h Kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách 291

i Na displeji mohou být také zobrazena pří-
slušná hlášení (Y Strana 258).
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Volant s tlačítky

Funkce Strana

: Displej 246

; ~

Odmítnutí nebo ukončení
hovoru 252
Opuštění telefonního
seznamu nebo paměti opa-
kované volby
6

Zahájení nebo přijetí hovoru 252
Přechod k paměti opakova-
ných voleb
W X
Změna hlasitosti
8

Vypnutí zvuku
ó

Vozidla se systémem
Audio 20: zapnutí hlasového
ovládání navigace (viz návod
k obsluze výrobce)
Vozidla se systémem
COMAND: zapnutí systému

Funkce Strana
LINGUATRONIC (viz samo-
statný návod k obsluze)

= ò

Vyvolání hlavního menu
9 :
Volba menu nebo podmenu
nebo listování v seznamech 245
a

Potvrzení volby 245
Vypnutí hlášení na displeji 258
%

Zpět 245
ñ

Vozidla se systémem
Audio 20: vypnutí hlasového
ovládání navigace (viz návod
k obsluze výrobce)
Vozidla se systémem
COMAND: vypnutí systému
LINGUATRONIC (viz samo-
statný návod k obsluze)
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Středová konzola

Horní část středové konzoly

Funkce Strana

: Displej multimediálního
systému (viz samostatný
návod k obsluze)

; Ovládací jednotka systému
klimatizace 143

= Přehrávač CD/DVD multime-
diálního systému (viz samo-
statný návod k obsluze)

? £ Zapnutí a vypnutí
varovných směrových světel 129

A Ø Tlačítko funkcí vozidla
(viz samostatný návod k
obsluze)

B % Tlačítko telefonu (viz
samostatný návod k obsluze)

Funkce Strana

C Kontrolky PASSENGER AIR
BAG 48

D Õ Tlačítko médií (viz
samostatný návod k obsluze)

E $ Tlačítko rádia (viz
samostatný návod k obsluze)

F ß Tlačítko navigace (viz
samostatný návod k obsluze)

G þ Vysunutí CD (viz samo-
statný návod k obsluze)
V Načtení DVD (viz samo-
statný návod k obsluze)

Středová konzola 41
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Prostřední část středové konzoly

Vozidlo s automatickou převodovkou
Funkce Strana

: Tlačítko Zpět (viz samostatný
návod k obsluze)

; Ovladač multimediálního
systému (viz samostatný
návod k obsluze)

= Tlačítko pro oblíbené položky
(viz samostatný návod k
obsluze)

? Nastavení hlasitosti a ztlu-
mení zvuku (viz samostatný
návod k obsluze)

A Zapnutí a vypnutí multime-
diálního systému (viz samo-
statný návod k obsluze)

Funkce Strana

B Æ Otevření a zavření elek-
trických posuvných dveří na
pravé straně vozidla 85

C Touchpad (viz samostatný
návod k obsluze)

D è Zapnutí a vypnutí
funkce ECO start-stop 173

E Å Otevření a zavření elek-
trických posuvných dveří na
levé straně vozidla 85

F c Vypnutí a zapnutí
systému PARKTRONIC 222

G Spínač DYNAMIC SELECT 179
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Spodní část středové konzoly

Odkládací přihrádka s roletou
Funkce Strana

: Roleta 312

; Zásuvka 12 V 320
Zapalovač cigaret 319

= Držák pro držák mobilního
telefonu 324

? Media Interface se dvěma
zdířkami USB nebo se dvěma
zdířkami USB a jedním otvo-
rem pro SD kartu 312

Funkce Strana

A Držák nápojů 317

B Popelník 318

C • Odkládací přihrádka
• Spínací hodiny teplovzduš-
ného přídavného topení 162
• Montážní rám pro přídavné
zařízení, jako např. tachograf

Středová konzola 43
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Středová konzola mezi sedadlem řidiče a spolujezdce

Středová konzola mezi sedadlem řidiče a spolujezdce
Funkce Strana

: Odkládací přihrádka

; Držák nápojů 317

= Odkládací přihrádka 312
Media Interface se dvěma
zdířkami USB a jedním otvo-
rem pro SD kartu 312
Chladicí box 322

? Temperovatelný držák
nápojů 318

Funkce Strana

A Odkládací přihrádka

B Odkládací přihrádka

C Zapalovač cigaret 319
Popelník 318
nebo
Zásuvka 12 V 320
Zásuvka 230 V 320
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Střešní ovládací jednotka

Funkce Strana

: Ì Deaktivace zabezpe-
čení interiéru 75

; p Zapnutí/vypnutí levého
světla pro čtení 132

= | Zapnutí/vypnutí auto-
matického řízení osvětlení
interiéru 132

? c Zapnutí/vypnutí před-
ního osvětlení interiéru 132

A w Zapnutí/vypnutí osvět-
lení interiéru v zadní části
vozidla 132

B p Zapnutí/vypnutí pra-
vého světla pro čtení 132

C Ë Deaktivace ochrany
proti odtažení 74

Funkce Strana

D ï Tlačítko pro informační
hovor 324

E 3 Otevření/zavření pan-
oramatického střešního
okna 95
Otevření/zavření slunečních
rolet 96

F Kontrolka varovného zařízení
proti vloupání a odcizení
(EDW) 74

G Přihrádka na brýle 311

H G Tlačítko SOS 323

I F Tlačítko pro tísňové
volání při poruše 324

Střešní ovládací jednotka 45
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Dveřní ovládací jednotka

d Vozidlo s elektricky nastavitelnými předními sedadly
e Vozidlo s mechanicky nastavitelnými předními sedadly

Funkce Strana

: Otevření dveří 83

; r 4 5 = Ulo-
žení nastavení sedadla
a vnějších zrcátek 126

= Í Vyhřívání sedadel 121

? Î Větrání sedadel 122

A % & Odemknutí/
zamknutí vozidla 81

B Elektrické nastavení sedadla 100

C 7 Z ö\ Nasta-
vení, odklopení/sklopení
elektricky ovládaného vněj-
šího zrcátka 124

Funkce Strana

D W Otevírání/zavírání
předních bočních oken 91

E W Otevírání/zavírání
výklopného okna v zadní
části vozidla 91

F n Zadní ovládání pro
zablokování/odblokování
výklopného okna (dětská
pojistka) 70
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Bezpečnost cestujících

Úvod k zádržnému systému
Zádržný systém může při nehodě snížit nebez-
pečí kontaktu cestujících s částmi vnitřního pro-
storu vozidla při nehodě. Kromě toho může
zádržný systém rovněž zmírnit zatížení cestují-
cích ve vozidle během nehody.
Zádržný systém zahrnuje následující součásti:
Rsystém bezpečnostních pásů
RAirbagy
RDětský zádržný systém
RUkotvení dětské sedačky
Součásti zádržného systému jsou vzájemně sla-
děny. Svůj ochranný potenciál mohou uplatnit
pouze v případě, že všichni cestující ve vozidle
Rmají správně zapnutý bezpečnostní pás

(Y Strana 50)
Rmají správně nastavené sedadlo a opěrku

hlavy (Y Strana 98)
Jako řidič se musíte navíc ujistit, že je správně
nastaven volant. Věnujte pozornost informacím
o správném nastavení polohy sedadla řidiče
(Y Strana 98).
Dále musíte zajistit, aby se airbag mohl volně
rozvinout (Y Strana 52).
Airbag doplňuje správně zapnutý bezpečnostní
pás. Airbag coby doplňkové bezpečnostní zaří-
zení zvyšuje ochranný potenciál pro cestující ve
vozidle v příslušné situaci při nehodě. Pokud je
např. při nehodě ochranný potenciál bezpeč-
nostního pásu dostačující, airbagy se nerozvi-
nou. Mimoto se při nehodě rozvinou pouze ty
airbagy, které zvýší ochranný potenciál v pří-
slušné situaci nehody. Bezpečnostní pásy a air-
bagy přitom obecně neposkytují žádnou

ochranu před předměty, které proniknou do
interiéru vozidla zvenčí.
Informace o funkci zádržného systému najdete
pod heslem „Aktivace předepínačů bezpečnost-
ních pásů a airbagů“ (Y Strana 58).
Další informace o přepravě dětí a dětských
zádržných systémech najdete v části „Děti ve
vozidle“ (Y Strana 60).

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Při provedení změn na zádržném systému
nemusí být zajištěna jeho řádná funkce.
Zádržný systém nemusí poskytnout cestují-
cím 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.

Pokud má být vozidlo upraveno pro osoby s
tělesným postižením, obraťte se na kvalifiko-
vaný servis. Společnost Mercedes-Benz Vám
doporučuje servisní střediska Mercedes‑Benz.

Varovná kontrolka zádržného
systému

Funkce zádržného systému jsou kontrolovány
po zapnutí zapalování a v pravidelných interva-
lech za chodu motoru. Tím mohou být včas roz-
poznány poruchy.
Pokud zapnete zapalování, varovná kontrolka
zádržného systému 6 ve sdruženém přístroji
se rozsvítí. Zhasne nejpozději několik sekund po
nastartování vozidla. Součásti zádržného
systému jsou připraveny k použití.
K poruše došlo, jestliže varovná kontrolka
zádržného systému 6
Rse po zapnutí zapalování nerozsvítí
Rza chodu motoru po několika sekundách

nezhasne
Rse za chodu motoru opět rozsvítí
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G VAROVÁNÍ
Pokud je v zádržném systému porucha, může
dojít k náhodné aktivaci součástí zádržného
systému, nebo se při nehodě neaktivují podle
předpokladu. To se může týkat např. přede-
pínače bezpečnostních pásů nebo airbagu.
Hrozí vážné nebo dokonce smrtelné zranění!
Nechte zádržný systém neprodleně zkontro-
lovat a opravit v kvalifikovaném servisu.

Kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF

Kontrolky PASSENGER AIR BAG OFF : a
PASSENGER AIR BAG ON ; jsou součástí auto-
matického vypnutí airbagu spolujezdce.
Podle kontrolky PASSENGER AIR BAG OFF
poznáte stav airbagu spolujezdce.
Pokud kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF
Rsvítí, airbag spolujezdce je deaktivován. Při

nehodě se nerozvine.
Rnesvítí, airbag spolujezdce je aktivován. Jest-

liže budou při nehodě splněna kritéria pro roz-
vinutí, airbag spolujezdce se rozvine.

Kontrolka PASSENGER AIR BAG ON je
nefunkční. Při zapnutí zapalování se krátce roz-
svítí a potom opět zhasne.
V závislosti na osobě na sedadle spolujezdce
musí být airbag řidiče deaktivován, nebo akti-
vován, viz následující body. Před jízdou a také
během jízdy vždy musíte zkontrolovat jeho stav.
RDítě v dětském zádržném systému použí-

vaném zády ke směru jízdy: kontrolka
PASSENGER AIR BAG OFF musí svítit. Airbag
spolujezdce je deaktivován. Bezpodmínečně
dodržujte pokyny k „Automatickému vypnutí

airbagu spolujezdce“ (Y Strana 54) a
„Dětem ve vozidle“ (Y Strana 60).
RDítě v dětském zádržném systému použí-

vaném čelem ke směru jízdy: zda musí být
airbag spolujezdce vypnutý, nebo aktivovaný,
závisí na namontovaném dětském zádržném
systému, na stáří a na velikosti dítěte. Bez-
podmínečně proto dodržujte pokyny k „auto-
matickému vypnutí airbagu spolujezdce“
(Y Strana 54) a „Děti ve vozidle“
(Y Strana 60).
RVšechny ostatní osoby: kontrolka PASSEN-

GER AIR BAG OFF musí být vypnutá. Airbag
spolujezdce je aktivován. V závislosti na
postavě osoby na sedadle spolujezdce může
svítit kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF.
Airbag spolujezdce je deaktivován. Při
nehodě se nerozvine. V takovém případě by
neměla tato osoba používat sedadlo spolu-
jezdce.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny k „Auto-
matickému vypnutí airbagu spolujezdce“
(Y Strana 54) i „Bezpečnostní pásy“
(Y Strana 48) a „Airbagy“ (Y Strana 51).
Najdete zde také informace o správné poloze
sedadla.

Bezpečnostní pásy

Úvod
Správně zapnutý bezpečnostní pás nejúčinněji
omezuje pohyb cestujícího ve vozidle při nárazu
nebo převrácení vozidla. Tím se snižuje nebez-
pečí, že se cestující dostanou do kontaktu
s částmi vnitřního prostoru vozidla nebo budou
vymrštěni z vozidla ven. Mimoto udržuje bez-
pečnostní pás cestujícího ve výhodnější poloze
vůči rozvinutému airbagu.
Systém bezpečnostních pásů se skládá z
Rbezpečnostních pásů
Rpředepínačů bezpečnostních pásů pro bez-

pečnostní pásy předních sedadel
Romezovačů síly bezpečnostního pásu
Pokud je bezpečnostní pás vytažen z výstupu
bezpečnostního pásu příliš rychle nebo trhavým
pohybem, navíječ bezpečnostního pásu se
zablokuje. Bezpečnostní pás pak již nelze vytáh-
nout.
Předepínač bezpečnostního pásu napne při
nárazu bezpečnostní pás tak, aby přiléhal těsně
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k tělu. Nepřitáhne však cestujícího zpět k opě-
radlu sedadla.
Předepínač bezpečnostního pásu také nekori-
guje nesprávnou polohu sedadla ani špatně
vedený bezpečnostní pás.
Omezovače napínací síly bezpečnostního pásu
sníží při aktivaci sílu, která působí na cestující.
Omezovače síly bezpečnostního pásu na před-
ních sedadlech jsou sladěny s čelními airbagy,
které přejímají část zpomalení. Díky tomu může
být sníženo zatížení cestujících ve vozidle
během nehody.

! Pokud není obsazeno sedadlo spolujezdce,
nezasouvejte jazýček bezpečnostního pásu
do zámku bezpečnostního pásu sedadla spo-
lujezdce. Jinak může při nehodě dojít kromě
aktivace dalších systémů také k aktivaci
předepínače bezpečnostního pásu a je nutno
jej vyměnit.

Důležité bezpečnostní pokyny

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 ohro-
žení života!
Vždy se ujistěte, že jsou všichni cestující ve
vozidle správně připoutáni bezpečnostním
pásem a sedí ve správné poloze.

Součásti zádržného systému jsou vzájemně sla-
děny. Svůj ochranný potenciál mohou uplatnit
pouze v případě, že všichni cestující ve vozidle
Rmají správně zapnutý bezpečnostní pás

(Y Strana 50)
Rmají správně nastavené sedadlo a opěrku

hlavy (Y Strana 98)

G VAROVÁNÍ
Není-li opěradlo sedadla téměř ve vzpřímené
poloze, neposkytuje bezpečnostní pás urče-
nou 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 seda-
dlo. Vždy dbejte na to, aby bylo opěradlo
sedadla téměř ve vzpřímené poloze a ramenní
část bezpečnostního pásu vedla přes střed
ramene.

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.

Pokud ve vozidle přepravujete dítě mladší dva-
nácti let a menší než 1,50 m,
Rzajistěte je vždy v dětském zádržném systému

vhodném pro toto vozidlo. Dětský zádržný
systém musí být vhodný pro jeho věk, hmot-
nost a tělesnou výšku
Rbezpodmínečně dodržujte instrukce a bez-

pečnostní pokyny k „automatickému vypnutí
airbagu spolujezdce“ (Y Strana 54)
Rbezpodmínečně dodržujte instrukce a bez-

pečnostní pokyny v části „Děti ve vozidle“
(Y Strana 60) a také montážní návod a
návod k obsluze výrobce dětského zádržného
systému

G VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nemohou chránit podle
předpokladu, když
Rjsou poškozené, změněné, silně zneči-

stěné, vybělené nebo zabarvené
Rje poškozený nebo silně znečistěný zámek

pásu
Rbyly provedeny změny na předepínačích

bezpečnostních pásů, ukotveních bezpeč-
nostních pásů nebo navíječích bezpečnost-
ních pásů.
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Bezpečnostní pásy se při nehodě mohou také
poškodit, aniž by poškození bylo viditelné,
např. skleněnými střepy. Změněné nebo
poškozené bezpečnostní pásy se mohou pře-
trhnout nebo mohou mít výpadek, např. při
nehodě. Změněné předepínače bezpečnost-
ních pásů se mohou nechtěně aktivovat nebo
nemusí fungovat podle předpokladu. Hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu, nebo dokonce ohro-
žení života!
Neměňte nikdy bezpečnostní pásy, předepí-
nače bezpečnostních pásů, ukotvení bezpeč-
nostních pásů a navíječe bezpečnostních
pásů. Ujistěte se, že jsou bezpečnostní pásy
nepoškozené, neopotřebované a čisté.
Nechte bezpečnostní pásy po nehodě oka-
mžitě zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
používat bezpečnostní pásy, které společnost
Mercedes-Benz schválila pro Vaše vozidlo. V
opačném případě může zaniknout platnost
povolení k provozu vozidla.

Správné používání bezpečnostních
pásů
Dodržujte bezpečnostní upozornění k bezpeč-
nostnímu pásu (Y Strana 49).
Aby mohl správně zapnutý bezpečnostní pás
rozvinout svůj ochranný potenciál, musí každý
cestující ve vozidle dodržovat následující
pokyny. I během jízdy se ujistěte, že mají všichni
cestující ve vozidle stále správně zapnutý bez-
pečnostní pás.
Při zapínání bezpečnostního pásu bezpodmí-
nečně dbejte na to, aby
Rbyl jazýček zámku bezpečnostního pásu zasu-

nut pouze do zámku bezpečnostního pásu u
příslušného místa k sezení
Rbezpečnostní pás těsně přiléhal k tělu

Nenoste objemný oděv, např. zimní kabát.
Rbezpečnostní pás nebyl překroucený

Pouze tak mohou být vznikající síly rozloženy
na plochu bezpečnostního pásu.
Rramenní část bezpečnostního pásu vždy vedla

přes střed ramene
Ramenní část bezpečnostního pásu by se
neměla dotýkat krku a nesmí být vedena pod

paží nebo za zády. Pokud je to možné, přizpů-
sobte bezpečnostní pás tělesné výšce.
Rdvoubodový bezpečnostní pás vedl co nejtěs-

něji a co nejníže přes oblast pánve
Dvoubodový bezpečnostní pás musí být vždy
veden přes kyčelní kloub a nikdy přes oblast
břicha nebo podbřišku. Na to musí dbát zvlá-
ště těhotné ženy. V případě potřeby zatlačte
dvoubodový bezpečnostní pás dolů do kyčel-
ního kloubu a utáhněte ramenní část bezpeč-
nostního pásu, aby těsně přiléhala k tělu.
Rbezpečnostní pás nevedl přes ostré nebo

křehké předměty
Pokud se nachází na/ve Vašem oděvu takové
předměty, např. pero, klíče nebo brýle, uložte
je na vhodném místě.
Rbyla jedním bezpečnostním pásem připou-

tána vždy jen jedna osoba
Nikdy nepřepravujte kojence nebo dítě na
klíně některého z cestujících. Při nehodě by
mohli utrpět zranění v důsledku zmáčknutí
mezi cestujícího a bezpečnostní pás.
Rspolu s osobou nebyly nikdy připoutány žádné

předměty
Ujistěte se také, že se mezi cestujícím a seda-
dlem nenachází žádné předměty, např. pol-
štář.

Bezpečnostní pásy slouží výhradně k zajištění a
držení osob. Při zajištění předmětů, zavazadel
nebo nákladu se vždy řiďte pokyny uvedenými v
části „Směrnice pro nakládání“ (Y Strana 327).

Vedení a nastavení bezpečnostního
pásu
Dodržujte bezpečnostní upozornění týkající se
bezpečnostního pásu (Y Strana 49) a pokyny ke
správnému použití bezpečnostního pásu
(Y Strana 50).

Základní znázornění
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X Nastavte sedadlo (Y Strana 98).
Opěradlo sedadla se musí nacházet v téměř
vzpřímené poloze.

X Vytáhněte bezpečnostní pás plynule
z výstupu bezpečnostního pásu a zajistěte
jazýček zámku bezpečnostního pásu ; v
zámku bezpečnostního pásu :.
Bezpečnostní pás sedadla řidiče a spolu-
jezdce se případně automaticky napne, viz
„Přizpůsobení bezpečnostního pásu“
(Y Strana 51).

X Pokud je to nutné, přitáhněte bezpečnostní
pás před hrudníkem směrem nahoru, aby při-
léhal těsně k tělu.

Ramenní část bezpečnostního pásu musí vždy
vést přes střed ramene. Pokud je to nutné, pro-
veďte nastavení výstupu bezpečnostního pásu.
X Nastavení výše: posuňte výstup bezpeč-

nostního pásu nahoru.
Výstup bezpečnostního pásu lze zajistit v
různých polohách.

X Nastavení níže: se stisknutou aretací
výstupu bezpečnostního pásu = posuňte
výstup bezpečnostního pásu dolů.

X V příslušné poloze uvolněte aretaci výstupu
bezpečnostního pásu = a ujistěte se, že je
výstup bezpečnostního pásu zajištěn.

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 vymě-
něny. Vyhledejte kvalifikovaný servis.

X Stiskněte uvolňovací tlačítko v zámku bez-
pečnostního pásu, podržte jazýček bezpeč-
nostního pásu a veďte bezpečnostní pás zpět.

Přizpůsobení bezpečnostního pásu
Přizpůsobení bezpečnostního pásu je integro-
vaná komfortní funkce systému PRE-SAFE®.
Pomocí této funkce se bezpečnostní pás seda-
dla řidiče a spolujezdce přizpůsobí horní části
těla cestujících na sedadlech řidiče a spolu-
jezdce.

Přitom dojde k mírnému přitažení bezpečnost-
ního pásu, pokud
Rje jazýček zámku bezpečnostního pásu zaji-

štěn v zámku bezpečnostního pásu a
Rje zapnuté zapalování
Při rozpoznání vůle mezi cestujícím ve vozidle a
bezpečnostním pásem proběhne přizpůsobení
bezpečnostního pásu určitou silou. Přitom bez-
pečnostní pás nepřidržujte silou.
Přizpůsobení bezpečnostního pásu můžete
zapnout a vypnout prostřednictvím multimediál-
ního systému. Informace k zapnutí a vypnutí
funkce přizpůsobení bezpečnostního pásu
najdete v digitálním návodu k obsluze nebo v
samostatném návodu k obsluze multimediál-
ního systému.

Varování bezpečnostního pásu pro
řidiče a spolujezdce
Varovná kontrolka bezpečnostních pásů 7
ve sdruženém přístroji Vás upozorňuje na to, aby
se všichni cestující připoutali. Může trvale svítit
nebo blikat. Navíc může zaznít výstražný tón.
Varovná kontrolka bezpečnostních pásů 7
zhasne a výstražný tón utichne, jakmile se řidič
a spolujezdec připoutají.
Pouze pro určité země: nezávisle na tom, zda
jsou řidič a spolujezdec již připoutáni, svítí
varovná kontrolka bezpečnostních pásů 7
po každém zapnutí zapalování 6 sekund. Po
nastartování motoru zhasne, jakmile se řidič a
spolujezdec připoutají.

Airbagy

Úvod
Místo montáže airbagu poznáte podle označení
AIRBAG.
Airbag doplňuje správně zapnutý bezpečnostní
pás. Nepředstavuje žádnou náhradu bezpeč-
nostního pásu. V případě aktivace může airbag
zvýšit ochranný potenciál pro daného cestují-
cího ve vozidle.
Při nehodě se nerozvinou všechny airbagy.
Různé systémy airbagů pracují nezávisle na
sobě (Y Strana 58).
Žádný systém, který je dnes k dispozici, však
nemůže zcela vyloučit úraz nebo úmrtí.
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Ani nebezpečí poranění airbagem nelze s ohle-
dem na potřebu jeho velmi rychlého rozvinutí po
aktivaci zcela vyloučit.

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud nesedíte ve správné pozici, nemůže
airbag chránit tak jak se předpokládá a jeho
rozvinutí může způsobit další zranění. Vzniká
zvýšené nebezpečí úrazu nebo dokonce ohro-
žení života!
Aby se předešlo rizikům, vždy se ujistěte, že
všichni cestující ve vozidle
Rjsou správně připoutáni, i těhotné ženy
Rsprávně sedí a dodržují co největší odstup

od airbagu
Rdodržují následující pokyny
Vždy se ujistěte, že se mezi airbagem a cestu-
jícími nenachází žádné předměty.

Každý cestující ve vozidle musí dodržovat násle-
dující pokyny z důvodu zabránění rizikům hrozí-
cím kvůli aktivovanému airbagu.
RPřed zahájením jízdy správně nastavte seda-

dla. Vždy dbejte na to, aby se opěradlo seda-
dla nacházelo v téměř vzpřímené poloze.
Střed opěrky hlavy musí podepírat hlavu při-
bližně v úrovni očí.
RPosuňte sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce

co možná nejdále dozadu. Poloha sedadla
řidiče přitom musí být taková, aby řidiči umo-
žňovala bezpečné řízení vozidla.
RVolant držte pouze zvenku za věnec volantu.

Airbag se pak bude moci plně rozvinout.
RBěhem jízdy zůstaňte stále opřeni o opěradlo

sedadla. Nepředklánějte se dopředu a neopí-
rejte se o dveře nebo boční okno. Jinak se
budete nacházet v oblasti rozvinutí airbagů.
RVaše nohy by se měly vždy nacházet v pro-

storu pro nohy před sedadlem. Nepokládejte
nohy např. na kokpit. Jinak se Vaše nohy
budou nacházet v oblasti rozvinutí airbagu.
ROsoby s tělesnou výškou menší než 1,50 m

zajistěte vždy ve vhodných zádržných systé-
mech. Při této nebo nižší tělesné výšce
nemůže být správně veden bezpečnostní pás.

Pokud cestujete ve vozidle s dětmi, 
dodržujte také následující pokyny.
RDěti mladší dvanácti let a menší než 1,50 m

zajistěte vždy ve vhodném dětském zádržném
systému.
RDětský zádržný systém montujte přednostně

na zadních sedadlech.
RDítě v dětském zádržném systému orientova-

ném zády ke směru jízdy zajistěte na sedadle
spolujezdce pouze v případě, že je airbag spo-
lujezdce vypnutý. Jestliže kontrolka PASSEN-
GER AIR BAG OFF trvale svítí (Y Strana 48), je
airbag spolujezdce vypnutý.
RBezpodmínečně dodržujte instrukce a bez-

pečnostní upozornění vztahující se k automa-
tickému vypnutí airbagu spolujezdce
(Y Strana 54), k tématu „Děti ve vozidle“
(Y Strana 60) a pokyny uvedené v montá-
žním návodu a v návodu k obsluze výrobce
dětského zádržného systému.

Předměty ve vnitřním prostoru vozidla 
mohou omezit správnou funkci airbagu. Aby
bylo zabráněno nebezpečí hrozícímu vzhledem k
rychlosti, se kterou se airbag při aktivaci roz-
vine, musí se každý cestující ve vozidle ujistit, že
jsou dodrženy následující body.
Před zahájením jízdy se ujistěte, že
Rse v prostoru mezi cestujícím ve vozidle a air-

bagem nenacházejí žádné další osoby, zvířata
nebo předměty
Rmezi sedadlem a dveřmi a také sloupkem

dveří (sloupek B) neleží žádné předměty
Rna držadlech nebo háčcích na šaty nevisí

žádné ostré předměty, jako např. ramínko na
šaty
Rnejsou v oblasti rozvinutí airbagu, např. na

dveřích nebo bočních oknech, upevněny
žádné součásti příslušenství, jako je držák
pohárků s nápoji
Rse v kapsách Vašeho oděvu nenachází žádné

těžké či křehké předměty nebo předměty s
ostrými hranami. Takové předměty uložte na
vhodném místě

G VAROVÁNÍ
Pokud změníte kryt airbagu nebo na něj umí-
stíte předměty, např. nálepky, nefunguje již
airbag v souladu s určením. Hrozí zvýšené
nebezpečí zranění!
Nikdy neměňte kryt airbagu a neumisťujte na
něj žádné předměty.
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Vozidla s okenními airbagy pro všechny 
řady sedadel:

G VAROVÁNÍ
Ve dveřích jsou senzory pro řízení airbagů.
Úpravy nebo neodborně provedené práce na
dveřích nebo jejich obložení a poškozené
dveře mohou negativně ovlivnit funkci
senzorů. Následkem toho by již nemohly air-
bagy řádně fungovat. Airbagy pak již nemohou
cestující ve vozidle chránit tak, jak je zamý-
šleno. Hrozí zvýšené nebezpečí zranění!
Nikdy neprovádějte úpravy na dveřích nebo
jejich částech. Nechte práce na dveřích nebo
jejich obložení provést ve kvalifikovaném
servisu.

Čelní airbagy
! Na sedadlo spolujezdce nepokládejte žádné

těžké předměty. Tím může být rozpoznáno
sedadlo jako obsazené. Při nehodě by se
mohly aktivovat zádržné systémy na sedadle
spolujezdce a musely by být vyměněny.

Airbag řidiče : se rozvine před volantem. Air-
bag spolujezdce ; se rozvine před a nad při-
hrádkou před spolujezdcem a středovou konzo-
lou.
Čelní airbagy v případě rozvinutí zvyšují
ochranný potenciál pro hlavu a hrudník na před-
ních sedadlech.
Podle kontrolky PASSENGER AIR BAG OFF
poznáte stav airbagu spolujezdce (Y Strana 48).
Airbag spolujezdce se rozvine pouze tehdy, když
Rsystém automatického vypnutí airbagu spo-

lujezdce rozpoznal obsazení sedadla spolu-

jezdce (Y Strana 54). Kontrolka PASSEN-
GER AIR BAG OFF nesvítí (Y Strana 55)
Rřídicí jednotka zádržného systému předpo-

kládá vysokou závažnost nárazu

Boční airbagy

G VAROVÁNÍ
Nevhodné potahy sedadel mohou omezit,
nebo zabránit aktivaci airbagů integrovaných
do sedadel. Airbagy pak nemohou cestujícím
ve vozidle poskytnout předpokládanou
ochranu. Kromě toho může být negativně
ovlivněna funkce automatické deaktivace air-
bagu spolujezdce. Hrozí zvýšené nebezpečí
úrazu, nebo dokonce ohrožení života!
Používejte pouze takové potahy sedadel,
které byly společností Mercedes-Benz schvá-
leny pro příslušné sedadlo.

Boční airbagy : se rozvinou vedle vnějších boč-
nic opěradla.
V případě rozvinutí zvyšuje boční airbag
ochranný potenciál pro hrudník a pánev. Nepo-
skytuje ale ochranu pro
Rhlavu
Rkrk
Rpaže
Pokud řídicí jednotka zádržného systému vyhod-
notí situaci, při níž hrozí nebezpečí bočního
nárazu, rozvine se boční airbag na straně
nárazu.
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Vozidla s automatickým vypnutím airbagu spo-
lujezdce: boční airbag na straně spolujezdce
vpředu se rozvine, když
Rje sedadlo spolujezdce rozpoznáno jako obsa-

zené, nebo
Rje na sedadle spolujezdce zasunut jazýček

bezpečnostního pásu v zámku bezpečnost-
ního pásu

Pokud je jazýček zámku bezpečnostního pásu
zasunut v zámku bezpečnostního pásu, rozvine
se v příslušné situaci při nehodě boční airbag na
straně spolujezdce. V takovém případě nezávisí
jeho rozvinutí na tom, zda je sedadlo spolu-
jezdce obsazeno, nebo není.

Okenní airbagy

Okenní airbag nad předními dveřmi (příklad)

Okenní airbag pro všechny řady sedadel (příklad)
Okenní airbagy : nebo ; jsou instalovány na
boční straně střešního rámu. Okenní airbagy pro
všechny řady sedadel ; vedou od předních
dveří (sloupek A) až k zadnímu bočnímu oknu
(sloupek D).
V případě rozvinutí zvyšuje okenní airbag
ochranný potenciál pro hlavu. Neposkytuje však
ochranu pro hrudník nebo paže.

Pokud řídicí jednotka zádržného systému vyhod-
notí situaci, při níž hrozí nebezpečí bočního
nárazu, rozvine se okenní airbag na straně
nárazu.
Pokud je preventivně zjištěna potřeba dodateč-
ného ochranného potenciálu pro cestující jako
doplněk k účinku bezpečnostního pásu, může se
okenní airbag rozvinout také v dalších situacích
při nehodě (Y Strana 58).

Automatické vypnutí airbagu spolu-
jezdce

Úvod
Automatické vypnutí airbagu spolujezdce klasi-
fikuje osobu na sedadle spolujezdce za účelem
rozpoznání dětského zádržného systému na
sedadle spolujezdce. V závislosti na výsledku
klasifikace se airbag spolujezdce aktivuje nebo
vypne. Pokud je na sedadle spolujezdce namon-
tován dětský zádržný systém orientovaný proti
směru jízdy, musí kontrolka PASSENGER AIR
BAG OFF po vlastním testu automatického
vypnutí airbagu spolujezdce trvale svítit. Airbag
spolujezdce je vypnutý.
Systém v tomto případě nedeaktivuje
Rboční airbag
Rokenní airbag
Rpředepínač bezpečnostního pásu
Ujistěte se, že je Vaše vozidlo vybaveno auto-
matickým vypnutím airbagu spolujezdce
(Y Strana 64). Pokud tomu tak není, namon-
tujte dětský zádržný systém vždy na vhodném
zadním sedadle (Y Strana 65).
Pokud musíte za určitých okolností namontovat
dětský zádržný systém na sedadle spolujezdce,
bezpodmínečně dbejte na správnou polohu dět-
ského zádržného systému. Nikdy nepokládejte
pod dětský zádržný systém nebo za něj žádné
předměty, např. polštář. Celá spodní plocha dět-
ského zádržného systému musí dosedat na
sedák sedadla spolujezdce. Opěradlo dětského
zádržného systému orientovaného ve směru
jízdy musí co největší plochou přiléhat k opěra-
dlu sedadla spolujezdce. Dětský zádržný systém
se přitom nesmí dotýkat stropu nebo být zatížen
opěrkou hlavy. Proveďte proto potřebné přizpů-
sobení sklonu opěradla sedadla a nastavení
opěrky hlavy. Jen tak bude zajištěna správná
funkce automatického vypnutí airbagu spolu-
jezdce. Vždy sledujte informace o správném
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umístění dětského zádržného systému
(Y Strana 65) a pokyny v montážním návodu
výrobce dětského zádržného systému.

Popis funkce automatického vypnutí
airbagu spolujezdce

: Kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF
; Kontrolka PASSENGER AIR BAG ON
Podle trvale rozsvícené kontrolky PASSENGER
AIR BAG OFF můžete rozpoznat vypnutý airbag
spolujezdce.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1

nebo 2.
Systém provede vlastní test.

Kontrolka PASSENGER AIR BAG ON je
nefunkční. Při zapnutí zapalování se krátce roz-
svítí a následně zhasne.
Kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF se musí
rozsvítit na cca šest sekund.
Následně kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF
indikuje stav airbagu spolujezdce. Při změně
stavu airbagu spolujezdce během jízdy se může
zobrazit hlášení o airbagu na displeji sdruženého
přístroje (Y Strana 261). Při obsazeném seda-
dle spolujezdce vždy sledujte kontrolku
PASSENGER AIR BAG OFF. Před jízdou a také
během jízdy zajistěte správný stav airbagu spo-
lujezdce.
Pokud kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF
Rsvítí, je airbag spolujezdce vypnutý. Při

nehodě se nerozvine.
Rnesvítí, je airbag spolujezdce aktivovaný.

Pokud jsou při nehodě splněna aktivační kri-
téria, airbag spolujezdce se rozvine.

Pokud na sedadle spolujezdce sedí cestující,
musí
Rbýt správně připoutaný pomocí bezpečnost-

ního pásu
Rsedět v téměř svislé poloze s opřenými zády o

opěradlo
Rsedět pokud možno s nohama na podlaze
Pokud spolujezdec tyto pokyny nedodrží, může
být ovlivněno automatické vypínání airbagu spo-
lujezdce, např. protože spolujezdec
Rpřenese svou hmotnost opřením o loketní

opěrku ve vozidle
Rsedí tak, že svou hmotností nezatěžuje sedák
Kvůli těmto nebo podobným způsobům chování
může dojít k nesprávnému vypnutí airbagu spo-
lujezdce. V takovém případě se trvale rozsvítí
kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF. Při nehodě
se pak airbag spolujezdce nerozvine.

G VAROVÁNÍ
Když svítí kontrolka PASSENGER AIRBAG
OFF, je airbag spolujezdce vypnutý. V případě
nehody se nerozvine a proto nemůže chránit
podle předpokladu. Osoba na sedadle spolu-
jezdce se může např. dostat do kontaktu s díly
interiéru vozidla, zejména když sedí příliš
blízko kokpitu. Hrozí zvýšené nebezpečí pora-
nění nebo dokonce ohrožení života!
Při obsazeném sedadle spolujezdce se vždy
ujistěte, že
Rje správná klasifikace osoby na sedadle

spolujezdce a airbag řidiče je podle osoby
na sedadle spolujezdce odpojený nebo
aktivovaný
Rsedadlo spolujezdce je nastavené co nej-

dále dozadu
Rosoba správně sedí.
Musíte před jízdou a i během jízdy zjišťovat
správný stav airbagu spolujezdce.

G VAROVÁNÍ
Pokud zajistíte dítě v dětském zádržném
systému na sedadle spolujezdce a kontrolka
PASSENGER AIR BAG OFF nesvítí, airbag spo-
lujezdce se může při nehodě rozvinout . Dítě
může být airbagem zasaženo. Hrozí zvýšené
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nebezpečí úrazu, nebo dokonce ohrožení
života!
V takovém případě se vždy ujistěte, že je air-
bag spolujezdce vypnutý. Kontrolka PASSEN-
GER AIR BAG OFF musí svítit.
NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení
orientované proti směru jízdy na sedadlo,
které je zepředu chráněné AKTIVOVANÝM
ČELNÍM AIRBAGEM. Může dojít k ÚMRTÍ nebo
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ DÍTĚTE.

G VAROVÁNÍ
Pokud umístíte dítě v dětském zádržném
systému používaném čelem ve směru jízdy na
sedadlo spolujezdce a sedadlo spolujezdce
nastavíte příliš blízko ke kokpitu, může dítě při
nehodě
Rnapř. přijít do kontaktu s díly interiéru vozi-

dla, když svítí kontrolka PASSENGER AIR
BAG OFF
Rbýt zasaženo airbagem, když kontrolka

PASSENGER AIR BAG OFF nesvítí.
Hrozí zvýšené nebezpečí poranění nebo
dokonce ohrožení života!
Vždy posuňte sedadlo spolujezdce co nejdále
dozadu. Vždy dodržujte správné vedení
ramenní části bezpečnostního pásu od
výstupu bezpečnostního pásu ve vozidle k
vedení bezpečnostního pásu dětského
zádržného systému. Ramenní část bezpeč-
nostního pásu musí vést od výstupu bezpeč-
nostního pásu směrem vpřed a dolů. V pří-
padě potřeby nastavte odpovídajícím způso-
bem výstup bezpečnostního pásu a sedadlo
spolujezdce. Dodržujte vždy návod k montáži
dodávaný výrobcem dětského zádržného
systému.

Vždy také sledujte specifické informace vozidla
ke správnému umístění dětského zádržného
systému (Y Strana 65).
Pokud automatické vypnutí airbagu spolujezdce
zjistí, že
Rsedadlo spolujezdce není obsazené, po vlast-

ním testu se trvale rozsvítí kontrolka PASSEN-

GER AIR BAG OFF. To upozorňuje na deakti-
vovaný airbag spolujezdce.
Rje sedadlo spolujezdce obsazené dítětem v

dětském zádržném systému orientovaném
proti směru jízdy, dojde po vlastním testu k
trvalému rozsvícení kontrolky PASSENGER
AIR BAG OFF. To upozorňuje na deaktivovaný
airbag spolujezdce.
Kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF ale může
po vlastním testu zhasnout také u dítěte v
dětském zádržném systému orientovaném
proti směru jízdy. To upozorňuje na aktivo-
vaný airbag spolujezdce. Výsledek klasifikace
závisí mimo jiné na dětském zádržném
systému a na vzrůstu dítěte. V tomto případě
namontujte dětský zádržný systém na vhod-
ném zadním sedadle.
Rje sedadlo spolujezdce obsazené dítětem v

dětském zádržném systému orientovaném ve
směru jízdy, dojde po vlastním testu k trva-
lému rozsvícení nebo ke zhasnutí kontrolky
PASSENGER AIR BAG OFF v závislosti na
výsledku klasifikace. Výsledek klasifikace
závisí mimo jiné na dětském zádržném
systému a na vzrůstu dítěte.
Posuňte sedadlo spolujezdce co nejdále
dozadu. Vždy také dodržujte pokyny v části
„Dětské zádržné systémy na sedadle spolu-
jezdce“ (Y Strana 64) a v části „Vhodná
poloha dětského zádržného systému“
(Y Strana 65). Alternativně můžete namon-
tovat dětský zádržný systém na vhodném
zadním sedadle.
Rje sedadlo spolujezdce obsazené osobou

menšího vzrůstu (např. mladistvým nebo
malým dospělým), dojde po vlastním testu k
trvalému rozsvícení nebo ke zhasnutí kon-
trolky PASSENGER AIR BAG OFF v závislosti
na výsledku klasifikace.
- Při zhasnuté kontrolce PASSENGER AIR

BAG OFF posuňte sedadlo spolujezdce co
nejdále dozadu. Alternativně si může osoba
menšího vzrůstu sednout na zadní sedadlo.

- Při rozsvícené kontrolce PASSENGER AIR
BAG OFF by neměla osoba menšího vzrůstu
používat sedadlo spolujezdce.

Rje sedadlo spolujezdce obsazené dospělým
nebo osobou odpovídajícího vzrůstu, dojde po
vlastním testu ke zhasnutí kontrolky PASSEN-
GER AIR BAG OFF. To upozorňuje na aktivo-
vaný airbag spolujezdce.
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Při přepravě dětí ve vozidle bezpodmínečně
dodržujte také pokyny v části „Děti ve vozidle“
(Y Strana 60).
Při poruše automatického vypínání airbagu spo-
lujezdce dojde k současnému rozsvícení čer-
vené varovné kontrolky zádržného systému
6 na sdruženém přístroji a kontrolky
PASSENGER AIR BAG OFF. V tomto případě je
airbag spolujezdce deaktivován a při nehodě se
nerozvine. Nechte automatické vypnutí airbagu
spolujezdce ihned zkontrolovat a opravit v kva-
lifikovaném odborném servisu. Společnost
Mercedes-Benz Vám doporučuje servisní stře-
disko Mercedes-Benz.
Při poškození sedadla spolujezdce, potahu
sedadla nebo čalounění nechte provést
potřebné práce v kvalifikovaném odborném
servisu. Společnost Mercedes-Benz Vám dopo-
ručuje servisní středisko Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz Vám z bezpečnostních důvodů
doporučuje používat pouze dětský zádržný
systém otestovaný a schválený ze strany
Mercedes-Benz ve spojení s automatickým
vypnutím airbagu spolujezdce.

Vlastní test systému automatické deak-
tivace airbagu spolujezdce

G NEBEZPEČÍ
Pokud se během vlastního testu nerozsvítí
kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF, došlo k
poruše systému. Airbag spolujezdce by se
mohl samovolně aktivovat, nebo by se nemu-
sel rozvinout při nehodě s velkým zpomalením
vozidla. Hrozí nebezpečí úrazu, nebo dokonce
ohrožení života!
V takovém případě nesmí žádná osoba použí-
vat sedadlo spolujezdce. Nemontujte žádný
dětský zádržný systém na sedadlo spolu-
jezdce. Nechte automatické vypnutí airbagu
spolujezdce neprodleně zkontrolovat a opra-
vit v kvalifikovaném servisu.

G VAROVÁNÍ
Pokud po vlastním testu kontrolka PASSEN-
GER AIRBAG OFF nadále svítí, je airbag spo-
lujezdce vypnutý. Při nehodě se nerozvine. V
takovém případě nemůže airbag spolujezdce
poskytnout předpokládanou ochranu, např.
když sedí osoba na sedadle spolujezdce.

Tato osoba se může např. dostat do kontaktu
s částmi vnitřního prostoru vozidla, zejména
když sedí příliš blízko kokpitu. Hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu, nebo dokonce ohrožení
života!
U obsazeného sedadla spolujezdce se vždy
ujistěte, že
Rje klasifikace osoby na sedadle spolujezdce

správná a airbag spolujezdce je podle
osoby na sedadle spolujezdce vypnutý,
nebo zapnutý
Rosoba správně sedí a je správně připoutaná

bezpečnostním pásem
Rje sedadlo spolujezdce nastavené co

možná nejdále dozadu.
Pokud kontrolka PASSENGER AIRBAG OFF
chybně nadále svítí, nesmí nikdo používat
sedadlo spolujezdce. Nemontujte žádný dět-
ský zádržný systém na sedadlo spolujezdce.
Nechte automatické vypnutí airbagu spolu-
jezdce neprodleně zkontrolovat a opravit
v kvalifikovaném servisu.

G VAROVÁNÍ
Předměty mezi plochou sedadla a dětským
zádržným systémem mohou negativně ovliv-
nit funkci automatické deaktivace airbagu
spolujezdce. Správná funkce airbagu spolu-
jezdce při nehodě pak není zaručena. Hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu, nebo dokonce ohro-
žení života!
Nepokládejte žádné předměty mezi plochu
sedadla a dětský zádržný systém. Celá spodní
plocha dětského zádržného systému musí
dosedat na sedák sedadla spolujezdce. Opě-
radlo dětského zádržného systému používa-
ného ve směru jízdy musí nejlépe celou plo-
chou přiléhat k opěradlu sedadla spolujezdce.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny v montá-
žním návodu od výrobce dětského zádržného
systému.

Po vlastním testu systému kontrolka PASSEN-
GER AIR BAG OFF ukazuje stav airbagu spolu-
jezdce (Y Strana 55).
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Další informace najdete v části „Problémy s
automatickým vypnutím airbagu spolujezdce“
(Y Strana 58).

Problémy s automatickým vypnutím airbagu spolujezdce
Bezpodmínečně dodržujte pokyny k vlastnímu testu systému (Y Strana 57).

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Kontrolka PASSENGER
AIR BAG OFF se rozsvítí a
zůstane trvale rozsví-
cená, přestože je seda-
dlo spolujezdce obsa-
zeno dospělým nebo
osobou odpovídajícího
vzrůstu.

Klasifikace osoby na sedadle spolujezdce je chybná.
X Zajistěte splnění předpokladů pro správnou klasifikaci osoby na

sedadle spolujezdce (Y Strana 55).
X Při trvale rozsvícené kontrolce PASSENGER AIR BAG OFF nesmí

nikdo používat sedadlo spolujezdce.
X Nechte automatické vypnutí airbagu spolujezdce ihned zkontrolo-

vat v kvalifikovaném odborném servisu.

Kontrolka PASSENGER
AIR BAG OFF nesvítí a/
nebo nezůstane rozsví-
cená.
Sedadlo spolujezdce je
Rprázdné
Robsazeno dětským

zádržným systémem
orientovaným proti
směru jízdy

Automatické vypnutí airbagu spolujezdce má poruchu.
X Ujistěte se, že se mezi sedadlem a dětským zádržným předmětem

nenachází žádné předměty.
X Ujistěte se, že dětský zádržný systém dosedá celou plochou na

sedáku sedadla spolujezdce.
X Při montáži dětského zádržného systému dbejte na předepnuté

usazení bezpečnostního pásu. Nepředepínejte bezpečnostní pás
pomocí nastavení sedadla spolujezdce. Přitom může dojít k příliš-
nému upnutí bezpečnostního pásu a dětského zádržného systému.

X Zkontrolujte správnou montáž dětského zádržného systému.
X Zajistěte, aby na sedadlo nepůsobily dodatečnou hmotností žádné

předměty.
X Při trvale zhasnuté kontrolce PASSENGER AIR BAG OFF nemontujte

na sedadle spolujezdce žádný dětský zádržný systém. V tomto pří-
padě namontujte dětský zádržný systém na vhodném zadním seda-
dle.

X Nechte automatické vypnutí airbagu spolujezdce ihned zkontrolo-
vat v kvalifikovaném odborném servisu.

Aktivace předepínačů bezpečnost-
ních pásů a airbagů

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Po rozvinutí airbagu jsou části airbagu horké.
Hrozí nebezpečí zranění!
Nedotýkejte se částí airbagu. Rozvinutý air-
bag nechte neprodleně vyměnit v kvalifikova-
ném servisu.

G VAROVÁNÍ
Pyrotechnicky aktivované předepínače bez-
pečnostních pásů již nejsou funkční a proto
nemohou chránit podle předpokladu. Hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu, nebo dokonce ohro-
žení života!
Nechte pyrotechnicky aktivovaný předepínač
bezpečnostního pásu neprodleně vyměnit v
kvalifikovaném servisu.

Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
nechat vozidlo po nehodě odtáhnout do kvalifi-
kovaného odborného servisu. Zohledněte tuto
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skutečnost zejména v případě, kdy došlo k akti-
vaci předepínače bezpečnostního pásu nebo k
rozvinutí airbagu.
K předepnutí bezpečnostního pásu vyvolaného
systémem PRE-SAFE® v nebezpečné situaci
dojde prostřednictvím elektromotoru. Tento
proces je vratný.
Pokud se aktivuje předepínač bezpečnostního
pásu nebo se rozvine airbag, uslyšíte ránu a
může uniknout prášek. Rozsvítí se varovná kon-
trolka zádržného systému 6.
Rána není pro Váš sluch až na vzácné výjimky
nebezpečná. Unikající prášek obecně není
zdraví škodlivý, ale u osob trpících astmatem
nebo dýchacími potíži může způsobit krátkodo-
bou dušnost. Pokud je to bezpečné, měli byste
kvůli zamezení dušnosti ihned opustit vozidlo
nebo otevřít okno.

Funkce
Při nárazu vyhodnotí řídicí jednotka zádržného
systému během první fáze kolize důležité fyzi-
kální údaje o zpomalení nebo zrychlení vozidla,
jakými jsou
Rdoba trvání
Rsměr
Rintenzita
Na základě tohoto vyhodnocení aktivuje řídicí
jednotka zádržného systému při čelním nárazu
nebo při nárazu zezadu předepínače bezpeč-
nostních pásů.
Předepínač bezpečnostního pásu může být akti-
vován pouze v případě, že
Rje zapnuté zapalování
Rjsou součásti zádržného systému připraveny

k použití. Další informace najdete v části
„Varovná kontrolka zádržného systému“
(Y Strana 47)
Rje u příslušného předního sedadla zasunutý

jazýček zámku bezpečnostního pásu v zámku
bezpečnostního pásu

Pokud řídicí jednotka zádržného systému vyhod-
notí zvýšenou závažnost nehody, budou v urči-
tých situacích čelního nárazu nezávisle na sobě
aktivovány další komponenty zádržného
systému:
Rčelní airbagy
Rokenní airbag, pokud je preventivně vyhod-

nocena potřeba dodatečného ochranného
potenciálu k bezpečnostnímu pásu pro cestu-
jící ve vozidle

U vozidel s automatickým vypnutím airbagu spo-
lujezdce: v závislosti na osobě na sedadle spo-
lujezdce musí být airbag spolujezdce vypnutý
nebo aktivovaný. Airbag spolujezdce se může při
nehodě rozvinout pouze v případě, že je kon-
trolka PASSENGER AIR BAG OFF zhasnutá. Sle-
dujte informace ke kontrolce PASSENGER AIR
BAG OFF (Y Strana 48).
Vaše vozidlo je vybaveno dvoustupňovými čel-
ními airbagy.
Zjišťování aktivačních prahů pro předepínače
bezpečnostních pásů a airbagy probíhá na
základě vyhodnocení zpomalení nebo zrychlení
vozidla, k nimž dochází na různých místech ve
vozidle. Tento postup má charakter předpo-
kladu. Rozvinutí airbagů musí proběhnout včas v
počáteční fázi nárazu.
Zpomalení nebo zrychlení vozidla a směr půso-
bící síly jsou především určovány
Rrozdělením síly během nárazu
Rúhlem nárazu
Rdeformačními vlastnostmi vozidla
Rcharakterem předmětu, s nímž se vozidlo

střetlo
Faktory, které jsou viditelné nebo měřitelné až
po kolizi, nejsou pro rozvinutí airbagů rozhodu-
jící. Nejsou ani podnětem pro jejich rozvinutí.
Vozidlo může být výrazně zdeformováno, aniž by
se rozvinul airbag. K tomu dojde v případě, kdy
byly zasaženy pouze relativně lehce deformova-
telné díly a nedošlo k velkému zpomalení. K roz-
vinutí airbagu může naopak dojít v situacích, při
nichž je vozidlo zdeformováno pouze nepatrně.
K tomu dojde v případě, kdy jsou zasaženy velmi
tuhé části vozidla, např. podélníky, a zpomalení
je proto dostatečně velké.
Pokud řídicí jednotka zádržného systému vyhod-
notí situaci, při níž hrozí nebezpečí bočního
nárazu, budou nezávisle na sobě aktivovány pří-
slušné komponenty zádržného systému.
Rboční airbag na straně nárazu, nezávisle na

předepínači bezpečnostního pásu a použití
bezpečnostního pásu
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vozidla s automatickým vypnutím airbagu
spolujezdce: boční airbag na straně spolu-
jezdce se rozvine, když
- je sedadlo spolujezdce rozpoznáno jako

obsazené, nebo
- je u sedadla spolujezdce zajištěný jazýček

zámku bezpečnostního pásu v zámku bez-
pečnostního pásu

Rokenní airbag na straně nárazu, nezávisle na
použití bezpečnostního pásu a na obsazení
sedadla spolujezdce
Rpředepínače bezpečnostních pásů, pokud je

preventivně vyhodnocena potřeba dodateč-
ného ochranného potenciálu k bezpečnost-
nímu pásu pro cestující ve vozidle

i Při nehodě se nerozvinou všechny airbagy.
Různé systémy airbagů pracují nezávisle na
sobě.
Činnost systému airbagů je dána zjištěnou
závažností nehody, zejména zpomalením
nebo zrychlením vozidla a druhem nehody:
Rčelní náraz
Rboční náraz

PRE-SAFE® (preventivní ochrana
cestujících)

Úvod
PRE-SAFE® zahájí v určitých nebezpečných
situacích preventivní opatření na ochranu cestu-
jících ve vozidle.

Důležitá bezpečnostní upozornění
! Ujistěte se, že v prostoru pro nohy a za

sedadly nejsou žádné předměty. Hrozí nebez-
pečí, že se poškodí sedadla a/nebo předměty
při aktivaci PRE-SAFE®.

Přestože je Vaše vozidlo vybaveno systémem
PRE-SAFE®, nelze při nehodě vyloučit možnost
poranění. Přizpůsobte vždy styl jízdy aktuálním
podmínkám na vozovce a počasí a udržujte
dostatečnou bezpečnou vzdálenost. Jezděte
opatrně.

Funkce
PRE-SAFE® může rozpoznat určité kritické jízdní
situace a zahájit preventivní opatření na
ochranu cestující ve vozidle. Následující opa-
tření může PRE-SAFE® zahájit nezávisle na sobě:
RPřední bezpečnostní pásy budou předepnuty.
RPokud se vozidlo dostane do smyku, uzavřou

se boční okna a panoramatické posuvné
střešní okno.
RU vozidel s paměťovou funkcí: je-li sedadlo

spolujezdce v nevhodné poloze, nastaví se
vhodnější poloha.

Po skončení nebezpečné situace bez nehody
PRE-SAFE® uvolní předepnutí bezpečnostních
pásů. Provedená nastavení ze strany PRE-
SAFE® lze nyní znovu zrušit.
Pokud se předepnutí bezpečnostních pásů
nesníží:
X U stojícího vozidla mírně posuňte opěradlo

nebo sedadlo zpět.
Předepnutí bezpečnostních pásů se sníží a
zablokování se uvolní.

Přizpůsobení bezpečnostních pásů je integro-
vaná komfortní funkce systému PRE-SAFE®.
Informace o komfortní funkci naleznete v části
„Přizpůsobení bezpečnostních pásů“
(Y Strana 51).

Automatická opatření po nehodě
Bezprostředně po nehodě mohou být v závislosti
na druhu a závažnosti nárazu provedena násle-
dující opatření:
Rzapnutí varovných směrových světel
Rzapnutí nouzového osvětlení v interiéru vozi-

dla
Rodemknutí dveří vozidla
Rspuštění předních bočních oken
Rzapnutí vnitřní cirkulace vzduchu
Rvypnutí klimatizace
Rvypnutí motoru a odpojení přívodu paliva

Děti ve vozidle

Důležité bezpečnostní pokyny
Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že děti
jsou na zadních sedadlech chráněny lépe než na
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předních. Společnost Mercedes-Benz Vám
proto důrazně doporučuje, abyste dětský
zádržný systém montovali přednostně na zadní
sedadlo. Tam je dítě zpravidla lépe chráněno.
Pokud ve vozidle přepravujete dítě mladší dva-
nácti let a menší než 1,50 m,
Rzajistěte je vždy v dětském zádržném systému

vhodném pro vozidla Mercedes-Benz. Dětský
zádržný systém musí být vhodný pro jeho věk,
hmotnost a tělesnou výšku
Rbezpodmínečně dodržujte instrukce a bez-

pečnostní upozornění v této části a pokyny v
montážním návodu od výrobce dětského
zádržného systému
Rbezpodmínečně dodržujte instrukce a bez-

pečnostní upozornění k automatickému
vypnutí airbagu spolujezdce (Y Strana 54)

G VAROVÁNÍ
Necháte-li děti bez dozoru ve vozidle, mohou
uvést vozidlo do pohybu tím, že např.
Rodbrzdí parkovací brzdu
Rzařadí z polohy automatické převodovky P

do jiné polohy nebo zařadí manuální převo-
dovku do polohy neutrálu
Rspustí motor.
Navíc mohou ovládat vybavení vozidla a přivřít
se. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Když opouštíte vozidlo, klíček si vždy vezměte
s sebou a vozidlo zamkněte. Nenechávejte ve
vozidle děti bez dozoru.

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 vysta-
ven přímému slunečnímu záření. Chraňte jej

např. dekou. Pokud byl dětský zádržný systém
vystaven přímému slunečnímu záření, nechte
jej předtím, než v něm zajistíte dítě, vychlad-
nout. Nenechávejte děti nikdy bez dozoru ve
vozidle.

Vždy se ujistěte, že jsou všichni cestující ve vozi-
dle správně připoutáni bezpečnostním pásem a
sedí ve správné poloze. Dbejte na to zejména u
dětí.
Dodržujte bezpečnostní upozornění týkající se
bezpečnostního pásu (Y Strana 49) a pokyny ke
správnému použití bezpečnostního pásu
(Y Strana 50).

Dětský zádržný systém
Bezpodmínečně dodržujte oblast použití dět-
ského zádržného systému (Y Strana 65).
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje,
abyste z bezpečnostních důvodů používali
pouze dětský zádržný systém doporučený spo-
lečností Mercedes-Benz (Y Strana 68).

G VAROVÁNÍ
Pokud jsou dětské zádržné systémy
nesprávně namontovány na sedadle, nemo-
hou 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 dolé-
haly na sedací plochu sedadla. Nikdy nepo-
kládejte předměty pod nebo za dětské
zádržné systémy, např. polštářky. Dětské
zádržné systémy používejte pouze s přísluš-
nými originálními potahy. Poškozené potahy
nahrazujte pouze originálními potahy.

G VAROVÁNÍ
Pokud je dětský zádržný systém používaný
zády ke směru jízdy omylem namontován ve
směru jízdy, nemůže poskytnout požadova-
nou ochranu. Stane se tak např. v případě, že
namontujete dětský zádržný systém použí-
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vaný zády ke směru jízdy na zadním sedadle
orientovaném proti směru jízdy. Dítě pak
nemůže být při nehodě zadrženo. Hrozí zvý-
šené nebezpečí úrazu, či dokonce nebezpečí
ohrožení života!
Než budete na zadní sedadlo montovat dětský
zádržný systém používaný zády ke směru
jízdy, nastavte vždy zadní sedadlo ve směru
jízdy.

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 vozi-
dle. Hrozí zvýšené nebezpečí zranění nebo
dokonce ohrožení života!
Namontujte i nepoužívané dětské zádržné
systémy vždy správně. Dodržujte bezpodmí-
nečně návod k montáži dodávaný výrobcem
dětského zádržného systému.

Další informace o bezpečném uložení předmětů,
zavazadel nebo nákladu najdete v části „Směr-
nice pro nakládání“ (Y Strana 327).

G VAROVÁNÍ
Poškozené nebo při nehodě namáhané dět-
ské 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 nebez-
pečí úrazu nebo dokonce ohrožení života!
Neprodleně vyměňte poškozené nebo při
nehodě namáhané dětské zádržné systémy.
Před tím, než dětský zádržný systém opět
namontujete, nechte jej zkontrolovat v kvali-
fikovaném servisu.

Upevňovací systémy pro dětské zádržné
systémy jsou
Rsystém bezpečnostních pásů
Rupevňovací třmeny ISOFIX
Rukotvení Top Tether
Pokud vzhledem k okolnostem montujete dět-
ský zádržný systém na sedadlo spolujezdce,

bezpodmínečně dodržujte pokyny v části „Dět-
ský zádržný systém na sedadle spolujezdce“
(Y Strana 64).
Sledujte štítky s výstražným upozorněním, které
se nacházejí v interiéru vozidla a na dětském
zádržném systému.

i K čistění dětských zádržných systémů dopo-
ručených společností Mercedes-Benz použí-
vejte nejlépe prostředky pro péči o vozidlo
Mercedes-Benz. Informace obdržíte v kvalifi-
kovaném servisu.

Upevnění dětské sedačky ISOFIX

G VAROVÁNÍ
Pro dětské zádržné systémy ISOFIX, u kterých
je dítě zajištěno integrovaným bezpečnostním
pásem dětského zádržného systému, činí cel-
ková přípustná hmotnost dítěte a dětského
zádržného systému 33 kg.
Pokud dítě a dětský zádržný systém dohro-
mady váží více než 33 kg, neposkytuje dětský
zádržný systém ISOFIX nebo i‑Size s integro-
vaným bezpečnostním pásem dostatečnou
ochranu. Upevnění dětských zádržných
systémů ISOFIX mohou být přetížena a dítě
nemusí být např. při nehodě zadrženo. Hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu, nebo dokonce ohro-
žení života!
Pokud dítě a dětský zádržný systém dohro-
mady váží více než 33 kg, používejte pouze
dětský zádržný systém ISOFIX, u kterého je
dítě zajištěno bezpečnostním pásem přísluš-
ného sedadla vozidla. Zajistěte dětský
zádržný systém doplňkově pomocí pásu Top
Tether, pokud je k dispozici.

Pravidelně kontrolujte, zda je dodržena celková
přípustná hmotnost dítěte a dětského
zádržného systému.
Bezpodmínečně dodržujte oblast použití dět-
ského zádržného systému (Y Strana 65) a
pokyny v návodu k montáži a obsluze od výrobce
použitého dětského zádržného systému.
Před montáží dětské sedačky uveďte opěradlo
zadního sedadla do vzpřímené polohy. Nepo-
souvejte opěradlo sedadla u namontovaného
dětského zádržného systému ISOFIX.
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Před každou jízdou se vždy ujistěte, že je dětský
zádržný systém ISOFIX správně zajištěn v obou
upevňovacích třmenech ISOFIX.

! U vozidel se zadním lavicovým sedadlem
dbejte na to, abyste při montáži dětského
zádržného systému nepřiskřípli bezpečnostní
pás prostředního sedadla. Jinak by mohlo
dojít k poškození bezpečnostního pásu.

: Upevňovací třmeny ISOFIX (příklad pro jed-
notlivé sedadlo)

X Instalujte dětský zádržný systém ISOFIX do
obou upevňovacích třmenů ISOFIX :.

ISOFIX je normovaný systém pro upevnění spe-
ciálních dětských zádržných systémů na urči-
tých zadních sedadlech vozidla. Upevňovací
třmeny ISOFIX : pro dětský zádržný systém
ISOFIX jsou vždy namontovány mezi sedákem a
opěradlem.
Dětské zádržné systémy bez upevnění dětské
sedačky ISOFIX upevněte pomocí bezpečnost-
ních pásů vozidla. Bezpodmínečně přitom
dodržujte oblast použití dětského zádržného
systému (Y Strana 65) a pokyny v návodu
k montáži a obsluze od výrobce použitého dět-
ského zádržného systému.

Top Tether

Úvod
Top Tether umožňuje doplňkové spojení dět-
ského zádržného systému upevněného pomocí
systému ISOFIX s vozidlem. Díky tomu lze dále
snížit riziko poranění. Pokud má dětský zádržný
systém bezpečnostní pás Top Tether, měli byste
jej vždy použít.

Ukotvení Top Tether

Jednotlivé sedadlo (příklad)
Ukotvení Top Tether ; se nachází dole na zadní
straně zadního sedadla u příčné výztuhy mezi
patkami sedadla nebo lavicového sedadla.
X Vysuňte opěrku hlavy : nahoru.
X Namontujte dětský zádržný systém ISOFIX s

Top Tether. Bezpodmínečně dodržujte pokyny
v montážním návodu od výrobce dětského
zádržného systému.

X Protáhněte bezpečnostní pás Top Tether ?
pod opěrkou hlavy : mezi oběma tyčkami
opěrky hlavy.

X Zavěste háček Top Tether = pásu Top
Tether ? do ukotvení Top Tether ;.
Dbejte na to, aby bezpečnostní pás Top
Tether ? nebyl přetočený.

X Napněte bezpečnostní pás Top Tether ?.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny v montá-
žním návodu od výrobce dětského zádržného
systému.

X Případně zasuňte opěrku hlavy : opět mírně
dolů (Y Strana 120). Dbejte na to, aby bez-
pečnostní pás Top Tether ? nebyl po celé
délce nijak omezen.
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Dětský zádržný systém na sedadle
spolujezdce

Všeobecná upozornění
Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že děti
jsou na zadních sedadlech chráněny lépe než na
předních. Mercedes-Benz vám proto důrazně
doporučuje, abyste dětský zádržný systém mon-
tovali přednostně na zadní sedadlo.
Vozidla s automatickým vypnutím airbagu 
spolujezdce: pokud vzhledem k okolnostem
montujete dětský zádržný systém na sedadlo
spolujezdce, bezpodmínečně dodržujte pokyny
uvedené v části „Automatické vypnutí airbagu
spolujezdce“ (Y Strana 54).
Můžete předejít rizikům, ke kterým může dojít
při
Rnerozpoznání dětského zádržného systému

automatickým vypnutím airbagu spolujezdce
Rneúmyslně vypnutém airbagu spolujezdce
Rnevhodně umístěném dětském zádržném

systému, např. příliš blízko kokpitu.

Věnujte pozornost varovným upozorněním na
sluneční cloně spolujezdce, viz vyobrazení.

G VAROVÁNÍ
Pokud zajistíte dítě v dětském zádržném
systému na sedadle spolujezdce a kontrolka
PASSENGER AIR BAG OFF nesvítí, airbag spo-
lujezdce se může při nehodě rozvinout . Dítě
může být airbagem zasaženo. Hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu, nebo dokonce ohrožení
života!
V takovém případě se vždy ujistěte, že je air-
bag spolujezdce vypnutý. Kontrolka PASSEN-
GER AIR BAG OFF musí svítit.
NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení
orientované proti směru jízdy na sedadlo,

které je zepředu chráněné AKTIVOVANÝM
ČELNÍM AIRBAGEM. Může dojít k ÚMRTÍ nebo
VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ DÍTĚTE.

Vozidla bez automatického vypnutí air-
bagu spolujezdce

Podle speciální nálepky poznáte, že vaše vozidlo
není vybaveno automatickým vypnutím airbagu
spolujezdce. Nálepka se nachází na straně spo-
lujezdce na boční straně kokpitu. Nálepka je
viditelná při otevření dveří spolujezdce.
Otočíte-li klíček ve spínací skříňce do polohy 2,
kontrolky PASSENGER AIR BAG OFF a PASSEN-
GER AIR BAG ON se krátce rozsvítí. Nemají však
žádnou funkci a neupozorňují na automatické
vypnutí airbagu spolujezdce.
V takovém případě nikdy nemontujte dětský
zádržný systém orientovaný proti směru jízdy na
sedadlo spolujezdce (Y Strana 65).
Sledujte následující informace v části „Dětský
zádržný systém orientovaný proti směru jízdy“
(Y Strana 64), „Dětský zádržný systém orien-
tovaný po směru jízdy“ (Y Strana 65) a infor-
mace o vhodném umístění dětského zádržného
systému (Y Strana 65).

Dětský zádržný systém orientovaný
proti směru jízdy
Pokud vzhledem k okolnostem zajišťujete dítě
na sedadle spolujezdce v dětském zádržném
systému orientovaném proti směru jízdy, musíte
se vždy ujistit, že je airbag spolujezdce vypnutý.
Airbag spolujezdce je vypnutý pouze tehdy, když
kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF trvale svítí
(Y Strana 48).
Vždy dbejte informací o správném umístění dět-
ského zádržného systému (Y Strana 65) a
pokynů v návodu k montáži a obsluze od výrobce
dětského zádržného systému.
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Dětský zádržný systém orientovaný po
směru jízdy
Pokud vzhledem k okolnostem zajišťujete dítě
na sedadle spolujezdce v dětském zádržném
systému orientovaném po směru jízdy, posuňte
sedadlo spolujezdce vždy co nejdále dozadu.
Celá spodní plocha dětského zádržného
systému musí dosedat na sedák sedadla spolu-
jezdce. Opěradlo dětského zádržného systému
musí nejlépe celou plochou přiléhat k opěradlu
sedadla spolujezdce. Dětský zádržný systém se
přitom nesmí dotýkat stropu nebo být zatížen
opěrkou hlavy. Proveďte proto potřebné přizpů-
sobení sklonu opěradla sedadla a nastavení
opěrky hlavy. Přitom stále dbejte na správné
vedení ramenní části bezpečnostního pásu od
výstupu bezpečnostního pásu ve vozidle k
vedení ramenní části bezpečnostního pásu dět-
ského zádržného systému. Ramenní část bez-
pečnostního pásu musí vést od výstupu bezpeč-
nostního pásu směrem vpřed a dolů. V případě
potřeby proveďte odpovídající nastavení
výstupu bezpečnostního pásu a sedadla spolu-
jezdce.
Vždy dbejte informací o správném umístění dět-
ského zádržného systému (Y Strana 65) a
pokynů v návodu k montáži a obsluze od výrobce
dětského zádržného systému.

Vhodné umístění dětského zádržného
systému

Úvod
Ve vozidle se smějí používat pouze dětské
zádržné systémy schválené podle normy UNECE
UN-R44.
Dětské zádržné systémy kategorie „Universal“
jsou označeny oranžovým homologačním štít-
kem a nápisem „Universal“.

Homologační štítek na dětském zádržném systému
(příklad)
Dětské zádržné systémy kategorie „Universal“
mohou být podle tabulek „Vhodnost sedadel pro
upevnění dětských zádržných systémů upevňo-
vaných bezpečnostními pásy“ nebo „Vhodnost
sedadel pro upevnění dětských zádržných
systémů ISOFIX“ použity na sedadlech označe-
ných U, UF nebo IUF.
Semiuniverzální dětské zádržné systémy jsou na
homologačním štítku označeny nápisem „semi-
universal“. Pokud je vozidlo a sedadlo uvedeno
v seznamu typů vozidel od výrobce dětských
zádržných systémů, mohou být použity. Chcete-
li získat další informace, obraťte se na výrobce
dětského zádržného systému nebo navštivte
jeho internetovou stránku.
Dětský zádržný systém na sedadle spolu-
jezdce – pokud vzhledem k okolnostem musíte
zajistit dítě v dětském zádržném systému na
sedadle spolujezdce:
X Vždy dodržujte pokyny v části „Dětský

zádržný systém na sedadle spolujezdce“
(Y Strana 64).
Tam také najdete pokyny ke správnému
vedení ramenního bezpečnostního pásu z
výstupu bezpečnostního pásu k ramennímu
vodítku bezpečnostního pásu dětského
zádržného systému (Y Strana 65).

X Posuňte sedadlo spolujezdce co nejdále
dozadu.
Pokud zajišťujete dítě na sedadle spolujezdce
v dětském zádržném systému orientovaném
čelem ke směru jízdy, nastavte sedadlo spo-
lujezdce navíc do nejnižší polohy.

X Nastavte opěradlo sedadla do téměř vzpří-
mené polohy.
Celá spodní plocha dětského zádržného
systému musí dosedat na sedák sedadla spo-
lujezdce. Opěradlo dětského zádržného
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systému orientovaného po směru jízdy musí
co nejvíce naplocho přiléhat k opěradlu seda-
dla spolujezdce.
Dětský zádržný systém se přitom nesmí dotý-
kat stropu nebo být zatížen opěrkou hlavy.

Proveďte proto potřebné přizpůsobení sklonu
opěradla sedadla a nastavení opěrky hlavy.
Sledujte také pokyny uvedené v montážním
návodu výrobce dětského zádržného
systému.

Vhodnost sedadel pro upevnění dětských zádržných systémů upevňovaných bez-
pečnostními pásy
Legenda k tabulce:
X Sedadlo nevhodné pro děti v této hmotnostní kategorii.
U Sedadlo vhodné pro dětské zádržné systémy kategorie „Universal“, které jsou schváleny k

používání v této hmotnostní kategorii.
UF Sedadlo vhodné pro dětské zádržné systémy kategorie „Universal“ orientované po směru jízdy,

které jsou schváleny k používání v této hmotnostní kategorii.
L Sedadlo vhodné pro dětské zádržné systémy podle doporučení, viz tabulka „Doporučené dětské

zádržné systémy“ (Y Strana 68). Vhodné pro semiuniverzální dětské zádržné systémy, jestliže
je vozidlo a sedadlo uvedeno v seznamu typů vozidel od výrobce dětských zádržných systémů.

Sedadlo spolujezdce

Hmotnostní kategorie Airbag spolujezdce 
aktivovaný

Vypnutý airbag spolu-
jezdce1

0 do 10 kg X U2, L

0+ do 13 kg X U2, L

I 9 kg až 18 kg UF2, L U2, L

II 15 kg až 25 kg UF2, L U2, L

III 22 kg až 36 kg UF2, L U2, L

Zadní sedadla

Hmotnostní kategorie Zadní sedadlo Zadní lavicové sedadlo

0 do 10 kg U3 U3, L3

0+ do 13 kg U3 U3, L3

I 9 kg až 18 kg U3, L3 U3, L3

II 15 kg až 25 kg U, L U, L

III 22 kg až 36 kg U, L U, L

1 Vozidlo je vybaveno automatickým vypnutím airbagu spolujezdce. Kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF musí
svítit.

2 Ve spojení s dlouhým zámkem pásu (policejní sedadlo) není vhodné pro dětské zádržné systémy.
3 Sedadlo musí být namontováno ve směru jízdy.
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Vhodnost sedadel k upevnění dětského zádržného systému ISOFIX
Pokud používáte dětskou sedačku kategorie 0 nebo 0+ nebo dětský zádržný systém orientovaný
proti směru jízdy kategorie I na zadním sedadle, musí být zadní sedadlo namontováno ve směru
jízdy. Nastavte zadní sedadlo a/nebo přední sedadlo tak, aby se přední sedadlo nedotýkalo dět-
ského zádržného systému.
Legenda k tabulce:
X Sedadlo nevhodné pro děti v této hmotnostní kategorii.
IUF Sedadlo vhodné pro dětské zádržné systémy ISOFIX kategorie „Universal“ orientované po

směru jízdy, které jsou schváleny k použití pro tuto hmotnostní skupinu.
IL Sedadlo vhodné pro dětské zádržné systémy ISOFIX podle doporučení, viz následující tabulka

„Doporučené dětské zádržné systémy“ (Y Strana 68).
Vhodný dětský zádržný systém ISOFIX Vám doporučí též výrobce. Vaše vozidlo a sedadlo musí
být uvedeny na seznamu typů vozidel od výrobce dětského zádržného systému. Chcete-li získat
další informace, obraťte se na výrobce dětského zádržného systému nebo navštivte jeho
internetovou stránku.

Hmotnostní kategorie Třída veli-
kosti

Zařízení Samo-
statné

sedadlo

Zadní lavi-
cové seda-

dlo

Přenosná taška na dítě F ISO/L1 X IL4

G ISO/L2 X IL5, 6

0 do 10 kg
do cca 6 měsíců

E ISO/R1 IL5, 6

0+ do 13 kg
do cca 15 měsíců

E ISO/R1 IL5, 6

D ISO/R2 IL5, 6

C ISO/R3 IL5, 6, 7

I 9 až 18 kg
cca 9 měsíců až 4 roky

D ISO/R2 IL5, 6

C ISO/R3 IL5, 6, 7

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 IUF

4 Pouze v 1. řadě zadních sedadel na zadním lavicovém sedadle.
5 Sedadlo musí být namontováno ve směru jízdy.
6 Sedadlo ve 2. řadě zadních sedadel smíte použít pouze při maximální vzdálenosti mezi oběma řadami zadních

sedadel. K tomu musí být sedadlo 2. řady zadních sedadel namontováno v nejzazší povolené poloze a sedadlo
1. řady zadních sedadel před ním v nejpřednější povolené poloze. Pokud používáte prostřední sedadlo 2. řady
zadních sedadel, musí být všechna sedadla 1. řady zadních sedadel namontována v nejpřednější povolené
poloze.

7 Pokud používáte dětský zádržný systém třídy velikosti C (ISO/R3), dbejte na to, aby opěradlo předního
sedadla nepřiléhalo k dětskému zádržnému systému. Pokud je to možné, uveďte přední sedadlo do nejvyšší
polohy a opěradlo do svislé polohy.
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Dětský zádržný systém se nesmí dotýkat střechy nebo být zatížen opěrkou hlavy. Podle možností
proto proveďte potřebné přizpůsobení sklonu opěradla sedadla a nastavení opěrky hlavy. Sledujte
také pokyny uvedené v montážním návodu výrobce dětského zádržného systému.

Doporučené dětské zádržné systémy

Všeobecná upozornění
Dodržujte vždy také pokyny uvedené v části „Dětský zádržný systém na sedadle spolujezdce“
(Y Strana 64) a „Vhodné umístění dětského zádržného systému“ (Y Strana 65).
Další informace o správném dětském zádržném systému obdržíte v každém servisním středisku
Mercedes-Benz.

Dětské zádržné systémy doporučené k upevnění pomocí bezpečnostního pásu u
sedadla vozidla

Hmotnostní sku-
piny

Výrobce Typ Homologační 
číslo (E1 …)

 Objednací číslo
(A 000 ...)8

Kategorie 0:
do 10 kg
do přibližně 6 měsíců

Britax Römer BABY SAFE
plus II

04 301146 970 13 02

Kategorie 0+:
do 13 kg
do přibližně
15 měsíců

Britax Römer BABY SAFE
plus II

04 301146 970 13 02

Kategorie I:
9 kg až 18 kg
cca 9 měsíců až
4 roky

Britax Römer DUO plus 04 301133 970 17 02

Kategorie II/III:
15 kg až 36 kg
cca 4 roky až 12 let

Britax Römer KIDFIX 04 301198 970 20 02

Britax Römer KIDFIX XP 04 301304 970 23 02

8 kód barvy 9H95
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Doporučené dětské zádržné systémy ISOFIX kategorie „Universal“ a „Semi-Uni-
versal“

Hmotnostní 
skupiny

Třída 
velikosti

Výrobce Typ Číslo homo-
logace
(E1 ...)

 Objednací číslo8

Katego-
rie 0+:
do 13 kg

E Britax Römer BABY-SAFE
plus

04 301146 B6 6 86 8224

Kategorie I:
9 kg až 18 kg

B1 Britax Römer DUO plus 04 301133 A 000 970 13 02

Dětské pojistky

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
V případě, že cestují děti, mohou
Rotevřít dveře a poté ohrozit jiné osoby nebo

účastníky provozu
Rvystoupit a být strženy projíždějícími vozi-

dly
Rovládat výbavu vozidla a např. se přivřít.
Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
V případě, že vezete děti, vždy aktivujte dět-
ské pojistky. Když opouštíte vozidlo, vždy
s sebou vezměte klíček a zamkněte vozidlo.
Nenechávejte děti nikdy bez dozoru ve vozi-
dle.

Dětská pojistka pro
Rposuvné dveře (Y Strana 70)
Relektrické výklopné okno v zadní části vozidla

(Y Strana 70)

G VAROVÁNÍ
Necháte-li děti bez dozoru ve vozidle, mohou
uvést vozidlo do pohybu tím, že např.
Rodbrzdí parkovací brzdu
Rzařadí z polohy automatické převodovky P

do jiné polohy nebo zařadí manuální převo-
dovku do polohy neutrálu
Rspustí motor.

Navíc mohou ovládat vybavení vozidla a přivřít
se. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Když opouštíte vozidlo, klíček si vždy vezměte
s sebou a vozidlo zamkněte. Nenechávejte ve
vozidle děti bez dozoru.

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 vysta-
ven přímému slunečnímu záření. Chraňte jej
např. dekou. Pokud byl dětský zádržný systém
vystaven přímému slunečnímu záření, nechte
jej předtím, než v něm zajistíte dítě, vychlad-
nout. Nenechávejte děti nikdy bez dozoru ve
vozidle.

8 kód barvy 9H95
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Dětská pojistka pro posuvné dveře

Posuvné dveře (příklad levé strany vozidla)
: Západka dětské pojistky
2 Zajištěné posuvné dveře
3 Zajištěné posuvné dveře – následně zkon-

trolujte funkčnost dětské pojistky.
Pomocí dětské pojistky u posuvných dveří
můžete jednotlivě zajistit každé posuvné dveře.
Zajištěné posuvné dveře, s výjimkou elektricky
ovládaných posuvných dveří, nelze otevřít
zevnitř. Při odemknutém vozidle lze posuvné
dveře otevřít zvenku. U zajištěných elektricky
ovládaných posuvných dveří jsou zablokovány
pouze ovládací prvky posuvných dveří v zadní
části vozidla. Elektricky ovládané posuvné dveře
můžete kdykoli otevřít pomocí příslušného tla-
čítka posuvných dveří Å nebo Æ ve stře-
dové konzole (Y Strana 85).

Dětská pojistka pro výklopné okno

X Zajištění nebo odjištění: stiskněte tla-
čítko :.
Pokud kontrolka tlačítka svítí, je ovládání
elektrického výklopného okna v zadní části
vozidla zablokované. Ovládání je pak možné
pouze pomocí tlačítek na dveřích řidiče.

Domácí zvířata ve vozidle

G VAROVÁNÍ
Pokud necháte zvířata ve vozidle bez dozoru
nebo nezajištěná, mohou např. stisknout tla-
čítka nebo spínače.
Tím mohou:
Raktivovat vybavení vozidla a může např.

dojít k jejich sevření.
Rzapnout nebo vypnout systémy a tím ohro-

zit 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 nebez-
pečí nehody a zranění!
Nikdy nenechávejte zvířata ve vozidle bez
dozoru.
Během jízdy zvířata vždy řádně zajistěte, např.
pomocí vhodného přepravního boxu pro zví-
řata.

Systémy pro bezpečnou jízdu

Přehled
V této části najdete informace o následujících
systémech pro bezpečnou jízdu:
REBD (Electronic Brake-force Distribution) –

elektronické rozdělení brzdné síly
RABS (Antiblockiersystem – protiblokovací

systém brzd)
RBAS (Brems-Assistent-System – brzdový asis-

tent)
RESP® (Elektronisches Stabilitäts-Programm)

– elektronický stabilizační systém
RAdaptivní brzdová světla

Důležité bezpečnostní pokyny
Systémy pro bezpečnou jízdu nemohou snížit
nebezpečí nehody zapříčiněné nepřiměřeným
nebo nepozorným způsobem jízdy ani nemohou
překonat fyzikální zákony. Systémy pro bezpeč-
nou jízdu jsou pouze pomocným prostředkem.
Zodpovědnost za bezpečnou vzdálenost, rych-
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lost jízdy, včasné brzdění a udržování vozidla v
jízdním pruhu je na Vás. Přizpůsobte vždy styl
jízdy aktuálním podmínkám na vozovce a počasí
a udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost.
Jezděte opatrně.
Popsané systémy pro bezpečnou jízdu mohou
docílit maximálního účinku pouze
Rpři nejlepším možném kontaktu pneumatik s

vozovkou
Rpokud používáte v zimních podmínkách na sil-

nicích zimní pneumatiky (pneumatiky M+S)
případně sněhové řetězy
Rpokud informace o rychlosti zjištěná vozidlem

leží v rozmezí zákonem předepsané přesnosti
zobrazení

Sledujte proto obzvláště pokyny k pneumati-
kám, kódování skupin rozměrů kol, vzorku
pneumatiky a zimnímu provozu v části „Kola a
pneumatiky“ (Y Strana 363).

ABS (protiblokovací systém brzd)

Všeobecná upozornění
ABS reguluje brzdný tlak tak, aby se kola při
brzdění nezablokovala. Díky tomu zůstává vozi-
dlo i při brzdění nadále řiditelné.
Pokud zapnete zapalování, rozsvítí se varovná
kontrolka ! ve sdruženém přístroji. Po spu-
štění motoru zhasne.

Důležitá bezpečnostní upozornění
Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k systé-
mům pro bezpečnou jízdu (Y Strana 70).
ABS působí nezávisle na stavu vozovky od
rychlosti cca 8 km/h. Na kluzké vozovce regu-
luje ABS již při lehkém přibrzdění.

G VAROVÁNÍ
Při poruše ABS se mohou při brzdění zablo-
kovat kola. Přitom je velmi negativně ovliv-
něna řiditelnost a chování při brzdění. Kromě
toho jsou vypnuté další systémy pro bezpeč-
nou jízdu. Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a
nehody!
Pokračujte v jízdě opatrně. ABS nechte oka-
mžitě zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Pokud má ABS poruchu, svítí při spuštěném
motoru varovná kontrolka ! (Y Strana 285)

 a na displeji se zobrazí hlášení (Y Strana 260).
Poté dojde také k poruše systému BAS, asis-
tenta rozjezdu do kopce, ESP® a jejich systémů
pro bezpečnou jízdu a ostatních jízdních
systémů. Dodržujte upozornění k varovným kon-
trolkám ! a uvedeným hlášením na displeji.

Brzdy
Když zasahuje ABS při brzdění, cítíte pulzování v
brzdovém pedálu.
Pulzující brzdový pedál může být upozorněním
na nebezpečné podmínky na vozovce a upozor-
ňuje Vás na to, že máte jet obzvláště opatrně.
X Když reguluje ABS: držte brzdový pedál

sešlápnutý, dokud nepomine situace, kdy je
třeba brzdit.

X Úplné zabrzdění: sešlápněte brzdový pedál
plnou silou.

BAS (brzdový asistenční systém)

Všeobecná upozornění
BAS zasahuje v nouzových situacích brzdění.
Pokud prudce sešlápnete brzdu, brzdový asis-
tent automaticky zvýší brzdový tlak brzd, čímž
může dojít ke zkrácení brzdné dráhy.

Důležitá bezpečnostní upozornění
Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k systé-
mům pro bezpečnou jízdu (Y Strana 70).

G VAROVÁNÍ
Při poruše BAS se může prodloužit brzdná
dráha při brzdění v nouzové situaci. Hrozí
nebezpečí nehody!
V situacích nouzového brzdění sešlápněte
brzdový pedál maximální silou. ABS brání při-
tom zablokování kol.

Pokud má BAS poruchu, svítí při spuštěném
motoru varovná kontrolka ÷ (Y Strana 285)
a na displeji se zobrazí hlášení (Y Strana 264).

Brzdy
X Držte sešlápnutý brzdový pedál až do skon-

čení nouzové brzdné situace.
ABS přitom zabrání zablokování kol.
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Když uvolníte brzdový pedál, funguje brzda opět
obvyklým způsobem. BAS je deaktivován.

EBD (elektronické rozdělení brzdné
síly)

Všeobecná upozornění
EBD kontroluje a reguluje brzdný tlak u zadních
kol. Tím zlepšuje jízdní stabilitu při brzdění.

Důležitá bezpečnostní upozornění
Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k systé-
mům pro bezpečnou jízdu (Y Strana 70).

G VAROVÁNÍ
Při poruše EBD se mohou zadní kola zabloko-
vat, např. při maximálním brzdění. Hrozí zvý-
šené nebezpečí smyku nebo nehody!
Přizpůsobte svůj styl jízdy změněným jízdním
vlastnostem. Nechte brzdy zkontrolovat v
kvalifikovaném servisu.

Pokud má EBD poruchu, varovná kontrolka
J svítí při spuštěném motoru (Y Strana 284)
a na displeji se zobrazí hlášení (Y Strana 263).
Následně dojde k výpadku také ostatních jízd-
ních systémů a systémů pro bezpečnou jízdu.

ESP® (elektronický stabilizační
systém)

Všeobecná upozornění
ESP® kontroluje jízdní stabilitu a včas rozpozná
nedotáčivost či přetáčivost vozidla (smyk).
Pokud systém ESP® rozpozná, že se vozidlo
odchyluje od směru jízdy požadovaného řidi-
čem, budou jednotlivá kola nebo více kol cíleně
brzděna pro dosažení stabilizace. Navíc bude
automaticky přizpůsoben výkon motoru, aby
bylo vozidlo v rámci fyzikálních zákonů udrženo
v požadovaném směru. ESP® může stabilizovat
vozidlo také při brzdění.
ESP® navíc kontroluje trakci, jinými slovy pře-
nos síly mezi pneumatikami a vozovkou. Inte-
grovaná regulace trakce Vás podporuje při roz-
jezdu a zrychlení na mokré, hladké nebo kluzké
vozovce. Pokud se poháněná kola protáčí, regu-
lace trakce přibrzďuje jednotlivě poháněná kola.

Navíc je přenášeno více hnacího momentu na
kolo nebo kola, která mají trakci. Pokud není
k dispozici podklad s vlastnostmi pro dostateč-
nou trakci, nemůžete se bez problémů rozjet ani
s použitím ESP®. Přitom hrají rozhodující roli
také pneumatiky, celková hmotnost vozidla a
stoupání vozovky. Pokud vypnete ESP®, zůstává
regulace trakce nadále aktivní.
Pokud varovná kontrolka h ve sdruženém
přístroji zhasne před započetím jízdy, je ESP®

automaticky aktivní.
Při zásahu ESP® se ve sdruženém přístroji roz-
bliká varovná kontrolka h:
X V žádném případě nevypínejte ESP®.
X Při rozjezdu sešlápněte pedál akcelerace

pouze podle toho, jak je potřebné.
X Přizpůsobte svůj styl jízdy aktuálnímu stavu

vozovky a povětrnostním podmínkám.

Důležité bezpečnostní pokyny
Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k systé-
mům pro bezpečnou jízdu (Y Strana 70).

G VAROVÁNÍ
Když má ESP® poruchu, neprovádí ESP®

žádnou stabilizaci vozidla. Hrozí zvýšené
nebezpečí smyku nebo nehody!
Pokračujte opatrně v jízdě. Nechte ESP®

zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

! Neprovozujte vozidlo na válcovém zkušeb-
ním stavu (např. za účelem výkonnostní
zkoušky). Pokud musíte vozidlo provozovat na
válcovém zkušebním stavu, informujte se nej-
dříve v kvalifikovaném servisu. Jinak by mohlo
dojít k poškození hnacího ústrojí nebo
brzdové soustavy.

Pokud má ESP® poruchu, svítí při spuštěném
motoru trvale varovná kontrolka h
(Y Strana 285) a na displeji se zobrazí hlášení
(Y Strana 264).
Když při běžícím motoru svítí ve sdruženém pří-
stroji varovná kontrolka å, je ESP® vypnutý.
Používejte pouze kola s doporučenými rozměry
pneumatik. Pouze tehdy funguje ESP® správně.
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Vypnutí nebo zapnutí ESP®

G VAROVÁNÍ
Když ESP® vypnete, neprovádí ESP® žádnou
stabilizaci vozidla. Hrozí zvýšené nebezpečí
smyku a nehody!
ESP® mějte vypnutý pouze tehdy, dokud exi-
stují níže popsané situace.

V následujících situacích může být vhodnější
ESP® vypnout:
Rpři jízdě se sněhovými řetězy
Rv hlubokém sněhu
Rna písku nebo štěrku
Zapněte ESP®, jakmile výše popsané situace
pominou. Jinak zůstane podpora ESP® při stabi-
lizaci vozidla silně omezena, i když se vozidlo
dostane do smyku.
Pokud vypnete ESP®,
Rve sdruženém přístroji se rozsvítí varovná

kontrolka å
Rpři protáčení kol se ve sdruženém přístroji

rozbliká varovná kontrolka ÷
Rje podpora ESP® při stabilizaci vozidla v

dolním rychlostním rozsahu do cca 60 km/h
silně omezena
Rnebude již omezen točivý moment motoru a

poháněná kola se mohou protáčet. Protáče-
ním kol docílíte na nezpevněném povrchu
brusného účinku pro lepší trakci
Rje systém regulace trakce nadále aktivní
Rmůžete nadále brzdit s podporou ESP®

ESP® můžete vypnout a zapnout za chodu
motoru také přes jednotku palubního počítače
(Y Strana 254).

Stabilizace přívěsu
Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k systé-
mům pro bezpečnou jízdu (Y Strana 70).

G VAROVÁNÍ
Na nekvalitní vozovce a za špatných povětr-
nostních podmínek nemůže stabilizační
systém přívěsu zabránit rozkývání soupravy.
Přívěsy s vysoko umístěným těžištěm se
mohou převrátit dříve, než to ESP® rozpozná.
Hrozí nebezpečí nehody!

Přizpůsobte vždy styl jízdy aktuálním podmín-
kám na vozovce a počasí.

Stabilizace přívěsu s ESP® působí včas proti kri-
tickým stavům za jízdy a podporuje Vás tím výra-
zně při jízdě s přívěsem. Stabilizace přívěsu je
součástí systému ESP®.
Pokud senzorika a logika vyhodnocování rozpo-
zná výkyvy přívěsu, zabrzdí stabilizace přívěsu
s ESP® nejprve cíleně jednotlivá kola vozidla.
Tím působí proti výkyvům. Při skončení výkyvů
dojde k zabrzdění vozidla až do stabilizace sou-
pravy a v případě potřeby k omezení výkonu
motoru.
Při rozhoupání Vašeho vozidla s přívěsem (sou-
pravy) můžete soupravu stabilizovat brzděním.
Stabilizace přívěsu s ESP® Vás podporuje v této
situaci při stabilizaci soupravy.
Stabilizace přívěsu s ESP® je aktivní při rychlosti
nad cca 65 km/h.
Když je ESP® vypnutý nebo je odpojen
v důsledku poruchy, stabilizace přívěsu je
nefunkční.

Asistent bočního větru
Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k systé-
mům pro bezpečnou jízdu (Y Strana 70).
Silné poryvy větru mohou mít negativní vliv na
jízdu Vašeho vozidla v přímém směru. Asistent
bočního větru integrovaný v ESP® omezuje
působení poryvů větru.
V závislosti na směru a intenzitě bočního větru
působícího na Vaše vozidlo dojde k automatic-
kému zásahu asistenta bočního větru. Stabili-
zační brzdný zásah ze strany ESP® Vás podpo-
ruje při udržení vozidla v jízdním pruhu. Když
asistent bočního větru zasahuje, je na displeji
zobrazena dopravní značka pro silný boční vítr a
hlášení Stabilizace při poryvech boč‐
ního větru.
Asistent bočního větru je automaticky aktivní od
rychlosti cca 80 km/h při jízdě v přímém směru
nebo při lehké jízdě do zatáček.
Asistent bočního větru nereaguje při
Rsilných otřesech, např. při jízdě po zvlněné

vozovce nebo přes výtluky
Ršpatné přilnavosti, např. na sněhu nebo náledí

nebo při aquaplaningu
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Pokud je ESP® vypnutý nebo je odpojen v
důsledku poruchy, není asistent bočního větru
funkční.

Adaptivní brzdová světla
Adaptivní brzdová světla varují vzadu jedoucí
vozidla v nouzových brzdných situacích:
Rblikajícími brzdovými světly
Rzapnutím varovných směrových světel
Když při rychlosti vyšší než 50 km/h intenzivně
brzdíte nebo jste podporováni brzdovým asi-
stentem BAS, blikají brzdová světla ve velmi
krátkém intervalu.
Když takto brzdíte z rychlosti vyšší než 70 km/h
až do úplného zastavení vozidla, po zastavení se
automaticky zapnou varovná směrová světla. Při
dalším brzdění svítí brzdová světla opět nepře-
rušovaně. Pokud pojedete rychlostí nad
10 km/h, varovná směrová světla se automa-
ticky vypnou. Varovná směrová světla můžete
také vypnout pomocí spínače varovných smě-
rových světel (Y Strana 129).

Zabezpečení proti odcizení vozidla

Zabezpečení proti neoprávněné jízdě
X Zapnutí: vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Vypnutí: klíček otočte ve spínací skříňce do

polohy 2.
Zabezpečení proti neoprávněné jízdě zabraňuje
nastartování Vašeho vozidla bez vhodného
klíčku.
Když opouštíte vozidlo, vezměte vždy s sebou
klíček a zamkněte vozidlo. Pokud zůstane klíček
ve vozidle, může kdokoliv nastartovat motor.

i Když startujete motor, je zabezpečení proti
neoprávněné jízdě vypnuté.

EDW (varovné zařízení proti vloupání
a odcizení vozidla)

X Zapnutí: zamkněte vozidlo klíčkem.
Kontrolka : ve střešní ovládací jednotce
bliká.

X Vypnutí: odemkněte vozidlo klíčkem.
nebo
X Zasuňte klíček do spínací skříňky.
Při zapnutém varovném zařízení se spustí
optický a akustický poplach při otevření
Rdveří
Rvozidla nouzovým klíčkem
Rdveří zavazadlového prostoru
Rkapoty motoru
X Ukončení poplachu: stiskněte tlačítko %

nebo & na klíčku.
nebo
X Zasuňte klíček do spínací skříňky.

Poplach se vypne.
Poplach se neukončí ani tehdy, když okamžitě
ukončíte příčinu poplachu, např. zavřete ote-
vřené dveře.

Ochrana proti odtažení

Funkce
Při změně sklonu vozidla při zapnuté ochraně
proti odtažení dojde ke spuštění optického a
akustického poplachu. To může nastat např. při
jednostranném nadzvednutí vozidla.

Zapnutí
X Ujistěte se, že
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Rjsou zavřené dveře
Rjsou zavřené dveře zavazadlového prostoru
Pouze tehdy se ochrana proti odtažení zapne.

X Zamkněte vozidlo klíčkem.
Ochrana proti odtažení se zapne po uplynutí
cca 50 sekund.

Vypnutí
X Odemkněte vozidlo klíčkem.
nebo
X Zasuňte klíček do spínací skříňky.

Ochrana proti odtažení se automaticky vypne.

Deaktivace

X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Stiskněte tlačítko :.

Po uvolnění tlačítka se rozsvítí kontrolka tla-
čítka na cca tři sekundy.

X Zamkněte vozidlo.
Ochrana proti odtažení je deaktivovaná.

Ochrana proti odtažení zůstane deaktivovaná až
do nového uzamčení vozidla.
Deaktivujte ochranu proti odtažení, když Vaše
vozidlo zamykáte a
Rnakládáte a/nebo přepravujete, např. na tra-

jektu nebo přepravníku automobilů
Rzaparkujete na pohyblivém podkladu, např.

v patrových garážích.
Zabráníte tak vyvolání planého poplachu.

Zabezpečení interiéru

Funkce
Optický a akustický poplach se spustí, když je
při zapnutém zabezpečení interiéru rozpoznán
ve vnitřním prostoru vozidla pohyb. Může se tak

stát například v případě, že někdo sáhne do
vnitřního prostoru vozidla.

Zapnutí
X Ujistěte se, že
Rjsou zavřená boční okna
Rna vnitřním zpětném zrcátku nebo na drža-

dlech u stropu nejsou zavěšeny žádné před-
měty, např. maskoti

Tím zabráníte vyvolání planého poplachu.
X Ujistěte se, že
Rjsou zavřené dveře
Rjsou zavřené dveře zavazadlového prostoru
Pouze v tomto případě dojde k zapnutí zabez-
pečení interiéru.

X Zamkněte vozidlo klíčkem.
K zapnutí zabezpečení interiéru dojde za cca
20 sekund.

Vypnutí
X Odemkněte vozidlo klíčkem.
nebo
X Zasuňte klíček do spínací skříňky.

Zabezpečení interiéru se automaticky vypne.

Deaktivace

X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Stiskněte tlačítko :.

Po uvolnění tlačítka bliká kontrolka tlačítka
cca 3 sekundy.

X Zamkněte vozidlo.
Zabezpečení interiéru je deaktivované.

Zabezpečení interiéru zůstane deaktivované tak
dlouho, než vozidlo znovu zamknete.
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Deaktivujte zabezpečení interiéru, když své vozi-
dlo zamykáte a
Rve vozidle zůstávají osoby nebo zvířata
Rpřepravujete ho např. na trajektu nebo na

přepravníku automobilů
Zabráníte tak vyvolání planého poplachu.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Klíček

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Necháte-li děti bez dozoru ve vozidle, mohou
uvést vozidlo do pohybu tím, že např.
Rodbrzdí parkovací brzdu
Rzařadí z polohy automatické převodovky P

do jiné polohy nebo zařadí manuální převo-
dovku do polohy neutrálu
Rspustí motor.
Navíc mohou ovládat vybavení vozidla a přivřít
se. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Když opouštíte vozidlo, klíček si vždy vezměte
s sebou a vozidlo zamkněte. Nenechávejte ve
vozidle děti bez dozoru.

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 před-
měty. Např. velký svazek klíčů raději sejměte,
než zasunete klíček do spínací skříňky.

! Udržujte klíček mimo silné magnetické pole.
Mohla by být poškozena funkce dálkového
ovládání.
Silná magnetická pole se mohou vyskytovat
např. v blízkosti výkonných elektrických zaří-
zení.

Klíček neuchovávejte
Rspolu s elektronickými přístroji, jako např.

mobilním telefonem nebo jiným klíčkem
Rspolu s kovovými předměty, jako např. min-

cemi nebo kovovými fóliemi
Rv kovových předmětech, jako např. v kovo-

vých kufřících.
Mohlo by dojít k omezení funkce klíčku.

Funkce klíčku

Klíček (příklad vozidla s dveřmi zavazadlového pro-
storu EASY-PACK a/nebo se samostatně otevíra-
telným zadním oknem)
: Kontrolka baterie
; q Otevírání nebo zavírání dveří zavaza-

dlového prostoru EASY-PACK nebo odemy-
kání samostatně otevíratelného zadního
okna

= & Centrální zamykání vozidla
? 5 Odemykání dveří zavazadlového pro-

storu EASY-PACK a posuvných dveří nebo
odemykání a otevírání nebo zavírání elek-
tricky ovládaných posuvných dveří

A Nouzový klíček
B % Centrální odemykání vozidla nebo

pouze předních dveří
K vozidlu náleží dva klíčky. V každém klíčku je
zasunut nouzový klíček.
Pomocí klíčku můžete vozidlo odemknout z větší
vzdálenosti. Předcházejte krádeži. Používejte
proto klíček pouze v nejbližší vzdálenosti od
vozidla.
Pokud se kontrolka baterie : při každém stis-
knutí tlačítka krátce nerozsvítí, okamžitě baterii
vyměňte (Y Strana 79).
X Centrální odemykání: stiskněte tlačítko
%.
Směrová světla bliknou jednou.
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X Odemknutí pouze posuvných dveří a dveří 
zavazadlového prostoru: stiskněte tla-
čítko 5.
Směrová světla bliknou jednou.

Jestliže vozidlo neotevřete během 40 sekund po
odemknutí,
Rvozidlo se opět zamkne
Rbude znovu aktivována ochrana proti odci-

zení.
X Centrální zamykání: stiskněte tlačítko
&.
Směrová světla bliknou třikrát, když
Rje aktivní ochrana proti odcizení
Rjsou zavřené všechny dveře a dveře zava-

zadlového prostoru.
X Zkontrolujte zajišťovací kolíky na všech dve-

řích.
Zajišťovací kolíky musí být zasunuté dolů.

Klíček dle nastavení z výroby centrálně odemyká
a zamyká
Rdveře řidiče a spolujezdce
Rposuvné dveře
Rdveře zavazadlového prostoru
V nouzovém případě můžete dveře řidiče ode-
mknout také mechanicky pomocí nouzového
klíčku (Y Strana 78).
Uzamknutí si můžete nechat potvrdit akustic-
kým signálem. Akustický signál můžete zapnout
a vypnout v multimediálním systému. Informace
o zapínání a vypínání akustického potvrzení
uzamknutí najdete v samostatném návodu k
obsluze.
Pokud je orientační osvětlení zapnuto v multi-
mediálním systému, rozsvítí se za tmy po ode-
mknutí dálkovým ovládáním. Informace o zapí-
nání a vypínání orientačního osvětlení najdete v
samostatném návodu k obsluze.
X Automatické otevírání nebo zavírání dveří 

zavazadlového prostoru EASY-PACK 
zvenku: tak dlouho držte stisknuté tlačítko
q, až se dveře zavazadlového prostoru
otevřou nebo zavřou.

Změna nastavení systému zamykání
Jestliže cestujete převážně sami, můžete změnit
nastavení systému zamykání. Stisknutím tla-
čítka % se nejdříve odemknou dveře řidiče.

X Změna nastavení: držte současně stisknutá
tlačítka % a &, až kontrolka baterie
dvakrát blikne (Y Strana 77).

Jestliže je nastavení systému zamykání změ-
něno v rámci dosahu příjmu vozidla, vede stis-
knutí tlačítka & nebo % odpovídajícím
způsobem
Rk zamknutí nebo
Rk odemknutí vozidla.
Nyní funguje klíček následujícím způsobem:
X Odemykání dveří řidiče: stiskněte jednou

tlačítko %.
X Centrální odemykání: stiskněte dvakrát

krátce tlačítko %.
X Centrální zamykání: stiskněte tlačítko
&.

X Obnovení výrobního nastavení: držte sou-
časně stisknutá tlačítka % a &, až kon-
trolka baterie dvakrát blikne (Y Strana 77).
Klíček odemyká opět centrálně.

Nouzový klíček

Všeobecná upozornění
Jestliže nelze vozidlo zamknout nebo ode-
mknout klíčkem, použijte nouzový klíček.
Pokud vozidlo odemknete a otevřete pomocí
nouzového klíčku, aktivuje se varovné zařízení
proti vloupání a odcizení vozidla (Y Strana 74).
Máte dvě možnosti, jak ukončit alarm:
X Stiskněte tlačítko % nebo & na klíčku.
nebo
X Vložte klíček do spínací skříňky.

Vyjmutí nouzového klíčku
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X Odjišťovací jezdec : posuňte ve směru šipky
a současně zcela vytáhněte nouzový klíček ;
z klíčku.

Vložení nouzového klíčku
X Nouzový klíček ; zcela zasuňte do klíčku, až

se zajistí a odjišťovací jezdec : je znovu v
základní poloze.

Zamknutí a odemknutí vozidla nouzo-
vým klíčkem
Zámek dveří pro nouzové odemykání je ve dve-
řích řidiče.
X Odemknutí dveří řidiče: zasuňte nouzový

klíček do zámku dveří řidiče až na doraz a
otočte ho doleva.
Dveře řidiče jsou odemknuty.

X Zamknutí vozidla: zamkněte všechny dveře
s výjimkou dveří řidiče zevnitř. K tomu
zatlačte zajišťovací kolíky dveří dolů.

X Zasuňte nouzový klíček do zámku dveří řidiče
až na doraz a otočte ho doprava.
Dveře řidiče jsou zamknuté.

Baterie klíčku

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Baterie obsahují jedovaté a žíravé substance.
Požití baterií může způsobit těžké škody na
zdraví. Hrozí smrtelné nebezpečí!
Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Pokud
dojde k požití baterií, vyhledejte ihned lékař-
skou pomoc.

H Ekologické upozornění
Akumulátory obsahují ško-
dlivé látky. Zákon zakazuje
jejich odhazování do domov-
ního odpadu. Musí se shro-
mažďovat odděleně a ode-

vzdávat k ekologické recy-
klaci.
Akumulátory nechte klikvi-
dovat ekologicky. Vybité
akumulátory odevzdejte v
kvalifikovaném servisu nebo
na místě pro sběr starých
akumulátorů.

Mercedes-Benz Vám doporučuje nechat vymě-
nit baterii v kvalifikovaném servisu.

Kontrola baterie

X Stiskněte tlačítko & nebo %.
Při krátkém rozsvícení kontrolky baterie : je
baterie v pořádku.
Pokud nedojde ke krátkému rozsvícení kon-
trolky baterie :, je baterie vybitá.

X Vyměňte baterii (Y Strana 79).
Při kontrole baterie klíčku v přijímacím dosahu
vozidla dojde podle stisknutí tlačítka & nebo
%

Rk zamknutí nebo
Rk odemknutí vozidla.

i Baterie obdržíte v každém kvalifikovaném
servisu.

Výměna baterie
Potřebujete jeden knoflíkový článek 3 V typu CR
2025.
X Nouzový klíček vytáhněte z klíčku

(Y Strana 78).
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X Nouzový klíček ; zatlačte ve směru šipky do
otvoru klíčku, až se otevře kryt přihrádky na
baterii :. Přitom nepřidržujte kryt přihrádky
na baterii :.

X Sejměte kryt přihrádky na baterii :.

X Klíčkem klepejte o dlaň, až baterie =
vypadne z přihrádky na baterii.

X Do přihrádky pro baterii vložte novou čistou
baterii plusovým pólem směřujícím nahoru.
K tomu použijte kousek tkaniny nepouštějící
vlákna.

X Kryt přihrádky pro baterii : nejprve nasaďte
předními výčnělky do pouzdra klíčku a při-
tlačte.

X Znovu zasuňte nouzový klíček ; do klíčku
(Y Strana 79).

X Zkontrolujte funkčnost všech tlačítek klíčku
u vozidla.

Problémy s klíčkem

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Vozidlo již není možné
zamknout klíčkem.
Při zamykání vozidla
neblikají směrová světla.

Dveře nejsou zcela zavřené.
X Zavřete dveře a opět zamkněte vozidlo.

Systém zamykání je nefunkční.
X Zamkněte vozidlo nouzovým klíčkem (Y Strana 79) nebo stiskněte

zajišťovací kolíky dveří a následně zavřete dveře.
X Systém zamykání nechte co nejdříve zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Vozidlo již není možné
klíčkem zamknout ani
odemknout.

Baterie klíčku je slabá nebo vybitá.
X Nasměrujte špičku klíčku velmi blízko ke klice dveří řidiče a stisk-

něte tlačítko % nebo &.
Jestliže to nejde:
X Vyměňte baterie klíčku (Y Strana 79).
nebo
X Zamkněte nebo odemkněte vozidlo nouzovým klíčkem

(Y Strana 79).

Klíček je nefunkční.
X Zamkněte vozidlo nouzovým klíčkem (Y Strana 79).
X Nechte klíček zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Motor se nedá nastarto-
vat klíčkem.

Napětí palubní sítě je příliš nízké.
X Vypněte nepotřebné elektrické spotřebiče, jako např. osvětlení

interiéru, a znovu zkuste nastartovat motor.
Jestliže to nejde:
X Zkontrolujte akumulátor a případně jej nabijte (Y Strana 346).
nebo
X Proveďte startování z cizího zdroje (Y Strana 356).
nebo
X Kontaktujte kvalifikovaný servis.

Ztratili jste klíček. X Nechte klíček zablokovat v kvalifikovaném servisu.
X Ztrátu klíčku neprodleně oznamte své pojišťovně.
X V případě potřeby nechte vyměnit mechanické zámky.

Ztratili jste nouzový klí-
ček.

X Ztrátu klíčku neprodleně oznamte své pojišťovně.
X V případě potřeby nechte vyměnit mechanické zámky.

Centrální zamykání

Důležité bezpečnostní pokyny

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 vozi-

dly
Rovládat výbavu vozidla a např. se přivřít.

Kromě toho mohou děti rozjet vozidlo tím, že
např.
Rodbrzdí parkovací brzdu
Rzařadí z polohy automatické převodovky P

do jiné polohy nebo zařadí manuální převo-
dovku do polohy neutrálu
Rspustí 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.
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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.

Zamknuté dveře můžete kdykoliv otevřít zevnitř.
Na posuvných dveřích musí být navíc deaktivo-
vána dětská pojistka.

Centrální zamykání a odemykání
zevnitř

Celé vozidlo můžete zevnitř centrálně zamknout
a odemknout přes tlačítka centrálního zamykání
u dveří řidiče.

Tlačítka centrálního zamykání (vozidlo s mecha-
nicky nastavitelnými předními sedadly)

Tlačítka centrálního zamykání (vozidlo s elektricky
nastavitelnými předními sedadly)
X Odemknutí: stiskněte tlačítko %.
X Zamknutí: stiskněte tlačítko &.

Pokud jsou dveře řidiče nebo spolujezdce ote-
vřené, otevřené dveře se nezamknou.

Všechny ostatní dveře a dveře zavazadlového
prostoru se zamknou.
Pokud jsou otevřené posuvné dveře nebo
dveře zavazadlového prostoru, zamknou se
pouze dveře řidiče a spolujezdce.

Pokud jste vozidlo zamkli klíčem, není ho možné
odemknout zevnitř centrálně.
Pokud bylo vozidlo uzamčeno tlačítkem centrál-
ního zamykání a jedny dveře budou otevřeny
zevnitř, odemknou se pouze otevřené dveře.
Pokud bylo vozidlo zamknuto klíčkem, otevře-
ním dveří zevnitř se aktivuje varovné zařízení
proti vloupání a odcizení. Ukončení poplachu
(Y Strana 74).

Automatické zamknutí

Tlačítka centrálního zamykání (vozidlo s mecha-
nicky nastavitelnými předními sedadly)

Tlačítka centrálního zamykání (vozidlo s elektricky
nastavitelnými předními sedadly)
X Vypnutí: podržte stisknuté tlačítko %, až

zazní signální tón.
X Zapnutí: podržte stisknuté tlačítko &, až

zazní signální tón.
Pokud je zapnuté zapalování, zamkne se vozidlo
automaticky od rychlosti cca 15 km/h.
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Vozidlo se tedy může zamknout, když budete
venku, pokud
Rbude vozidlo roztlačováno
Rbude vozidlo odtahováno
Rje vozidlo na válcovém zkušebním stavu.
Pokud bylo vozidlo zamknuto automaticky a
u stojícího vozidla dojde k otevření předních
dveří zevnitř, odemkne se vozidlo centrálně.

i Automatické zamknutí můžete zapnout a
vypnout také v multimediálním systému (viz
samostatný návod k obsluze).

Dveře řidiče a spolujezdce

Klika dveří (příklad dveře řidiče)
Zamknuté dveře řidiče a spolujezdce můžete
kdykoliv otevřít zevnitř.
X Zatáhněte za kliku dveří ;.

Pokud jsou přední dveře zajištěné, vysune se
zajišťovací kolík : nahoru. Přední dveře se
odemknou a otevřou.

Posuvné dveře

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Při otevírání posuvných dveří mohou být
ostatní osoby zraněny pohybem posuvných
dveří směrem dozadu. Hrozí nebezpečí zra-
nění!
Posuvné dveře otevírejte pouze v případě, že
to dopravní situace umožňuje.

G VAROVÁNÍ
Jestliže nejsou zajištěny otevřené posuvné
dveře, mohou se samy pohybovat. Následkem
toho se můžete Vy nebo ostatní osoby přivřít.
Hrozí nebezpečí zranění!
Vždy se ujistěte, že jsou otevřené posuvné
dveře zajištěny.

! Nepoužívejte spodní vedení posuvných
dveří (pojezd) jako stupačku. Jinak můžete
poškodit jeho obložení a/nebo mechaniku
posuvných dveří.

Otevírání a zavírání zvenčí

Posuvné dveře jsou vybaveny aktivní západkou,
která se při otevření dveří aretuje v koncovém
dorazu.
X Otevření: zatáhněte za kliku dveří : ve

směru šipky.
Posuvné dveře se otevřou.

X Posuvné dveře zatáhněte za kliku dveří :
dozadu, až se zajistí.

X Zkontrolujte aretaci posuvných dveří.
X Zavření: zatáhněte za kliku dveří : ve směru

šipky.
Posuvné dveře se uvolní z aretace.

X Posuvné dveře posuňte za kliku : směrem
dopředu a zavřete.
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Otevírání a zavírání zevnitř

Posuvné dveře jsou vybaveny aktivní západkou,
která se při otevření dveří aretuje v koncovém
dorazu.
X Otevírání: krátce zatáhněte dozadu koléb-

kový přepínač :.
Pokud jsou posuvné dveře zajištěné, vysune
se zajišťovací kolík = nahoru. Posuvné dveře
se odemknou a otevřou.

X Posuvné dveře zatáhněte za kliku dveří ;
dozadu, až se zajistí.

X Zkontrolujte aretaci posuvných dveří.
X Zavírání: krátce stiskněte dopředu kolébkový

přepínač :.
Posuvné dveře se uvolní z aretace.

X Posuvné dveře posuňte za kliku ; směrem
dopředu a zavřete.

Elektricky ovládané posuvné dveře

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Při otevírání posuvných dveří mohou být
ostatní osoby zraněny pohybem posuvných
dveří směrem dozadu. Hrozí nebezpečí zra-
nění!
Posuvné dveře otevírejte pouze v případě, že
to dopravní situace umožňuje.

! Nepoužívejte spodní vedení posuvných
dveří (pojezd) jako stupačku. Jinak můžete
poškodit jeho obložení a/nebo mechaniku
posuvných dveří.

Při poruše provozu nebo přerušení napětí
musíte elektricky ovládané posuvné dveře
znovu seřídit (Y Strana 86).

Rozpoznání překážky s reverzní funkcí
Posuvné dveře jsou vybaveny automatickým
rozeznáváním překážky s vratnou funkcí. Pokud
posuvným dveřím při automatickém zavírání
brání nebo je omezuje v pohybu nějaký pevný
předmět, znovu se automaticky otevřou. Jestliže
se posuvné dveře při otevírání zablokují, posu-
nou se o několik centimetrů v opačném směru a
zastaví se.
Automatické rozeznání překážky s vratnou
funkcí je jen pomocný prostředek. Nenahrazuje
Vaši pozornost při zavírání elektrických posuv-
ných dveří.
Když je rozeznána překážka, zobrazí se na dis-
pleji např. hlášení El. posuvné dveře vlevo 
Rozpoznána překážka a zazní pět výstražných
tónů.

G VAROVÁNÍ
Reverzní funkce nereaguje
Rna měkké, lehké a tenké předměty, např.

prsty
Rna posledních 8 mm dráhy zavírání
Reverzní funkce tak nemůže zejména v těchto
situacích zabránit přivření. Hrozí nebezpečí
zranění!
Ujistěte se, že se během zavírání sluneční
rolety nenacházejí v oblasti zavírání žádné
části těla.
Když dojde k přivření osoby,
Rstiskněte tlačítko 5 na klíčku, nebo
Rzatáhněte za vnější kliku dveří, nebo
Rstiskněte příslušné tlačítko posuvných

dveří ve středové konzole, nebo
Rstiskněte tlačítko ve vstupu, nebo
Rzatáhněte za kolébkový přepínač u kliky

dveří.
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Otevírání/zavírání zvenčí

Posuvné dveře jsou vybaveny aktivní západkou,
která se při otevření dveří aretuje až k dorazu.
Jestliže má Vaše vozidlo dvoje elektricky ovlá-
dané posuvné dveře, můžete tlačítko 5 na
klíčku naprogramovat pro otevírání nebo zaví-
rání pouze jedněch z nich (Y Strana 86).
X Otevření: zatáhněte za kliku dveří : ve

směru šipky.
nebo
X Podržte po dobu delší než 0,5 sekundy stisk-

nuté tlačítko 5 na klíčku.
Posuvné dveře se odemknou, spustí se auto-
matický chod a posuvné dveře se otevřou.
Navíc zazní dva signální tóny.

X Zavření: zatáhněte za kliku dveří : ve směru
šipky.

nebo
X Podržte po dobu delší než 0,5 sekundy stisk-

nuté tlačítko 5 na klíčku.
Posuvné dveře se uvolní z aretace a spustí se
automatický chod. Posuvné dveře se zavřou.
Při používání tlačítka 5 klíčku zazní během
procesu zavírání dva signální tóny.

X Přerušení automatického chodu: znovu
zatáhněte za kliku dveří :.

nebo
X Stiskněte znovu tlačítko 5 na klíčku.

i Za nepříznivých provozních podmínek, jako
např. při mrazu, námraze nebo silném zneči-
stění, můžete příslušné tlačítko posuvných
dveří držet stisknuté. Elektricky ovládané
posuvné dveře jsou poté posunovány zvýše-
nou silou. Pamatujte na to, že v takovém pří-
padě je rozpoznání překážek nastaveno méně
citlivě. Pro zastavení pohybu tlačítko posuv-
ných dveří uvolněte.

Otevírání/zavírání zevnitř
Posuvné dveře můžete otevírat a zavírat zevnitř
pomocí následujících ovládacích prvků:
Rtlačítko posuvných dveří Å nebo Æ

vpředu ve spodní části středové konzoly
Rtlačítko posuvných dveří na B-sloupku vedle

vstupu
Rkolébkový přepínač kliky dveří

: Tlačítko pro levé posuvné dveře
; Tlačítko pro pravé posuvné dveře
= Kolébkový přepínač
? Zajišťovací kolík
A Tlačítko posuvných dveří u vstupu
Posuvné dveře můžete otevřít pomocí tlačítka
posuvných dveří A u vstupu nebo pomocí
kolébkového přepínače = kliky dveří pouze v
případě, že není aktivována jejich dětská
pojistka.
Posuvné dveře jsou vybaveny aktivní západkou,
která je při otevření zajistí v koncové poloze.
X Otevření: stiskněte krátce příslušné tlačítko

posuvných dveří Å nebo Æ ve středové
konzole.

nebo
X Stiskněte krátce tlačítko posuvných dveří A

u vstupu.
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nebo
X Zatáhněte kolébkový přepínač = krátce

dozadu.
Pokud jsou posuvné dveře zamknuté, vysune
se zajišťovací kolík ? nahoru. Posuvné dveře
se odemknou, spustí se automatický chod a
posuvné dveře se otevřou.
Pokud použijete tlačítko posuvných dveří
Å nebo Æ ve středové konzole, zazní
během otevírání 2 signální tóny.
Po dobu automatického chodu bliká kon-
trolka v příslušném tlačítku posuvných dveří
Å nebo Æ ve středové konzole.
Pokud jsou posuvné dveře otevřené, svítí kon-
trolka v příslušném tlačítku posuvných dveří
Å nebo Æ ve středové konzole. V závi-
slosti na výbavě vozidla se navíc na displeji
může zobrazit hlášení Posuvné dveře jsou 
otevřené.

X Zavření: stiskněte krátce příslušné tlačítko
posuvných dveří Å nebo Æ ve středové
konzole.

nebo
X Stiskněte krátce tlačítko posuvných dveří A

u vstupu.
nebo
X Zatlačte kolébkový přepínač = krátce

dopředu.
Posuvné dveře se uvolní z aretace a spustí se
automatický chod. Posuvné dveře se zavřou.
Pokud použijete tlačítko posuvných dveří
Å nebo Æ ve středové konzole, zazní
během otevírání 2 signální tóny.
Pokud jsou posuvné dveře zavřené, zhasne
kontrolka v příslušném tlačítku posuvných
dveří Å nebo Æ ve středové konzole.

X Přerušení automatického chodu: znovu
stiskněte příslušné tlačítko posuvných dveří
Å nebo Æ ve středové konzole.

nebo
X Znovu stiskněte tlačítko posuvných dveří A u

vstupu.
nebo
X Zatáhněte kolébkový přepínač = krátce

dozadu.

i Za nepříznivých provozních podmínek, jako
např. při mrazu, námraze nebo silném zneči-
stění, můžete příslušné tlačítko posuvných
dveří držet stisknuté. Elektricky ovládané
posuvné dveře jsou poté posunovány zvýše-
nou silou. Pamatujte na to, že v takovém pří-

padě je rozpoznání překážek nastaveno méně
citlivě. Pro zastavení pohybu tlačítko posuv-
ných dveří uvolněte.

Programování tlačítka klíčku pro
posuvné dveře

Jestliže má Vaše vozidlo dvoje elektricky ovlá-
dané posuvné dveře, můžete tlačítko 5 na
klíčku naprogramovat jen pro jedny z nich.
Následně můžete zvolené posuvné dveře otvírat
a zavírat tlačítkem 5 na klíčku.

: Tlačítko pro posuvné dveře na levé straně
vozidla

; Tlačítko pro posuvné dveře na pravé straně
vozidla

X Ujistěte se, že posuvné dveře, které mají být
naprogramovány, jsou otevřené.

X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Podržte stisknuté tlačítko požadovaných

posuvných dveří Å nebo Æ ve středové
konzole, až se posuvné dveře zavřou a
následně zazní pět signálních tónů.
Na displeji se zobrazí hlášení El. posuvné 
dveře vlevo Klíček naprogramován/
El. posuvné dveře vpravo Klíček 
naprogramován.

Seřízení posuvných dveří
Po provozní poruše nebo výpadku napětí musíte
posuvné dveře znovu seřídit.
X Pokud jsou posuvné dveře otevřené: zavřete

posuvné dveře ručně.
X Pomocí příslušného tlačítka posuvných dveří
Å nebo Æve středové konzole otevřete
posuvné dveře minimálně 40 cm a poté je
zcela zavřete.
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X Pokud jsou posuvné dveře zavřené, zcela je
otevřete pomocí příslušného tlačítka posuv-

ných dveří Å nebo Æve středové kon-
zole.
Posuvné dveře jsou seřízené a připravené k
použití.

X V případě potřeby posuvné dveře zavřete.

Problémy s posuvnými dveřmi

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Elektricky ovládané
posuvné dveře jsou
zablokované.

Nepříznivé provozní podmínky, jako např. mráz, námraza nebo silné
znečistění, omezují manipulaci s posuvnými dveřmi.
X Podržte stisknuté tlačítko posuvných dveří, dokud se posuvné dveře

neotevřou nebo nezavřou.
Posuvné dveře se pohybují se zvýšenou silou. Pamatujte na to, že v
takovém případě je rozpoznání překážek nastaveno méně citlivě.
Pro zastavení pohybu tlačítko posuvných dveří uvolněte.

X Příčiny zablokování při nejbližší příležitosti odstraňte.

Dveře zavazadlového prostoru

Důležité bezpečnostní pokyny

G NEBEZPEČÍ
Spalovací motory jsou zdrojem emisí jedova-
tých zplodin jako např. oxidu uhelnatého. Za
chodu motoru mohou při otevřených dveřích
zavazadlového prostoru zejména za jízdy pro-
nikat do vnitřního prostoru vozidla výfukové
plyny. Hrozí nebezpečí otravy!
Před otevřením dveří zavazadlového prostoru
vždy vypněte motor. Nikdy nejezděte s ote-
vřenými dveřmi zavazadlového prostoru.

! Dveře zavazadlového prostoru se při otvírání
vyklápějí nahoru a dozadu. Dbejte tedy na to,
aby byl nad a za dveřmi zavazadlového pro-
storu dostatek místa.

Rozměr otevření dveří zavazadlového prostoru
najdete v části „Technické údaje“
(Y Strana 395).

Odemykání a zamykání

X Otevření: stiskněte tlačítko : na madle.
X Zvedněte dveře zavazadlového prostoru.
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X Zavření: stáhněte dveře zavazadlového pro-
storu za poutko ; dolů a švihem zvenku
zavřete.

Problémy s dveřmi zavazadlového
prostoru

Dveře zavazadlového prostoru nelze otevřít.
Je přerušené napájení nebo není dostatečné
napětí akumulátoru.
Obraťte se na kvalifikovaný servis, který dispo-
nuje potřebnými odbornými znalostmi a nářa-
dím pro provedení nutných prací.
V nouzovém případě můžete otevřít dveře zava-
zadlového prostoru pomocí odblokování pro
servisní účely.
X Vhodným nástrojem zvedněte spodní kryt u

dveří zavazadlového prostoru, např. šroubo-
vákem z palubního nářadí.

X Zasuňte šroubovák do otvoru a posuňte odji-
šťovací páčku až do odblokování a otevření
dveří zavazadlového prostoru.

X Otevřete dveře zavazadlového prostoru smě-
rem nahoru.

Dveře zavazadlového prostoru EASY-
PACK

Důležité bezpečnostní pokyny

G NEBEZPEČÍ
Spalovací motory jsou zdrojem emisí jedova-
tých zplodin jako např. oxidu uhelnatého. Za
chodu motoru mohou při otevřených dveřích
zavazadlového prostoru zejména za jízdy pro-
nikat do vnitřního prostoru vozidla výfukové
plyny. Hrozí nebezpečí otravy!
Před otevřením dveří zavazadlového prostoru
vždy vypněte motor. Nikdy nejezděte s ote-
vřenými dveřmi zavazadlového prostoru.

! Dveře zavazadlového prostoru se při otvírání
vyklápějí nahoru a dozadu. Dbejte tedy na to,
aby byl nad a za dveřmi zavazadlového pro-
storu dostatek místa.

Můžete nastavit úhel otevření dveří zavazadlo-
vého prostoru (Y Strana 89).

Maximální rozměr otevření dveří zavazadlového
prostoru najdete v části „Technické údaje“
(Y Strana 395).

Rozpoznání překážky s reverzní funkcí
Dveře zavazadlového prostoru jsou vybaveny
automatickým rozeznáváním překážky s vratnou
funkcí. Pokud dveřím zavazadlového prostoru
při automatickém zavírání brání nebo ho ome-
zuje v pohybu nějaký pevný předmět, znovu se
automaticky otevře. Automatické rozeznání pře-
kážky s vratnou funkcí je jen pomocný prostře-
dek. Nenahrazuje Vaši pozornost při zavírání
dveří zavazadlového prostoru.

G VAROVÁNÍ
Reverzní funkce nereaguje
Rna měkké, lehké a tenké předměty, např.

prsty
Rna posledních 8 mm dráhy zavírání
Reverzní funkce tak nemůže zejména v těchto
situacích zabránit přivření. Hrozí nebezpečí
zranění!
Ujistěte se, že se během zavírání sluneční
rolety nenacházejí v oblasti zavírání žádné
části těla.
Když dojde k přivření osoby,
Rstiskněte tlačítko q na klíčku, nebo
Rstiskněte tlačítko pro zavírání ve dveřích

zavazadlového prostoru, nebo
Rzatáhněte za madlo dveří zavazadlového

prostoru.

Odemykání a zamykání
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Pokud je Vaše vozidlo vybaveno samostatně
otevíratelným zadním oknem, musí být tlačítko
q klíčku naprogramováno na otevírání/zaví-
rání dveří zavazadlového prostoru
(Y Strana 89).
Zadní okno musí být zavřené a dveře zavazadlo-
vého prostoru odemčené.
X Otevření: krátce stiskněte tlačítko : v

madle a ustupte z oblasti otevírání dveří zava-
zadlového prostoru.

nebo
X Ujistěte se, že nikdo není v oblasti otevírání

dveří zavazadlového prostoru, a po dobu delší
než 0,5 sekundy podržte stisknuté tlačítko
q na klíčku.
Spustí se automatický chod. Dveře zavaza-
dlového prostoru se otevřou a vyklopí smě-
rem nahoru. Navíc zazní dva signální tóny.
Můžete nastavit úhel otevření dveří zavaza-
dlového prostoru (Y Strana 89).

X Zavírání: stiskněte tlačítko pro zavírání ; na
dveřích zavazadlového prostoru a ustupte z
oblasti zavírání dveří zavazadlového prostoru.

nebo
X Ujistěte se, že nikdo není v oblasti otevírání

dveří zavazadlového prostoru, a po dobu delší
než 0,5 sekundy stiskněte tlačítko q na
klíčku.
Bude spuštěn automatický pohyb a dveře
zavazadlového prostoru se zavřou. Během
zavírání bliká tlačítko pro zavírání ; a zazní
dva signální tóny.

X Přerušení automatického pohybu: znovu
stiskněte tlačítko : v madlu.

nebo
X Znovu stiskněte tlačítko pro zavírání ; ve

dveřích zavazadlového prostoru.

nebo
X Znovu podržte stisknuté tlačítko q klíčku

po dobu delší než 0,5 sekundy.

Programování tlačítka klíčku pro
dveře zavazadlového prostoru

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno samostatně
otevíratelným zadním oknem, můžete tlačítko
q na klíčku naprogramovat buď na otevírání
a zavírání dveří ložného prostoru nebo na oteví-
rání zadního okna.
X Ujistěte se, že jsou dveře zavazadlového pro-

storu a zadní okno zavřené.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Stiskněte na cca pět sekund tlačítko v madle

dveří ložného prostoru a současně v madle
zadního okna.
Po úspěšném přepnutí funkce jednou bliknou
směrová světla vozidla.

X Vyzkoušejte funkci tlačítka q na klíčku.

Nastavení úhlu otevření
Úhel otevření dveří zavazadlového prostoru
můžete nastavit tak, že požadovanou polohu
nastavíte jako krajní.
X Nastavení krajní polohy: otevřete dveře

zavazadlového prostoru a v požadované
poloze zastavte automatický pohyb.

nebo
X Otevřete dveře zavazadlového prostoru a

ručně je umístěte do požadované polohy.
X Podržte tlačítko pro zavírání q ve dveřích

zavazadlového prostoru stisknuté, až jednou
zazní potvrzovací tón.
Aktuální poloha je uložena jako koncová
poloha.

X Obnovení maximálního úhlu otevření: ote-
vřete dveře zavazadlového prostoru.

X Podržte tlačítko pro zavírání q ve dveřích
zavazadlového prostoru stisknuté, až zazní
dvakrát potvrzovací tón.
Uložená krajní poloha je vymazána a dveře
zavazadlového prostoru se znovu otevřou do
maximální polohy.
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Seřízení dveří zavazadlového pro-
storu

Po provozní poruše nebo výpadku napětí musíte
dveře zavazadlového prostoru znovu seřídit.
X Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru

otevřené: zavřete dveře zavazadlového pro-
storu ručně.

X Krátce stiskněte tlačítko v madle dveří zava-
zadlového prostoru, ustupte z oblasti vyklá-
pění dveří zavazadlového prostoru a otevřete
dveře zavazadlového prostoru.

X Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru
zcela otevřené, stiskněte tlačítko pro zavírání
q na dveřích zavazadlového prostoru a
ustupte z oblasti jejich zavírání.
Dveře zavazadlového prostoru se zavřou.
Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru
zcela zavřené, jsou seřízené a připravené k
používání.

Pokud je tlačítko q klíčku naprogramováno
pro ovládání dveří zavazadlového prostoru
(Y Strana 89), můžete dveře zavazadlového pro-
storu otvírat a zavírat také klíčkem.

Problémy s dveřmi zavazadlového
prostoru

Dveře zavazadlového prostoru nelze otevřít.
Je přerušené napájení nebo není dostatečné
napětí akumulátoru.
Obraťte se na kvalifikovaný servis, který dispo-
nuje potřebnými odbornými znalostmi a nářa-
dím pro provedení nutných prací.
V nouzovém případě můžete otevřít dveře zava-
zadlového prostoru pomocí odblokování pro
servisní účely.
X Vhodným nástrojem zvedněte spodní kryt u

dveří zavazadlového prostoru, např. šroubo-
vákem z palubního nářadí.

X Zasuňte šroubovák do otvoru a posuňte odji-
šťovací páčku až do odblokování a otevření
dveří zavazadlového prostoru.

X Otevřete dveře zavazadlového prostoru smě-
rem nahoru.

Samostatně otevíratelné zadní okno

Důležité bezpečnostní pokyny

G NEBEZPEČÍ
Spalovací motory produkují jedovaté výfu-
kové plyny, jako je např. oxid uhelnatý. Při
otevřeném zadním okně při běžícím motoru,
zejména za jízdy, se mohou výfukové plyny
dostat do vnitřního prostoru vozidla. Hrozí
nebezpečí otravy!
Před otevřením zadního okna vždy vypněte
motor. Nikdy nejezděte s otevřeným zadním
oknem.

Odemykání a zamykání

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno zadním oknem
EASY-PACK, musí být tlačítko q klíčku
naprogramováno na otevírání zadního okna
(Y Strana 90).
Vozidlo nebo ložný prostor musí být odemknuté
a dveře zavazadlového prostoru zavřené.
X Otevírání: stiskněte tlačítko q na klíčku.
nebo
X Stiskněte tlačítko : v madle zadního okna.
X Otevřete zadní okno za madlo směrem

nahoru.
X Zavírání: zadní okno sklopte dolů a přitlačte

ho.

Nastavení tlačítka na klíčku pro zadní
okno

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno dveřmi zavaza-
dlového prostoru EASY-PACK, můžete tlačítko
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q na klíčku naprogramovat buď k otevírání a
zavírání dveří zavazadlového prostoru nebo k
otevírání zadního okna.
X Ujistěte se, že jsou dveře zavazadlového pro-

storu a zadní okno zavřené.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Stiskněte na cca pět sekund tlačítko v madle

dveří ložného prostoru a současně v madle
zadního okna.
Po úspěšném přepnutí funkce jednou bliknou
směrová světla vozidla.

X Vyzkoušejte funkci tlačítka q na klíčku.

Problémy se zadním oknem
Zadní okno nelze otevřít.
Je přerušená dodávka proudu nebo není dosta-
tečné napětí akumulátoru.
Obraťte se na kvalifikovaný servis, který dispo-
nuje potřebnými odbornými znalostmi a nářa-
dím pro provedení nutných prací.
V nouzovém případě můžete otevřít zadní okno
pomocí odblokování pro servisní účely.
X Vhodným nástrojem zvedněte kryt u obložení

výklopných dveří ložného prostoru, např.
šroubovákem z nářadí.

X Zasuňte šroubovák do otvoru a posuňte odji-
šťovací páčku až do odblokování zadního
okna.

X Otevřete zadní okno směrem nahoru.

Boční okna

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Při otevírání bočního okna mohou být mezi
boční okno a rám dveří vtaženy či přivřeny
části těla. Hrozí nebezpečí zranění!
Zajistěte, aby se nikdo nedotýkal bočního
okna při otevírání. Pokud dojde k přivření části
těla při otevírání, uvolněte okamžitě tlačítko
nebo zatáhněte za tlačítko, abyste boční okno
opět zavřeli.

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.

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládají boční okna děti, mohou se při-
vřít, zvláště když jsou bez dozoru. Hrozí nebez-
pečí zranění!
Aktivujte dětskou pojistku pro boční okna v
zadní části vozidla. Pokud opouštíte vozidlo,
vezměte si klíček vždy s sebou a zamkněte
vozidlo. Nenechávejte ve vozidle děti bez
dozoru.

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.

Reverzní funkce bočních oken
Obě přední boční okna jsou vybavena automa-
tickou reverzní funkcí. Pokud nějaký pevný
objekt brání v pohybu vzhůru nebo omezuje
boční okno během automatického zavírání,
boční okno se znovu automaticky otevře. Během
manuálního zavírání se boční okno znovu auto-
maticky otevře teprve po uvolnění příslušného
tlačítka. Automatická reverzní funkce je pouze
pomocný prostředek a nenahrazuje Vaši pozor-
nost při zavírání bočního okna.

G VAROVÁNÍ
Reverzní funkce nereaguje:
Rna měkké, lehké a tenké předměty, např.

malé prsty.
Rběhem nastavování.
Proto nemůže reverzní funkce v těchto situa-
cích zabránit přivření. Hrozí nebezpečí úrazu!
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Ujistěte se, že se během zavírání nenachází
žádné části těla v rozsahu pohybu zavíraných
částí. Pokud dojde k přivření osoby, stiskněte
tlačítko W pro opětovné otevření bočního
okna.

Otevírání a zavírání bočních oken

: Elektrické ovládání okna vlevo
; Elektrické ovládání okna vpravo
Tlačítka na dveřích řidiče mají přednost.
X Manuální otevření: stiskněte příslušné tla-

čítko a držte ho stisknuté.
X Úplné otevření: příslušné tlačítko stiskněte

přes bod zvýšení odporu a uvolněte jej.
Spustí se automatický chod.

X Manuální zavření: zatáhněte za příslušné tla-
čítko a držte ho zatažené.

X Úplné zavření: příslušné tlačítko zatáhněte
přes bod zvýšení odporu a uvolněte.
Spustí se automatický chod.

X Přerušení automatického chodu: znovu
stiskněte příslušné tlačítko.

Pokud vypnete motor nebo vytáhnete klíček ze
zapalování, můžete dále ovládat boční okna.
Tuto funkci máte k dispozici asi pět minut nebo
dokud neotevřete přední dveře.

Otevírání a zavírání výklopných oken

Ovládací jednotka dveří řidiče

Tlačítko v zadní části (příklad levé strany vozidla)
: Ovládání výklopného okna vzadu vlevo
; Ovládání výklopného okna vzadu vpravo
= Dětská pojistka elektricky ovládaného

výklopného okna vzadu (Y Strana 70)
? Ovládání výklopných oken
Výklopná okna můžete ovládat tlačítkem ?
pouze tehdy, pokud není aktivována jejich dět-
ská pojistka (Y Strana 70).
X Manuální otevření: stiskněte příslušné tla-

čítko a podržte ho stisknuté.
X Úplné otevření: příslušné tlačítko stiskněte

za bod zvýšení odporu a uvolněte jej.
Spustí se automatický chod.

X Přerušení automatického chodu: znovu
stiskněte příslušné tlačítko.

X Manuální zavření: zatáhněte za příslušné tla-
čítko a podržte ho zatažené.

Výklopné okno nelze ovládat, pokud je klíček ve
spínací skříňce v poloze 1 nebo 2.
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Komfortní otevírání
Vozidlo můžete před jízdou vyvětrat. Klíčkem se
tak zároveň provedou následující funkce:
Rodemknutí vozidla
Rotevření bočních oken
Rotevření posuvného střešního okna
Rotevření výklopných oken
Rzapnutí odvětrání sedadla řidiče
Funkci „Komfortní otevírání“ můžete aktivovat
pouze pomocí klíčku. Klíček se musí nacházet
v blízkosti kliky dveří řidiče.
X Komfortní otevírání: nasměrujte špičku

klíče na kliku dveří řidiče.
X Tlačítko % držet tak dlouho stisknuté, až

dosáhnou boční okna požadované polohy.
X Přerušení komfortního otevírání: uvolněte
% tlačítko.

Komfortní zavírání

G VAROVÁNÍ
Během komfortního zavírání může dojít k při-
vření částí těla v rozsahu pohybu bočních
oken. Hrozí nebezpečí zranění!
Během komfortního zavírání sledujte celý prů-
běh zavírání. Při zavírání se ujistěte, že se v
rozsahu pohybu zavíraných částí nenachází
žádné části těla.

Jestliže zamknete vozidlo, můžete zároveň zavřít
boční okna.
Za tím účelem se klíček musí nacházet v blíz-
kosti kliky dveří řidiče.
Dodržujte pokyny k automatické vratné funkci
bočních oken (Y Strana 91).
X Komfortní zavírání: nasměrujte špičku

klíčku na kliku dveří řidiče.
X Tlačítko & držte tak dlouho stisknuté, až

jsou všechna boční okna a posuvné střešní
okno zcela zavřená.

X Ujistěte se, že jsou zavřená všechna boční
okna.

X Přerušte komfortní zavírání: uvolněte tla-
čítko &.

Seřízení bočních oken
Při poruše provozu nebo přerušení napětí
musíte boční okna znovu seřídit.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Zatáhněte za obě tlačítka elektrického ovlá-

dání oken a podržte je v této poloze ještě cca
jednu sekundu po zavření bočních oken.

X Pokud po uvolnění tlačítek zůstanou boční
okna zavřená, jsou správně nastavená. Pokud
to tak není, opakujte uvedené kroky pro ote-
vřené okno.

Problémy s bočními okny

G VAROVÁNÍ
Při opětovném zavírání bočního okna bezprostředně po zablokování nebo synchronizování se
boční okno zavře zvýšenou nebo maximální silou. Reverzní funkce přitom není aktivní. Během
zavírání může dojít k přivření částí těla v oblasti zavíraných oken. Hrozí zvýšené nebezpečí zranění,
nebo dokonce ohrožení života!
Dbejte na to, aby se žádná část těla nevyskytovala v oblasti zavírání. Pro zastavení pohybu uvol-
něte tlačítko nebo jej znovu stiskněte, aby došlo k opětovnému otevření bočního okna.
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Boční okno není možné
zcela otevřít nebo zavřít.

Jestliže se v prostoru okenních vodicích lišt nenachází žádné před-
měty, které by bránily zavírání, vyskytla se porucha funkce nebo došlo
k přerušení napětí palubní sítě.
X Seřiďte boční okna (Y Strana 93).

Panoramatické posuvné střešní okno

Důležité bezpečnostní pokyny
V této části se pojem „posuvné střešní okno“
vztahuje na panoramatické posuvné střešní
okno.

G VAROVÁNÍ
Při otevírání a zavírání může dojít k přivření
částí těla v oblasti pohybu posuvného střeš-
ního okna. Hrozí nebezpečí zranění!
Při otevírání a zavírání zajistěte, aby se v
oblasti pohybu posuvného střešního okna
nenacházely žádné části těla.
Pokud dojde k přivření,
Rokamžitě uvolněte tlačítko nebo
Rpři automatickém chodu stiskněte krátce

tlačítko v libovolném směru
Otevírání nebo zavírání se zastaví.

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládají posuvné střešní okno děti,
mohou se přivřít, zvláště když jsou bez dozoru.
Hrozí nebezpečí zranění!
Pokud opouštíte vozidlo, vezměte si klíček
vždy s sebou a vozidlo zamkněte. Nenechá-
vejte ve vozidle děti bez dozoru.

! Otvírejte posuvné střešní okno pouze tehdy,
když na něm není sníh ani led. Jinak by mohlo
dojít k funkční poruše.
Nenechte z otvoru posuvného střešního okna
vyčnívat žádné předměty. Mohli byste poško-
dit těsnicí lišty.

! Při otevřeném posuvném střešním okně se
do vozidla může dostat voda, což může způ-
sobit škody. Při zatékání vody do interiéru
vozidla může dojít k poškozením elektroniky
vozidla. Čistěte posuvné střešní okno pouze v
zavřeném stavu.

i Při otevřeném posuvném střešním okně
mohou za jízdy vznikat vedle běžných zvuků
proudění vzduchu také rezonanční šumy. Ty
jsou způsobeny nepatrným kolísáním tlaku ve
vnitřním prostoru vozidla. Pro snížení nebo
odstranění těchto zvuků změňte polohu
posuvného střešního okna nebo mírně ote-
vřete boční okno.

Vratná funkce posuvné střechy
Posuvné střešní okno je vybaveno automatickou
vratnou funkcí. Pokud nějaký pevný předmět
brání v pohybu nebo omezuje posuvné střešní
okno během zavírání, posuvné střešní okno se
znovu automaticky otevře. Automatická vratná
funkce je pouze pomocný prostředek a nena-
hrazuje Vaši pozornost při zavírání posuvného
střešního okna.

G VAROVÁNÍ
Reverzní funkce nereaguje obzvláště
Rna měkké, lehké a tenké předměty, např.

malé prsty
Rna poslední 4 mm dráhy zavírání
Rběhem synchronizace
Rpři opakovaném manuálním zavření posuv-

ného střešního okna bezprostředně po
automatickém reverzním chodu

Proto nemůže reverzní funkce v těchto situa-
cích zabránit přivření. Hrozí nebezpečí úrazu!
Ujistěte se, že se během zavírání nenachází
žádné části těla v rozsahu pohybu zavíraných
částí.
Když dojde k přivření osoby,
Ruvolněte neprodleně tlačítko, nebo
Rstiskněte během automatického zavírání

krátce tlačítko v jakémkoliv směru.
Zavírání se zastaví.
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Ovládání posuvného střešního okna

Otevření a zavření

: Zvednutí (větrací poloha)
; Otevření
= Zavření/spuštění
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1

nebo 2.
X Stiskněte nebo zatáhněte tlačítko 3 do

příslušného směru.
X Stiskněte tlačítko 3 ve směru :.

Posuvné střešní okno se otevře nebo zavře do
větrací polohy.

Pokud tlačítko 3 stisknete nebo zatáhnete
přes bod zvýšení odporu a uvolníte, spustíte
automatický pohyb v příslušném směru. Auto-
matický pohyb můžete zastavit jeho opětovným
stisknutím nebo zatažením.
Když vypnete motor a vytáhnete klíček ze zapa-
lování, můžete posuvné střešní okno nadále
ovládat. Tuto funkci máte k dispozici 30 minut
nebo dokud neotevřete přední dveře.

Zavření za deště u odstaveného vozidla
Je-li klíček ve spínací skříňce v poloze g nebo
je-li vytažený, zavře se posuvné střešní okno
automaticky
Rpři začínajícím dešti
Rpři extrémních venkovních teplotách
Rpo šesti sekundách
Rpři poruchách napájení
Pro další větrání interiéru vozidla zůstane
posuvné střešní okno vzadu zvednuté.

Posuvné střešní okno se nezavře, když
Rje vzadu zvednuté
Rje zablokované
Rneprší na oblast dešťového senzoru v čelním

okně, protože vozidlo stojí např. pod mostem
Je-li posuvné střešní okno zavřeno pomocí
funkce „Zavření za deště“ a přitom dojde k jeho
zablokování, znovu se lehce otevře. Poté je
funkce „Zavření za deště“ deaktivována.

Ovládání slunečních rolet posuvného
střešního okna

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Při otvírání nebo zavírání může dojít k přivření
částí těla mezi sluneční roletu a orámování
posuvného střešního okna. Hrozí nebezpečí
úrazu!
Ujistěte se, že se během otevírání nebo zaví-
rání sluneční rolety nenachází žádné části těla
v rozsahu pohybu sluneční rolety.
Když dojde k přivření osoby,
Ruvolněte neprodleně tlačítko, nebo
Rstiskněte v automatickém pohybu tlačítko

v libovolném směru
Otevírání nebo zavírání se zastaví.

Sluneční rolety slouží jako ochrana proti sluneč-
nímu záření. Sluneční rolety můžete otevřít nebo
zavřít pouze při zavřeném posuvném střešním
okně.

Vratná funkce slunečních rolet
Sluneční rolety jsou vybaveny automatickou
reverzní funkcí. Pokud nějaký pevný předmět
brání v pohybu nebo omezuje sluneční roletu
během zavírání, sluneční roleta se znovu auto-
maticky otevře. Automatická vratná funkce je
pouze pomocný prostředek a nenahrazuje Vaši
pozornost při zavírání sluneční rolety.

G VAROVÁNÍ
Reverzní funkce nereaguje obzvláště na
měkké, lehké a tenké předměty, např. malé
prsty. Proto nemůže reverzní funkce v těchto
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situacích zabránit přivření. Hrozí nebezpečí
úrazu!
Ujistěte se, že se během zavírání sluneční
rolety nenachází žádné části těla v rozsahu
pohybu zavíraných částí.
Když dojde k přivření osoby,
Ruvolněte neprodleně tlačítko, nebo
Rstiskněte při automatickém zavírání tla-

čítko v libovolném směru
Zavírání se zastaví.

Otevření a zavření slunečních rolet

Sluneční rolety můžete otevřít a zavřít pouze
pokud je zavřené posuvné střešní okno.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1

nebo 2.
X Stiskněte tlačítko 3 ve směru :.

Sluneční rolety se otevřou, následně se
posuvné střešní okno zvedne do větrací
polohy.

X Zatáhněte za tlačítko 3 ve směru ;.
Sluneční rolety se otevřou.

X Zatáhněte za tlačítko 3 ve směru =.
Při zavřeném posuvném střešním okně se slu-
neční rolety zavřou.

Pokud tlačítko 3 stisknete nebo zatáhnete
přes bod zvýšení odporu a uvolníte, spustíte
automatický pohyb v příslušném směru. Auto-
matický pohyb můžete zastavit jeho opětovným
stisknutím nebo zatažením.

Ovládání ze zadní části vozidla

X Manuální otevření nebo zavření: stiskněte
nebo zatáhněte tlačítko : až k bodu zvýšení
odporu, až sluneční rolety nebo posuvné
střešní okno dosáhnou požadované polohy.

X Úplné otevření nebo zavření: tlačítko :
stiskněte nebo zatáhněte přes bod zvýšení
odporu a uvolněte jej.

U posuvného střešního okna dochází k úplnému
otevření nebo zavření vždy přes pevnou mezi-
polohu „větrací poloha“. Pro úplné otevření
nebo zavření je nutno dvakrát stisknout tla-
čítko :.

Problémy s posuvnou střechou

G VAROVÁNÍ
Při opakovaném zavření střešního posuvného okna bezprostředně po zablokování nebo synchro-
nizaci se posuvné střešní okno zavře s vyšší nebo maximální silou. Reverzní funkce přitom není
aktivní. Proto může dojít k přivření částí těla v oblasti zavírání. Hrozí zvýšené nebezpečí úrazu,
nebo dokonce ohrožení života!
Dbejte na to, aby se v oblasti zavírání nenacházely žádné části těla.
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Když dojde k přivření osoby,
Ruvolněte neprodleně tlačítko, nebo
Rstiskněte během automatického zavírání krátce tlačítko v jakémkoliv směru
Zavírání se zastaví.

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Posuvné střešní okno
není možné zavřít a pří-
čina není viditelná.

Jestliže je posuvné střešní okno při zavírání blokováno a opět se mírně
pootevře:
X Bezprostředně po zablokování podržte znovu tlačítko 3 zata-

žené dolů až k bodu zvýšení odporu, až se posuvné střešní okno
zavře.
Posuvné střešní okno je zavřeno se zvýšenou zavírací silou.

Jestliže je posuvné střešní okno znovu zablokované a opět se mírně
pootevře:
X Bezprostředně po zablokování podržte znovu tlačítko 3 zata-

žené dolů až k bodu zvýšení odporu, až se posuvné střešní okno
zavře.
Posuvné střešní okno se zavře bez automatické vratné funkce.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Sedadlo řidiče a spolujezdce

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud děti nastavují dětská sedadla, může
dojít k jejich přivření, obzvláště tehdy, pokud
jsou bez dozoru. Hrozí nebezpečí zranění!
Když opouštíte vozidlo, vezměte vždy s sebou
klíček a zamkněte vozidlo. Nenechávejte děti
nikdy bez dozoru ve vozidle.

G VAROVÁNÍ
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, jestliže
během jízdy
Rnastavujete sedadlo řidiče, opěrky hlavy,

volant nebo zrcátka
Rsi zapínáte bezpečnostní pás
Hrozí nebezpečí nehody!
Před nastartováním motoru si nastavte seda-
dlo řidiče, opěrky hlavy, volant nebo zrcátka a
zapněte si bezpečnostní pás.

G VAROVÁNÍ
Pokud nastavujete sedadlo, můžete přiskříp-
nout sami sebe nebo cestující ve vozidle,
např. u vodicí kolejnice sedadla. Hrozí nebez-
pečí poranění!
Ujistěte se, že se při nastavování sedadla
nenachází v oblasti pohybu sedadla žádná
část těla.

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 jsou přední sedadla umístěná příliš
blízko kokpitu nebo volantu, mohou čelní air-
bagy navíc zranit cestující v přední části vozi-
dla. Hrozí zvýšené nebezpečí zranění, nebo
dokonce ohrožení života!
Zajistěte přední sedadla vždy tak, aby byla
pokud možno co nejvíce vzdálena od čelních
airbagů. Dbejte dále upozornění ke správ-
nému nastavení sedadel.

G VAROVÁNÍ
Není-li opěradlo sedadla téměř ve vzpřímené
poloze, neposkytuje bezpečnostní pás urče-
nou 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 seda-
dlo. Vždy dbejte na to, aby bylo opěradlo
sedadla téměř ve vzpřímené poloze a ramenní
část bezpečnostního pásu vedla přes střed
ramene.

G VAROVÁNÍ
Pokud nejsou opěrky hlavy namontovány
nebo nejsou správně nastaveny, nemohou
chránit stanoveným způsobem. Existuje zvý-
šené riziko zranění v oblasti hlavy a krku, např.
při nehodě nebo brzdném manévru!
Jezděte vždy s namontovanými opěrkami
hlavy. U každého cestujícího se před jízdou
ujistěte, že střed hlavové opěrky podpírá
zadní část hlavy ve výši očí.

G VAROVÁNÍ
Vozidla s posilovačem pod sedadlem řidiče:
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Posilovač se při provozu může velmi zahřát.
Pokud se posilovače dotknete, můžete se
popálit. Hrozí nebezpečí zranění!
Nesahejte pod sedadlo řidiče. Sedadlo řidiče
opatrně nastavte.

! Pro zamezení poškozením sedadel a vyhří-
vání sedadla dodržujte následující pokyny:
RNevylévejte na sedadla tekutiny. Pokud

dojde k vylití tekutiny na sedadlo, co možná
nejrychleji je vysušte.
RPokud jsou potahy sedadel vlhké nebo

mokré, nezapínejte vyhřívání sedadla.
Nepoužívejte vyhřívání sedadla ani k vysu-
šení sedadla.
RČistěte potahy sedadel podle doporučení,

viz kapitola „Péče o interiér“.
RNepřepravujte na sedadlech těžké před-

měty. Neodkládejte na plochy sedadel špi-
čaté předměty, jako např. nože, hřebíky
nebo nástroje. Používejte sedadla pokud
možno pouze pro osoby.
RNezakrývejte sedadla za provozu vyhřívání

sedadel izolačním materiálem, např.
dekami, kabáty, taškami, ochrannými
potahy, dětskými sedačkami nebo podklá-
dacími sedáky.
RPokud je vyhřívání sedadla zapnuté, může v

případě odložených předmětů na seda-
dlech, např. sedáků, dětských sedaček a
ochranných potahů, které nejsou schvá-
lené společností Mercedes-Benz, dojít k
poškození povrchu sedadel.

Podle výbavy můžete sedadla nastavit mecha-
nicky nebo elektricky.
Vaše sedadlo musí být nastaveno tak, abyste
mohli správně vést bezpečnostní pás.
Dbejte přitom následujících bodů:
RNastavte opěradlo sedadla do téměř svislé

polohy a seďte v téměř vzpřímené poloze.
Nejezděte s příliš sklopeným opěradlem smě-
rem dozadu.
RVaše ruce by při držení volantu měly být lehce

pokrčené.
RVyhýbejte se takové poloze těla, která ome-

zuje správné vedení bezpečnostního pásu.
Horní část bezpečnostního pásu musí vést
středem ramene a zároveň dobře přiléhat k
horní části těla. Dvoubodový bezpečnostní
pás musí vést těsně a co nejníže přes boky,
tzn. v oblasti pánve.

RNastavte opěrku hlavy tak, aby podpírala
zadní část hlavy ve výši očí.
RUdržujte takový odstup od pedálů, abyste je

mohli dobře sešlápnout.
Řiďte se také důležitými bezpečnostními upo-
zorněními v částech „Airbagy“ (Y Strana 52),
„Bezpečnostní pásy“ (Y Strana 49) a „Dětské
zádržné systémy“ (Y Strana 61).

Mechanické nastavení sedadla

: Podélné nastavení sedadla
; Nastavení sklonu sedáku
= Nastavení výšky sedadla
? Nastavení opěradla
X Podélné nastavení sedadla: vytáhněte

páčku : nahoru.
U otočných předních sedadel slouží páčka v
pozici : k odjištění otočného sedadla.
Nastavovací páčka pro podélné nastavení
sedadla je v tomto případě provedena jako
rukojeť před sedadlem (Y Strana 100).

X Posuňte sedadlo dopředu či dozadu tak, aby-
ste mohli sešlápnout pedály.

X Páčku : opět uvolněte.
X Posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu, až se

slyšitelně zajistí.
X Nastavení výšky sedadla: zatlačte páčku
= nebo za ni zatáhněte tolikrát, dokud seda-
dlo nedosáhne požadované výšky.

X Nastavení opěradla: otáčejte otočným
kolečkem ? dopředu.
Opěradlo se nastaví do vzpřímené polohy.

X Otáčejte otočným kolečkem ? směrem
dozadu.
Opěradlo se nakloní dozadu.
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X Nastavení sklonu sedáku: otáčejte otoč-
ným kolečkem ; dopředu.
Sedák se sklopí dopředu směrem dolů.

X Otáčejte otočným kolečkem ; směrem
dozadu.
Sedák se sklopí dopředu směrem nahoru.

Elektrické nastavení sedadla

G VAROVÁNÍ
Pokud děti nastavují dětská sedadla, může
dojít k jejich přivření, obzvláště tehdy, pokud
jsou bez dozoru. Hrozí nebezpečí zranění!
Když opouštíte vozidlo, vezměte vždy s sebou
klíček a zamkněte vozidlo. Nenechávejte děti
nikdy bez dozoru ve vozidle.

Sedadla lze nastavovat i tehdy, když je klíček
vytažený a jsou otevřené dveře.

Tlačítka elektrického nastavení v obložení dveří
: Nastavení výšky opěrky hlavy
; Nastavení sklonu opěradla sedadla
= Nastavení výšky sedadla
? Nastavení sklonu sedáku
A Podélné nastavení sedadla
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
nebo
X Otevřete dveře.
X Nastavte sedadlo pomocí tlačítek v obložení

dveří.
Po odemknutí vozidla můžete sedadlo při vypnu-
tém zapalování nastavit do 30 sekund.

Když chcete sedadlo elektricky nastavit po uply-
nutí 30 sekund:
X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky a stisk-

něte tlačítko %.
X Nastavte sedadlo pomocí tlačítek v obložení

dveří.

i Vozidla s PRE-SAFE®: pokud zasahuje PRE-
SAFE®, bude sedadlo spolujezdce nastaveno
z méně vhodné do bezpečnější polohy. Seda-
dlo spolujezdce můžete znovu nastavit až
poté, co nebezpečná situace pomine. Infor-
mace týkající se tohoto systému najdete v
části „PRE-SAFE®“ (Y Strana 60).

i Nastavení sedadel můžete uložit pomocí
paměťové funkce (Y Strana 126).

Nastavení bederní opěrky
Pro podepření bederní páteře můžete u před-
ních sedadel elektricky nastavit klenutí bederní
opěrky (4 parametry).

Elektricky nastavitelná bederní opěrka
: Nastavení bederní opěrky do vyšší polohy
; Nastavení bederní opěrky do méně vykle-

nuté polohy
= Nastavení bederní opěrky do nižší polohy
? Nastavení bederní opěrky do více vyklenuté

polohy

Otáčení sedadel

G VAROVÁNÍ
Pokud sedadlo řidiče a spolujezdce za jízdy
není zajištěno ve směru jízdy, nemohou
zádržné systémy chránit tak, jak mají. Hrozí
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zvýšené nebezpečí zranění nebo dokonce
ohrožení života!
Zajistěte sedadlo řidiče a spolujezdce ve
směru jízdy předtím, než nastartujete motor.

! Dbejte při otáčení sedadel na to, aby bylo k
dispozici dostatek prostoru.
Sedadlo posouvejte v podélném směru. Tím
zabráníte kolizi s přilehlými díly.

Otočné přední sedadlo (příklad - sedadlo řidiče)
: Odjišťovací mechanismus otočného sedadla
; Podélné nastavení sedadla
Přední sedadla můžete otočit o 50° a 180°.
Přední sedadla se zajistí ve směru jízdy, proti
směru jízdy a 50° směrem k výstupu.
X Aby při otáčení nedošlo ke kolizi s obložením

dveří, otevřete příslušné přední dveře.
X Nastavte volant tak, aby byl k otočení a nasta-

vení předního sedadla k dispozici dostatečný
volný prostor (Y Strana 123).

X Otočení sedadla: posuňte odjišťovací
páčku : ve směru šipky.

X Otočte sedadlo přibližně o 50° ven nebo
dovnitř do požadované polohy.
Pokud přitom hrozí kolize se středovou kon-
zolí nebo sloupkem B, zatáhněte páčku ;
směrem nahoru a přední sedadlo příslušně
posuňte dopředu nebo dozadu. Následně
páčku ; opět uvolněte.

X V požadované poloze se ujistěte, že je přední
sedadlo zajištěné.
Nesmí být možné předním sedadlem otáčet,
ani jej posouvat dopředu nebo dozadu.

Zadní sedadla a zadní lavicové seda-
dlo

Všeobecná upozornění
Vaše vozidlo může být vybaveno zadními seda-
dly a/nebo zadním lavicovým sedadlem nebo
kombinací sedadla a lehátka. Za účelem varia-
bilního využití vnitřního prostoru vozidla můžete
v zadní části:
Zadní sedadla a zadní lavicové sedadlo
Rnastavit opěradla sedadel (Y Strana 105)
Rposunout zadní sedadla (Y Strana 110) a

zadní lavicové sedadlo (Y Strana 105) v podé-
lném směru
Rsklopit jednotlivá opěradla sedadel dopředu

do polohy stolku (Y Strana 111)
Rsklopit zadní sedadla (Y Strana 111) a zadní

lavicové sedadlo (Y Strana 107) dopředu
Rdemontovat zadní sedadla (Y Strana 113) a

zadní lavicové sedadlo (Y Strana 108) uvol-
něním rychlouzávěru
Rnamontovat zadní sedadla a zadní lavicové

sedadlo proti sobě
Kombinace sedadla a lehátka
Rposunout kombinaci sedadla a lehátka v

podélném směru (Y Strana 115)
Rdemontovat kombinaci sedadla a lehátka

uvolněním rychlouzávěru (Y Strana 117)
Rpřipravit ložnou plochu pro dvě osoby

(Y Strana 119)
Rvyklopit nebo demontovat kombinaci sedadla

a lehátka (Y Strana 119)

Ukotvení sedadla

G VAROVÁNÍ
Pokud se sedadlo nezajistí, může být za jízdy
vymrštěno. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby všechna sedadla byla zaji-
štěna tak, jak je popsáno.

G VAROVÁNÍ
Pokud se zadní lavicové sedadlo nezajistí,
může být za jízdy vymrštěna. Hrozí nebezpečí
nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby zadní lavicové sedadlo bylo
zajištěno tak, jak je popsáno.
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Kolejnicový systém s rychlouzávěrem (příklad)
Ve vodicích kolejnicích : kolejnicového
systému můžete
Rukotvit až dvě řady zadních sedadel
Rukotvit obě řady zadních sedadel proti sobě
Rukotvit zadní sedadla a zadní lavicová sedadla
Rposouvat zadní sedadla a zadní lavicová seda-

dla.
Bezpečné zajištění zadních sedadel a zadních
lavicových sedadel je zaručeno pouze tehdy,
když jsou ukotvení sedadel udržována v čistotě
a nenacházejí se v nich žádné předměty.

Varianty uspořádání sedadel

G VAROVÁNÍ
Pokud nenamontujete zadní sedadla podle
popisu, není zajištěna předpokládaná funkč-
nost bezpečnostních opatření integrovaných
v zadních sedadlech. Hrozí zvýšené nebezpečí
zranění!
Namontujte zadní sedadla pouze podle
popisu. Pro své vozidlo používejte pouze
schválená zadní sedadla.

G VAROVÁNÍ
Pokud nenamontujete zadní lavicová sedadla
podle popisu, není zajištěna funkčnost bez-
pečnostních opatření integrovaných v zadních
lavicových sedadlech podle předpokladu.
Hrozí zvýšené nebezpečí zranění!
Namontujte zadní lavicová sedadla pouze
podle popisu. Pro své vozidlo používejte
pouze schválená zadní lavicová sedadla.

V závislosti na ukotvení sedadel v podlaze vozi-
dla můžete namontovat následující varianty
sedadel:
Rzadní lavicové sedadlo se dvěma nebo třemi

místy k sezení
Rjednotlivá zadní sedadla
Rkombinace sedadla a lehátka se třemi místy k

sezení
V závislosti na výbavě vozidla můžete namonto-
vat zadní lavicová sedadla a zadní sedadla v 1.
a/nebo 2. zadní řadě sedadel.
Zobrazené varianty uspořádání sedadel jsou pří-
pustné pouze tehdy, pokud jsou splněny níže
uvedené podmínky pro bezpečné vybavení zadní
části vozidla sedadly. Jiné varianty uspořádání
sedadel nejsou přípustné a mohou ohrozit bez-
pečnost cestujících.
Při výhradním použití jednotlivých sedadel lze
zadní sedadla namontovat ve všech kombina-
cích a výbavách ve směru jízdy.

Varianty uspořádání sedadel ve směru jízdy
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Varianty uspořádání zadních sedadel a zadních
lavicových sedadel ve směru jízdy, 1. část

Varianty uspořádání zadních sedadel a zadních
lavicových sedadel ve směru jízdy, 2. část

Varianty uspořádání sedadel v pozici proti sobě, 1.
část
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Varianty uspořádání sedadel v pozici proti sobě, 2.
část
EE Pomoc při nastupování a vystupování –

EASY-ENTRY
S/L Kombinace sedadla a lehátka
BV Prodloužení lůžka
Dodržujte následující podmínky pro bezpečné
vybavení zadní části vozidla sedadly:
RPro své vozidlo používejte pouze schválená

zadní sedadla a zadní lavicová sedadla.
RZadní sedadlo nebo zadní lavicové sedadlo

smíte namontovat proti směru jízdy pouze v
případě, že se naproti každému sedadlu
nachází další sedadlo – pozice proti sobě.
RVozidla s kolejnicovým systémem v pod-

laze vozidla:
- Kombinaci sedadla a lehátka (S/L) nelze

montovat spolu se lavicovými sedadly.
- Cestující smí použít sedadla pouze v pří-

padě, že je zadní sedadlo a/nebo zadní
lavicové sedadlo správně zajištěné
(Y Strana 108).

Zadní lavicové sedadlo

Zadní lavicové sedadlo – pomoc při
nastupování a vystupování EASY-
ENTRY

G VAROVÁNÍ
Pokud se zadní lavicové sedadlo nezajistí,
může být za jízdy vymrštěna. Hrozí nebezpečí
nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby zadní lavicové sedadlo bylo
zajištěno tak, jak je popsáno.

G VAROVÁNÍ
Pokud nastavujete sedadlo, můžete přiskříp-
nout sami sebe nebo cestující ve vozidle,
např. u vodicí kolejnice sedadla. Hrozí nebez-
pečí poranění!
Ujistěte se, že se při nastavování sedadla
nenachází v oblasti pohybu sedadla žádná
část těla.

G VAROVÁNÍ
Zadní lavicové sedadlo se při sklopení neza-
jistí. Zadní lavicové sedadlo se může bezpro-
středně sklopit zpět, např. při zrychlení,
brzdění, náhlé změně směru nebo při nehodě.
Osoby v prostoru pohybu zadního lavicového
sedadla mohou být přivřeny. Hrozí nebezpečí
zranění!
Před tím než se rozjedete, sklopte vždy
dopředu sklopené zadní lavicové sedadlo
zpět. Zajistěte, aby zadní lavicové sedadlo
bylo zajištěné.

Bezpečné zajištění zadního lavicového sedadla
je zaručeno pouze tehdy, když jsou ukotvení
sedadla udržována v čistotě a nenacházejí se v
nich žádné předměty.
Zadní noha sedadla je zajištěna až tehdy, když
červený kontrolní výčnělek už není vidět a je
plně zatažený v noze sedadla.
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Zadní lavicové sedadlo se systémem EASY-ENTRY
: Držadlo
; Odjišťovací rukojeť EASY-ENTRY
= Kontrolní výčnělek pro zajištění nohou seda-

dla
? Odjišťovací rukojeť předních noh sedadla
Pokud sklopíte systém EASY-ENTRY zadního
lavicového sedadla dopředu, můžete si usnadnit
nastupování nebo vystupování u 2. řady zadních
sedadel.
X Sklopení systému EASY-ENTRY dopředu:

zatáhněte odjišťovací rukojeť EASY-ENTRY ;
nahoru.

X Sklopte systém EASY-ENTRY pomocí odjišťo-
vací rukojeti ; dopředu.

X Sklopení systému EASY-ENTRY zpět:
sklopte systém EASY-ENTRY dozadu, až se
zajistí v ukotvení sedadla.
Kontrolní výčnělek = již není vidět.
Systém EASY-ENTRY je správně zajištěn,
pokud
Rse noha sedadla slyšitelně zajistí
Rkontrolní výčnělek = již není vidět a je

zcela zasunutý v noze sedadla
X Demontáž systému EASY-ENTRY: sklopte

opěradlo (Y Strana 105).
X Vytáhněte odjišťovací rukojeť EASY-

ENTRY ; nahoru.
X Sklopte systém EASY-ENTRY dopředu.
X Zatáhněte odjišťovací rukojeť předních nohou

sedadla ? nahoru.
X Sklopte systém EASY-ENTRY ještě více

dopředu.
X Vyjměte systém EASY-ENTRY z ukotvení smě-

rem nahoru.
X Montáž systému EASY-ENTRY: nasaďte

přední nohu sedadla systému EASY-ENTRY do
ukotvení sedadla a zajistěte ji.

X Sklopte systém EASY-ENTRY dozadu.
Zadní noha systému EASY-ENTRY se slyši-
telně zajistí. Kontrolní výčnělek = na noze již
není vidět.
Systém EASY-ENTRY je správně zajištěn,
pokud
Rse noha sedadla slyšitelně zajistí
Rkontrolní výčnělek = již není vidět a je

zcela zasunutý v noze sedadla
X Sklopte opěradlo sedadla dozadu do polohy

sedadla.
Pokud není systém EASY-ENTRY správně zaji-
štěn:
X Sklopte systém EASY-ENTRY dopředu.
X Sklopte systém EASY-ENTRY opět dozadu a

zkontrolujte zajištění.

Nastavení opěradla zadního lavicového
sedadla

X Zatáhněte odjišťovací páčku opěradla :
nahoru a podržte ji.

X Uveďte opěradlo do požadované polohy.
X Uvolněte odjišťovací páčku opěradla : nebo

a pohybujte lehce opěradlem.
Opěradlo se zajistí.

Posunutí zadního lavicového sedadla

Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Pokud posunujete zadní lavicové sedadlo,
může dojít k Vašemu přivření nebo k přivření
ostatních cestujících ve vozidle, např. u vodicí
kolejnice zadního lavicového sedadla. Hrozí
nebezpečí zranění!
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Zajistěte, aby se při posouvání zadního lavi-
cového sedadla nikdo nenacházel žádnou
částí těla v oblasti pohybu zadního lavicového
sedadla.

G VAROVÁNÍ
Pokud během jízdy posunete zadní lavicové
sedadlo, může dojít k nečekanému a náhlému
posunutí, např. při brzdění. Můžete se přivřít a
narazit na části v interiéru vozidla nebo na jiné
cestující ve vozidle. Hrozí nebezpečí zranění!
Posunujte zadní lavicové sedadlo pouze
tehdy, když vozidlo stojí. Zajistěte, aby zadní
lavicové sedadlo bylo po posunutí zajištěné.

G VAROVÁNÍ
Pokud u vozidel s okenním airbagem v zadní
části vozidla opustíte polohu sedadla v rámci
vyznačené oblasti, nemusí okenní airbag již
optimálně rozvinout svůj ochranný účinek. Při
opuštění stanovené optimální bezpečnostní
oblasti se postupně snižuje ochranný účinek
okenního airbagu a může případně zcela vymi-
zet. Z důvodu nižšího nebo chybějícího
ochranného účinku okenního airbagu hrozí
zvýšené nebezpečí zranění!
Pro dosažení optimálního ochranného účinku
zajistěte zadní sedadla nebo zadní lavicové
sedadlo v rámci vyznačené oblasti na vodicí
kolejnici.

G VAROVÁNÍ
Pokud umístíte zadní sedadla nebo zadní lavi-
cové sedadlo mimo vyznačenou oblast na
vodicí kolejnici, může být vzdálenost cestují-
cích ve vozidle k sedadlu před nimi příliš malá.
To může vést k tomu, že cestující, např. při
brzdném manévru nebo při nehodě, narazí
hlavou do sedadla. Z tohoto důvodu hrozí zvý-
šené nebezpečí zranění!
Dodržujte minimální vzdálenost 5 cm mezi
koleny cestujících ve vozidle a sedadly před
nimi.

Dodržujte minimální vzdálenost 5 cm : mezi
koleny cestujících ve vozidle a sedadly před
nimi.

Umístění sedala v optimální bezpečnostní
oblasti

: Značka na přední noze zadního lavicového
sedadla

2 Základní poloha
Ze základní polohy 2 můžete zadní lavicové
sedadlo pro cestující posunout o 5 cm dopředu
nebo dozadu. Přitom nezapomeňte na zmen-
šený prostor pro kolena cestujících, čímž se zvy-
šuje nebezpečí úrazu při brzdění.

Zvětšení ložného prostoru umístěním
sedadla mimo optimální bezpečnostní
oblast
Optimální ochranný účinek zádržných systémů,
jako jsou airbagy a bezpečnostní pásy, je zaji-
štěn pouze při umístění zadního lavicového
sedadla v rámci daného vyznačení na vodicí
kolejnici (optimální bezpečnostní oblast). Dopo-
ručujeme umístit zadní lavicové sedadlo v rámci
označení na vodicí kolejnici.
Pokud zadní lavicové sedadlo posunete o více
než 5 cm dopředu nebo dozadu, můžete zvětšit
ložný prostor.
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Pokud používají zadní lavicové sedadlo cestující,
zajistěte, aby měl příslušný cestující k dispozici
vždy dostatečný volný prostor pro kolena. Pro
zajištění minimální bezpečnostní vzdálenosti i
pro osoby různých tělesných výšek dodržujte
minimální vzdálenost 5 cm : mezi koleny a
předním sedadlem. Nesnižujte nikdy minimální
vzdálenost při obsazení zadního lavicového
sedadla cestujícím. V případě nedodržení mini-
mální vzdálenosti hrozí při nehodě nebo brzdění
nebezpečí zranění nárazem hlavy do sedadel
umístěných před ním.

Posunutí zadního lavicového sedadla

= Držadla
? Odjišťovací rukojeti EASY-ENTRY / zadní

nohy sedadla
A Odjišťovací rukojeť podélného nastavení
Zadní lavicové sedadlo lze odjistit pouze v pří-
padě, že je neobsazené. V případě možnosti
posouvejte zadní lavicové sedadla s asistencí
druhé osoby.
X Odjišťovací rukojeť A pro podélné nastavení

zatáhněte směrem nahoru.
X Posuňte zadní lavicové sedadlo uchopením za

držadla = do požadované polohy.

X Uvolněte odjišťovací rukojeť A.
Odjišťovací rukojeť A se sklopí zpět dolů do
základní polohy.

X Ujistěte se, že se všechny vodicí lišty pro
podélné nastavení na obou stranách slyši-
telně zajistí.
Zadní lavicové sedadlo již nesmí být možné
posunout.

Sklopení a vyklopení zadního lavico-
vého sedadla

G VAROVÁNÍ
Pokud se zadní lavicové sedadlo nezajistí,
může být za jízdy vymrštěna. Hrozí nebezpečí
nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby zadní lavicové sedadlo bylo
zajištěno tak, jak je popsáno.

G VAROVÁNÍ
Zadní lavicové sedadlo se při sklopení neza-
jistí. Zadní lavicové sedadlo se může bezpro-
středně sklopit zpět, např. při zrychlení,
brzdění, náhlé změně směru nebo při nehodě.
Osoby v prostoru pohybu zadního lavicového
sedadla mohou být přivřeny. Hrozí nebezpečí
zranění!
Před tím než se rozjedete, sklopte vždy
dopředu sklopené zadní lavicové sedadlo
zpět. Zajistěte, aby zadní lavicové sedadlo
bylo zajištěné.
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: Odjišťovací rukojeti opěradla
; Odjišťovací rukojeti zadního ukotvení seda-

dla
= Držadla
Zadní lavicové sedadlo můžete sklopit zcela
dopředu.
X Demontujte opěrky hlavy (Y Strana 120).
X Sklopení opěradla (poloha stolku): vytáh-

něte odjišťovací rukojeť opěradla : nahoru a
sklopte ji dopředu.

X Zatáhněte odjišťovací rukojeti zadního ukot-
vení sedadla ; směrem nahoru a zadní lavi-
cové sedadlo sklopte.

X Uchopte zadní lavicové sedadlo za držadla =
a sklopte jej dopředu.

Demontáž a montáž zadního lavicového
sedadla

G VAROVÁNÍ
Pokud se zadní lavicové sedadlo nezajistí,
může být za jízdy vymrštěna. Hrozí nebezpečí
nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby zadní lavicové sedadlo bylo
zajištěno tak, jak je popsáno.

Bezpečné zajištění zadního lavicového sedadla
je zaručeno pouze tehdy, když jsou ukotvení
sedadla udržována v čistotě a nenacházejí se v
nich žádné předměty.
Bezpodmínečně dbejte na upozornění týkající
se variant uspořádání sedadel (Y Strana 102).

: Odjišťovací rukojeti opěradla
; Odjišťovací rukojeti zadního ukotvení seda-

dla
= Držadla
? Odjišťovací rukojeť předních noh sedadla
A Ukotvení sedadla
i Provádějte odjištění, vyjmutí a opačnou

opětovnou montáž zadních lavicových seda-
del pouze v označené výchozí poloze
(Y Strana 110).

X Demontáž: ujistěte se, že se všechny vodicí
lišty pro podélné nastavení na obou stranách
slyšitelně zajistí.
Zadní lavicové sedadlo již nesmí být možné
posunout.

X Sklopte zadní lavicové sedadlo dopředu
(Y Strana 107).

X Odjišťovací rukojeť ? vytáhněte nahoru.
X Uchopte zadní lavicové sedadlo za držadla =

a vytáhněte jej z ukotvení sedadla A.
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X Montáž: uchopte zadní lavicové sedadlo za
držadla = a namontujte jej šikmo shora
zepředu do předních ukotvení sedadla A.

X Sklopte zadní lavicové sedadlo dozadu a
nechte ho zajistit.
Odjišťovací rukojeti ; se sklopí směrem dolů
k podlaze vozidla.

X Vraťte zadní lavicové sedadlo zpět do původní
polohy.

Zadní nohy zadního lavicového sedadla jsou
správně zajištěny, když
Rse nohy sedadla slyšitelně zajistí
Rkontrolní výčnělek již není vidět a je zcela

zasunutý v nohách sedadla.
Když nejsou zadní nohy zadního lavicového
sedadla správně zajištěny:
X Opětovně odjistěte zadní nohy sedadla

pomocí odjišťovacích rukojetí ;.
X Zatáhněte zadní lavicové sedadlo za držadla
= švihem dozadu, aby se nohy sedadla
správně zajistily.
Opěradlo lze uvést do zcela vzpřímené
polohy.

X Posuňte zadní lavicové sedadlo do základní
polohy (Y Strana 105).

Zadní sedadlo – pomoc při nastupo-
vání a vystupování EASY-ENTRY

G VAROVÁNÍ
Pokud se sedadlo nezajistí, může být za jízdy
vymrštěno. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby všechna sedadla byla zaji-
štěna tak, jak je popsáno.

G VAROVÁNÍ
Pokud nastavujete sedadlo, můžete přiskříp-
nout sami sebe nebo cestující ve vozidle,
např. u vodicí kolejnice sedadla. Hrozí nebez-
pečí poranění!
Ujistěte se, že se při nastavování sedadla
nenachází v oblasti pohybu sedadla žádná
část těla.

G VAROVÁNÍ
Sedadlo se při sklopení nezajistí. Sedadlo se
může bezprostředně sklopit zpět, např. při

zrychlení, brzdění, náhlé změně směru nebo
při nehodě. Osoby v prostoru pohybu sedadla
mohou být přivřeny. Hrozí nebezpečí zranění!
Předtím než se rozjedete, sklopte vždy
dopředu sklopené sedadlo zpět. Ujistěte se,
že je sedadlo zajištěné.

Bezpečné zajištění zadního sedadla je zaručeno
pouze v případě, že jsou ukotvení sedadla udržo-
vána v čistotě a nenachází se v nich žádné před-
měty.
Zadní noha sedadla je zajištěna až tehdy, když
červený kontrolní výčnělek už není vidět a je
plně zatažený v noze sedadla.

Zadní sedadlo
: Držadlo
; Odjišťovací rukojeti EASY-ENTRY
= Kontrolní výčnělek pro zajištění nohou seda-

dla
Pokud sklopíte zadní sedadlo dopředu, můžete
si usnadnit nastupování a vystupování u 2. řady
sedadel.
X Sklopení zadního sedadla dopředu: vytáh-

něte některou ze dvou odjišťovacích rukojetí
EASY-ENTRY ; nahoru.

X Sklopte zadní sedadlo u odjišťovací ruko-
jeti ; dopředu.

X Sklopení zadního sedadla dozadu: sklopte
zadní sedadlo dozadu až do jeho zajištění v
ukotveních sedadla.

Zadní sedadlo je správně zajištěno, pokud
Rse noha sedadla slyšitelně zajistí
Rkontrolní výčnělek = již není vidět a je zcela

zasunutý v noze sedadla
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Nastavení opěradla zadního sedadla

Zadní sedadlo
X Zatáhněte odjišťovací páčku opěradla :

nahoru a podržte ji.
X Uveďte opěradlo do požadované polohy.
X Uvolněte odjišťovací páčku opěradla : nebo

a pohybujte lehce opěradlem.
Opěradlo se zajistí.

Posunutí zadního sedadla

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud nastavujete sedadlo, můžete přiskříp-
nout sami sebe nebo cestující ve vozidle,
např. u vodicí kolejnice sedadla. Hrozí nebez-
pečí poranění!
Ujistěte se, že se při nastavování sedadla
nenachází v oblasti pohybu sedadla žádná
část těla.

G VAROVÁNÍ
Pokud během jízdy posunete zadní sedadlo,
může dojít k nečekanému a náhlému posu-
nutí, např. při brzdění. Můžete se přivřít a
narazit na části v interiéru vozidla nebo na jiné
cestující ve vozidle. Hrozí nebezpečí zranění!
Posunujte zadní sedadlo pouze pokud vozidlo
stojí. Zajistěte, aby zadní sedadlo bylo po
posunutí zajištěné.

G VAROVÁNÍ
Pokud u vozidel s okenním airbagem v zadní
části vozidla opustíte polohu sedadla v rámci

vyznačené oblasti, nemusí okenní airbag již
optimálně rozvinout svůj ochranný účinek. Při
opuštění stanovené optimální bezpečnostní
oblasti se postupně snižuje ochranný účinek
okenního airbagu a může případně zcela vymi-
zet. Z důvodu nižšího nebo chybějícího
ochranného účinku okenního airbagu hrozí
zvýšené nebezpečí zranění!
Pro dosažení optimálního ochranného účinku
zajistěte zadní sedadla nebo zadní lavicové
sedadlo v rámci vyznačené oblasti na vodicí
kolejnici.

G VAROVÁNÍ
Pokud umístíte zadní sedadla nebo zadní lavi-
cové sedadlo mimo vyznačenou oblast na
vodicí kolejnici, může být vzdálenost cestují-
cích ve vozidle k sedadlu před nimi příliš malá.
To může vést k tomu, že cestující, např. při
brzdném manévru nebo při nehodě, narazí
hlavou do sedadla. Z tohoto důvodu hrozí zvý-
šené nebezpečí zranění!
Dodržujte minimální vzdálenost 5 cm mezi
koleny cestujících ve vozidle a sedadly před
nimi.

Dodržujte minimální vzdálenost5 cm : mezi
koleny cestujících ve vozidle a sedadly před
nimi.
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Umístění sedadla v optimální bezpeč-
nostní oblasti

: Značka na přední noze zadního sedadla
2 Základní poloha
Ze základní polohy 2 můžete zadní sedadlo pro
cestující posunout vždy o 5 cm dopředu nebo
dozadu. Přitom nezapomeňte na zmenšený pro-
stor pro kolena cestujících, čímž se zvyšuje
nebezpečí úrazu při brzdění.

Zvětšení ložného prostoru umístěním
sedadla mimo optimální bezpečnostní
oblast
Optimální ochranný účinek zádržných systémů,
jako jsou airbagy a bezpečnostní pásy, je zaji-
štěn pouze při umístění zadních sedadel v rámci
daného vyznačení na vodicí kolejnici (optimální
bezpečnostní oblast). Doporučujeme umístit
zadní sedadla v rámci vyznačení na vodicí kolej-
nici.
Pokud zadní sedadla posunete o více než 5 cm
dopředu nebo dozadu, můžete zvětšit ložný pro-
stor.
Pokud používá zadní sedadla cestující, zajistěte,
aby měl příslušný cestující k dispozici vždy
dostatečný volný prostor pro kolena. Pro zaji-
štění minimální bezpečnostní vzdálenosti i pro
osoby různých tělesných výšek dodržujte mini-
mální vzdálenost 5 cm : mezi koleny a předním
sedadlem. Nesnižujte nikdy minimální vzdále-
nost při obsazení zadního sedadla cestujícím. V
případě nedodržení minimální vzdálenosti hrozí
při nehodě nebo brzdění nebezpečí zranění
nárazem hlavy do sedadel umístěných před ním.

Posunutí zadního sedadla

: Odjišťovací rukojeť podélného nastavení
; Označení polohy sedadla
3 Označení základní polohy
Zadní sedadlo můžete posunout při sezení.
X Posunutí: zatáhněte za odjišťovací ruko-

jeť : ve směru šipky.
X Při vytažené odjišťovací rukojeti posuňte

zadní sedadlo do požadované polohy.
X Uvolněte odjišťovací rukojeť :.
X Posouvejte zadní sedadlo dopředu a dozadu,

dokud nejsou vodicí lišty na obou stranách
správně zajištěny.
Sedadlo již nesmí být možné posunout.

Sklopení a vyklopení zadního sedadla

G VAROVÁNÍ
Pokud nastavujete sedadlo, můžete přiskříp-
nout sami sebe nebo cestující ve vozidle,
např. u vodicí kolejnice sedadla. Hrozí nebez-
pečí poranění!
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Ujistěte se, že se při nastavování sedadla
nenachází v oblasti pohybu sedadla žádná
část těla.

G VAROVÁNÍ
Pokud se sedadlo nezajistí, může být za jízdy
vymrštěno. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby všechna sedadla byla zaji-
štěna tak, jak je popsáno.

G VAROVÁNÍ
Sedadlo se při sklopení nezajistí. Sedadlo se
může bezprostředně sklopit zpět, např. při
zrychlení, brzdění, náhlé změně směru nebo
při nehodě. Osoby v prostoru pohybu sedadla
mohou být přivřeny. Hrozí nebezpečí zranění!
Předtím než se rozjedete, sklopte vždy
dopředu sklopené sedadlo zpět. Ujistěte se,
že je sedadlo zajištěné.

! Vracíte-li sedadlo do původní polohy,
odstraňte všechny předměty, které leží na
rozšířeném ložném prostoru nebo v ukotvení
sedadel na podlaze. Jinak můžete tyto nebo
jiné předměty sevřít nebo poškodit.

! Demontujte nejprve držák nápojů v zadní
části vozidla, když sklápíte zadní sedadlo 3.
řady sedadel dopředu. Při sklopení lavicového
sedadla může jinak dojít k poškození držáku
nápojů.

Informace o demontáži držáku nápojů naleznete
v části „Držák nápojů v zadní části vozidla“
(Y Strana 317).
Bezpečné zajištění zadních sedadel je zaručeno
pouze tehdy, když jsou ukotvení sedadla udržo-
vána v čistotě a nenacházejí se v nich žádné
předměty.

: Odjišťovací rukojeť opěradla (ovládání
zepředu)

X Sklopení opěradla (poloha stolku): loketní
opěrky zvedněte souběžně s opěradlem
(Y Strana 121).

X Odjišťovací rukojeť opěradla : zatáhněte
směrem nahoru.

X Sklopte opěradlo sedadla dopředu.

; Držadlo
= Piktogram
? Odjišťovací rukojeť nohou sedadla
A Kontrolní výčnělek zajištění nohou sedadla
Zadní sedadla můžete sklopit zcela dopředu.
i Piktogram = na sedadle Vás upozorňuje, že

na sedadle sklopeném dopředu nesmí být
přepravovány žádné osoby.

X Sklopení zadního sedadla dopředu: opěrku
hlavy zasuňte zcela dolů (Y Strana 120).

X Sklopte opěradlo do polohy stolku.
X Odjišťovací rukojeť ? vytáhněte nahoru.
X Uchopte sedadlo za držadlo ; a sklopte jej

dopředu.
X Sklopení zadního sedadla: zatáhněte seda-

dlo za držadlo ; směrem dozadu.
Zadní nohy sedadla se zajistí.
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Zadní nohy sedadla jsou správně zajištěny, když
Rse nohy sedadla slyšitelně zajistí
Rkontrolní výčnělek A již není vidět a je zcela

zasunutý v nohách sedadla
X Uveďte opěradlo do požadované polohy

(Y Strana 105).
X Nastavte opěrku hlavy do požadované výšky

(Y Strana 120).
Když nejsou zadní nohy sedadla správně zaji-
štěny:
X Odjišťovací rukojeť ? znovu vytáhněte

nahoru.
X Sklopte sedadlo mírně dolů a za držadlo ; jej

zatáhněte dozadu, aby se nohy sedadla
správně zajistily.
Kontrolní výčnělek A musí být zcela zasunutý
v nohách sedadla a nesmí být vidět.

Demontáž a montáž zadního sedadla

G VAROVÁNÍ
Pokud se sedadlo nezajistí, může být za jízdy
vymrštěno. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby všechna sedadla byla zaji-
štěna tak, jak je popsáno.

G VAROVÁNÍ
Pokud namontujete zadní sedadla
poslední řady pootočená o 180°, mohou být
cestující ve vozidle na této řadě sedadel ohro-
ženi nezajištěným nákladem. Vzniká zvýšené
nebezpečí úrazu nebo dokonce ohrožení
života, obzvláště při nehodě, brzdném
manévru nebo náhlé změně směru!
Pokud přepravujete náklad, nemontujte nikdy
zadní sedadla poslední řady pootočená o
180°. Náklad ve vozidle vždy velmi pečlivě
uložte a zajistěte.

G VAROVÁNÍ
Pokud nastavujete sedadlo, můžete přiskříp-
nout sami sebe nebo cestující ve vozidle,
např. u vodicí kolejnice sedadla. Hrozí nebez-
pečí poranění!

Ujistěte se, že se při nastavování sedadla
nenachází v oblasti pohybu sedadla žádná
část těla.

Bezpečné zajištění zadních sedadel je zaručeno
pouze tehdy, když jsou ukotvení sedadla udržo-
vána v čistotě a nenacházejí se v nich žádné
předměty.
Při montáži a demontáži zadních sedadel s vyhří-
váním a ventilací dávejte pozor na průběh
vedení. Jinak by mohlo dojít k poškození vedení.
Používejte pouze zadní sedadla s vyhříváním a
ventilací, která byla dodána spolu s vozidlem.
Pokud je vozidlo vybaveno stolkem, mohou být
tlačítka pro vyhřívání a ventilaci sedadel nedo-
stupná.

Otočená poloha první řady zadních sedadel

Sklopené zadní sedadlo (příklad standard-
ního zadního sedadla)

: Vodicí kolejnice ukotvení sedadla
; Odjišťovací rukojeť
= Držadlo
X Demontáž: ujistěte se, že se všechny vodicí

lišty pro podélné nastavení na obou stranách
slyšitelně zajistí.
Zadní sedadlo již nesmí být možné posunout.

X Sklopte sedadlo dopředu (Y Strana 111).
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X Vytáhněte kryt ? schránky v podlaze.
X Uvolněte krytku z držáku na sedadle.

X Stiskněte z boku elektrický konektorový spoj
B v zásuvce A a vyjměte jej.

X Zasuňte krytku do zásuvky A a zavřete
schránku v podlaze krytem ?.

X Upevněte elektrický konektorový spoj B v
držáku C na sedadle.

X Držte sedadlo za držadlo =.
X Vyklopte obě odjišťovací rukojeti ; nahoru.
X Posuňte sklopené sedadlo dopředu.
X Vyjměte sedadlo nahoru.

X Montáž: uchopte sedadlo za držadlo =.
X Sedadlo namontujte šikmo shora zepředu do

předních ukotvení sedadla : tak, aby se zaji-
stilo.
Sedadlo je správně zajištěno pouze tehdy,
když se přední nohy sedadla slyšitelně zajistí.

X Vytáhněte kryt ? schránky v podlaze.
X Uvolněte krytku v zásuvce A.
X Vyjměte elektrický konektorový spoj B pro

ventilaci a vyhřívání sedadel z držáku C a
umístěte ho do zásuvky A.

X Nasaďte krytku do držáku C na sedadle.
X Zavřete schránku v podlaze krytem ?.
X Sklopte sedadlo zpět do polohy stolku nebo

do polohy sedadla (Y Strana 111).
X Posuňte sedadlo do základní polohy

(Y Strana 110).

Kombinace sedadla a lehátka

Všeobecná upozornění
! Když při přestavování opěradla táhnete za

bezpečnostní pásy, mohli byste omezit funkci
navíječů pásů. Bezpečnostní pásy Vás pak
nemohou chránit tak, jak je určeno.
Opěradlo uchopte vždy za přídržné poutko na
středovém místě k sezení, zejména při zve-
dání.

! Pokud uchopíte kombinaci sedadla a lůžka
pouze za plastový kryt úložných boxů a posou-
váte ji, může dojít k vylomení krytu. Pro posu-
nutí kombinace sedadla a lůžka proto vždy
uchopte smyčku mezi sedákem a opěradlem.
Dbejte před posunutím na to, aby prostor
před kombinací sedadla a lůžka a za ní byl
volný a aby nedošlo k přivření žádných před-
mětů.
Může dojít k poškození kombinace sedadla a
lůžka, obložení nebo předmětů.
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Přidržovací smyčky
: Nastavení opěradla sedadla
; Posunutí kombinace sedadla a lůžka
Kombinace sedadla a lůžka poskytuje místo pro
tři osoby. Opěradlo můžete nastavit do svislé
nebo vodorovné polohy. Pokud nastavíte opě-
radlo do vodorovné polohy, získáte spolu s pro-
dloužením lůžka průběžnou ložnou plochu pro
dvě osoby.
Spolucestující smí používat místa k sezení na
kombinaci sedadla a lůžka pouze v případě, že je
opěradlo ve svislé poloze. Pouze v takovém pří-
padě poskytují bezpečnostní pásy ochranu
podle určení.
Kombinace sedadla a lůžka je pod sedákem
vybavena dvěma výsuvnými úložnými boxy
(Y Strana 312). Úložné boxy můžete použít
např. pro uložení lůžkovin.

Posunutí kombinace sedadla a lůžka
Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Pokud posunujete zadní lavicové sedadlo,
může dojít k Vašemu přivření nebo k přivření
ostatních cestujících ve vozidle, např. u vodicí
kolejnice zadního lavicového sedadla. Hrozí
nebezpečí zranění!
Zajistěte, aby se při posouvání zadního lavi-
cového sedadla nikdo nenacházel žádnou
částí těla v oblasti pohybu zadního lavicového
sedadla.

G VAROVÁNÍ
Pokud během jízdy posunete zadní lavicové
sedadlo, může dojít k nečekanému a náhlému
posunutí, např. při brzdění. Můžete se přivřít a

narazit na části v interiéru vozidla nebo na jiné
cestující ve vozidle. Hrozí nebezpečí zranění!
Posunujte zadní lavicové sedadlo pouze
tehdy, když vozidlo stojí. Zajistěte, aby zadní
lavicové sedadlo bylo po posunutí zajištěné.

G VAROVÁNÍ
Pokud u vozidel s okenním airbagem v zadní
části vozidla opustíte polohu sedadla v rámci
vyznačené oblasti, nemusí okenní airbag již
optimálně rozvinout svůj ochranný účinek. Při
opuštění stanovené optimální bezpečnostní
oblasti se postupně snižuje ochranný účinek
okenního airbagu a může případně zcela vymi-
zet. Z důvodu nižšího nebo chybějícího
ochranného účinku okenního airbagu hrozí
zvýšené nebezpečí zranění!
Pro dosažení optimálního ochranného účinku
zajistěte kombinaci sedadla a lůžka v rámci
vyznačené oblasti na vodicí kolejnici.

G VAROVÁNÍ
Pokud umístíte kombinaci sedadla a lůžka
mimo vyznačenou oblast na vodicí kolejnici,
může být vzdálenost cestujících ve vozidle k
sedadlu před nimi příliš malá. To může vést k
tomu, že cestující, např. při brzdném manévru
nebo při nehodě, narazí hlavou do sedadla. Z
tohoto důvodu hrozí zvýšené nebezpečí zra-
nění!
Dodržujte minimální vzdálenost 5 cm mezi
koleny cestujících ve vozidle a sedadly před
nimi.
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Dodržujte minimální vzdálenost 5 cm : mezi
koleny cestujících ve vozidle a sedadly před
nimi.

! Pokud uchopíte kombinaci sedadla a lůžka
pouze za plastový kryt úložných boxů a posou-
váte ji, může dojít k vylomení krytu. Pro posu-
nutí kombinace sedadla a lůžka proto vždy
uchopte smyčku mezi sedákem a opěradlem.
Dbejte před posunutím na to, aby prostor
před kombinací sedadla a lůžka a za ní byl
volný a aby nedošlo k přivření žádných před-
mětů.
Může dojít k poškození kombinace sedadla a
lůžka, obložení nebo předmětů.

Umístění sedadla v optimální bezpečnostní 
oblasti

: Značka na přední noze kombinace sedadla a
lůžka

2 Základní poloha
Ze základní polohy 2 můžete kombinaci seda-
dla a lůžka pro cestující posunout o 5 cm
dopředu nebo dozadu. Přitom nezapomeňte na
zmenšený prostor pro kolena cestujících, čímž
se zvyšuje nebezpečí úrazu při brzdění.
Zvětšení ložného prostoru umístěním seda-
dla mimo optimální bezpečnostní oblast
Optimální ochranný účinek zádržných systémů,
jako jsou airbagy a bezpečnostní pásy, je zaji-
štěn pouze při umístění kombinace sedadla a
lůžka v rámci daného vyznačení na vodicí kolej-
nici (optimální bezpečnostní oblast). Doporuču-
jeme umístit kombinaci sedadla a lůžka v rámci
vyznačení na vodicí kolejnici.
Pokud kombinaci sedadla a lůžka posunete o
více než 5 cm dopředu nebo dozadu, můžete
zvětšit ložný prostor.
Pokud kombinaci sedadla a lůžka používají
cestující, zajistěte, aby měl příslušný cestující k
dispozici vždy dostatečný volný prostor pro
kolena. Pro zajištění minimální bezpečnostní

vzdálenosti i pro osoby různých tělesných výšek
dodržujte minimální vzdálenost 5 cm : mezi
koleny a předním sedadlem. Nesnižujte nikdy
minimální vzdálenost při obsazení kombinace
sedadla a lůžka cestujícím. V případě nedo-
držení minimální vzdálenosti hrozí při nehodě
nebo brzdění nebezpečí zranění nárazem hlavy
do sedadel umístěných před ním.

Posunutí kombinace sedadla a lůžka

: Odjišťovací rukojeť podélného nastavení
Pokud jsou posuvy sedadla přední řady zadních
sedadel ve vodicích kolejnicích příliš vzadu, není
možné kombinaci sedadla a lůžka posunout
dopředu. Použijte v tomto případě rukojeť pro
posuvy sedadla (Y Strana 117) k jejich posunutí
(Y Strana 117).
Kombinaci sedadla a lůžka lze posunout pouze v
případě, že je neobsazená. Zatáhněte kombinaci
sedadla a lůžka dopředu pouze za poutko mezi
sedákem a opěradlem.
X Vytáhněte odjišťovací páčku : nahoru až

nadoraz a podržte ji.
X Uchopte poutko mezi sedákem a opěradlem

(Y Strana 114) a posuňte kombinaci sedadla
a lůžka.
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X Uvolněte odjišťovací páčku podélného nasta-
vení :.
Zajištění se automaticky zajistí.

X Ujistěte se, že se všechny vodicí lišty pro
podélné nastavení na obou stranách slyši-
telně zajistí.
Kombinaci sedadla a lůžka už nesmí být
možné posunout.

Rukojeť pro posuvy sedadla

Při demontáži kombinace sedadla a lůžka,
zadního lavicového sedadla nebo sedadla se
mohou posunout posuvy sedadla ve vodicí kolej-
nici. Posuvy sedadla už nadále nejsou ve vodi-
cích kolejnicích v rovnoběžné poloze. Pokud
nejsou posuvy sedadla ve vodicích kolejnicích
ve stejné poloze, nemůžete už namontovat pří-
slušné sedadlo.
Pomocí rukojeti : můžete posuvy sedadla
posunout do správné polohy. Navíc můžete
pomocí konce rukojeti otevírat a zavírat štěrbi-
nové uzávěry. Rukojeť je v úložném boxu kom-
binace sedadla a lůžka (Y Strana 312).

Posunutí posuvů sedadla

X Nasaďte špičku rukojeti : na střední ze 3
čepů ?.

X Otočte rukojeť : dolů na posuvy sedadla ;.
X Zatlačte posuvy sedadla ; pomocí ruko-

jeti : do vodicí kolejnice =.
Posuvy sedadla ; jsou odjištěné.

X Posuňte posuvy sedadla ; do správné
polohy a zajistěte.

X Sejměte rukojeť : směrem nahoru ze střed-
ního čepu ?.

Demontáž a montáž kombinace sedadla
a lůžka

G VAROVÁNÍ
Pokud se zadní lavicové sedadlo nezajistí,
může být za jízdy vymrštěna. Hrozí nebezpečí
nehody a zranění!
Vždy zajistěte, aby zadní lavicové sedadlo bylo
zajištěno tak, jak je popsáno.

Bezpečné zajištění kombinace sedadla a lůžka je
zaručeno pouze tehdy, když jsou ukotvení seda-
dla udržována v čistotě a nenacházejí se v nich
žádné předměty.
Kombinaci sedadla a lůžka nemůžete namonto-
vat v poloze proti sobě.
Bezpodmínečně dbejte na upozornění týkající
se variant uspořádání sedadel (Y Strana 102).
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Příklad standardního zadního lavicového sedadla
: Odjišťovací rukojeť zadního ukotvení seda-

dla
; Odjišťovací rukojeť předních noh sedadla
= Ukotvení sedadla
i Odjištění, vyjmutí a opačnou opětovnou

montáž kombinace sedadla a lůžka prová-
dějte pouze v označené základní poloze
(Y Strana 110).

X Demontáž: v případě potřeby demontujte
prodloužení lůžka (Y Strana 119).

X Vyjměte úložné boxy (Y Strana 312).
X Ujistěte se, že se všechny vodicí lišty pro

podélné nastavení na obou stranách slyši-
telně zajistí.
Kombinaci sedadla a lůžka už nesmí být
možné posunout.

X Vyklopte odjišťovací rukojeť zadního ukotvení
sedadla : nahoru.

X Sklopte kombinaci sedadla a lůžka uchope-
ním za horní hranu opěradla dopředu.

X Zatáhněte odjišťovací rukojeť předních noh
sedadla ; nahoru.

X Uchopte kombinaci sedadla a lůžka za spodní
hranu sedáku.

X Sklopte kombinaci sedadla a lůžka dopředu a
vytáhněte ji z ukotvení =.

X Montáž: vyjměte úložné boxy
(Y Strana 312).

X Uchopte kombinaci sedadla a lůžka za spodní
hranu sedáku.

X Kombinaci sedadla a lůžka namontujte šikmo
shora zepředu do předních ukotvení sedadla
= tak, aby se zajistila.

X Sklopte odjišťovací páčku ; směrem k pod-
laze vozidla dolů.

X Sklopte kombinaci sedadla a lůžka zpět do
sedadlové polohy.

Zadní nohy kombinace sedadla a lůžka jsou
správně zajištěny, když
Rse nohy sedadla slyšitelně zajistí
Rkontrolní jazýčky ? již nejsou viditelné a jsou

zcela zasunuté v noze kombinace sedadla a
lůžka

Pokud zadní nohy kombinace sedadla a lůžka
nejsou správně zajištěny:
X Stiskněte odjišťovací páčku pro zadní nohy

sedadla : dolů, dokud nejsou kontrolní
jazýčky ? zcela zasunuty v zadní noze seda-
dla.

Pokud zadní nohy kombinace sedadla a lůžka
opět nejsou správně zajištěny:
X Znovu sklopte kombinaci sedadla a lůžka švi-

hem zpět dopředu, aby se nohy správně zaji-
stily.

X Namontujte úložné boxy (Y Strana 312).
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Prodloužení lůžka

Pokud vyklopíte nebo demontujete prodloužení
lůžka, zvětšíte ložný prostor.
X Vyklopení: zatáhněte odjišťovací páčku :

dozadu a postavte prodloužení lůžka ; do
svislé polohy.
Prodloužení lůžka se zajistí ve svislé poloze.

X Demontáž: vyklopte prodloužení lůžka ;.
X Vyšroubujte oba šroubovací úchyty = na

pravé a levé straně.
X Vyjměte prodloužení lůžka ; z vodicích

kolejnic.
X Montáž: vyrovnejte prodloužení lůžka ; nad

vodicími kolejnicemi a nasaďte ho.
X Utáhněte oba šroubovací úchyty = na pravé

a levé straně.

Montáž a demontáž lůžka

G VAROVÁNÍ
Jestliže se cestující během jízdy zdržují na
lůžku, nejsou dostatečně zajištěni před
pádem. Hrozí nebezpečí úrazu nebo dokonce
ohrožení života!
Lůžko používejte pouze ve stojícím vozidle.

G VAROVÁNÍ
Při vyklopení nebo sklopení opěradla se
můžete přivřít nebo přivřít ostatní osoby.
Nebezpečí úrazu!
Ujistěte se, že je rozsah pohybu opěradla bez
překážek a nedojde k přivření.

Náhled kombinace sedadla a lůžka zpředu
: Držák pro opěrku hlavy
; Prodloužení lůžka
Ložná plocha poskytuje místo pro dvě osoby.
X Příprava: vyklopte krátkou část prodloužení

lůžka.

X Posuňte kombinaci sedadla a lůžka dopředu
až ke značce : na vodicí kolejnici
(Y Strana 114).

X Demontujte opěrky hlavy kombinace sedadla
a lůžka.

X Opěrky hlavy otočené o 180° nasaďte do
držáků na zadní straně opěradla sedadla.
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X Zatáhněte odjišťovací páčku opěradla :
nahoru a uveďte opěradlo do vodorovné
polohy. Přitom přidržujte opěradlo pouze za
přidržovací smyčku opěradla (Y Strana 114).
Sedák se mírně nadzvedne.

X Sklopte krátkou část prodloužení lůžka dolů.
X Složení: složení se provádí přesně v obráce-

ném pořadí.
Přitom na závěr posuňte kombinaci sedadla a
lůžka znovu do základní polohy (Y Strana 114)
a zajistěte ji, aby bylo opěradlo sedadla ve
svislé poloze.

Opěrky hlavy

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, jestliže
během jízdy
Rnastavujete sedadlo řidiče, opěrky hlavy,

volant nebo zrcátka
Rsi zapínáte bezpečnostní pás
Hrozí nebezpečí nehody!
Před nastartováním motoru si nastavte seda-
dlo řidiče, opěrky hlavy, volant nebo zrcátka a
zapněte si bezpečnostní pás.

G VAROVÁNÍ
Pokud nejsou opěrky hlavy namontovány
nebo nejsou správně nastaveny, nemohou
chránit stanoveným způsobem. Existuje zvý-
šené riziko zranění v oblasti hlavy a krku, např.
při nehodě nebo brzdném manévru!
Jezděte vždy s namontovanými opěrkami
hlavy. U každého cestujícího se před jízdou

ujistěte, že střed hlavové opěrky podpírá
zadní část hlavy ve výši očí.

Nastavte opěrku hlavy tak, aby
Rstřed opěrky hlavy podpíral zadní část hlavy

ve výši očí a opěrka hlavy byla zajištěná
RVaše zadní část hlavy byla při uvolněném

držení hlavy pokud možno co nejblíže k
opěrce hlavy.

Mechanické nastavení opěrky hlavy

X Zvýšení: vytáhněte opěrku hlavy nahoru do
požadované polohy.

X Snížení: stiskněte odjišťovací tlačítko : a
zasuňte opěrku hlavy dolů do požadované
polohy.

X Nastavení opěrky hlavy na sedadle řidiče 
nebo spolujezdce dopředu: opěrku hlavy
táhněte dopředu, až se zajistí v požadované
poloze.

X Nastavení opěrky hlavy na sedadle řidiče 
nebo spolujezdce dozadu: držte stisknuté
odjišťovací tlačítko ; a opěrku hlavy posuňte
dozadu do požadované polohy.

X Uvolněte odjišťovací tlačítko ;.
X Ujistěte se, že je opěrka hlavy zajištěná.
Opěrky hlavy můžete demontovat a montovat
následujícím způsobem.
X Demontáž: vytáhněte opěrku hlavy nahoru až

na doraz.
X Stiskněte odjišťovací tlačítko : a vytáhněte

opěrku hlavy.
X Montáž: zasuňte opěrku hlavy tak, aby upev-

ňovací tyč s pojistkou byla vlevo ve směru
jízdy.

X Zatlačte opěrku hlavy dolů, až se zajistí.
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Elektrické nastavení opěrky hlavy
! Výšku elektricky nastavitelné opěrky hlavy

nenastavujte rukama. Poškodili byste mecha-
nizmus opěrky hlavy.

Ovládací pole v obložení dveří

X Nastavení výšky: otočte klíček ve spínací
skříňce do polohy 2.

nebo
X Otevřete dveře.
X Posuňte tlačítko : ve směru šipky nahoru

nebo dolů.
i Po odemknutí vozidla můžete při vypnutém

zapalování nastavit výšku opěrky hlavy do
30 sekund.

X Nastavení dopředu: opěrku hlavy táhněte
dopředu, až se zajistí v požadované poloze.

X Nastavení dozadu: držte stisknuté odjišťo-
vací tlačítko ; a opěrku hlavy posuňte
dozadu do požadované polohy.

X Uvolněte odjišťovací tlačítko ;.
X Ujistěte se, že je opěrka hlavy zajištěná.

Loketní opěrky

X Nastavení sklonu loketní opěrky: vyklopte
loketní opěrku o více než 45° směrem nahoru
do polohy 2.
Loketní opěrka je odjištěná.

X Sklopte loketní opěrku dopředu až k dorazu
3.

X Vyklopte loketní opěrku pomalu nahoru do
požadované polohy.

X Vyklopení loketní opěrky nahoru: v případě
potřeby vyklopte loketní opěrku o více než
90° směrem nahoru do polohy 1.

Vyhřívání sedadel

Vyhřívání předních sedadel

G VAROVÁNÍ
Pokud opakovaně zapnete vyhřívání sedadla,
může se sedák sedadla a obložení opěrek
velmi zahřát. Při omezeném vnímání teploty
nebo omezené možnosti reakce na zvýšené
teploty to může vést k ohrožení zdraví, nebo
dokonce k úrazům způsobených popáleni-
nami. Hrozí nebezpečí zranění!
Nezapínejte proto vyhřívání sedadla opako-
vaně.

! Opustíte-li sedadlo, nepokládejte nic na
sedadlo a vypněte vyhřívání sedadla. Nezapí-
nejte vyhřívání sedadla, pokud sedadlo není
obsazené, např. při jízdě bez spolujezdce.
Jinak může dojít k přehřátí vyhřívání sedadla a
k poškození sedadla.
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Tři červené kontrolky tlačítka : ukazují zapnutý
stupeň vyhřívání 1 až 3.
Při stupni 3 se vyhřívání sedadla za cca
sedm minut automaticky přepne zpět na stupeň
2.
Při stupni 2 se vyhřívání sedadla za cca
deset minut automaticky přepne zpět na stupeň
1.
Při nastavení stupně 1 se vyhřívání sedadla po
cca 20 minutách automaticky vypne.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1

nebo 2.
X Zapnutí: stiskněte tolikrát tlačítko :, dokud

nenastavíte požadovaný stupeň vyhřívání.
X Vypnutí: stiskněte tolikrát tlačítko :, dokud

nezhasnou všechny kontrolky.
Když je napětí palubní sítě příliš nízké, vyhřívání
sedadel se předčasně vypne nebo jej nelze
zapnout. V takovém případě je zapnuto příliš
mnoho elektrických spotřebičů nebo není aku-
mulátor dostatečně nabitý. Když je napětí
palubní sítě opět dostatečné, vyhřívání sedadel
se automaticky zapne do aktuálního stupně
vyhřívání.

Vyhřívání zadního sedadla

Tlačítko : pro ovládání vyhřívání sedadla je na
pravé vnější straně sedadla.
Aktivovat vyhřívání zadního sedadla : je
možné až za chodu motoru. Ovládání vyhřívání
zadního sedadla se provádí analogicky jako
vyhřívání předních sedadel.
Stejně jako u vyhřívání předních sedadel se
může vyhřívání zadního sedadla automaticky
vypnout, když
Rje napětí palubní sítě příliš nízké nebo
Rakumulátor není dostatečně nabitý

Větrání sedadel

Zapnutí a vypnutí ventilace sedadla
Ventilace předních sedadel

Dbejte na to, aby byla mřížka přívodu vzduchu
na zadní straně opěradla volná a nezakrytá
(Y Strana 312).
Tři modré kontrolky v tlačítku : ukazují zapnutý
stupeň ventilátoru 1 až 3.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1

nebo 2.
X Zapnutí: stiskněte tolikrát tlačítko s,

dokud nenastavíte požadovaný stupeň venti-
látoru.
Pokud vozidlo stojí, může se stupeň výkonu
ventilátoru automaticky snížit. Tím je snížena
hlučnost ventilace sedadel.

X Vypnutí: stiskněte tolikrát tlačítko :, dokud
nezhasnou všechny kontrolky.

Funkce „Komfortní otevírání“ automaticky
zapne ventilaci sedadla řidiče na nejvyšší stupeň
ventilátoru (Y Strana 93).
Pokud kontrolky aktuálně nastaveného stupně
ventilátoru v tlačítku : blikají, byla ventilace
sedadla automaticky vypnuta. V takovém pří-
padě je zapnuto příliš mnoho elektrických spo-
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třebičů nebo není akumulátor dostatečně
nabitý. Když je napětí palubní sítě opět dosta-
tečné, ventilace sedadla se automaticky zapne s
aktuálně nastaveným stupněm ventilátoru.
Ventilace zadního sedadla

Tlačítko : pro ovládání ventilace sedadla je na
pravé vnější straně sedadla .
Aktivovat ventilaci zadního sedadla je možné až
za chodu motoru. Ovládání ventilace zadního
sedadla se provádí analogicky jako ventilace
předních sedadel.
Stejně jako u ventilace předních sedadel se
může ventilace zadního sedadla automaticky
vypnout, když
Rje napětí palubní sítě příliš nízké nebo
Rakumulátor není dostatečně nabitý

Volant

G VAROVÁNÍ
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, jestliže
během jízdy
Rnastavujete sedadlo řidiče, opěrky hlavy,

volant nebo zrcátka
Rsi zapínáte bezpečnostní pás
Hrozí nebezpečí nehody!
Před nastartováním motoru si nastavte seda-
dlo řidiče, opěrky hlavy, volant nebo zrcátka a
zapněte si bezpečnostní pás.

G VAROVÁNÍ
Jestliže je volant během jízdy odjištěn, může
se nečekaně přestavit. Můžete tak ztratit kon-
trolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody!

Před jízdou se vždy ujistěte, že je volant zaji-
štěn. Nikdy neodjišťujte volant za jízdy.

G VAROVÁNÍ
Pokud děti nastavují volant, může dojít k jejich
přivření. Hrozí nebezpečí zranění!
Když opouštíte vozidlo, vezměte vždy s sebou
klíček a zamkněte vozidlo. Nenechávejte děti
nikdy bez dozoru ve vozidle.

Volant lze nastavit i tehdy, je-li vytažený klíček.

: Podélné nastavení volantu
; Výškové nastavení volantu
= Páčka
X Nastavení volantu: otočte páčku = dolů až

na doraz.
Volant je odjištěn.

X Nastavte volant do požadované polohy.
X Vytáhněte páčku = nahoru až na doraz.

Volant je opět zajištěn.

Zrcátka

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, jestliže
během jízdy
Rnastavujete sedadlo řidiče, opěrky hlavy,

volant nebo zrcátka
Rsi zapínáte bezpečnostní pás
Hrozí nebezpečí nehody!
Před nastartováním motoru si nastavte seda-
dlo řidiče, opěrky hlavy, volant nebo zrcátka a
zapněte si bezpečnostní pás.
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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.

Vnitřní zpětné zrcátko

X Zaclonění: sklopte páčku pro zaclonění :
dopředu nebo dozadu.

Vnější zpětná zrcátka

Elektrické nastavení

X Před jízdou otočte klíček ve spínací skříňce do
polohy 1 nebo 2.

X Stiskněte tlačítko ; pro pravé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko = pro levé vnější
zpětné zrcátko.
V tlačítku se rozsvítí kontrolka a zvolené
vnější zpětné zrcátko je možné nastavit.
Kontrolka po nějaké době opět zhasne.

X Pokud svítí kontrolka tlačítka ; nebo =,
stiskněte tlačítko : nahoře nebo dole,
vpravo nebo vlevo.
Nastavte vnější zpětná zrcátka tak, abyste
měli dobrý přehled o dopravní situaci.

Při nízkých venkovních teplotách a při zapnutí
vyhřívání zadního okna jsou vnější zpětná
zrcátka po nastartování vozidla automaticky
vyhřívána.

Elektrické sklopení/vyklopení
! Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

sklápějte a vyklápějte pouze elektricky.
Pokud tato vnější zpětná zrcátka sklopíte
ručně, můžete je poškodit nebo nebudou
správně zaaretovaná.
Dbejte především na to, aby byla vnější
zpětná zrcátka sklopená před mytím vozidla v
myčce. Jinak je mohou mycí kartáče násilím
sklopit a poškodit.

X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1
nebo 2.

X Krátce stiskněte tlačítko :.
Obě vnější zpětná zrcátka se sklopí nebo
vyklopí.

Dávejte pozor na to, aby byla vnější zpětná
zrcátka za jízdy vždy zcela vyklopená. Jinak by
mohla vibrovat.
Pokud jedete rychleji než 47 km/h, nelze vnější
zpětná zrcátka sklopit.
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Prostřednictvím menu Nastavení vozidla multi-
mediálního systému můžete zvolit funkci Auto‐
matické sklopení zrcátek (viz samostatný
návod k obsluze). Vnější zpětná zrcátka se poté
při zamknutí vozidla automaticky sklopí. Když
vozidlo odemknete a otevřete přední dveře,
vnější zpětná zrcátka se opět automaticky
vyklopí.

Vnější zpětné zrcátko vytlačené silou
Jestliže bylo vnější zpětné zrcátko vytlačeno
silou dopředu nebo dozadu, postupujte násle-
dovně.
X Držte stisknuté tlačítko ö, až uslyšíte kli-

knutí a následně zaklapnutí.
Těleso zrcátka se zajistí a vnější zpětná
zrcátka mohou být nastavena jako obvykle.

Synchronizace vnějších zpětných
zrcátek
Po odpojení nebo vybití akumulátoru musíte
vnější zpětná zrcátka nově synchronizovat. Jinak
se vnější zpětná zrcátka automaticky nesklopí, i
když jste v multimediálním systému zvolili funkci
Automatické sklopení zrcátek.
X Ujistěte se, že je klíček ve spínací skříňce

v poloze 1 nebo 2.
X Krátce stiskněte tlačítko ö.

Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
i Vozidla bez vyhřívání zadního okna: při

teplotě pod 15 °C se po nastartování motoru
automaticky trvale zapne vyhřívání vnějších
zpětných zrcátek.

i Vozidla s vyhříváním zadního okna: od
teploty pod 15 °C se po nastartování motoru
automaticky zapne vyhřívání vnějších zpět-
ných zrcátek na 10 min. Navíc může dojít k
zapnutí vyhřívání vnějších zpětných zrcátek
společně s vyhříváním zadního okna.

X Manuální zapnutí vyhřívání zrcátek: otočte
klíček ve spínací skříňce do polohy 2.

X Stiskněte kolébkový přepínač ¤ nahoru
nebo dolů.
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem ¤
se rozsvítí nebo zhasne.

Zrcátka s automatickou změnou odra-
zivosti

G VAROVÁNÍ
Pokud se rozbije sklo zrcátka s automatickou
změnou odrazivosti, může uniknout elektroly-
tická kapalina. Elektrolytická kapalina je
zdraví škodlivá a způsobuje podráždění.
Nesmí přijít do styku s kůží, očima, dýchacími
orgány nebo oblečením a nesmí dojít k jejímu
požití. Hrozí nebezpečí úrazu!
Jestliže jste Vy nebo jiné osoby přišli do kon-
taktu s elektrolytickou kapalinou, dodržujte
následující pokyny:
RElektrolytickou kapalinu na kůži okamžitě

opláchněte vodou.
RElektrolytickou kapalinu v očích okamžitě

důkladně vypláchněte čistou vodou.
RPokud došlo k požití elektrolytické kapa-

liny, okamžitě si vypláchněte ústa. Nevyvo-
lávejte zvracení.
RJestliže elektrolytická kapalina přišla do

styku s kůží, očima, dýchacími orgány a
nebo došlo k jejímu požití, neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc.
ROděv znečistěný elektrolytickou kapalinou

okamžitě vyměňte.
RV případě alergické reakce ihned vyhledejte

lékařskou pomoc.

Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětné zrcátko na
straně řidiče se automaticky zacloní, pokud je
současně
Rje zapnuté zapalování
Rna snímač ve vnitřním zpětném zrcátku

dopadá světlo světlometů
Pokud dopadající světlo světlometů nesměřuje
na snímač vnitřního zpětného zrcátka, např.
kvůli naložení, musíte změnit odrazivost
manuálně.
Při zařazené zpátečce nebo zapnutém osvětlení
interiéru se odrazivost zrcátek nezmění.
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Paměťová funkce

Všeobecná upozornění
Pomocí paměťové funkce můžete uložit až tři
různá nastavení, např. pro tři různé osoby.
Na paměťovém místě jsou uložena následující
nastavení:
Rpoloha sedadla, opěradla a opěrky hlavy
Rna straně řidiče rovněž poloha obou vnějších

zpětných zrcátek

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Pokud za jízdy používáte funkci Paměťový
blok na straně řidiče, můžete kvůli pohybům
při nastavení ztratit kontrolu nad vozidlem.
Hrozí nebezpečí nehody!
Používejte funkci Paměťový blok na straně
řidiče pouze tehdy, když vozidlo stojí.

G VAROVÁNÍ
Pokud funkce Paměťový blok nastavuje seda-
dlo, můžete se Vy nebo ostatní cestující ve
vozidle – obzvláště děti – přivřít. Hrozí nebez-
pečí zranění!
Během procesu nastavování funkce Pamě-
ťový blok zajistěte, aby se nikdo nenacházel v
prostoru pohybu sedadla žádnou částí těla.
Pokud je někdo přivřen, okamžitě uvolněte
tlačítko paměti funkce Paměťový blok. Proces
nastavování se přeruší.

G VAROVÁNÍ
Pokud děti aktivují funkci Paměťový blok,
mohou být přivřeny, a to obzvláště tehdy,
pokud jsou bez dozoru. Hrozí nebezpečí zra-
nění!
Když opouštíte vozidlo, vezměte vždy s sebou
klíček a zamkněte vozidlo. Nenechávejte děti
nikdy bez dozoru ve vozidle.

Paměťovou funkci lze používat kdykoli, např.
také tehdy, je-li klíček vytažen ze spínací
skříňky.

Uložení nastavení

X Nastavte sedadlo (Y Strana 100).
X Na straně řidiče nastavte vnější zpětná

zrcátka (Y Strana 124).
X Stiskněte tlačítko Memory r.
X Během tří sekund stiskněte jedno z tlačítek

paměťového místa 4, 5 nebo =.
Nastavení jsou uložena na zvoleném paměťo-
vém místě a zazní potvrzovací tón.

Vyvolání nastavení
! Když chcete nastavovat sedadlo z polohy

pro ležení do polohy uložené v paměti, nejprve
nastavte opěradlo vzpřímeně. Sedadlo by se
jinak mohlo poškodit.

X Tak dlouho držte stisknuté tlačítko paměťo-
vého místa 4, 5 nebo =, až se
sedadlo a vnější zpětná zrcátka nachází ve
zvolené poloze.
Po uvolnění tlačítka paměťového místa dojde
k okamžitému přerušení nastavování sedadla
a vnějšího zrcátka.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Vnější osvětlení

Důležité bezpečnostní pokyny
Společnost Mercedes-Benz Vám z bezpečnost-
ních důvodů doporučuje jezdit i během dne se
zapnutými světly. V jednotlivých zemích se
může tato povinnost vlivem zákonných ustano-
vení a dobrovolných rozhodnutí lišit.

Spínač světel

Ovládání

1 W Levé parkovací světlo
2 X Pravé parkovací světlo
3 T Obrysová světla, osvětlení registrační

značky a osvětlení přístrojů
4 Ã Automatické řízení světel řízené

pomocí světelného senzoru
5 L Potkávací nebo dálková světla
B R Zadní mlhové světlo
Pokud při opouštění vozidla slyšíte výstražný
tón, jsou možná zapnutá světla.
X Otočte spínač světel na Ã.

K automatickému vypnutí vnějšího osvětlení
(kromě obrysových a parkovacích světel) dojde,
pokud
Rvytáhnete klíček ze spínací skříňky
Rotevřete dveře řidiče, zatímco je klíček ve spí-

nací skříňce v poloze 0.

Potkávací světlo
I když světelný senzor nezaznamená tmu,
zapnou se v při zapnutém zapalování a spínači
světel v poloze L obrysová a potkávací
světla. Tato funkce má nesporné výhody zvláště
za mlhy a srážek.
X Zapnutí: otočte klíček ve spínací skříňce do

polohy 2 nebo nastartujte motor.
X Otočte spínač světel do polohy L.

Kontrolka L ve sdruženém přístroji se roz-
svítí.

Světla pro jízdu ve dne
X Zapnutí: otočte spínač světel do polohy
Ã.

Automatické řízení světel

G VAROVÁNÍ
Když je spínač světel v poloze Ã, potkávací
světla se za mlhy, sněžení nebo při jiném
počasí omezujícím výhled (např. větrem
nesená mořská pěna) automaticky nerozsvítí.
Hrozí nebezpečí nehody!
Otočte spínač světel v těchto situacích na
symbol L.

Automatické řízení světel je pouze pomocný
prostředek. Zodpovědnost za osvětlení vozidla
je na Vás.
Při zapnutých obrysových a potkávacích svět-
lech dojde k rozsvícení zelených kontrolek T
(obrysová světla) a L (potkávací světla) na
sdruženém přístroji.
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Preferovaná poloha spínače světel je Ã. V
závislosti na jasu okolí je automaticky spínáno
osvětlení (výjimka: omezení viditelnosti vlivem
počasí, jako je mlha, sníh nebo větrem nesená
mořská pěna):
RKlíček ve spínací skříňce v poloze 1: obrysová

světla se automaticky zapnou nebo vypnou v
závislosti na jasu okolního prostředí.
RPři běžícím motoru: světla pro jízdu ve dne

nebo obrysová či potkávací světla jsou auto-
maticky zapnuta nebo vypnuta v závislosti na
jasu okolního prostředí.

X Zapnutí automatického řízení světel:
otočte spínač světel na Ã.

Zadní mlhové světlo
Zadní mlhové světlo zlepšuje při silné mlze vidi-
telnost Vašeho vozidla pro vozidla jedoucí za
Vámi. Při použití zadního mlhového světla sle-
dujte legislativu země, ve které se právě nachá-
zíte.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2

nebo nastartujte motor.
X Otočte spínač světel na L nebo Ã.
X Zapnutí/vypnutí zadního mlhového 

světla: stiskněte tlačítko R.
Pokud je zapnuté zadní mlhové světlo, rozsvítí
se ve sdruženém přístroji žlutá kontrolka
R.

Parkovací světla
! Při silném vybití baterie se parkovací světlo

automaticky vypne ve prospěch následného
startu motoru. Parkujte vozidlo vždy bez-
pečně a s dostatečným osvětlením v souladu
se zákonnými předpisy. Vyhněte se používání
obrysových světel T více hodin v kuse.
Zapněte pokud možno pravé X nebo levé
W parkovací světlo.

Pokud zapnete parkovací světla, dojde k osvět-
lení vozidla na příslušné straně vozidla.
Zapnutí parkovacích světel
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 0

(Y Strana 170) nebo vytáhněte klíček.
X Parkovací světla vpravo: otočte spínač svě-

tel do polohy X.
X Parkovací světla vlevo: otočte spínač světel

do polohy W.

Kombinovaný přepínač

Směrová světla

: Pravá směrová světla
; Levá směrová světla
X Blikání: zatlačte kombinovaný přepínač do

požadovaného směru : nebo ;, dokud se
nezajistí.
Při větších pohybech volantu se kombinovaný
přepínač automaticky vrátí do původní
polohy.

X Krátké blikání: zatlačte kombinovaný přepí-
nač krátce do požadovaného směru :
nebo ;.
Příslušné směrové světlo třikrát zabliká.

Dálková světla a světelná houkačka

: Dálková světla
; Světelná houkačka
X Vypnutí dálkových světel: otočte spínač

světel na L nebo Ã.
X Zatlačte kombinovaný přepínač dopředu :.

Kontrolka K ve sdruženém přístroji se roz-
svítí.

i Dálková světla se v poloze Ã zapnou
pouze za tmy a při běžícím motoru.

128 Vnější osvětlení
Sv

ět
la

 a
 s

tě
ra

če



X Vypnutí dálkových světel: zatáhněte kom-
binovaný přepínač zpět do výchozí polohy.
Kontrolka K na sdruženém přístroji
zhasne.

X Zapnutí světelné houkačky: otočte klíček
ve spínací skříňce do polohy 1 nebo 2.

X Zatáhněte kombinovaný přepínač krátce ve
směru šipky ;.

Nastavení sklonu světlometů

X Regulátor sklonu světlometů : otočte do
příslušné polohy. Osvětlení vozovky by mělo
dosahovat 40 m až 100 m a potkávací světla
nesmí oslňovat protijedoucí vozidla.
U nezatíženého vozidla zvolte polohu g.

Pomocí regulátoru sklonu světlometů můžete
přizpůsobit světelný kužel světlometů stavu
naložení Vašeho vozidla. Světelný kužel se mění
v závislosti na tom, zda jsou sedadla obsazená
nebo zda je ložný prostor naložený či nenalo-
žený. Mohla by se tak zhoršit viditelnost a mohli
byste oslňovat protijedoucí vozidla.

Varovná směrová světla

Varovná směrová světla

X Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko varov-
ných směrových světel £.

Pokud při zapnutých varovných směrových svět-
lech signalizujete změnu směru jízdy, svítí pouze
směrová světla na odpovídající straně vozidla.
Varovná směrová světla se automaticky zapnou,
pokud
Rse rozvinul airbag nebo
Rjste silně zabrzdili vozidlo z rychlosti vyšší než

70 km/h a zastavili jej.
Pokud vozidlo po maximálním brzdění opět
dosáhne rychlosti vyšší než 10 km/h, varovná
směrová světla se automaticky vypnou.

i Varovná směrová světla fungují i při vypnu-
tém zapalování.

Intelligent Light System

Všeobecná upozornění
Systém Intelligent Light System přizpůsobí svě-
telnou funkci světlometů aktuální jízdní a
povětrnostní situaci. Systém poskytuje
doplňkové funkce k lepšímu osvětlení vozovky,
např. v závislosti na rychlosti jízdy nebo povětr-
nostních podmínkách. Světelné funkce systému
zahrnují aktivní adaptivní světlomety, odbočo-
vací světla, dálniční světla a rozšířená mlhová
světla. Systém je aktivní pouze při setmění.
Funkci „Intelligent Light System“ můžete
zapnout nebo vypnout na palubním počítači
(Y Strana 256).

Aktivní adaptivní světlomety

Aktivní adaptivní světlomety je systém, u kte-
rého světlomety kopírují pohyby volantu. Tím
jsou během jízdy více osvětleny důležité oblasti.
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Díky tomu mohou být dříve rozpoznáni např.
chodci, cyklisté a zvířata.
Aktivní stav: pokud jsou zapnutá světla.

Světla pro odbočování

Světla pro odbočování zlepšují širokoúhlé osvět-
lení vozovky ve směru odbočování, aby bylo lépe
vidět např. do prudkých zatáček. Mohou být
aktivována pouze při zapnutých tlumených svět-
lech.
Aktivní:
RPokud pojedete pomaleji než 40 km/h a

zapnete směrové světlo nebo otočíte volan-
tem.
RPokud pojedete rychlostí 40 km/h až

70 km/h a otočíte volantem.
Světlo pro odbočování může ještě krátkou dobu
dobíhat, ale nejpozději po třech minutách se
automaticky vypne.

Světla pro jízdu po dálnici

Aktivní: pokud pojedete rychleji než 110 km/h
a ujedete minimálně 1000 m bez prudkého
pohybu volantu nebo pokud pojedete rychleji
než 130 km/h.

Neaktivní: pokud po aktivaci pojedete pomaleji
než 80 km/h.

Rozšířená mlhová světla

Rozšířená mlhová světla snižují vlastní oslnění a
zlepšují osvětlení okraje vozovky.
Aktivní: pokud pojedete pomaleji než 70 km/h
a zapnete zadní mlhové světlo.
Neaktivní: pokud po aktivaci pojedete rychleji
než 100 km/h nebo vypnete zadní mlhové
světlo.

Asistent adaptivních dálkových svě-
tel

Všeobecná upozornění
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Pomocí této funkce můžete provést přepnutí
mezi potkávacími a dálkovými světly. Systém
rozpozná protijedoucí nebo před Vámi jedoucí
osvětlené vozidlo a přepne v tomto případě z
dálkových světel na potkávací světla.
Systém automaticky přizpůsobuje sklon světlo-
metů u potkávacích světel podle vzdálenosti
vozidla. Pokud již systém nerozpozná žádné
další vozidlo, aktivuje opět dálková světla.
Optický senzor systému se nachází za čelním
oknem v prostoru střešní ovládací jednotky.

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Asistent adaptivních dálkových světel nerea-
guje na účastníky provozu,
Rkteří nemají osvětlení, např. chodce
Rkteří mají slabé osvětlení, např. cyklisty
Rjejichž osvětlení je zakryté, např. svodidly.
Ve velmi vzácných případech asistent adap-
tivních dálkových světel nereaguje vůbec
nebo nereaguje včas na ostatní účastníky pro-
vozu s vlastním osvětlením. Z tohoto důvodu
nedojde v těchto nebo podobných situacích k
automatické deaktivaci dálkových světel,
nebo jsou dálková světla přesto aktivována.
Hrozí nebezpečí nehody!
Sledujte vždy pozorně dopravní situaci a vypí-
nejte dálková světla včas.

Asistent adaptivních dálkových světel nemůže
zohlednit jízdní a povětrnostní podmínky a
dopravní situaci. Asistent adaptivních dálkových
světel je pouze pomocný prostředek. Zodpověd-
nost za osvětlení vozidla v souladu s panujícími
světelnými poměry, viditelností a dopravní
situací je na Vás.
Rozpoznání může být omezeno obzvláště při:
Ršpatné viditelnosti, např. v mlze, za silného

deště nebo sněhu
Rznečistěných nebo zakrytých snímačích

Zapnutí a vypnutí asistenta adaptivních
dálkových světel

: Dálková světla
; Světelná houkačka
X Zapnutí: otočte spínač světel na Ã.
X Zatlačte kombinovaný přepínač ve směru

šipky : přes bod zvýšení odporu.
Jestliže světelný senzor zapne při setmění
potkávací světla, rozsvítí se na displeji symbol
_ asistenta dálkových světel.
Pokud pojedete rychleji než cca 25 km/h:
Sklon světlometů se nastavuje automaticky v
závislosti na vzdálenosti od ostatních účast-
níků silničního provozu.
Pokud pojedete rychleji než cca 30 km/h a
nejsou rozpoznáni žádní další účastníci silnič-
ního provozu:
Automaticky se zapnou dálková světla. Navíc
se rozsvítí kontrolka K na sdruženém pří-
stroji.
Pokud jedete pomaleji než cca 25 km/h, jsou
rozpoznáni další účastníci silničního provozu
nebo jsou dostatečně osvětleny komunikace:
Dálková světla se automaticky vypnou. Kon-
trolka K na sdruženém přístroji zhasne.
Symbol _ asistenta dálkových světel
zůstane zapnutý.

X Vypnutí: zatáhněte kombinovaný přepínač
zpět do jeho výchozí polohy nebo otočte spí-
nač světel do jiné polohy.
Symbol _ asistenta dálkových světel
zhasne.
Pokud byla zapnuta dálková světla, rozsvítí se
ve sdruženém přístroji kontrolka K.
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Zevnitř zamlžené světlomety
Při vysoké vlhkosti vzduchu se mohou světlo-
mety zevnitř zamlžit.

X Zapněte potkávací světla a rozjeďte se.
V závislosti na době jízdy a povětrnostních
podmínkách (vlhkost a teplota vzduchu) se
zamlžení zmenší.

Pokud se zamlžení nezmenší:

X Nechte světlomety zkontrolovat v kvalifikova-
ném servisu.

Osvětlení interiéru

Přehled

: p Zapnutí a vypnutí levého předního
světla pro čtení

; | Zapnutí a vypnutí automatického
řízení osvětlení interiéru

= c Zapnutí a vypnutí předního osvětlení
interiéru

? w Zapnutí a vypnutí osvětlení v zadní
části vozidla

A p Zapnutí a vypnutí pravého předního
světla pro čtení

Všeobecná upozornění
Pokud není klíček ve spínací skříňce v poloze 2,
dojde po určitém čase k automatické deaktivaci
funkcí osvětlení interiéru, aby se zamezilo vybití
akumulátoru Vašeho vozidla.

Automatické řízení osvětlení interiéru
Osvětlení interiéru se na určitou dobu aktivuje
při vytažení klíčku ze spínací skříňky. Tuto dobu

doběhu osvětlení lze nastavit přes multimediální
systém (viz samostatný návod k obsluze).
X Zapnutí nebo vypnutí: stiskněte tlačítko

|.
Při zapnutém automatickém řízení osvětlení
interiéru je tlačítko v jedné rovině se střešní
ovládací jednotkou.

Osvětlení interiéru se automaticky rozsvítí, když
Rodemknete vozidlo
Rotevřete dveře
Rvytáhnete klíček ze spínací skříňky.
Při otevření dveří zavazadlového prostoru vždy
dojde k automatickému zapnutí světla zavaza-
dlového prostoru.

Manuální řízení osvětlení interiéru
X Zapnutí nebo vypnutí předního osvětlení 

interiéru: stiskněte tlačítko c.
X Zapnutí nebo vypnutí osvětlení zadní 

části vozidla: stiskněte tlačítko w.
X Zapnutí nebo vypnutí předních světel pro 

čtení: stiskněte tlačítko p.

Ambientní osvětlení
Do rozsahu ambientního osvětlení patří:
Rosvětlení klik předních dveří
Rosvětlení ozdobných lišt v kokpitu
Rosvětlení ozdobných lišt v zadní části vozidla
Ambientní osvětlení se rozsvítí, pokud
Rodemknete vozidlo
Rotevřete nebo zavřete dveře řidiče nebo spo-

lujezdce
Rjste zapnuli automatické řízení osvětlení inte-

riéru
Rzapnete zapalování.

Při zapnutém zapalování svítí ambientní
osvětlení trvale.

Nastavení barvy, jasu, zóny a osvětlení displeje
pro ambientní osvětlení se provádí pomocí mul-
timediálního systému (viz samostatný návod k
obsluze).
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Světlo zadní části vozidla se světlem
pro čtení v madlech

: Světlo zadní části vozidla a světlo pro čtení
; Zapnutí a vypnutí světla pro čtení

Výměna osvětlovacího prostředku:
osv. interiéru a orientační osv.

Všeobecná upozornění
Bezpodmínečně sledujte důležitá bezpečnostní
upozornění k výměně žárovek (Y Strana 134).
Nechávejte světelné zdroje následujících světel
interiéru měnit pouze v kvalifikovaném servisu:
Rosvětlený nápis Mercedes-Benz v obložení

nástupu
Rsvětla ambientního osvětlení
Rsvětla u osvětlení prostoru pro nohy
Rsvětla střešní ovládací jednotky v kokpitu
Rsvětla zadní části vozidla v madlech
Rsvětlo zavazadlového prostoru v stropním

obložení
V opačném případě může dojít k poškozením
světel, jejich uchycení nebo bočního obložení a
stropního obložení.
Pokud potřebujete pomoc při výměně světel-
ných zdrojů ostatních světel interiéru vozidla,
obraťte se na kvalifikovaný servis.

Světlo zadní části vozidla ve stropním
obložení

Výměnu světelných zdrojů světla zavazadlového
prostoru v stropním obložení a světel zadní části
vozidla v držadlech nemůžete provádět samo-
statně. Nechávejte světelné zdroje měnit pouze
v kvalifikovaném servisu.

Informace o výměně světelného zdroje světla
zavazadlového prostoru v bočním obložení u
vozidel s odkládací přihrádkou v zavazadlovém
prostoru najdete v části „Přídavné osvětlení
interiéru a orientační osvětlení“ (Y Strana 133).

Světlo zadní části vozidla v stropním obložení
Typ světelného zdroje: T10 6W Xenon
X Vypněte osvětlení interiéru.
X Zatlačte pružnou západku krytu světla :

pomocí vhodného předmětu, např. šroubo-
váku, a následně nadzvedněte kryt světla : s
tělesem světla =.

X Zatlačte pružné západky; dovnitř a stáhněte
kryt světla : z tělesa světla =.

X Vytáhněte žárovku ? z tělesa světla =.
X Vsaďte novou žárovku ?.
X Nasaďte kryt světla : na těleso světla = a

zajistěte.
X Nasaďte kryt světla : s tělesem světla =

vlevo a zajistěte.

Přídavné osvětlení interiéru a orien-
tační osvětlení

Rozsah přídavného osvětlení interiéru a orien-
tačního osvětlení závisí na výbavě. Zde popsaná
výměna osvětlovacího prostředku platí pro:
Rosvětlení zrcátka u sluneční clony
Rorientační osvětlení dole v předních dveřích
Rosvětlení zavazadlového prostoru v bočním

obložení
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Informace o výměně osvětlovacího prostředku
signálního a orientačního osvětlení dole ve dve-
řích zavazadlového prostoru najdete v části
„Signální a orientační osvětlení ve dveřích zava-
zadlového prostoru“ (Y Strana 134).

Typ osvětlovacího prostředku: W 5 W
X Pružinovou západku krytu žárovky : zatlačte

pomocí vhodného předmětu, např. šroubo-
váku, a kryt žárovky : nadzvedněte.

X Otočte objímku ; směrem doleva a vytáh-
něte z krytu žárovky :.

X Vytáhněte žárovku = z objímky ;.
X Novou žárovku = zatlačte do objímky ;.
X Zatočte objímku ; do krytu žárovky : smě-

rem doprava.
X Nasaďte kryt žárovky : vlevo a zajistěte jej.

Signální a orientační osvětlení ve dve-
řích zavazadlového prostoru

Typ světelného zdroje: W 5 W
X Pružinovou západku krytu žárovky na straně

průhledného tělesa světla ; zatlačte pomocí

vhodného předmětu, např. šroubováku, a kryt
světla nadzvedněte.

X Otočte objímku = směrem doleva a vytáh-
něte z tělesa světla.

X Vytáhněte žárovku z objímky =.
X Novou žárovku zatlačte do objímky =.
X Zatočte objímku = do tělesa světla směrem

doprava.
X Nasaďte těleso světla na straně červeného

krytu světla : a zajistěte.

Výměna osvětlovacích prostředků:
vozidla se světlomety LED

Všeobecná upozornění
Přední a zadní osvětlovací tělesa Vašeho vozidla
jsou vybavena světelnými zdroji LED. Neprová-
dějte samostatnou výměnu světelných zdrojů
LED Vašeho vozidla. Obraťte se na kvalifikovaný
servis, který disponuje potřebnými odbornými
znalostmi a nářadím pro provedení nutných
prací.
Výměnu žárovky světla zpátečky můžete prová-
dět samostatně (Y Strana 137).
Osvětlovací tělesa jsou důležitou součástí bez-
pečnosti vozidla. Proto vždy dbejte na to, aby
byly všechny stále funkční. Pravidelně nechá-
vejte zkontrolovat nastavení světlometů.

Výměna osvětlovacího prostředku:
vozidla s halogenovými světlomety

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Žárovky, světla a zásuvky mohou být při pro-
vozu velmi horké. Když vyměňujete žárovku,
mohli byste se o tyto díly popálit. Hrozí nebez-
pečí úrazu!
Před výměnou žárovky nechte tyto díly
vychladnout.

! Vždy dbejte na správné usazení žárovek.
Žárovky a světla jsou důležitou součástí bezpeč-
nostní výbavy vozidla. Proto vždy dbejte na to,
aby byly všechny stále funkční. Pravidelně
nechávejte zkontrolovat nastavení světlometů.
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RPřed výměnou žárovek vždy vypněte soustavu
osvětlení a zapalování. Zabráníte tak zkratu.
RPři výměně žárovek noste ochranné brýle a

ochranné rukavice.
RNepoužívejte žárovku, která spadla na zem

nebo má poškrábanou skleněnou baňku.
Žárovka by mohla prasknout.
RŽárovka může prasknout, pokud

- se jí dotknete
- je horká
- Vám upadne
- je poškrábaná nebo jsou na ní rýhy.
RSkvrny na baňce žárovky zkracují životnost

žárovky. Nedotýkejte se skleněné baňky
holýma rukama. Nezahřátou skleněnou
baňku v případě potřeby vyčistěte pomocí
alkoholu nebo lihu. Skleněnou baňku
následně otřete čistou tkaninou nepouštějící
vlákna.
RPři používání žárovek dbejte na to, aby byly

chráněny před vlhkostí a nedostaly se do kon-
taktu s kapalinou. Dbejte na správné usazení
těsnění a poškozená těsnění vyměňte.
RKontrolujte kontakty s ohledem na korozi a v

případě potřeby je očistěte.
RŽárovky používejte pouze v uzavřených svět-

lech konstruovaných pro tento účel.
RPoužívejte pouze náhradní žárovky stejného

typu s příslušným napětím a správnou hod-
notou wattů.
RPokud nová žárovka nesvítí, vyhledejte kvali-

fikovaný servis.
RNechte světla se světelnými diodami opravit

pouze v kvalifikovaném servisu.
RSvětelné zdroje u následujících světel nechte

měnit pouze v kvalifikovaném servisu:
- přídavná směrová světla ve vnějších zpět-

ných zrcátkách
- přídavná brzdová světla
- žárovky osvětlení registrační značky
Dodržujte pokyny týkající se světel interiéru
vozidla (Y Strana 133).

Potřebujete-li při výměně žárovky pomoc,
obraťte se na kvalifikovaný servis.

Přední osvětlovací tělesa

Přehled typů osvětlovacích prostředků

Osvětlení Typ svě-
telného
zdroje

: Přídavná směrová světla
ve vnějších zpětných
zrcátkách

LED

; Směrová světla PY 21 W

= Potkávací světla H7 55 W

? Dálková světla / obry-
sová světla / parkovací
světla / světla pro jízdu
ve dne

H15 55 W
/ 15 W

Demontáž / montáž krytu v předním
podběhu kola

X Demontáž: vypněte osvětlení.
X Při výměně osvětlovacího prostředku u levého

světlometu natočte volant doprava až nad-
oraz. Při výměně osvětlovacího prostředku u
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pravého světlometu natočte volant doleva až
nadoraz.
Díky tomu se zvětší volný prostor před krytem
v podběhu kola.

X Uchopte kryt : uprostřed.
X Posuňte kryt : nahoru, vyjměte a nechte jej

viset za pásek.
X Montáž: v případě potřeby očistěte kryt : a

otvor v podběhu kola od hrubého znečistění.
X Nasaďte kryt : nahoře a provlékněte pásek

krytu otvorem v podběhu kola.
X Posuňte kryt : dolů až do zajištění.

Potkávací světla

Pohled zevnitř (příklad: levý světlomet)
X Demontujte kryt v předním podběhu kola

(Y Strana 135).
X Otočte kryt : doleva a sejměte.
X Otočte objímku ; pro žárovku potkávacího

světla směrem doleva a vytáhněte.
X Vytáhněte žárovku z objímky ;.
X Vložte do objímky novou žárovku ;.
X Nasaďte objímku ; a utáhněte směrem

doprava.
X Nasaďte kryt : a utáhněte směrem doprava.
X Namontujte kryt v předním podběhu kola

(Y Strana 135).

Dálková světla, obrysová / parkovací
světla a světla pro jízdu ve dne

Pohled zevnitř (příklad: levý světlomet)
X Vypněte osvětlení.
X Otevřete kapotu motoru.
X Otočte kryt : doleva a sejměte.
X Vytáhněte žárovku s objímkou ;.
X Nasaďte novou žárovku s objímkou ; a zaji-

stěte až nadoraz.
X Nasaďte kryt : a utáhněte doprava.
X Zavřete kapotu motoru.

Směrová světla

Pohled zevnitř (příklad: levý světlomet)
X Vypněte soustavu osvětlení.
X Otevřete kapotu motoru.
X Objímku : otočte směrem doleva a vytáh-

něte.
X Žárovku vytáhněte z objímky :.
X Vložte do objímky novou žárovku :.
X Nasaďte objímku : a otočte doprava až do

jejího zajištění.
X Zavřete kapotu motoru.
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Výměna zadních osvětlovacích těles

Přehled typů osvětlovacích prostředků

Standardní koncové světlo

Osvětlení Typ svě-
telného 
zdroje

: Třetí brzdové světlo LED

; Směrové světlo P 21 W

= Brzdové světlo, koncové
světlo / parkovací světlo

P 21 W

? Světlo zpátečky P 21 W

A Zadní mlhové světlo
(strana řidiče)

P 21 W

B Osvětlení registrační
značky

LED

Koncová světla LED

Osvětlení Typ svě-
telného 
zdroje

: Třetí brzdové světlo LED

; Směrové světlo LED

= Brzdové světlo, koncové
světlo / parkovací světlo

LED

? Světlo zpátečky W 16 W

A Zadní mlhové světlo
(strana řidiče)

LED

B Osvětlení registrační
značky

LED

Koncová světla

Demontáž/montáž koncového světla
! Opatrně demontujte koncová světla. Zabrá-

níte tak poškození laku.
Z důvodu umístění Vám Mercedes-Benz dopo-
ručuje nechat žárovky koncových světel
vyměnit v kvalifikovaném servisu.

Koncové světlo (příklad koncového světla LED)
Nezapomeňte, že u koncového světla LED
můžete vyměnit pouze žárovku světla zpátečky.
X Demontáž: vypněte soustavu osvětlení.
X Otevřete dveře zavazadlového prostoru.
i Šroubovák se nachází v palubním nářadí

(Y Strana 355).
X Vyšroubujte dva postranní šrouby :.
X Vytlačte koncové světlo ; směrem ven až

nadoraz k čepům =.
X Odtlačte koncové světlo ; směrem ven z

čepů =.
X Odpojte konektor z držáku žárovek konco-

vého světla.
X Montáž: zatlačte konektor do držáku žárovek

koncového světla.
X Přitlačte koncové světlo ze strany na čepy =

a posuňte k vozidlu.
X Zašroubujte dva postranní šrouby :.
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Standardní koncové světlo

X Demontujte koncové světlo (Y Strana 137).
X Vyšroubujte tři šrouby : a vyjměte držák

žárovek ; z koncového světla.

Držák žárovky
= Směrové světlo
? Brzdové světlo, koncové světlo, parkovací

světlo
A Světlo zpátečky
B Zadní mlhové světlo (pouze na straně řidiče)
X Otočte příslušnou žárovku lehkým tlakem

doleva a vytáhněte ji z objímky.
X Novou žárovku zatlačte do objímky a zašrou-

bujte ji směrem doprava.
X Nasaďte držák žárovky ; do koncového

světla a utáhněte všechny tři šrouby :.
X Namontujte koncové světlo (Y Strana 137).

Koncová světla LED

X Demontujte koncové světlo (Y Strana 137).
X Vyšroubujte kryt : směrem doleva.
X Objímku otočte směrem doleva a vytáhněte.
X Vytáhněte žárovku z objímky.
X Vložte do objímky novou žárovku.
X Nasaďte objímku a utáhněte směrem

doprava.
X Nasaďte kryt : a utáhněte ho směrem

doprava.
X Namontujte koncové světlo (Y Strana 137).

Stěrače

Zapnutí a vypnutí stěračů
! Nezapínejte stěrače, když je čelní okno

suché, protože by mohly být poškozeny stí-
rátka stěračů. Kromě toho může prach nahro-
maděný na čelním okně při stírání nasucho
čelní okno poškrábat.
Je-li nutné zapnout stěrače za suchého
počasí, zapněte vždy ostřikovače.

! Jestliže se na čelním okně vytvářejí po prů-
jezdu myčkou šmouhy, může být příčinou
vosk nebo jiné zbytky. Po průjezdu automa-
tickou myčkou očistěte čelní okno ostřikovači
čelního okna.

! Intervalový provoz s dešťovým senzorem:
Optickými vlivy a znečistěním čelního okna za
suchého počasí se mohou stěrače náhle
zapnout. Tím se mohou poškodit stírací lišty
nebo může dojít k poškrábání čelního okna.
Proto stěrače okna za suchého počasí
vypněte.
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1 $ Stěrače vypnuté
2 Ä Nízko nastavené intervalové stírání

(nízká citlivost dešťového senzoru)
3 Å Vysoko nastavené intervalové stírání

(vysoká citlivost dešťového senzoru)
4 ° Pomalé trvalé stírání
5 ¯ Rychlé trvalé stírání
B î 1. bod zvýšení odporu – jednorázové

setření / 2. bod zvýšení odporu – stírání s
ostřikováním

X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1
nebo 2.

X Otočte spínač stěračů í do příslušné
polohy.

V polohách Ä nebo Å dojde k nastavení
vhodné frekvence stírání podle intenzity srážek.
V poloze Å reaguje dešťový senzor na srážky
citlivěji než v poloze Ä, takže stěrač stírá
častěji.
Pokud jsou stírátka stěračů opotřebená, nejsou
okna správně stírána. Následkem toho nemů-
žete mít dobrý přehled o dopravní situaci. Infor-
mace o výměně stírátek stěračů naleznete v
části „Výměna stírátek stěračů“ (Y Strana 140).

Zapnutí a vypnutí stěrače zadního
okna

1 b Stírání s ostřikováním
2 ° Intervalové stírání
3 $ Vypnutí stěrače zadního okna
4 b Stírání s ostřikováním
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1

nebo 2.
X Přepněte spínač è do příslušné polohy.

Pokud je zapnutý stěrač zadního okna, zobra-
zuje palubní počítač v menu Grafika asi‐
stentů symbol è(Y Strana 253).

X Stírání s ostřikováním: zatlačte spínač
è přes aktuální polohu až na doraz 1
nebo 4 a podržte ho.
Pokud uvolníte spínač è, stírá stěrač
zadního okna ještě po dobu cca pěti sekund.
Následně stírá stěrač zadního okna podle
původní polohy 2 nebo 3.

Když při zapnutých stěračích zařadíte zpátečku,
automaticky se zapne stěrač zadního okna.
Když při stojícím vozidle otevřete dveře zavaza-
dlového prostoru, stěrač zadního okna se auto-
maticky vypne. Stěrač zadního okna se opět
zapne, až když zavřete dveře zavazadlového pro-
storu nebo když se znovu rozjedete.
Při opotřebení stírátka stěrače už nedochází ke
správnému stírání zadního skla. Následkem
toho nemůžete mít dobrý přehled o dopravní
situaci. Informace o výměně stírátka stěrače
naleznete v části „Výměna stírátek stěračů“
(Y Strana 140).
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Výměna stírátek stěračů

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud se při výměně stírátek dají stěrače do
pohybu, můžete být ramenem stěrače při-
vřeni. Hrozí nebezpečí úrazu!
Před výměnou stírátek vždy vypněte stěrače a
zapalování.

! V žádném případě neotvírejte kapotu
motoru / dveře zavazadlového prostoru, když
je raménko stěrače odklopeno od čelního
okna / zadního okna.
Nikdy na čelní okno / zadní okno nepřiklá-
pějte raménko stěrače, na kterém není nasa-
zeno stírátko.
Při výměně stírátka držte raménko stěrače
pevně. Pustíte-li raménko stěrače bez stírátka
a raménko dopadne na čelní okno / zadní
okno, může být čelní okno / zadní okno silou
nárazu poškozeno.
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
nechat stírátka vyměnit v autorizovaném
servisním středisku.

! Uchopte stírátko stěrače pouze u raménka.
Jinak byste mohli poškodit gumičku stírátka.

Stírátka stěračů podléhají opotřebení. Pokud
jsou stírátka stěračů opotřebená, nejsou okna
správně stírána. Následkem toho nemůžete mít
dobrý přehled o dopravní situaci.
Dbejte po výměně stírátka stěrače čelního okna
ukazatele servisního intervalu.

Ukazatel údržby
Náhradní stírátka pro stěrače čelního okna jsou
vybavena ukazatelem servisního intervalu na
špičkách stírátek.
V závislosti na podmínkách používání se ukaza-
tel servisního intervalu zabarvuje z černé barvy
do žluta.
Vyměňte stírátko, když
Rje stírátko poškozené
Rse ukazatel servisního intervalu zabarvil do

žluta
K aktivaci ukazatele servisního intervalu musíte
odstranit jeho ochrannou fólii (Y Strana 140).

Stěrače čelního okna

X Rameno stěrače odklopte od čelního okna.
X Podržte rameno stěrače a otočte stírátko stě-

rače ve směru šipky : až na doraz z ramena
stěrače.

X Posuňte zarážku ; nahoru ve směru šipky až
do jejího znatelného a slyšitelného zajištění v
poloze pro výměnu.

X Stáhněte stírátko stěrače = ve směru šipky z
ramena stěrače.

X Nasaďte nové stírátko stěrače = do ramena
stěrače ve směru šipky.
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Dbejte přitom různých délek obou stírátek
stěračů:
Rstrana řidiče – dlouhé stírátko
Rstrana spolujezdce – krátké stírátko

X Posuňte zarážku ; dolů ve směru šipky až do
jejího znatelného a slyšitelného zajištění.

X Sklopte rameno stěrače zpět na čelní sklo.

X Sejměte ochrannou fólii ? z ukazatele servis-
ního intervalu na špičkách stírátek.

Stěrač zadního okna

Dveře zavazadlového prostoru

X Odklopte rameno stěrače : ze zadního skla
až do jeho znatelného zajištění.

X Podržte rameno stěrače : a stáhněte stí-
rátko stěrače ; ve směru šipky z ramena
stěrače.

X Nasaďte nové stírátko stěrače ; na rameno
stěrače :.

X Podržte rameno stěrače : a zatlačte stírátko
stěrače ; proti směru šipky až do jeho zaji-
štění.

X Zkontrolujte usazení stírátka stěrače ;.
X Sklopte rameno stěrače : zpět na zadní

okno.

Zadní dveře

Stěrač zadního okna (příklad levých zadních dveří)
X Rameno stěrače = odklopte od zadního

okna.
X Stiskněte obě přídržné svorky ; ve směru

šipky a otočte stírátko stěrače : z ramena
stěrače =.

X Stírátko : stěrače vytáhněte z držáku na
ramenu stěrače = směrem nahoru.

X Zasuňte nové stírátko stěrače : do držáku u
ramena stěrače =.

X Nové stírátko stěrače : zatlačte na rameno
stěrače =, až se přídržné svorky ; slyšitelně
zajistí.

X Sklopte rameno stěrače = zpět na zadní
okno.
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Problémy se stěrači

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Stěrače jsou zabloko-
vané.

Pohybu stěračů brání například listí nebo sníh. Motor stěračů se
vypnul.
X Okamžitě vozidlo bezpečně zastavte.
X Z bezpečnostních důvodů vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Odstraňte příčinu zablokování.
X Opět zapněte stěrače.

Stěrače přestaly úplně
pracovat.

Porucha pohonu stěračů.
X Na kombinovaném přepínači nastavte jinou rychlost stírání.
X Nechte stěrače čelního okna zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Voda do ostřikovačů již
nestříká z ostřikovacích
trysek do středu čelního
okna / zadního okna.

Trysky ostřikovačů jsou nesprávně nastavené.
X Nechte trysky ostřikovačů seřídit v kvalifikovaném servisu.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Přehled systémů klimatizování

Důležité bezpečnostní pokyny
Respektujte doporučená nastavení na následu-
jících stranách. Jinak může dojít k zamlžení
oken.
Aby nedošlo k zamlžení oken,
Rvypínejte klimatizaci jen krátkodobě
Rzapínejte vnitřní cirkulaci vzduchu pouze krát-

kodobě
Rzapněte funkci „Chlazení s vysoušením vzdu-

chu“
Rzapněte krátkodobě funkci „Odmrazení čel-

ního okna“.

Klimatizace reguluje teplotu a vlhkost vzduchu
ve vnitřním prostoru vozidla a filtruje nežádoucí
látky ze vzduchu.
Klimatizace je provozuschopná pouze tehdy,
když běží motor. Funguje optimálně pouze
tehdy, jestliže jsou zavřená boční okna.
Při horkém počasí vozidlo krátce vyvětrejte. Pro
rychlejší ochlazení zapněte klimatizaci krátko-
době v režimu vnitřní cirkulace vzduchu. Ury-
chlíte tak ochlazení a dosažení požadované
teploty v interiéru vozidla.
Zabudovaný filtr odfiltruje převážnou většinu
částic prachu a veškeré pyly květin. U vozidel s
automatickou klimatizací THERMOTRONIC
navíc dojde ke snížení obsahu plynných škodli-
vých látek a zápachu ve vzduchu. Zanesený filtr
snižuje množství vzduchu přiváděného do vnitř-
ního prostoru vozidla. Proto dodržujte interval
výměny filtru, který je uveden v servisní knížce.
Protože interval výměny závisí na vlivech okol-
ního prostředí, jako např. silně znečistěný
vzduch, může být kratší, než je uvedeno
v servisní knížce.

Ovládací jednotka klimatizace TEMPMATIC

: w Nastavení teploty (Y Strana 152)
; _ Nastavení distribuce vzduchu (Y Strana 152)
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=H Nastavení množství vzduchu (Y Strana 153)
? ¿ Zapnutí/vypnutí chlazení s vysoušením vzduchu (Y Strana 146)
A ¬ Rozmrazení čelního okna (Y Strana 153)
B Ù Vyvolání menu Klimatizace multimediálního systému (viz samostatný návod k obsluze)
C ¤ Zapnutí/vypnutí vyhřívání zadního okna a vyhřívání zrcátka (Y Strana 154)
D & Zapnutí/vypnutí teplovodního přídavného topení (nezávislého topení) (Y Strana 158)
E g Manuální zapnutí/vypnutí vnitřní cirkulace vzduchu (Y Strana 155)
F Y Vyvolání menu Klimatizace multimediálního systému pro topení/klimatizaci v zadní části

vozidla (viz samostatný návod k obsluze)

Informace o klimatizaci TEMPMATIC
V další části si přečtěte pokyny a doporučení
týkající se optimálního používání klimatizace.
RZapněte funkci „Chlazení s vysoušením vzdu-

chu“. Pokud je funkce zapnutá, svítí kontrolka
nad kolébkovým přepínačem ¿.
RNastavte teplotu na 22 †. Měňte teplotu

pouze v malých krocích.
RFunkci „Rozmrazení čelního okna“ používejte

pouze krátkodobě, dokud není zamlžené čelní
okno opět čisté. Pokud je funkce zapnutá,
svítí kontrolka nad kolébkovým přepínačem
¬.
RPoužívejte funkci „Vnitřní cirkulace vzduchu“

pouze krátkodobě, např. při nepříjemném

zápachu nebo v tunelu. Jinak se mohou
zamlžit okna, protože v režimu vnitřní cirku-
lace vzduchu není nasáván čerstvý vzduch.
Pokud je funkce zapnutá, svítí kontrolka nad
kolébkovým přepínačem g.

Pokud je funkce ECO start-stop zapnutá, je
během automatického vypnutí motoru k dispo-
zici pouze omezený výkon klimatizace. Infor-
mace o automatickém vypnutí motoru najdete v
části „Funkce ECO start-stop“ (Y Strana 173).

Ovládací jednotka automatické klimatizace THERMOTRONIC

Vozidla s teplovodním přídavným topením (nezávislým topením)
Ovládací jednotka vpředu

: w Nastavení teploty vlevo (Y Strana 152)
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; _ Nastavení distribuce vzduchu (Y Strana 152)
=H Nastavení množství vzduchu (Y Strana 153)
? Ã Automatické řízení klimatizace (Y Strana 148)
A ¬ Rozmrazení čelního okna (Y Strana 153)
B Ù Vyvolání menu Klimatizace multimediálního systému (viz samostatný návod k obsluze)
B Ì Zapnutí nebo vypnutí využití zbytkového tepla (Y Strana 156)
C ¤ Zapnutí nebo vypnutí vyhřívání zadního okna a vyhřívání zrcátka (Y Strana 154)
D & Zapnutí nebo vypnutí teplovodního přídavného topení (nezávislého topení)

(Y Strana 158)
E g Manuální zapnutí nebo vypnutí vnitřní cirkulace vzduchu (Y Strana 155)
F Y Vyvolání menu Klimatizace multimediálního systému pro klimatizaci v zadní části vozidla

(viz samostatný návod k obsluze)
G w Nastavení teploty vpravo (Y Strana 152)

Ovládací jednotka vzadu
H w Nastavení teploty (Y Strana 152)
I Displej
J K Nastavení množství vzduchu (Y Strana 153)

Vozidla bez teplovodního přídavného topení (nezávislého topení)
Ovládací jednotka vpředu

: w Nastavení teploty vlevo (Y Strana 152)
; _ Nastavení distribuce vzduchu (Y Strana 152)
=H Nastavení množství vzduchu (Y Strana 153)
? Ã Automatické řízení klimatizace (Y Strana 148)
A ¬ Rozmrazení čelního okna (Y Strana 153)
B Ù Vyvolání menu Klimatizace multimediálního systému (viz samostatný návod k obsluze)
B Ì Zapnutí nebo vypnutí využití zbytkového tepla (Y Strana 156)
C ¤ Zapnutí nebo vypnutí vyhřívání zadního okna a vyhřívání zrcátka (Y Strana 154)
D ¿ Zapnutí nebo vypnutí chlazení s vysoušením vzduchu (Y Strana 146)
E g Manuální zapnutí nebo vypnutí vnitřní cirkulace vzduchu (Y Strana 155)
F Y Vyvolání menu Klimatizace multimediálního systému pro klimatizaci v zadní části vozidla

(viz samostatný návod k obsluze)
G w Nastavení teploty vpravo (Y Strana 152)
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Ovládací jednotka vzadu
H w Nastavení teploty (Y Strana 152)
I Displej
J K Nastavení množství vzduchu (Y Strana 153)

Informace o automatické klimatizaci
THERMOTRONIC

V další části si přečtěte pokyny a doporučení
týkající se optimálního používání automatické
klimatizace.
RZapněte klimatizaci kolébkovým přepínačem
Ã. Kontrolka nad kolébkovým přepínačem
Ã se rozsvítí.
RNastavte teplotu na 22 †.
RPoužijte funkci „Odmrazení čelního okna“

pouze krátkodobě, dokud není zamlžené čelní
okno opět čisté.
RPoužívejte funkci „Vnitřní cirkulace vzduchu“

pouze krátkodobě, např. při nepříjemném
zápachu nebo v tunelu. Jinak se mohou
zamlžit okna, protože v režimu vnitřní cirku-
lace vzduchu není nasáván čerstvý vzduch.

Automatická klimatizace THERMOTRONIC se
může automaticky zapnout cca 60 minut po
zastavení vozidla nezávisle na venkovní teplotě.
Vozidlo je pak cca 30 minut větráno s nízkým
výkonem ventilátoru a je vysoušena automa-
tická klimatizace THERMOTRONIC.
Pokud je funkce ECO start-stop zapnutá, je
během automatického vypnutí motoru k dispo-
zici pouze omezený výkon klimatizace. Infor-
mace o automatickém vypnutí motoru najdete v
části „Funkce ECO start-stop“ (Y Strana 173).

Ovládání systémů klimatizování

Zapnutí/vypnutí klimatizování

Důležitá bezpečnostní upozornění
Pokud vypnete klimatizování, vypne se přívod a
cirkulace vzduchu. Toto nastavení zvolte pouze
krátkodobě. Jinak může dojít k zamlžení oken.
Klimatizování u vozidel s automatickou klimati-
zací THERMOTRONIC zapínejte přednostně
kolébkovým přepínačem Ã (Y Strana 148).
Zapínejte klimatizování přednostně kolébkovým
přepínačem Ã (Y Strana 148).

Zapnutí nebo vypnutí
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Zapnutí: stiskněte kolébkový přepínač Ù

nahoru nebo dolů.
Otevře se menu Klimatizace multimediálního
systému.

X Zapněte klimatizování pomocí multimediál-
ního systému, viz samostatný návod k
obsluze.

nebo
X Nastavte množství vzduchu pomocí kolébko-

vého přepínače K na stupeň 1 nebo vyšší.
X Vypnutí: stiskněte kolébkový přepínač Ù

nahoru nebo dolů.
Otevře se menu Klimatizace multimediálního
systému.

X Vypněte klimatizování pomocí multimediál-
ního systému (viz samostatný návod k
obsluze).

nebo
X Nastavte množství vzduchu pomocí kolébko-

vého přepínače K na stupeň 0.
i Po vypnutí klimatizování se na displeji zadní

ovládací jednotky rozsvítí indikace „OFF“.

Zapnutí / vypnutí chlazení s vysouše-
ním vzduchu

Důležitá bezpečnostní upozornění
Funkce „Chlazení s vysoušením vzduchu“ klima-
tizace nebo automatické klimatizace je provo-
zuschopná při běžícím motoru. Vzduch v inte-
riéru vozidla je podle zvolené teploty ochlazován
a vysoušen.
Na spodní straně vozidla může v režimu chlazení
vytékat kondenzovaná voda. Jde o normální jev,
který není známkou závady.
Pokud vypnete funkci „Chlazení s vysoušením
vzduchu“, není vzduch ve vnitřním prostoru vozi-
dla ochlazován (při teplém počasí), a proto není
ani vysoušen. Vypínejte proto funkci „Chlazení s
vysoušením vzduchu“ pouze krátkodobě. Jinak
může dojít k rychlejšímu zamlžení oken.
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Zapnutí a vypnutí

Klimatizace TEMPMATIC
Funkci můžete zapnout a vypnout pouze v menu
Klimatizace, ale nikoliv v menu Klimatizace pro
klimatizaci v zadní části vozidla (2. úroveň
menu).
X Stiskněte kolébkový přepínač ¿ nahoru

nebo dolů.
Pokud se rozsvítí kontrolka nad kolébkovým
přepínačem ¿, je funkce „Chlazení
s vysoušením vzduchu“ zapnutá.

nebo
X Zapněte a vypněte funkci „Chlazení s vysou-

šením vzduchu“ pomocí multimediálního
systému (viz samostatný návod k obsluze).

Automatická klimatizace THERMOTRO-
NIC
Funkci můžete zapnout a vypnout pouze v menu
Klimatizace, ale nikoliv v menu Klimatizace pro

klimatizaci v zadní části vozidla (2. úroveň
menu).
X U vozidel bez teplovodního přídavného

topení: stiskněte kolébkový přepí-
nač ¿ nahoru nebo dolů.
Pokud se rozsvítí kontrolka nad kolébkovým
přepínačem ¿, je funkce „Chlazení
s vysoušením vzduchu“ zapnutá.

nebo
X Zapněte a vypněte funkci „Chlazení s vysou-

šením vzduchu“ pomocí multimediálního
systému (viz samostatný návod k obsluze).

i U vozidel s teplovodním přídavným topením
odpadá kolébkový přepínač ¿. Funkci
„Chlazení s vysoušením vzduchu“ zapněte
nebo vypněte pomocí multimediálního
systému.

i V automatickém režimu je funkce „Chlazení
s vysoušením vzduchu“ automaticky zapnutá
(Y Strana 148).
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Problémy s funkcí „Chlazení s vysoušením vzduchu“

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Automatická klimati-
zace THERMOTRONIC 
s teplovodním přídav-
ným topením: funkci
„Chlazení s vysoušením
vzduchu“ už nelze
zapnout pomocí multi-
mediálního systému (viz
samostatný návod k
obsluze).

Funkce „Chlazení s vysoušením vzduchu“ je vypnutá kvůli poruše.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

Klimatizace TEMPMA-
TIC s teplovodním pří-
davným topením: kon-
trolka nad kolébkovým
přepínačem ¿ třikrát
zabliká nebo zůstane
zhasnutá. Funkci „Chla-
zení s vysoušením vzdu-
chu“ už nelze zapnout
ani pomocí multimediál-
ního systému (viz samo-
statný návod k obsluze).

Funkce „Chlazení s vysoušením vzduchu“ je vypnutá kvůli poruše.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

Klimatizace TEMPMA-
TIC nebo automatická 
klimatizace THERMO-
TRONIC bez teplovod-
ního přídavného 
topení: kontrolka nad
kolébkovým přepínačem
¿ třikrát zabliká nebo
zůstane zhasnutá.
Funkci „Chlazení
s vysoušením vzduchu“
už nelze zapnout ani
pomocí multimediálního
systému (viz samostatný
návod k obsluze).

Funkce „Chlazení s vysoušením vzduchu“ je vypnutá kvůli poruše.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

Automatické řízení klimatizování

Všeobecná upozornění
V automatickém režimu automatické klimati-
zace THERMOTRONIC je automaticky udržo-
vána konstantní nastavená teplota. Teplota pro-
udícího vzduchu, množství vzduchu a distribuce
vzduchu jsou automaticky přizpůsobovány.

Automatický režim funguje optimálně, když je
zapnutá funkce „Chlazení s vysoušením vzdu-
chu“. V případě potřeby lze funkci „Chlazení s
vysoušením vzduchu“ vypnout (Y Strana 146).

Automatická klimatizace THERMOTRO-
NIC
Automatický režim můžete zapnout a vypnout
pouze v menu Klimatizace, ale nikoliv v menu
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Klimatizace pro klimatizaci v zadní části vozidla
(2. úroveň menu).
X Zapnutí a vypnutí automatického režimu:

stiskněte kolébkový přepínač Ã nahoru
nebo dolů.
Pokud se rozsvítí kontrolka nad kolébkovým
přepínačem Ã, je automatický režim
zapnutý.

Pokud při automatickém režimu manuálně změ-
níte množství vzduchu nebo distribuci vzduchu,
zhasne kontrolka nad kolébkovým přepína-
čem Ã. Funkce, která nebyla manuálně změ-
něna, je nadále regulována automaticky. Pokud
je manuálně změněná funkce přepnuta znovu do
automatického režimu, rozsvítí se znovu kon-
trolka nad kolébkovým přepínačem Ã.
Pokud změníte množství vzduchu pro zadní část
na ovládací jednotce vzadu,
Rzůstane automatická klimatizace THERMO-

TRONIC pro zadní část v automatickém
režimu
Rzůstane kontrolka nad kolébkovým přepína-

čem Ã rozsvícená
Pokud poté kolébkový přepínač Ã znovu stis-
knete nahoře nebo dole, je zapnutý automatický
režim také pro zadní část.

Nastavení proudu vzduchu u klimati-
zace TEMPMATIC

Důležitá bezpečnostní upozornění
Z bezpečnostních důvodů jsou boční okna ve
všech polohách distribuce vzduchu ofukována
bočními výdechy. Jinak může dojít k zamlžení
oken.

Doporučená nastavení distribuce vzdu-
chu
Režim
chlazení

P klimatizace přímá / směřovaná
na tělo
b klimatizace nepřímá / bez prů-
vanu

Přecho-
dová
oblast
režimu
chla-

N přechod mezi chlazením a vytá-
pěním
b přechod mezi chlazením a vytá-
pěním

zení/
vytápění
Režim
vytápění

¯ odmrazování oken, odstranění
zamlžení oken
_ vytápění přímé / směřované na
tělo
a vytápění nepřímé / směřované
do prostoru pro nohy
O vytápění směřované do pro-
storu pro nohy

Nastavení režimu proudění vzduchu u
automatické klimatizace THERMO-
TRONIC

Automatická klimatizace THERMOTRO-
NIC
Režim proudění vzduchu MEDIUM je standardní
nastavení.
V automatickém režimu můžete pro oblast řidiče
a spolujezdce volit mezi následujícími styly kli-
matizace:
Režim proudění vzduchu FOCUS
Velké množství vzduchu. Klimatizace velmi
přímá, směřovaná na tělo a hlavu ve vnitřním
prostoru vozidla. Velmi rychlé dosažení požado-
vané teploty.

Režim chlazení
Ochlazení výhradně přes větrací výdechy.
Chladnější vzduch, a tudíž velmi rychlé a přímé
ochlazení vnitřního prostoru vozidla.
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Režim vytápění
Vytápění směřované na tělo a do prostoru pro
nohy s podílem teplého vzduchu pro boční,
střední a rozmrazovací výdechy.
Režim proudění vzduchu MEDIUM
Standardní nastavení. Střední množství vzdu-
chu. Vyvážená, rovnoměrná klimatizace vnitř-
ního prostoru vozidla a dosažení požadované
teploty.

Režim chlazení
Počáteční fáze ochlazování přes větrací výde-
chy. Následně distribuce vzduchu také přes roz-
mrazovací výdechy, dobré ochlazení vnitřního
prostoru vozidla.

Režim vytápění

V počáteční fázi vytápění směřované do pro-
storu pro nohy se středním podílem teplého
vzduchu pro boční, střední a rozmrazovací výde-
chy. Následně proudění vzduchu směřované do
prostoru pro nohy s pravidelným prohříváním
vnitřního prostoru vozidla.
Režim proudění vzduchu DIFFUSE
Nepřímá klimatizace vnitřního prostoru vozidla
bez průvanu. Malé množství vzduchu, omezené
bodové působení větracích výdechů.

Režim chlazení
Počáteční fáze ochlazování přes větrací výde-
chy. Následně distribuce i rozmrazovacími výde-
chy, s mírně chlazeným vzduchem, a tím menší
ochlazení ve vnitřním prostoru vozidla.

Režim vytápění
Nepřímé vytápění směřované do prostoru pro
nohy s malým podílem teplého vzduchu pro
boční a rozmrazovací výdechy bez proudění
teplého vzduchu v prostoru hlavy.
X Nastavení: nastavte styl klimatizace pomocí

multimediálního systému, viz samostatný
návod k obsluze.
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Automatická klimatizace THERMOTRO-
NIC se zvýšením výkonu
Použijte doporučený režim proudění vzduchu
MEDIUM jako standardní nastavení.
V automatickém režimu můžete pro oblast řidiče
a spolujezdce volit mezi následujícími styly kli-
matizace:
Režim proudění vzduchu FOCUS
Velmi velké množství vzduchu. Klimatizace
velmi přímá, směřovaná na tělo a hlavu ve vnitř-
ním prostoru vozidla. Velmi rychlé dosažení
požadované teploty.

Režim chlazení
Ochlazení výhradně přes větrací výdechy.
Chladný vzduch, a tudíž velmi rychlé a přímé
ochlazení vnitřního prostoru vozidla.

Režim vytápění
Vytápění směřované na tělo a do prostoru pro
nohy s podílem teplého vzduchu pro boční,
střední a rozmrazovací výdechy.
Režim proudění vzduchu MEDIUM
Velké množství vzduchu. Klimatizace vnitřního
prostoru vozidla přímá, směřovaná na tělo a
hlavu. Rychlé dosažení požadované teploty.

Režim chlazení
Ochlazení výhradně přes větrací výdechy.
Chladný vzduch, a tudíž rychlé a přímé ochlazení
vnitřního prostoru vozidla.

Režim vytápění
V počáteční fázi vytápění směřované do pro-
storu pro nohy se středním podílem teplého
vzduchu pro boční, střední a rozmrazovací výde-
chy. Následně proudění vzduchu směřované do
prostoru pro nohy s pravidelným prohříváním
vnitřního prostoru vozidla.
Režim proudění vzduchu DIFFUSE
Střední množství vzduchu. Vyvážená, rovno-
měrná klimatizace vnitřního prostoru vozidla a
dosažení požadované teploty.

Režim chlazení
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Počáteční fáze ochlazování přes větrací výde-
chy. Následně distribuce vzduchu i rozmrazova-
cími výdechy, a tudíž dobré ochlazení vnitřního
prostoru vozidla.

Režim vytápění
Nepřímé vytápění směřované do prostoru pro
nohy s malým podílem teplého vzduchu pro
boční, střední a rozmrazovací výdechy bez pro-
udění teplého vzduchu v prostoru hlavy.
X Nastavení: nastavte styl klimatizace pomocí

multimediálního systému, viz samostatný
návod k obsluze.

Nastavení teploty

Snížení nebo zvýšení teploty přes ovlá-
dací jednotku vpředu
X Zvýšení nebo snížení: zatlačte kolébkový

přepínač w nahoru nebo dolů.
nebo
X Nastavte teplotu pomocí multimediálního

systému (viz samostatný návod k obsluze).
Měňte teplotu pouze v malých krocích.
Začněte na teplotě 22 †.

Nastavení teploty pro zadní část před
ovládací jednotku vpředu
X Zvýšení nebo snížení: nastavte teplotu

pomocí multimediálního systému (viz samo-
statný návod k obsluze).

nebo
X Stiskněte tlačítko X.
X Zvýšení nebo snížení: zatlačte kolébkový

přepínač w nahoru nebo dolů.
Měňte teplotu pouze v malých krocích.
Začněte na teplotě 22 †.

Nastavení teploty pro zadní část před
ovládací jednotku vzadu
X Zvýšení nebo snížení: zatlačte kolébkový

přepínač w na ovládací jednotce vzadu
nahoru nebo dolů (Y Strana 144).
Měňte teplotu pouze v malých krocích.
Začněte na teplotě 22 †.
Na displeji ovládací jednotky vzadu se zobrazí
nastavená teplota.

Nastavení distribuce vzduchu

Důležitá bezpečnostní upozornění
Z bezpečnostních důvodů jsou boční okna ve
všech polohách distribuce vzduchu ofukována
bočními výdechy. Jinak může dojít k zamlžení
oken.

Klimatizace TEMPMATIC a automatická
klimatizace THERMOTRONIC

Polohy distribuce vzduchu
¯ Vzduch proudí rozmrazovacími výdechy
P Vzduch proudí středovými a bočními

výdechy
O Vzduch proudí výdechy v prostoru pro

nohy
S Vzduch proudí středovými výdechy, boč-

ními výdechy a výdechy v prostoru pro
nohy

a Vzduch proudí odmrazovacími výdechy a
výdechy v prostoru pro nohy

_ Vzduch proudí odmrazovacími, středo-
vým, bočními výdechy a výdechy v pro-
storu pro nohy

b Vzduch proudí odmrazovacími, středo-
vými a bočními výdechy

W Reguluje distribuci vzduchu automaticky

Nastavení distribuce vzduchu
X Stiskněte kolébkový přepínač _ nahoru

nebo dolů.
Multimediální systém zobrazuje různá nasta-
vení distribuce vzduchu.

X Opakovaně stiskněte kolébkový přepínač
_ nahoru nebo dolů až do volby požado-
vané polohy.
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nebo
X Nastavte distribuci vzduchu pomocí multime-

diálního systému (viz samostatný návod k
obsluze).

i Pokud nastavíte distribuci vzduchu v auto-
matickém režimu, jeho automatická regulace
se vypne. Kontrolka nad kolébkovým přepí-
načem Ã poté zhasne. Množství vzduchu
je však automaticky nadále regulováno.

Topení nebo klimatizace v zadní části
vozidla
Pokud je zapnuté topení v zadní části vozidla, je
teplý vzduch automaticky přiváděn k výstupu
vzduchu na levé straně vozidla v prostoru pro
nohy zadní části vozidla.
Pokud je zapnutá klimatizace v zadní části vozi-
dla, platí nastavení distribuce vzduchu na ovlá-
dací jednotce také pro klimatizaci v zadní části
vozidla.
To platí také pro automatický režim automatické
klimatizace THERMOTRONIC. Vzduch je pak
automaticky přiváděn do prostoru pro nohy a/
nebo do horního prostoru zadní části vozidla.

Nastavení množství vzduchu

Snížení nebo zvýšení množství vzduchu
přes ovládací jednotku vpředu
X Zvýšení nebo snížení: zatlačte kolébkový

přepínač K nahoru nebo dolů.
nebo
X Nastavte množství vzduchu pomocí multime-

diálního systému (viz samostatný návod k
obsluze).

i Pokud nastavíte množství vzduchu v auto-
matickém režimu, jeho automatická regulace
se vypne. Kontrolka nad kolébkovým přepí-
načem Ã poté zhasne. Distribuce vzduchu
je však automaticky nadále regulována.

Nastavení množství vzduchu pro zadní
část před ovládací jednotku vpředu
X Zvýšení nebo snížení: nastavte množství

vzduchu pomocí multimediálního systému
(viz samostatný návod k obsluze).

nebo

X Stiskněte tlačítko X.
X Zvýšení nebo snížení: zatlačte kolébkový

přepínač K nahoru nebo dolů.

Nastavení množství vzduchu pro zadní
část před ovládací jednotku vzadu
X Zvýšení nebo snížení: zatlačte kolébkový

přepínač K na ovládací jednotce vzadu
nahoru nebo dolů (Y Strana 144).

Zapnutí / vypnutí funkce synchroni-
zace

Všeobecná upozornění
Pomocí funkce „Synchronizace“ nastavíte
teplotu centrálně. Nastavení teploty na straně
řidiče je poté převzato pro stranu spolujezdce a
zadní část vozidla.

Zapnutí a vypnutí synchronizování
X Zapněte a vypněte funkci „Synchronizování“

pomocí multimediálního systému (viz samo-
statný návod k obsluze).
Klimatizace TEMPMATIC: pokud změníte
nastavení pro zadní část vozidla, dojde k
vypnutí funkce synchronizace.
Automatická klimatizace THERMOTRONIC:
pokud dojde ke změně nastavení pro stranu
spolujezdce nebo pro zadní část vozidla,
dojde k vypnutí funkce „Synchronizace“.

Odmrazení čelního okna

Všeobecná upozornění
Pomocí této funkce můžete odmrazit čelní okno
nebo odstranit zamlžení na vnitřní straně čel-
ního okna a předních bočních oken.
Proto funkci „Odmrazení čelního okna“ vypněte
v okamžiku, když je čelní okno čisté.
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Zapnutí/vypnutí funkce „Odmrazení
čelního okna“
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Zapnutí: stiskněte kolébkový přepínač ¬

na ovládací jednotce vpředu nahoru nebo
dolů.
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem ¬
se rozsvítí. Aktuální nastavení klimatizace se
deaktivuje.
Systém klimatizace zapne následující funkce:
Rodpovídající zvýšení množství vzduchu
Rodpovídající zvýšení teploty
Rnastavení distribuce vzduchu na čelní okno

a přední boční okna
Rvypnutí vnitřní cirkulace vzduchu

i V případě potřeby se zapne funkce „Chla-
zení s vysoušením vzduchu“. V tomto případě
zůstane kontrolka nad kolébkovým přepína-
čem ¿ zhasnutá.

X Vypnutí: stiskněte kolébkový přepínač ¬
nahoru nebo dolů.
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem ¬
zhasne. Budou opět účinná předcházející
nastavení. Vnitřní cirkulace vzduchu zůstane
vypnutá.

nebo
X U vozidel s automatickou klimatizací: stisk-

něte kolébkový přepínač Ã nahoru nebo
dolů.

Odstranění zamlžení oken

Okna zamlžená zevnitř
X Zapněte funkci „Chlazení s vysoušením vzdu-

chu“ kolébkovým přepínačem ¿.
nebo
X Zapněte funkci „Chlazení s vysoušením“

pomocí multimediálního systému (viz samo-
statný návod k obsluze).
U automatické klimatizace s teplovodním pří-
davným topením může být funkce „Chlazení s
vysoušením vzduchu“ zapnuta pouze pomocí
multimediálního systému.

X Pokud se okna nadále zamlžují: zapněte
funkci „Rozmrazení čelního okna“ kolébko-
vým přepínačem ¬.
Toto nastavení zvolte pouze do rozmrazení
čelního okna.

Okna zamlžená zvenku
Toto nastavení zvolte pouze do rozmrazení čel-
ního okna.
X Zapněte stěrače (Y Strana 138).
X Zapněte klimatizování (Y Strana 146).
X Letní provoz u vozidel s klimatizací TEMP-

MATIC: zvolte distribuci vzduchu bez funkce
DEFROST ¯ (Y Strana 149).

X Letní provoz u vozidel s automatickou kli-
matizací THERMOTRONIC: zvolte režim pro-
udění vzduchu FOCUS (Y Strana 149).

X Za zimního provozu u vozidel s automatic-
kou klimatizací TEMPMATIC zvolte v pří-
padě potřeby následující možnosti:
Rdistribuce vzduchu DEFROST ¯

(Y Strana 152) nebo
RMAX DEFROST ¬ (Y Strana 143)

X Za zimního provozu u vozidel s automatic-
kou klimatizací TEMPMATIC zvolte v pří-
padě potřeby následující možnosti:
Rdistribuce vzduchu DEFROST ¯

(Y Strana 152) nebo
RMAX DEFROST ¬ (Y Strana 144)

X V případě potřeby zavřete boční výdechy
(Y Strana 167).

Zapnutí / vypnutí vyhřívání zadního
okna

Všeobecná upozornění
Vyhřívání zadního okna má vysokou spotřebu
proudu. Proto jej vypněte, jakmile je zadní okno
čisté. Jinak se vyhřívání zadního okna automa-
ticky vypne až po několika minutách.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké, může
se vyhřívání zadního okna vypnout.

Zapnutí / vypnutí
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Stiskněte kolébkový přepínač ¤ nahoru

nebo dolů.
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem ¤
se rozsvítí nebo zhasne.
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Problémy s vyhříváním zadního okna

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Vyhřívání zadního okna
se předčasně vypnulo
nebo jej není možné
zapnout.

Akumulátor není dostatečně nabitý.
X Vypněte nepotřebné spotřebiče, jako např. světlo pro čtení, osvět-

lení interiéru nebo vyhřívání sedadel.
Pokud je akumulátor dostatečně nabitý, je možné vyhřívání zadního
okna opět zapnout.

Zapnutí / vypnutí vnitřní cirkulace
vzduchu

Důležitá bezpečnostní upozornění
V případě nepříjemného zápachu venkovního
vzduchu můžete přívod čerstvého vzduchu pře-
chodně vypnout. Pak je cirkulován vzduch uvnitř
vozidla.
Pokud zapnete vnitřní cirkulaci vzduchu, mohou
se boční okna a okna rychleji zamlžit, obzvláště
při nízkých venkovních teplotách. Zapněte
vnitřní cirkulaci vzduchu pouze na krátkou dobu.

Zapnutí a vypnutí
X Stiskněte kolébkový přepínač g nahoru

nebo dolů.
Pokud se rozsvítí kontrolka nad kolébkovým
přepínačem g, je vnitřní cirkulace vzdu-
chu zapnutá.

Vnitřní cirkulace vzduchu se automaticky zapne
Rpři vysokých venkovních teplotách
Rběhem jízdy v tunelu (pouze vozidla s auto-

matickou klimatizací THERMOTRONIC).
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem g
pak nesvítí. Po uplynutí cca 30 minut dojde opět
k přimísení venkovního vzduchu.
Vnitřní cirkulace vzduchu se automaticky vypne
Rpři venkovní teplotě pod cca 7 † přibližně po

5 minutách
Rbez zapnuté funkce „Chlazení s vysoušením

vzduchu“ přibližně po 5 minutách
Rpři venkovní teplotě nad cca 7 † a zapnuté

funkci „Chlazení s vysoušením vzduchu“ při-
bližně po 30 minutách.

Komfortní otevírání / zavírání tlačít-
kem vnitřní cirkulace vzduchu

G VAROVÁNÍ
Během komfortního zavírání může dojít k při-
vření částí těla v rozsahu pohybu bočních
oken. Hrozí nebezpečí zranění!
Během komfortního zavírání sledujte celý prů-
běh zavírání. Při zavírání se ujistěte, že se v
rozsahu pohybu zavíraných částí nenachází
žádné části těla.

G VAROVÁNÍ
Při komfortním otevírání může dojít ke vtažení
nebo přivření částí těla mezi boční okno a rám
okna. Hrozí nebezpečí úrazu!
Při otevírání se ujistěte, že se nikdo nedotýká
bočního okna. Pokud dojde k přivření osoby,
stiskněte neprodleně tlačítko W ve dveřích
pro zastavení pohybu bočního okna. Pro opě-
tovné zavření bočního okna zatáhněte za tla-
čítko W.

X Komfortní zavírání pomocí kolébkového 
přepínače vnitřní cirkulace vzduchu: opa-
kovaně zatlačte kolébkový přepínač g
nahoru nebo dolů, až se začnou boční okna
automaticky zavírat.
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem g
se rozsvítí. Počáteční poloha bočního okna je
uložena. Vnitřní cirkulace vzduchu je zapnutá.
Pokud po komfortním zavírání manuálně ote-
vřete boční okna, otevřou se nejdříve auto-
maticky až do počáteční polohy před kom-
fortním zavíráním.
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Pokud se při komfortním zavírání nacházejí v
oblasti zavírání části těla, postupujte násle-
dovně:
X Pro otevření nebo zavření bočních oken stisk-

něte tlačítko W.
Boční okna se zastaví.

X Pro otevření bočních oken následně znovu
stiskněte tlačítko W.

Při nebezpečí přivření:
X Znovu stiskněte kolébkový přepínač g

nahoru nebo dolů.
X Komfortní otevírání pomocí kolébkového 

přepínače vnitřní cirkulace vzduchu: opa-
kovaně zatlačte kolébkový přepínač g
nahoru nebo dolů, až se začnou boční okna
automaticky otevírat.
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem g
zhasne. Vnitřní cirkulace vzduchu je vypnutá.

X Temperování a komfortní otevírání 
pomocí klíčku: podržte stisknuté tlačítko
% na klíčku.
Boční okna se automaticky otevřou a dojde k
aktivaci ventilátoru klimatizace.

X Uvolněte tlačítko %.
i Při vyšších teplotách interiéru se ventilátor

aktivuje také při otevření dveří. Po nastarto-
vání motoru se tak do vnitřního prostoru vozi-
dla dostane dříve chlazený vzduch a zajistí
rychlejší ochlazení.

Zapnutí / vypnutí využívání zbytko-
vého tepla

Všeobecná upozornění
Funkce „Zbytkové teplo“ je k dispozici pouze u
vozidel automatickou klimatizací THERMOTRO-
NIC.
Při vypnutém motoru můžete pomocí zbytko-
vého tepla motoru vyhřívat nebo větrat přední
prostor vozidla asi 30 minut. Doba vyhřívání
nebo větrání závisí na nastavené teplotě inte-
riéru.

Zapnutí/vypnutí
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 0

nebo ho vytáhněte.
X Zapnutí: stiskněte kolébkový přepínač Ì

nahoru nebo dolů.
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem Ì
se rozsvítí.
Nezávisle na nastaveném množství vzduchu
pracuje ventilátor na nižší stupeň.
Pokud zapnete funkci „Zbytkové teplo“ při
vysokých venkovních teplotách, zapne se
pouze nezávislé větrání. Ventilátor následně
poběží na střední stupeň.

X Vypnutí: stiskněte kolébkový přepínač Ì
nahoru nebo dolů.
Kontrolka nad kolébkovým přepínačem Ì
zhasne.

Využívání zbytkového tepla se automaticky
vypne
Rpo uplynutí cca 30 minut
Rpokud je stav nabití startovacího akumulátoru

příliš nízký
Rkdyž zapnete zapalování
Rpokud zapnete teplovodní přídavné topení.

Ovládání přídavného topení

Důležité bezpečnostní pokyny

G NEBEZPEČÍ
Jestliže je koncová trubka výfuku zablokovaná
nebo nelze zajistit dostatečné větrání, mohou
do vozidla proniknout jedovaté výfukové
plyny, zvláště oxid uhelnatý. Příkladem jsou
uzavřené prostory nebo uvíznutí vozidla ve
sněhu. Hrozí ohrožení života!
V uzavřených prostorách bez odvětrání, jako
jsou garáže, proto nezávislé topení vypněte.
Pokud vozidlo uvázne ve sněhu a musíte
nechat běžet nezávislé topení, odstraňte sníh
z koncové trubky výfuku a z oblasti okolo vozi-
dla. Na straně vozidla nevystavené přímému
větru otevřete okno, abyste zajistili dosta-
tečný přísun čerstvého vzduchu.
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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 pří-
padech.
Pokud se dostanou do kontaktu s
Rhorkými částmi výfukového systému nezá-

vislého topení.
Rse samotnými výfukovými plyny.
Hrozí nebezpečí požáru!
Ujistěte se, že při zapnutém nezávislém
topení
Rse horké části vozidla nedostanou do kon-

taktu s hořlavými materiály.
Rmohou výfukové plyny bez omezení unikat z

koncové trubky výfuku nezávislého topení.
Rse výfukové plyny nedostanou do kontaktu

s hořlavými materiály.

Přístroj topení přídavného topení je namonto-
ván v přední části spodku vozidla. Místo výstupu
výfukových plynů se nachází na levé straně vozi-
dla pod předními dveřmi.

G VAROVÁNÍ
Vozidla s teplovzdušným nezávislým topením
Kvůli neodborně provedeným pracím na
výměníku tepla teplovzdušného nezávislého
topení mohou do interiéru vozidla pronikat
výfukové plyny. Hrozí nebezpečí otravy nebo
dokonce ohrožení života!
Nechte práce na teplovzdušném nezávislém
topení vždy provádět v kvalifikovaném
servisu.

Vaše vozidlo může být vybaveno teplovodním
nebo teplovzdušným přídavným topením.
Nastavení a ovládání
Rteplovodního přídavného topení se provádí

kolébkovým přepínačem & ovládací jed-
notky systému klimatizace a pomocí multi-
mediálního systému nebo dálkovým ovládá-
ním (Y Strana 158).
Rteplovzdušného přídavného topení se provádí

přes spínací hodiny ve spodní středové kon-

zole (Y Strana 163) nebo dálkovým ovládá-
ním (Y Strana 162).

Teplovodní přídavné topení

Všeobecná upozornění
! Provoz teplovodního nezávislého topení

zatěžuje akumulátor vozidla. Jeďte proto nej-
později po využití druhého topení nebo větrání
s vozidlem na delší jízdu.

Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k pro-
vozu přídavného topení (Y Strana 156).
Teplovodní přídavné topení doplňuje systém kli-
matizace Vašeho vozidla a má funkci přihřívání,
nezávislého topení a nezávislého větrání. Po
spuštění motoru zahřívá funkce přihřívání
motor, což chrání motor a šetří palivo v jeho
zahřívací fázi.
Nezávislé topení ohřívá vzduch ve vnitřním pro-
storu vozidla na nastavenou teplotu. Není závi-
slé na předávání tepla z běžícího motoru. Nezá-
vislé topení je provozováno přímo na palivo vozi-
dla. Proto musí být palivová nádrž naplněna
minimálně na úroveň rezervy, aby mohlo nezá-
vislé vytápění fungovat.
Nezávislé topení se automaticky přizpůsobuje
změnám venkovní teploty a počasí. Proto se
může stát, že se nezávislé vytápění přepne z
režimu větrání na režim vytápění nebo z režimu
vytápění na režim větrání.
Pokud běží motor, není aktivní nezávislé větrání.
Po uplynutí 50 minut se nezávislé topení auto-
maticky vypne.
Nezávislým větráním nemůžete ochladit vzduch
ve vnitřním prostoru vozidla pod hodnotu vnější
teploty.
Funkce přihřívání podporuje při běžícím motoru
a nízkých venkovních teplotách systém klimati-
zace.

Před zapnutím
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Nastavte požadovanou teplotu kolébkovým

přepínačem w na ovládací jednotce
systému klimatizace na středové konzole.

nebo
X Nastavte požadovanou teplotu pomocí multi-

mediálního systému (viz samostatný návod k
obsluze).
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Pokud před zapnutím přídavného topení nezmě-
níte teplotu, bude převzato naposledy použité
nastavení teploty.
Přídavné topení může být zapnuto i u manuálně
ovládané klimatizace. Optimální klima v inte-
riéru získáte, když je nastaven automatický
režim. Nastavte teplotu na 22 †.
Přídavné topení můžete zapnout nebo vypnout
následovně:
Rkolébkovým přepínačem & na ovládací

jednotce systému klimatizace na středové
konzole (Y Strana 158)
Rdálkovým ovládáním (Y Strana 158)
Následujícími způsoby můžete nastavit až tři
časy odjezdu, ze kterých můžete vždy jeden
předvolit:
Rdálkovým ovládáním (Y Strana 159)
Rpomocí multimediálního systému (viz samo-

statný návod k obsluze)
Funkce času předvolby přídavného topení vypo-
čítá v závislosti na venkovní teplotě a aktivova-
ném času odjezdu čas zapnutí. Tak je Vaše vozi-
dlo předehřáto nebo předchlazeno k nastave-
nému času odjezdu.
Když je dosaženo času odjezdu a není nastarto-
ván motor, běží přídavné topení ještě dalších
cca pět minut. Následně se automaticky vypne.
Pokud přídavné topení vyhřívá a nastartujete
motor na konci zbývajícího času, aktivujete
funkci přihřívání. Funkci přihřívání můžete
vypnout, jak je popsáno výše pro přídavné
topení, kolébkovým přepínačem & ovládací
jednotky.
Pokud přídavné topení větrá a nastartujete
motor na konci zbývajícího času, přídavné
topení se automaticky vypne.

Zapnutí / vypnutí přídavného topení
přes přední ovládací jednotku
Barevné kontrolky nad kolébkovým přepínačem
& mají následující význam:
modrá Nezávislé větrání je zapnuté
červená Nezávislé topení je zapnuté
žlutá Čas odjezdu je předvolen

X Zapnutí přídavného topení: stiskněte
kolébkový přepínač : nahoru nebo dolů.
Červená nebo modrá kontrolka nad kolébko-
vým přepínačem : se rozsvítí.

X Nastavení teploty: zapněte přídavné topení.
Dojde k aktivaci multimediálního systému na
cca jednu minutu.

X Nastavte požadovanou teplotu pomocí multi-
mediálního systému (viz samostatný návod k
obsluze).

X Vypnutí přídavného topení: stiskněte
kolébkový přepínač : nahoru nebo dolů.
Červená nebo modrá kontrolka nad kolébko-
vým přepínačem : zhasne.

Pokud zapnete přídavné topení při běžícím
motoru, aktivujete funkci přihřívání přídavného
topení. Funkce přihřívání následně podporuje
systém klimatizace Vašeho vozidla a pomáhá při
co nejrychlejším zahřátí vnitřního prostoru vozi-
dla.
Při venkovních teplotách pod Ò9 † se zapne
funkce přihřívání automaticky po nastartování
motoru. Červená kontrolka nad kolébkovým
přepínačem & se rozsvítí. Až do nového
nastartování motoru můžete vypnout funkci při-
hřívání podle popisu pro přídavné topení. Pokud
vypnete motor, funkce přihřívání se automaticky
vypne.

Ovládání přídavného topení dálkovým
ovládáním

Všeobecná upozornění
Nezávislé topení můžete ovládat až 3 dálkovými
ovládáními. Dálkové ovládání musí být sladěno s
přijímačem nezávislého topení. Pro další infor-
mace se obraťte na kvalifikovaný servis.
Dálkové ovládání nezávislého topení uchová-
vejte tak, aby nemohla být funkce nezávislého
topení zapnuta neúmyslně. Dbejte zejména na
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to, aby bylo dálkové ovládání nezávislého topení
uchováváno mimo dosah dětí.
Dosah dálkového ovládání činí cca 300 metrů.
Dosah se sníží:
Relektromagnetickým rušením
Rmasivními překážkami mezi dálkovým ovlá-

dáním a vozidlem
Rnevhodnou polohou dálkového ovládání vůči

vozidlu
Rvysíláním z uzavřených prostor
Optimálního dosahu dosáhnete, pokud při vysí-
lání držíte dálkové ovládání svisle vzhůru.
Pokud je baterie dálkového ovládání slabá,
zobrazí se vlevo na displeji dálkového ovládání
symbol baterie. Vyměňte baterii dálkového ovlá-
dání (Y Strana 160).

Zapnutí a vypnutí nezávislého topení

: Displej
; u Zapnutí nezávislého topení/větrání a

kontrola stavu nezávislého topení
= . Nastavení času odjezdu
? ^ Vypnutí nezávislého topení/větrání
A , Nastavení času odjezdu
X Zapnutí: dlouze stiskněte tlačítko u.

Na displeji dálkového ovládání se zobrazí ON.
X Vypnutí: dlouze stiskněte tlačítko ^.

Na displeji dálkového ovládání se zobrazí OFF.

Kontrola stavu nezávislého topení
X Stiskněte krátce tlačítko u.
Jsou možná následující zobrazení na displeji:

Zobrazení Význam

Nezávislé topení je
vypnuté.

Nezávislé větrání je
zapnuté a číslo na displeji
ukazuje jeho zbývající čas
v minutách.

Nezávislé topení je
zapnuté a číslo na displeji
ukazuje jeho zbývající čas
v minutách.

Je aktivován čas odjezdu.
Čas na displeji ukazuje čas
odjezdu.

Je aktivován čas odjezdu.
Nezávislé větrání je
zapnuté a číslo na displeji
ukazuje jeho zbývající čas
v minutách. Pokud nebude
vozidlo nastartováno po
uplynutí zbývajícího času,
prodlouží se doba chodu o
5 minut.

Je aktivován čas odjezdu.
Nezávislé topení je
zapnuté a číslo na displeji
ukazuje jeho zbývající čas
v minutách. Pokud nebude
vozidlo nastartováno po
uplynutí zbývajícího času,
prodlouží se doba chodu o
5 minut.

Nastavení času odjezdu
Dbejte informací o funkci času předvolby nezá-
vislého topení (Y Strana 157).
Ujistěte se, že je před nastavením času odjezdu
správně nastaven čas ve vozidle (viz samostatný
návod k obsluze). Jinak se zapne nezávislé
topení ve špatnou dobu a možná i na nevhod-
ném místě. Při nastavování času odjezdu také
dbejte na důležitá bezpečnostní upozornění k
provozu nezávislého topení (Y Strana 156).
X Stiskněte krátce tlačítko u.
X Opakovaně stiskněte tlačítko ,

nebo ., až se na displeji zobrazí čas, který
má být změněn.

X Současně stiskněte tlačítka u a ^.
Symbol Î na displeji dálkového ovládání se
rozbliká.

X Pomocí tlačítka , nebo . nastavte
požadovaný čas odjezdu.
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i O co déle podržíte stisknuté tlačítko ,
nebo ., o to rychleji se změní zobrazený
čas.

X Současně stiskněte tlačítka u a ^.
Nový čas odjezdu je uložen do paměti.

Aktivace nastaveného času odjezdu
X Stiskněte krátce tlačítko u.
X Opakovaně stiskněte tlačítko ,

nebo ., až se na displeji zobrazí požado-
vaný čas odjezdu.

X Stiskněte tlačítko u.
Na displeji se zobrazí symbol Í a čas
odjezdu s jejich identifikačními písmeny A, B
nebo C.

Deaktivace nastaveného času odjezdu
X Stiskněte krátce tlačítko u.
X Stiskněte tlačítko , nebo ..

Na displeji se zobrazí stav nezávislého topení.
X Stiskněte tlačítko ..

Na displeji se zobrazí 1. uložený čas odjezdu.
X Stiskněte tlačítko ^.

Na displeji se zobrazí OFF.

Výměna baterie dálkového ovládání

G VAROVÁNÍ
Baterie obsahují jedovaté a žíravé substance.
Požití baterií může způsobit těžké škody na
zdraví. Hrozí smrtelné nebezpečí!
Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Pokud
dojde k požití baterií, vyhledejte ihned lékař-
skou pomoc.

H Ekologické upozornění
Akumulátory obsahují ško-
dlivé látky. Zákon zakazuje
jejich odhazování do domov-
ního odpadu. Musí se shro-
mažďovat odděleně a ode-
vzdávat k ekologické recy-
klaci.
Akumulátory likvidujte eko-
logicky. Vybité akumulátory
odevzdejte v kvalifikovaném
servisu nebo na místě pro
sběr starých akumulátorů.

Když se na displeji dálkového ovládání zobrazí
symbol prázdné baterie, je nutno jeho baterii
vyměnit.
Potřebujete lithiovou baterii typu CR 2450, kte-
rou můžete zakoupit v každém kvalifikovaném
servisu.

X Zatlačte špičatým předmětem do vybrání :.
X Odsuňte kryt baterie ; ve směru šipky.
X Vyjměte baterii =.
X Vložte novou čistou baterii nápisem nahoru.

K tomu použijte kousek tkaniny nepouštějící
vlákna.

X Nasuňte kryt baterie ; proti směru šipky až
do zajištění.

X Zkontrolujte všechny funkce dálkového ovlá-
dání.
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Problémy s přídavným topením
Příslušná hlášení mohou být zobrazena také na displeji jednotky palubního počítače
(Y Strana 281).

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Na displeji dálkového
ovládání je zobrazeno
hlášení FAIL a symbol
¨.

Žádné spojení mezi dálkovým ovládáním a přijímačem ve vozidle.
X Změňte polohu dálkového ovládání vůči vozidlu, např. držte dálkové

ovládání výše nebo jím pohněte stranou.
X Zkraťte vzdálenost.

Na displeji dálkového
ovládání je zobrazeno
hlášení FAIL a symbol
¯.

Došlo k provozní poruše. Přídavné topení se automaticky vypne.
X Nechte přídavné topení zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Na displeji dálkového
ovládání je zobrazeno
hlášení FAIL.

Nedostatek paliva.
Palivová nádrž je naplněna méně než z Õ. Přídavné topení se auto-
maticky vypne.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte palivo.
X Následně přídavné topení několikrát zapněte, aby se naplnila pali-

vová vedení.

Na displeji dálkového
ovládání je zobrazeno
hlášení FAIL.

Palubní napětí je příliš nízké. Přídavné topení se vypnulo nebo nelze
zapnout.
X Ujeďte delší trasu.

Akumulátor se dobije. Jakmile je napětí palubní sítě dostatečné,
bude přídavné topení opět připraveno k provozu.

Přídavné topení se auto-
maticky vypne a/nebo
nelze zapnout.

Palivová nádrž je naplněna méně než z Õ. Přídavné topení se auto-
maticky vypne.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte palivo.
X Následně přídavné topení několikrát zapněte, aby se naplnila pali-

vová vedení.

Přídavné topení se auto-
maticky vypne a/nebo
nelze zapnout.

Palubní napětí je příliš nízké. Přídavné topení se vypnulo nebo nelze
zapnout.
X Ujeďte delší trasu.

Akumulátor se dobije. Jakmile je napětí palubní sítě dostatečné,
bude přídavné topení opět připraveno k provozu.

Přídavné topení se auto-
maticky vypne a/nebo
nelze zapnout.

Elektrická pojistka je defektní.
X Vyměňte elektrickou pojistku (viz dodatek k návodu k obsluze

„Obsazení pojistek“).
X Nechte příčinu přepálení pojistky zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.

Přídavné topení se auto-
maticky vypne a/nebo
nelze zapnout.

Došlo k provozní poruše.
X Nechte přídavné topení zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
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Teplovzdušné přídavné topení

Všeobecná upozornění
! Provoz teplovzdušného nezávislého topení

zatěžuje akumulátor vozidla. Jeďte proto nej-
později po využití druhého topení s vozidlem
na delší jízdu.

! Dbejte na to, aby nebylo zablokováno pro-
udění teplého vzduchu. Jinak se nezávislé
topení přehřeje a vypne.

Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k pro-
vozu přídavného topení (Y Strana 156).
Sací vzduchový otvor teplovzdušného přídav-
ného topení je umístěn bočně na vnitřní straně
podstavce levého předního sedadla. Výdech
teplého vzduchu se nachází na jeho zadní straně
a je orientován směrem k zadní části vozidla.
Teplovzdušné přídavné topení doplňuje systém
klimatizace Vašeho vozidla a má funkci nezávi-
slého topení.
Nezávislé topení ohřívá vzduch ve vnitřním pro-
storu vozidla na nastavený stupeň topení (před-
volená teplota). Není závislé na předávání tepla
z běžícího motoru. Nezávislé topení je provozo-
váno přímo na palivo vozidla. Proto musí být
palivová nádrž naplněna minimálně na úroveň
rezervy, aby mohlo nezávislé vytápění fungovat.
Nezávislé topení se automaticky vypne při
vypnutí motoru nebo po uplynutí nastavené
doby provozu topení.
Okamžitý provoz topení přídavného topení pod-
poruje při běžícím motoru a nízkých venkovních
teplotách systém klimatizace.
Přídavné topení můžete ovládat:
Rpomocí spínacích hodin ve spodní středové

konzole (Y Strana 163)
Rdálkovým ovládáním (Y Strana 162)
Spínacími hodinami můžete nastavit až tři časy
odjezdu, ze kterých můžete vždy jeden předvo-
lit.

Ovládání přídavného topení dálkovým
ovládáním

Všeobecná upozornění
Dálkovým ovládáním můžete zapnout a vypnout
přídavné topení a změnit jeho dobu provozu.
Dálkové ovládání musí být sladěno s přijímačem
přídavného topení. Pro další informace se
obraťte na kvalifikovaný servis.

Dálkové ovládání přídavného topení uchová-
vejte tak, aby nemohla být funkce nezávislého
topení zapnuta neúmyslně. Dbejte zejména na
to, aby bylo dálkové ovládání nezávislého topení
uchováváno mimo dosah dětí.
Dosah dálkového ovládání činí cca 300 metrů.
Dosah se sníží:
Relektromagnetickým rušením
Rmasivními překážkami mezi dálkovým ovlá-

dáním a vozidlem
Rnevhodnou polohou dálkového ovládání vůči

vozidlu
Rvysíláním z uzavřených prostor

Přehled – dálkové ovládání

: Kontrolka
; Potvrzení nastavení
= Zapnutí a vypnutí dálkového ovládání,

změna doby provozu nebo přerušení nebo
ukončení nastavení

Stavy svícení kontrolky : mají následující
významy:

Signalizace Význam

svítí červeně dálkové ovládání je zapnuté

přenos dat

bliká červeně přídavné topení je vypnuté

svítí zeleně přídavné topení je zapnuté

bliká zeleně možnost změny doby pro-
vozu je aktivní

bliká střídavě
červeně a
zeleně

dálkové ovládání je v režimu
sladění

Pokud kontrolka : rychle bliká červeně, je
baterie dálkového ovládání příliš vybitá.
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Vyměňte baterii dálkového ovládání
(Y Strana 165).
Informace o dalších stavech svícení najdete v
části „Problémy s přídavným topením“
(Y Strana 166).

Zapnutí a vypnutí dálkového ovládání
Dálkové ovládání se po uplynutí cca 10 sekund
přepne do klidového stavu. Kontrolka :
zhasne.
X Zapnutí: podržte tlačítko Ü stisknuté, až

se červeně rozsvítí kontrolka :.
Když je navázáno spojení mezi dálkovým ovlá-
dáním a přijímačem ve vozidle a kontrolka :
Rčerveně bliká, je přídavné topení vypnuté.
Rzeleně svítí, je přídavné topení zapnuté.

X Vypnutí: podržte tlačítko Ü stisknuté, až
zhasne kontrolka :.

Zapnutí a vypnutí přídavného topení
X Zapněte dálkové ovládání (Y Strana 162).
X Zapnutí: když kontrolka : bliká červeně,

stiskněte tlačítko b.
Během přenosu dat se rozsvítí kontrolka :
červeně.
Když se kontrolka : rozsvítí zeleně, je pří-
davné topení zapnuté.

X Vypnutí: když se kontrolka : rozsvítí zeleně,
stiskněte tlačítko b.
Během přenosu dat se rozsvítí kontrolka :
červeně.
Když kontrolka : bliká červeně, je přídavné
topení vypnuté.

Změna doby provozu
X Zapněte dálkové ovládání (Y Strana 162).
X Když kontrolka : bliká červeně, stiskněte

současně tlačítka Ü a b.
Kontrolka : bliká zeleně.

X Stiskněte tolikrát tlačítko Ü, až je zobra-
zena požadovaná doba provozu.
R20 minut

Kontrolka : blikne dvakrát zeleně.
R30 minut

Kontrolka : blikne třikrát zeleně.
R40 minut

Kontrolka : blikne čtyřikrát zeleně.
X Stiskněte tlačítko b.

Během přenosu dat se rozsvítí kontrolka :
červeně.

Když kontrolka : dvakrát dlouze zeleně
blikne, je zvolená doba provozu uložena.
Když dobu provozu nezměníte, kontrolka :
šestkrát blikne a dálkové ovládání přejde do
klidového stavu.

Ovládání přídavného topení přes spí-
nací hodiny

Přehled – spínací hodiny

Spínací hodiny ve spodní středové konzole
: Sloupec programu

G Paměťové místo 1 – 3 pro nastavení
časů odjezdu
Po–Ne, nastavení dnů v týdnu

; Řádek menu
y Zapnutí/vypnutí okamžitého provozu
topení (funkce přihřívače)
B Nastavení časů odjezdu
Ñ Nastavení dne v týdnu, hodin a doby
provozu
ß Nastavení stupně topení

= Pole pro zobrazení hodin, stupně topení 
a doby provozu
à Zapnutý nepřetržitý provoz
ß Nastavený stupeň topení

? Volba možnosti ve sloupci programu :
nebo v řádku menu ; (dopředu)
Zvýšení hodnot

A Potvrzení volby nebo nastavení
B Stavový řádek

y Zapnutý provoz topení
C Aktivace spínacích hodin

Přerušení nebo ukončení nastavení v menu
D Volba možnosti ve sloupci programu :

nebo v řádku menu ; (dozadu)
Snížení hodnot
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Spínacími hodinami můžete
Rzapnout/vypnout okamžitý provoz topení

(funkce přihřívače) y (Y Strana 164)
Rnastavit až 3 časy odjezdu B G

(Y Strana 164)
Rnastavit dobu provozu Ñ mezi 10 a

120 minutami nebo na nepřetržitý provoz
à (Y Strana 164)
Rnastavit stupeň topení (předvolená teplota)
ß mezi 10 a 30 (Y Strana 165)

Aktivace spínacích hodin
Spínací hodiny se za 10 sekund přepnou do kli-
dového stavu. Displej zhasne.
X Podržte tlačítko Ü stisknuté, až se na dis-

pleji zobrazí řádek menu a hodiny.

Nastavení dne v týdnu, hodin a doby pro-
vozu
Den v týdnu, hodiny a standardní hodnotu doby
provozu musíte nastavit znovu
Rpři prvním uvedení do provozu
Rpo přerušení elektrického napájení (např.

když byl odpojen akumulátor)
Rpo provozní poruše.
Informace o provozních poruchách najdete v
části „Problémy s nezávislým topením“
(Y Strana 166).
X Stiskněte tlačítko Û nebo â, až bude

blikat symbol Ñ v řádku menu ;.
X Stiskněte tlačítko b.

Ve sloupci programu : bliká zvolený den
v týdnu.

X Tlačítkem Û nebo â zvolte požadovaný
den v týdnu.

X Stiskněte tlačítko b.
Zvolený den v týdnu je uložen. Hodnota hodin
u hodin bliká.

X Odpovídajícím způsobem nastavte den
v týdnu, hodnotu hodin a následně hodnotu
minut a potvrďte tlačítkem b.
Čas hodin je uložen. Sloupec programu : se
skryje a bliká doba provozu.
Nastavovaná doba provozu je standardní
nastavení pro okamžitý provoz topení. Můžete
nastavit dobu provozu mezi 10 a
120 minutami nebo na nepřetržitý provoz.

X Tlačítkem Û nebo â nastavte hodnotu
minut nebo zvolte symbol à pro nepřetr-
žitý provoz.

X Stiskněte tlačítko b.
Doba provozu je uložena. Čas hodin se
zobrazí.

Zapnutí/vypnutí okamžitého provozu
topení (funkce přihřívače)
X Zapnutí: stiskněte tlačítko Û nebo â,

až bude blikat symbol y v řádku menu.
X Stiskněte tlačítko b.

Zobrazení doby provozu bliká.
i Můžete přednastavit zobrazenou standardní

hodnotu (Y Strana 164).
X Tlačítkem Û nebo â nastavte počet

minut (10–120) nebo zvolte symbol à pro
nepřetržitý provoz.

X Stiskněte tlačítko b.
Okamžitý provoz topení (funkce přihřívače) je
zapnutý. Zobrazí se čas hodin a symbol y.

X Vypnutí: stiskněte tlačítko Û nebo â,
až bude v řádku menu blikat symbol y a
následně stiskněte tlačítko b.
Okamžitý provoz topení (funkce přihřívače) je
vypnutý. Symbol y se skryje.
Nezávislé topení dobíhá cca 2 minuty a potom
se automaticky vypne.

i Pokud během okamžitého provozu topení
(doba provozu 10–120 minut) vypnete zapa-
lování, vypnete i okamžitý provoz topení.
Nezávislé topení následně dobíhá cca
2 minuty a potom se automaticky vypne.
Pokud jste nastavili jako dobu provozu
nepřetržité topení a vypnete zapalování, nezá-
vislé topení se automaticky vypne cca po
15 minutách. Pokud během této zbývající
doby provozu znovu zapnete zapalování, bude
nepřetržitý provoz nezávislého topení pokra-
čovat.

Nastavení času odjezdu
Spínacími hodinami můžete nastavit 3 časy
odjezdu.
Ujistěte se, že jsou před nastavením času
odjezdu správně nastaveny datum a čas ve vozi-
dle (Y Strana 164). Jinak se zapne nezávislé
topení ve špatnou dobu a možná i na nevhod-
ném místě. Při nastavování času odjezdu také
sledujte důležitá bezpečnostní upozornění k
provozu nezávislého topení (Y Strana 156).
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Pokud aktivujete čas odjezdu, nezávislé topení
se automaticky spustí dříve o časovou hodnotu,
nastavenou pro dobu provozu.
Pokud nastavíte pro 3 paměťová místa stejné
časy odjezdu (čas a den v týdnu), uloží se pouze
poslední nastavený časový záznam.
Po provozních poruchách nebo po odpojení aku-
mulátoru musíte nastavit časy odjezdu znovu.
Informace o provozních poruchách najdete v
části „Problémy s nezávislým topením“
(Y Strana 166).
X Stiskněte tlačítko Û nebo â, až bude

v řádku menu blikat symbol B.
X Stiskněte tlačítko b.

Ve sloupci programu jsou zobrazena čísla
paměťových míst G. Zvolené paměťové
místo bliká.

X Tlačítkem Û nebo â zvolte požado-
vané paměťové místo.

X Stiskněte tlačítko b.
Paměťové místo je zvoleno. Zobrazí se dny
v týdnu.

X Nastavte den v týdnu a čas podle popisu v
části „Nastavení dne v týdnu, času a doby
provozu“ (Y Strana 164).
Čas odjezdu je uložen. Sloupec programu se
skryje. V poli pro zobrazení se zobrazí hlášení
on a symbol y.

X Stiskněte tlačítko b.
Doba provozu bliká.

X Tlačítkem Û nebo â nastavte hodnotu
minut (10–120).

X Stiskněte tlačítko b.
Doba provozu pro čas odjezdu je uložena.
Zobrazí se čas a číslo nastaveného paměťo-
vého místa.
Podtržení označuje paměťové místo, která
bude v časovém pořadí aktivována jako násle-
dující. Navíc je zobrazen nastavený den
v týdnu.

Deaktivace časů odjezdu
X Proveďte pracovní kroky podle popisu v části

„Nastavení časů odjezdu“ (Y Strana 164).
Pokud je ve stavovém řádku zobrazen symbol
y:
X Stiskněte tlačítko Û nebo â, až se

v poli pro zobrazení zobrazí hlášení off.
X Stiskněte tlačítko b.

Čas odjezdu je deaktivován. Čas hodin se
zobrazí.

Nastavení stupně topení
Můžete nastavit stupeň topení mezi 10 a 30.
Stupeň topení odpovídá předvolené teplotě
v interiéru vozidla. Jedná se o referenční hod-
notu, která se může lišit od skutečné teploty
v interiéru v závislosti na teplotě okolí.
X Stiskněte tlačítko Û nebo â, až bude

v řádku menu blikat symbol ß.
X Stiskněte tlačítko b.

Zobrazení stupně topení bliká.
X Tlačítkem Û nebo â nastavte stupeň

topení mezi 10 a 30.
X Stiskněte tlačítko b.

Stupeň topení je nastaven a zobrazí se symbol
y.

Výměna baterie dálkového ovládání

G VAROVÁNÍ
Baterie obsahují jedovaté a žíravé substance.
Požití baterií může způsobit těžké škody na
zdraví. Hrozí smrtelné nebezpečí!
Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Pokud
dojde k požití baterií, vyhledejte ihned lékař-
skou pomoc.

H Ekologické upozornění
Akumulátory obsahují ško-
dlivé látky. Zákon zakazuje
jejich odhazování do domov-
ního odpadu. Musí se shro-
mažďovat odděleně a ode-
vzdávat k ekologické recy-
klaci.
Akumulátory likvidujte eko-
logicky. Vybité akumulátory
odevzdejte v kvalifikovaném
servisu nebo na místě pro
sběr starých akumulátorů.

Když kontrolka v dálkovém ovládání rychle bliká
červeně, je nutno vyměnit jeho baterii.
Potřebujete lithiovou baterii typu CR 2430, kte-
rou můžete zakoupit v každém kvalifikovaném
servisu.
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X Kryt baterie ; otočte vhodným předmětem,
např. mincí, proti směru hodinových ručiček a
sejměte jej.

X Zkontrolujte nepoškozenost těsnění krytu
baterie ; a případně jej vyměňte.

X Vyjměte baterii =.
X Vložte novou čistou baterii = kladným pólem

nahoru do přihrádky pro baterii. K tomu
použijte kousek tkaniny nepouštějící vlákna.

X Nasaďte kryt baterie ; tak, že značka : na
přepážce směřuje mezi obě prohlubně ?.

X Kryt baterie ; otočte vhodným předmětem,
např. mincí, po směru hodinových ručiček až
na doraz.

X Zkontrolujte všechny funkce dálkového ovlá-
dání.

Problémy s přídavným topením

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

V poli zobrazení spína-
cích hodin je zobrazeno
hlášení Err.

Nedostatek paliva.
Palivová nádrže je naplněna méně než z Õ. Nezávislé topení se auto-
maticky vypne.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte palivo.
X Následně nezávislé topení několikrát zapněte, aby se naplnila pali-

vová vedení.

V poli zobrazení spína-
cích hodin je zobrazeno
hlášení Err.

Nastala provozní porucha. Nezávislé topení se automaticky vypne.
X Nezávislé topení nechte zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

V poli zobrazení spína-
cích hodin je zobrazeno
hlášení ini.

Bylo přerušeno elektrické napájení. Všechna nastavení jsou vyma-
zána.
Právě je aktivní funkce automatického rozpoznání hardwaru.
X Po ukončení automatického rozpoznání hardwaru nastavte den

v týdnu, hodiny a dobu provozu (Y Strana 164).
X Nastavte čas odjezdu (Y Strana 164).

Kontrolka na dálkovém
ovládání rychle červeně
bliká.

Baterie dálkového ovládání je vybitá. Přenos dat není možný.
X Vyměňte baterii dálkového ovládání (Y Strana 165).

Kontrolka na dálkovém
ovládání rychle bliká stří-
davě červeně a zeleně.

Žádné spojení mezi dálkovým ovládáním a přijímačem ve vozidle.
X Změňte polohu dálkového ovládání vůči vozidlu, např. držte dálkové

ovládání výše nebo jím pohněte stranou.
X Zkraťte vzdálenost.
Pokud nemůžete vytvořit spojení a nezávislé topení je zapnuté,
můžete nezávislé topení vypnout pouze pomocí spínacích hodin ve
vozidle (Y Strana 163).
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Kontrolka na dálkovém
ovládání rychle bliká stří-
davě červeně a zeleně.

Dálkové ovládání není spárované.
X Nechte dálkové ovládání vyladit v kvalifikovaném servisu.

Kontrolka na dálkovém
ovládání pomalu bliká
střídavě červeně a
zeleně.

Dálkové ovládání není spárované.
X Nechte dálkové ovládání vyladit v kvalifikovaném servisu.

Nezávislé topení se auto-
maticky vypne a/nebo
nelze zapnout.

Palivová nádrž je naplněna méně než z Õ. Nezávislé topení se auto-
maticky vypne.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte palivo.
X Následně nezávislé topení několikrát zapněte, aby se naplnila pali-

vová vedení.

Nezávislé topení se auto-
maticky vypne a/nebo
nelze zapnout.

Podpěťová ochrana integrovaná v řídicí jednotce vypne nezávislé
topení, protože je napětí elektrické sítě vozidla pod 10 V.
X Nechte zkontrolovat alternátor a startovací akumulátor.

Nezávislé topení se auto-
maticky vypne a/nebo
nelze zapnout.

Elektrická pojistka je defektní.
X Vyměňte elektrickou pojistku (viz dodatek návodu k obsluze „Obsa-

zení pojistek“).
X Nechte příčinu přepálení pojistky zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.

Nezávislé topení se auto-
maticky vypne a/nebo
nelze zapnout.

Nastala provozní porucha.
X 2krát zapněte a vypněte zapalování.
Pokud nelze nezávislé topení ani nadále zapnout, je vytápěcí zařízení
defektní.
X Nezávislé topení nechte zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Nezávislé topení je pře-
hřáté.

Vzduchové kanály jsou neprůchodné.
X Dbejte na to, aby nebylo zablokováno proudění teplého vzduchu

vzadu a vedle levého předního sedadla.
X Nezávislé topení nechte zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Nastavení větracích výdechů

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Z větracích výdechů může vycházet velmi
horký, nebo velmi studený vzduch. Násled-
kem 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 výde-

chů. Případně veďte proud vzduchu do jiné
oblasti interiéru vozidla.

Středové a boční větrací výdechy jsou nastavi-
telné.
U vozidel s klimatizací v zadní části vozidla
můžete také nastavit zadní výdechy.
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Pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu větra-
cími výdechy do interiéru vozidla dodržujte
následující pokyny:
RUdržujte mřížku přívodu vzduchu mezi kapo-

tou motoru a čelním oknem volnou, tj. např.
bez ledu, sněhu nebo listí.
RUdržujte větrací výdechy a větrací mřížky v

interiéru vozidla vždy volné.

Nastavení středních větracích otvorů

X Otevření/zavření: otočte regulátor =
nebo ? až na doraz doprava nebo doleva.

X Nastavení směru vzduchu: uchopte střední
větrací výdech : nebo ; za regulátor =
nebo ? a posuňte nahoru, dolů, vlevo nebo
vpravo.

Nastavení bočních výdechů

: Boční výdech
; Regulátor bočního výdechu

X Otevření/zavření: otočte regulátor ; až na
doraz doprava nebo doleva.

X Nastavení směru vzduchu: uchopte boční
větrací výdech : za regulátor ; a posuňte
nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Nastavení zadních výdechů

Větrací výdechy v zadní části vozidla (příklad pravé
strany vozidla)
: Nastavovací kolečko pro nastavení proudu

vzduchu ve vertikálním směru a regulaci
množství vzduchu

; Nastavovací kolečko pro nastavení proudu
vzduchu v horizontálním směru

Zadní výdechy můžete nastavit pouze u vozidel s
klimatizací v zadní části vozidla.
Vozidla s klimatizací v zadní části vozidla: vzduch
je v zadní části vozidla při vytápění po dosažení
požadované teploty chladicí kapaliny automa-
ticky veden do prostoru pro nohy a do oblasti
střechy. Při ochlazování je vzduch v zahřátém
vozidle v počáteční fázi automaticky veden do
prostoru pro nohy a do oblasti střechy a
následně pouze do oblasti střechy.
X Otevření: nastavovací kolečko : větracího

výdechu v zadní části vozidla otočte do
střední polohy.

X Zavření: nastavovací kolečko : otočte do
horní nebo spodní koncové polohy.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Pokyny pro záběh

Důležité bezpečnostní pokyny
Senzorika některých jízdních systémů a
systémů pro bezpečnou jízdu se samostatně
nastavuje během určité ujeté vzdálenosti po
expedici vozidla nebo opravě. Plné účinnosti
systémů bude dosaženo teprve po ukončení
tohoto procesu zaškolení.
Nová nebo vyměněná brzdová obložení a
brzdové kotouče dosáhnou optimálního
brzdného účinku až po ujetí cca 100 kilometrů.
Do té doby vyrovnávejte nižší brzdný účinek sil-
nějším tlakem na brzdový pedál.

Prvních 1500 km
Pro životnost a hospodárný provoz vozidla je
velmi důležitý šetrný záběh motoru.
RZ toho důvodu jezděte během prvních

1500 km stylem jízdy šetrným k motoru, s
proměnlivou rychlostí a otáčkami.
RVyhněte se v tomto období vysokým otáčkám

a zatížením, např. při jízdě s plně sešlápnutým
pedálem akcelerace. Jezděte nejvýše Ø
maximální povolenou rychlostí daného převo-
dového stupně.
RŘaďte včas.
RPro zabrzdění nepřeřazujte manuálně na nižší

převodový stupeň.
RPokud je to možné, nesešlapujte u vozidel s

automatickou převodovkou pedál akcelerace
za bod zvýšení odporu (kickdown).

Po ujetí 1500 km můžete postupně zvyšovat
otáčky motoru a zrychlovat s vozidlem na maxi-
mální rychlost.

i Dodržujte tyto pokyny pro záběh také tehdy,
pokud byl na Vašem vozidle měněn motor
nebo části hnacího ústrojí.

Jízda

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Hořlavé materiály, které pronikly dovnitř vli-
vem prostředí či prostřednictvím zvířat, se
mohou na horkých částech motoru či výfuko-
vého systému vznítit. Hrozí nebezpečí požáru!
Kontrolujte proto pravidelně, jestli se nena-
cházejí hořlavé cizí tělesa v prostoru motoru
nebo výfukového systému.

G VAROVÁNÍ
Vypnete-li během jízdy zapalování, jsou bez-
pečnostní funkce omezeny nebo nejsou k dis-
pozici vůbec. To se může týkat např. posilo-
vače řízení a posilovače brzd. Na řízení a
brzdění je třeba vynaložit podstatně větší sílu.
Hrozí nebezpečí nehody!
Nevypínejte zapalování během jízdy.

! Zahřejte motor plynulou jízdou. Plný výkon
motoru využívejte až po dosažení provozní
teploty.
Jakoukoliv jízdní polohu automatické převo-
dovky volte pouze ve stojícím vozidle.
Když se rozjíždíte na kluzkém podkladu, nene-
chávejte, pokud možno, poháněná kola pro-
kluzovat. Mohli byste poškodit řetězec
pohonu.
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Polohy klíčku

g Zasunutí/vytažení klíčku, zamknutí volantu
1 Odemknutí volantu, napájení některých

spotřebičů, jako např. rádia
2 Zapnuté zapalování, napájení všech elek-

trických spotřebičů, poloha žhavení a jízdní
poloha

3 Startování

i I když klíček nepatří k vozidlu, je možné ho
otočit ve spínací skříňce. Zapalování se
nezapne. Není možné nastartovat motor.

Příprava k jízdě

Vizuální kontrola vozidla zvenku
X Zkontrolujte především následující části vozi-

dla, případně přívěsu:
Rčistotu a neporušený stav registrační

značky, osvětlení vozidla, směrových a
brzdových světel, stírátek stěračů
Rupevnění pneumatik a kol, tlak vzduchu v

pneumatikách a celkový stav pneumatik
Rvůli a zajištění tažného zařízení

Tažné zařízení patří k částem vozidla, které
mají mimořádný vliv na dopravní bezpeč-
nost. Řiďte se pokyny pro ovládání, péči a
údržbu tažného zařízení (viz návod k
obsluze výrobce).

X Zjištěné nedostatky odstraňte před začátkem
jízdy.

Kontrola ve vozidle

Vybavení pro případ nouze / lékárnička
X Zkontrolujte přístupnost, úplnost a funkčnost

vybavení.

Výbava pro první pomoc a pomoc při defektu je
v úložných boxech předních dveří, v přihrádce
před spolujezdcem a v úložném prostoru v zadní
části vozidla na pravé straně vozidla
(Y Strana 355).

Osvětlení vozidla
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Za pomoci další osoby zkontrolujte funkčnost

osvětlení.
X Vadné žárovky vyměňte (Y Strana 134).

Před jízdou

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

G VAROVÁNÍ
Ovládání pedálů může být zhoršeno použitím
nevhodné obuvi, např.
Robuv s plochou podrážkou
Robuv s vysokým podpatkem
Rpantofle
Hrozí nebezpečí nehody!
Při řízení noste stále vhodnou obuv, abyste
mohli bezpečně ovládat pedály.

X Zavazadla uložte bezpečným způsobem. Zaji-
stěte náklad dle směrnic pro nakládání
(Y Strana 327).

X Zkontrolujte, zda je upevnění koberečků bez-
pečné a zabraňuje klouzání a zda je kolem
pedálů dostatek volného prostoru.

X Zavřete všechny dveře.
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Startování

Důležité bezpečnostní pokyny

G NEBEZPEČÍ
Spalovací motory jsou zdrojem emisí jedova-
tých zplodin jako např. oxidu uhelnatého. Vde-
chnutí těchto zplodin je zdraví škodlivé a může
způsobit otravu.. Hrozí smrtelné nebezpečí!
Nenechávejte proto nikdy motor běžet v uza-
vřených prostorách bez dostatečného
větrání.

! Při startování nepřidávejte plyn.
X Před startováním dodržujte následující

pokyny:
RVšechny dveře jsou zavřené.
RVšichni cestující ve vozidle jsou správně

připoutáni bezpečnostním pásem.

i Pokud před startováním motoru sešlápnete
brzdový pedál, může mít pedál kratší dráhu a
větší odpor.
Pokud po nastartování motoru znovu sešláp-
nete brzdový pedál, budou dráha a odpor
pedálu opět jako předtím.

Manuální převodovka

Schéma řazení
k Zpátečka
1 – 6 Převodové stupně pro jízdu vpřed
C Zajišťovací kroužek zpátečky
Motor můžete nastartovat pouze při úplném
sešlápnutí spojkového pedálu.
X Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
X Zcela sešlápněte spojkový pedál.
X Přeřaďte manuální převodovku na volnoběh.

Pokud při startování nesešlápnete spojkový
pedál nebo jej sešlápnete nedostatečně, zobrazí
se na displeji hlášení Für Motorstart Kup‐
plung durchtreten (Pro nastartování 
motoru sešlápněte spojku).

Automatická převodovka
X Zařaďte polohu převodovky j

(Y Strana 176).
Zobrazení polohy převodovky na displeji uka-
zuje na j.

Motor můžete nastartovat také v poloze neu-
trálu i.

Startování
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2

(Y Strana 170).
Kontrolka % na sdruženém přístroji se
krátce rozsvítí.

X Po zhasnutí kontrolky % otočte klíček ve
spínací skříňce do polohy 3 a po nastarto-
vání motoru jej uvolněte.

Pokud je vznětový motor zahřátý, můžete star-
tovat bez žhavení.
Pokud vznětový motor není zahřátý, mohou být
volnoběžné otáčky po nastartování zvýšené.
Zvýšené otáčky motoru po několika sekundách
opět automaticky klesnou na volnoběžné
otáčky.
Žhavicí systém má poruchu, pokud kontrolka
% svítí cca jednu minutu
Rpo zapnutí zapalování
Rpři běžícím vznětovém motoru
Při velmi nízkých teplotách už pak nemůžete pří-
padně vznětový motor nastartovat. Nechte
poruchu odstranit v kvalifikovaném odborném
servisu.

Rozjezd

Manuální převodovka

Rozjezd
! Řaďte včas a nenechávejte, pokud možno,

protáčet kola. Jinak můžete vozidlo poškodit.
X Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
X Zcela sešlápněte spojkový pedál.

Jízda 171

Jíz
da

 a
 p

ar
ko

vá
ní

Z



X Zařaďte 1. převodový stupeň nebo zpátečku.
Brzdná síla parkovací brzdy je při zařazení
převodového stupně pro rozjezd automaticky
snížena. Tak je zajištěn komfortní rozjezd.

i Parkovací brzda se automaticky uvolní
pouze v případě, že jste připoutáni.

X Uvolněte brzdový pedál.
Po uvolnění brzdového pedálu udržuje asis-
tent rozjezdu do kopce brzdný tlak ještě po
dobu cca dvou sekund. Tím se umožní rozjezd
vozidla, aniž by se okamžitě rozjelo dozadu
(Y Strana 172).

X Pomalu uvolňujte pedál spojky a opatrně při-
dávejte plyn.
Parkovací brzda se automaticky uvolní. Čer-
vená kontrolka ! ve sdruženém přístroji
zhasne.

Po rozjetí se vozidlo automaticky centrálně
zamkne. Pojistné čepy ve dveřích se zasunou.
Dveře můžete kdykoliv otevřít zevnitř.
Automatické zamknutí dveří můžete také
vypnout (Y Strana 82).

Doporučení řazení

Doporučení řazení : vydává pokyny pro
úsporný styl jízdy. Displej ukazuje doporučený
převodový stupeň.

Zařazení zpátečky
! Zařaďte zpátečku pouze tehdy, když vozidlo

stojí k. Jinak můžete poškodit převodovku.
X Vytáhněte zajišťovací kroužek a držte ho zde

(Y Strana 171).
X Vychylte řadicí páku doleva až na doraz a

následně ji zatáhněte dolů.
X Uvolněte zajišťovací kroužek.
Při zařazené zpátečce není funkce ECO start-
stop k dispozici. Další informace najdete v části
„Funkce ECO start-stop“ (Y Strana 173).

Automatická převodovka

G VAROVÁNÍ
Jsou-li otáčky motoru nad volnoběžnými otáč-
kami a pak zařadíte polohu převodovky 7
nebo C, může vozidlo prudce zrychlit.
Hrozí nebezpečí nehody!
Sešlápněte vždy při řazení polohy převodovky
7 nebo C pevně brzdový pedál a nepři-
dávejte současně plyn.

! Zařaďte zpátečku pouze tehdy, když vozidlo
stojí k. Jinak můžete poškodit převodovku.

X Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
X Uveďte převodovku do polohy h nebo k.

Parkovací brzda se automaticky uvolní. Čer-
vená kontrolka ! ve sdruženém přístroji
zhasne.

i Parkovací brzda se automaticky uvolní
pouze v případě, že jste připoutáni.

X Uvolněte brzdový pedál.
Po uvolnění brzdového pedálu udržuje asis-
tent rozjezdu do kopce brzdný tlak ještě po
dobu cca dvou sekund. Tím se umožní rozjezd
vozidla, aniž by se okamžitě rozjelo dozadu
(Y Strana 172).

X Opatrně sešlápněte pedál akcelerace.

i Převodovku můžete z polohy j zařadit do
požadované polohy převodovky jen tehdy,
když sešlápnete brzdový pedál. Pokud nese-
šlápnete brzdový pedál, je sice možné pohy-
bovat volicí pákou DIRECT SELECT, ale poloha
j zůstává zapnutá.

i Po rozjetí se vozidlo automaticky centrálně
zamkne. Pojistné čepy ve dveřích se zasunou.
Dveře můžete kdykoliv otevřít zevnitř.
Automatické zamknutí dveří můžete také
vypnout (Y Strana 82).

Asistent rozjezdu do kopce
Asistent rozjezdu do kopce Vás podpoří při roz-
jezdu do kopce směrem dopředu a při couvání.
Přitom udržuje asistent rozjezdu do kopce
brzdný tlak ještě po dobu cca dvou sekund poté,
co sejmete nohu z brzdového pedálu. Díky tomu
máte čas na přesunutí nohy na pedál akcelerace
a na rozjezd bez okamžitého rozjetí vozidla.
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G VAROVÁNÍ
Po krátké době již asistent rozjezdu do kopce
vozidlo na místě nedrží a vozidlo může pojíž-
dět. Hrozí nebezpečí nehody a úrazu!
Přesuňte proto plynule nohu z brzdného
pedálu na pedál akcelerace. Nikdy se
nesnažte opustit vozidlo, jestliže je udržováno
na místě asistentem rozjezdu do kopce.

Asistent rozjezdu do kopce není aktivní, když
Rse rozjíždíte na rovném úseku nebo z kopce
Ru vozidel s automatickou převodovkou

- je u převodovky zařazena poloha N
- je parkovací brzda zabrzděná
Rje u vozidel s manuální převodovkou zařazen

volnoběh
Rdošlo k poruše ESP®.

Funkce ECO start-stop

Všeobecná upozornění
Při provozuschopné funkci ECO start-stop se po
zabrzdění vozidla až do zastavení za určitých
podmínek automaticky vypne motor.
Pro opětovný rozjezd se motor automaticky
nastartuje. Tímto způsobem Vám funkce ECO
start-stop pomáhá snižovat spotřebu paliva a
emise Vašeho vozidla.
Funkce ECO start-stop se zapne vždy, jakmile
znovu nastartujete motor klíčkem.
U vozidel s automatickou převodovkou dojde v
jízdním programu M k automatickému vypnutí
funkce ECO start-stop. V případě potřeby
můžete funkci ECO start-stop zapnout
manuálně.

Pokud je na multifunkčním displeji zobrazen
symbol ECO è :, funkce ECO start-stop
vypne motor automaticky při zastavení vozidla.

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Je-li motor automaticky vypnut a Vy pak
vystoupíte z vozidla, motor se opět nastartuje.
Vozidlo se může rozjet. Hrozí nebezpečí
nehody a zranění!
Než opustíte vozidlo, vypněte vždy zapalování
a zajistěte vozidlo proti pojíždění.

Automatické vypnutí motoru

Všeobecná upozornění
Funkce ECO start-stop je připravená k provozu,
když je na displeji zeleně zobrazen symbol ECO
è.
K tomu musí být mimo jiné splněny následující
podmínky:
RFunkce ECO start-stop je zapnutá. Kontrolka

tlačítka ECO è svítí (Y Strana 174).
RVenkovní teplota je vyšší než 0 †.
RMotor dosáhl provozní teploty.
RJe nastavena teplota ve vnitřním prostoru

vozidla.
RStav nabití startovacího akumulátoru je

dostatečný.
RSystém nerozpozná při zapnuté klimatizaci

nebo automatické klimatizaci zamlžení čel-
ního okna.
RKapota motoru je zavřená.
RBezpečnostní pás řidiče je zapnutý.
RU vozidel s automatickou převodovkou jsou

zavřené dveře řidiče.
RU vozidel s manuální převodovkou jsou

zavřené všechny dveře a dveře zavazadlového
prostoru.
RNehrozí žádné nebezpečí okamžitého couv-

nutí, např. při zastavení v silném stoupání.
Při připojeném přívěsu a/nebo namontova-
ném a elektricky připojeném zadním systému
nosičů dojde k rozpoznání tohoto nebezpečí
už v mnohem menších stoupáních.

Když nejsou splněny všechny podmínky pro
automatické vypnutí motoru, zobrazí se symbol
ECO è na displeji žlutě.
Všechny systémy vozidla jsou při automatickém
vypnutí motoru nadále aktivní.
K automatickému vypnutí motoru může dojít
maximálně čtyřikrát po sobě (první vypnutí a tři
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opakování). Na displeji se následně zobrazí sym-
bol ECO è žlutě. Teprve, když je na displeji
symbol ECO è znovu zobrazen zeleně, je
znovu možné automatické vypnutí motoru.
Když po automatickém vypnutí motoru otevřete
kapotu motoru, automatické nastartování
motoru je vypnuto. Po zavření kapoty motoru
musíte motor nastartovat manuálně.

Vozidla s manuální převodovkou

X Zabrzděte vozidlo až do zastavení.
X Dbejte pokynu k zařazení : volnoběhu i a

zařaďte volnoběh.
X Uvolněte spojkový pedál.

Po uvolnění spojkového pedálu bude motor
automaticky vypnut.

Vozidla s automatickou převodovkou
Pokud vozidlo zabrzdíte při poloze převodovky
h nebo i, provede funkce ECO start-stop u
stojícího vozidla automatické vypnutí motoru.

Automatické nastartování motoru

Všeobecná upozornění
Motor se automaticky nastartuje, pokud
Rfunkci ECO start-stop vypnete tlačítkem ECO
è. Kontrolka tlačítka ECO è je potom
zhasnutá (Y Strana 174)
Rsešlápnete pedál akcelerace
Rzařadíte zpátečku k
Rsi rozepnete bezpečnostní pás
Ru vozidel s automatickou převodovkou ote-

vřete dveře řidiče
Ru vozidel s manuální převodovkou otevřete

dveře nebo dveře zavazadlového prostoru
Rse vozidlo rozjíždí
Rto vyžaduje brzdový systém

Rse teplota ve vnitřním prostoru vozidla liší od
nastavené hodnoty
Rsystém rozpozná při zapnuté klimatizaci

zamlžení čelního okna
Rje stav nabití akumulátoru příliš nízký

Vozidla s manuální převodovkou
! Zařaďte převodový stupeň bez sešlápnutí

spojkového pedálu.
Motor se automaticky nastartuje, jakmile
sešlápnete spojkový pedál.

Vozidla s automatickou převodovkou
Motor se automaticky nastartuje, když
Rpřepnete na jízdní program M

(Y Strana 179)
Rpři poloze převodovky h nebo i uvolníte

brzdový pedál
Rzařadíte polohu převodovky j
Po změně polohy převodovky z k na h je
funkce ECO start-stop připravená k provozu,
když je na displeji zeleně zobrazen symbol ECO
è.

Zapnutí a vypnutí funkce ECO start-stop

X Stiskněte tlačítko ECO è.
Když se rozsvítí kontrolka tlačítka ECO è a
displej ukazuje symbol ECO è, je funkce
ECO start-stop zapnutá.
Když jsou splněny všechny podmínky pro
automatické vypínání motoru, zobrazí se sym-
bol ECO è na displeji zeleně
(Y Strana 173). Při zastavení se pak automa-
ticky vypne motor.
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Problémy s motorem

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Motor nelze nastartovat. Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC je zapnutý.
X Vypněte aktivního asistenta udržování odstupu DISTRONIC

(Y Strana 199).
X Znovu nastartujte motor.

Motor nelze nastartovat.
Startér slyšitelně pra-
cuje.

Zásobování motoru palivem má poruchu.
X Před dalším pokusem o nastartování motoru otočte klíček ve spí-

nací skříňce zpět do polohy g.
X Znovu nastartujte motor.

Přitom mějte na paměti, že příliš dlouhé a časté pokusy o nastar-
tování vybíjí akumulátor.

Pokud motor nenastartuje ani po několika pokusech:
X Kontaktujte kvalifikovaný odborný servis.

Motor nelze nastartovat.
Startér slyšitelně pra-
cuje. Svítí varovná kon-
trolka zásoby palivové
nádrže a palivoměr je v
poloze 0.

Palivová nádrž je prázdná.
X Doplňte palivo.
Při úplném vyprázdnění palivové nádrže se do palivové soustavy může
dostat vzduch. Pokud motor po načerpání paliva nenaskočí, odvzduš-
něte palivovou soustavu následujícím způsobem.
X Na cca deset sekund otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Startujte motor bez přerušení maximálně 60 sekund.
Pokud nelze motor nastartovat:
X Vyčkejte cca dvě minuty.
X Znovu startujte motor bez přerušení maximálně 60 sekund.
X Pokud motor opět nenastartuje, už motor nestartujte.
X Kontaktujte kvalifikovaný odborný servis.

Motor nelze nastartovat.
Startér není slyšet.

Napětí palubní sítě je příliš nízké. Akumulátor je téměř nebo zcela
vybitý.
X Proveďte startování z cizího zdroje (Y Strana 356).
Pokud motor nenastartuje ani při startování z cizího zdroje, je vadný
startér.
X Kontaktujte kvalifikovaný odborný servis.

Motor nelze nastartovat.
Startér není slyšet.

Akumulátor je vybitý nebo poškozený.
X Zkontrolujte akumulátor ohledně poškození.
X Nabijte akumulátor (Y Strana 346).
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Automatická převodovka

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Jsou-li otáčky motoru nad volnoběžnými otáč-
kami a pak zařadíte polohu převodovky 7
nebo C, může vozidlo prudce zrychlit.
Hrozí nebezpečí nehody!
Sešlápněte vždy při řazení polohy převodovky
7 nebo C pevně brzdový pedál a nepři-
dávejte současně plyn.

G VAROVÁNÍ
Při vypnutí motoru zařadí automatická převo-
dovka neutrální polohu N. Vozidlo se může
rozjet. Hrozí nebezpečí nehody!
Před vypnutím motoru vždy zařaďte parkovací
polohu P. Zajistěte odstavené vozidlo proti
rozjetí parkovací brzdou.

! Při vypnutém motoru může jízda bez převo-
dového stupně na volnoběh N poškodit pře-
nos síly a vést k poškozením převodovky.

Bezpodmínečně sledujte pokyny a bezpečnostní
upozornění v části „Roztažení a odtažení“
(Y Strana 358).
Nezapomeňte na to, že při vypnutí motoru dojde
k přerušení přenosu síly mezi motorem a převo-
dovkou. Z toho důvodu před vypnutím motoru u
stojícího vozidla uveďte automatickou převo-
dovku do polohy j. Pro zamezení rozjetí vozi-
dla zabrzděte parkovací brzdu.
Pokud vytáhnete klíček ze spínací skříňky, dojde
k automatickému zabrzdění parkovací brzdy.

Volicí páka DIRECT SELECT

Řazení převodů – přehled

j Parkovací poloha s parkovací uzávěrkou
k Zpátečka
i Neutrál – volnoběh
h Drive – jízda
Volicí páka DIRECT SELECT je vpravo na sloupku
řízení.
Volicí páka DIRECT SELECT se vždy vrací do
výchozí polohy. Displej ve sdruženém přístroji
ukazuje aktuální polohu převodovky j, k, i
nebo h (Y Strana 177).

Zařazení polohy převodovky
! Neuvádějte automatickou převodovku při

příliš vysokých otáčkách motoru nebo u
jedoucího vozidla přímo z polohy h do
polohy k, z polohy k do polohy h nebo
přímo do polohy j. Jinak může dojít k poško-
zení automatické převodovky.

! Automatickou převodovku řaďte, pouze
pokud vozidlo stojí k.

X Jestliže je zařazena parkovací poloha j,
sešlápněte pro zařazení brzdový pedál.

X Jízdní poloha h: zatlačte volicí páku DIRECT
SELECT přes 1. odpor směrem dolů.

X Zpátečka k: zatlačte volicí páku DIRECT
SELECT přes 1. odpor směrem nahoru.

i Při zařazené zpátečce není funkce ECO
start-stop k dispozici. Další informace najdete
v části Funkce ECO start-stop (Y Strana 173).

X Volnoběh i: zatlačte volicí páku DIRECT
SELECT až k 1. odporu směrem nahoru nebo
dolů.
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i Jestliže vypnete motor, automatická převo-
dovka zařadí automaticky i.

X Parkovací poloha j: zatlačte tlačítko volicí
páky DIRECT SELECT ve směru šipky j.

Parkovací poloha j je automaticky zařazena,
když
Rvytáhnete klíček
Rotevřete dveře řidiče u stojícího vozidla nebo

při velmi nízké rychlosti a při poloze převo-
dovky h nebo k

Pokud má automatická převodovka po vypnutí
motoru zůstat v poloze volnoběhu i, musíte
nechat klíček ve spínací skříňce. To je nutné
např. při umývání vozidla v myčce s vlečným
zařízením.

Polohy převodovky

B Parkovací poloha
Zajistí zaparkované vozidlo proti roz-
jetí. Převodovku uvádějte do polohy
P pouze u stojícího vozidla.
Automatická převodovka zařadí
polohu P, jestliže
Rvytáhnete klíček
Rotevřete dveře řidiče u stojícího

vozidla nebo při velmi nízké jízdní
rychlosti při poloze převodovky D
nebo R.

Parkovací uzávěrka nemá funkci
brzdy při zaparkování vozidla. Při
parkování vždy navíc zatáhněte
parkovací brzdu.

C Zpátečka
Převodovku uvádějte do polohy R
pouze u stojícího vozidla.

A Neutrál – volnoběh
Nedochází k žádnému přenosu síly z
motoru na poháněná kola. Pokud
uvolníte brzdy, můžete vozidlem
volně pohybovat, např. jej posunout
nebo odtáhnout.
Pokud je ESP® vypnuto nebo má
závadu: převodovku zařaďte do
polohy N pouze tehdy, když vozidlu
hrozí smyk, např. na kluzké vozovce.
Když vypnete motor, automatická
převodovka zařadí automaticky vol-
noběh N.

! Při vypnutém motoru může jízda
bez převodového stupně na volno-
běh N poškodit přenos síly a vést k
poškozením převodovky.

7 Drive – jízda
Automatická převodovka řadí samo-
volně. K dispozici jsou všechny pře-
vodové stupně pro jízdu vpřed.
Pomocí zvoleného jízdního programu
ovlivňujete řazení. Navíc můžete
omezovat rozsah řazení.

Zobrazení polohy převodovky a jízd-
ního programu

: Jízdní program
; Aktuální poloha převodovky a
= Rozsah řazení při omezení nebo
 aktuální převodový stupeň v jízdním pro-

gramu M
Na displeji sdruženého přístroje se v horní části
zobrazují polohy převodovky a aktuální jízdní
program :. Aktuální poloha převodovky je
označená.
V jízdním programu M zobrazuje ukazatel polohy
převodovky u polohy D písmeno M, doplněné o
aktuální převodový stupeň, např. M3 
(Y Strana 180).
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Pokud omezíte rozsah řazení, zobrazí ukazatel
polohy převodovky aktuální polohu převodovky,
doplněnou o omezený rozsah řazení =, např.
D2 (Y Strana 178).
Šipky v ukazateli polohy převodovky udávají, jak
a kterou polohu převodovky lze řadit volicí
pákou DIRECT SELECT.

Proces řazení
7stupňová automatická převodovka se přizpů-
sobuje Vašemu individuálnímu způsobu jízdy
kontinuálně probíhajícím posouváním bodu
řazení. Posouvání bodu řazení zohledňuje
aktuální provozní a jízdní stav. Když se provozní
nebo jízdní stav změní, reaguje automatická pře-
vodovka přizpůsobeným programem řazení.
7stupňová automatická převodovka řadí v
poloze převodovky h automaticky jednotlivé
převodové stupně. To závisí na
Rzvoleném jízdním programu (Y Strana 179)
Rmožném omezení rozsahu řazení

(Y Strana 178)
Rpoloze pedálu akcelerace
Rrychlosti jízdy
Navíc můžete při volbě jízdního programu M
řadit převodové stupně manuálně
(Y Strana 180).

Rozsahy řazení

: Řazení na nižší převodové stupně a omezení
rozsahu řazení

; Řazení na vyšší převodové stupně a rozšíření
rozsahu řazení

V poloze převodovky D a při jízdních progra-
mech E, C a S můžete sami podmíněně řadit

řadicími pádly na volantu a omezit nebo rozšířit
rozsah řazení automatické převodovky.
X Řazení na nižší převodové stupně a ome-

zení rozsahu řazení: krátce zatáhněte za
levé řadicí pádlo na volantu :.
Podle aktuálního převodového stupně zařadí
automatická převodovka nejbližší nižší převo-
dový stupeň. Současně dojde k omezení roz-
sahu řazení.
Dojde k doplnění ukazatele polohy převo-
dovky o nastavený rozsah řazení, např. D2.
Automatická převodovka zařadí pouze do pří-
slušného převodového stupně.

nebo
X Podržte levé řadicí pádlo na volantu :.

Automatická převodovka přeřadí do rozsahu
řazení, ze kterého může vozidlo výhodně zry-
chlovat nebo zpomalovat. Přitom automa-
tická převodovka zařadí o jeden nebo o něko-
lik převodových stupňů dolů a omezí rozsah
řazení.
Dojde k doplnění ukazatele polohy převo-
dovky o nastavený rozsah řazení, např. D2.
Automatická převodovka zařadí pouze do pří-
slušného převodového stupně.
Pokud při příliš vysoké rychlosti zatáhnete za
levé řadicí pádlo na volantu, nezařadí auto-
matická převodovka nižší převodový stupeň.
Pokud je dosaženo maximálních otáček
motoru omezeného rozsahu řazení a nadále
přidáváte plyn, zařadí automatická převo-
dovka automaticky vyšší převodový stupeň.
Tím je chráněn motor před přetočením.

X Řazení na vyšší převodové stupně a rozší-
ření rozsahu řazení: krátce zatáhněte za
pravé řadicí pádlo na volantu ;.
Podle aktuálního převodového stupně zařadí
automatická převodovka nejbližší vyšší pře-
vodový stupeň. Současně dojde k rozšíření
rozsahu řazení.
Pokud je na displeji zobrazena pouze poloha
převodovky D, je omezení rozsahu řazení
odstraněno.

X Uvolnění rozsahu řazení: podržte pravé
řadicí pádlo na volantu ;.
Podle aktuálního převodového stupně zařadí
automatická převodovka o jeden nebo o
několik převodových stupňů nahoru. Sou-
časně dojde k odstranění omezení rozsahu
řazení a k zobrazení polohy převodovky D na
displeji.
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Rozsahy řazení a jízdní situace

= Využívejte brzdný účinek motoru.

5 Využívejte brzdný účinek motoru při
klesání a při jízdách
Rve strmých průsmycích
Rv horách
Rv náročných provozních podmín-

kách.

4 Využívejte brzdný účinek motoru při
extrémním klesání a při sjíždění hor-
ských průsmyků.

Jízdní programy

Všeobecná upozornění
Pomocí spínače DYNAMIC SELECT můžete u
automatické převodovky volit mezi několika
jízdními programy. V závislosti na zvoleném jízd-
ním programu se změní chování řazení automa-
tické převodovky a řízení motoru. V závislosti na
požadavku řidiče tak bude podporován spíše
sportovní nebo více komfortní styl jízdy nebo
styl jízdy s optimalizovanou spotřebou. Při volbě
jízdního programu M navíc vypnete automatický
proces řazení a musíte řadit převodové stupně
manuálně.
Po nastartování motoru přepne automatická
převodovka automaticky na jízdní program C
Comfort pro komfortní styl jízdy s optimalizova-
nou spotřebou.

Spínač DYNAMIC SELECT

X Opakovaně stiskněte spínač DYNAMIC
SELECT : nahoru nebo dolů až do zvolení
požadovaného jízdního programu.
Na displeji se nad ukazatelem polohy převo-
dovky zobrazí písmeno zvoleného jízdního
programu (Y Strana 177).

M Manual manuální řazení

S Sport sportovní styl jízdy

C Comfort komfortní styl jízdy s opti-
malizovanou spotřebou

E ECO styl jízdy se zvlášť optimali-
zovanou spotřebou

Jízdní program M
Jízdní program Manual má následující vlast-
nosti:
RAutomatická převodovka vyžaduje trvalé

manuální řazení. Automatická převodovka
neřadí automaticky nahoru ani při dosažení
maximálních otáček motoru (Y Strana 180).
RFunkce ECO start-stop musí být zapnuta

manuálně.

Jízdní program S
Jízdní program Sport má následující vlastnosti:
RVozidlo vykazuje sportovní jízdní chování.
RAutomatická převodovka řadí vyšší převo-

dový stupeň později a nižší převodový stupeň
dříve. Tyto okamžiky řazení automatické pře-
vodovky mohou vést k vyšší spotřebě paliva.
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Jízdní program C
Jízdní program Comfort má následující vlast-
nosti:
RVozidlo vykazuje komfortní jízdní chování s

optimalizovanou spotřebou paliva.
ROptimální spotřeba paliva díky dřívějším

okamžikům řazení automatické převodovky.
RJe zvýšena dávkovatelnost. Tím má vozidlo

např. na kluzké vozovce lepší jízdní stabilitu.
RAutomatická převodovka řadí dříve vyšší pře-

vodový stupeň. Vozidlo tak jezdí v nízkém roz-
sahu otáček.

Jízdní program E
Jízdní program Eco má následující vlastnosti:
RVozidlo vykazuje jízdní chování s obzvlášť

optimalizovanou spotřebou paliva.
RJe snížen maximální dostupný točivý moment

motoru.
ROptimální spotřeba paliva díky výrazně

pozdějším okamžikům řazení nižšího a
vyššího převodového stupně, také při provozu
při plném zatížení.
Žádné posunutí okamžiku řazení kvůli přizpů-
sobení individuálnímu dynamickému způsobu
jízdy.
Při kickdown automatická převodovka auto-
maticky přepne na jízdní program C.
RJe zvýšena dávkovatelnost. Tím má vozidlo

např. na kluzké vozovce lepší jízdní stabilitu.

Pokyny pro jízdu

Poloha pedálu akcelerace
Váš způsob jízdy ovlivňuje řazení automatické
převodovky:
Rmálo plynu: časnější řazení vyššího převodo-

vého stupně
Rhodně plynu: pozdější řazení vyššího převo-

dového stupně

Kickdown
Kickdown používejte, pokud chcete dosáhnout
maximálního zrychlení:
X Sešlápněte pedál akcelerace za bod zvýšení

odporu až na doraz.
Automatická převodovka zařadí v závislosti
na otáčkách motoru nižší převodový stupeň.
Jízdní program se automaticky změní z E na C.

X Po dosažení požadované rychlosti uberte
plyn.
Automatická převodovka zařadí opět vyšší
převodový stupeň.

X Případně znovu zvolte jízdní program E.

Vyproštění
Do maximální rychlosti 9 km/h můžete přepínat
mezi jízdní polohou h a zpátečkou k bez
brzdění. To Vám pomůže při vyproštění ze sněhu
nebo břečky.
X Volicí páku DIRECT SELECT střídavě zatlačte

přes 1. bod zvýšení odporu směrem nahoru a
směrem dolů.

Provoz s přívěsem
X Podle klesání omezte rozsah řazení

(Y Strana 178) nebo manuálně zařaďte nižší
převodový stupeň (Y Strana 180), v němž
motor běží při středním rozsahu otáček. To
platí také při zapnutém tempomatu, aktivním
asistentu udržování odstupu DISTRONIC
nebo omezovači rychlosti.

Manuální řazení

Všeobecná upozornění
Pokud zvolíte jízdní program M, vypne se auto-
matický proces řazení a automaticky se aktivuje
manuální řazení. Následně musíte po dobu zvo-
leného jízdního programu řadit převodové
stupně sami.
Pokud přepnete z jízdního programu M na jiný
program převodovky, dojde k automatické
deaktivaci manuálního řazení. Automatická pře-
vodovka následně řadí převodové stupně znovu
automaticky. Na displeji se zobrazuje zvolený
jízdní program a znovu poloha převodovky D.
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Řazení

: Řazení na nižší převodové stupně
; Řazení na vyšší převodové stupně
Ukazatel polohy převodovky na displeji zobra-
zuje jízdní program M a zařazený převodový stu-
peň.
X Řazení na vyšší převodové stupně: zatáh-

něte krátce za pravé řadicí pádlo na
volantu ;.
Pokud jsou otáčky motoru dostatečné, zařadí
automatická převodovka další vyšší převo-
dový stupeň.
Pokud je dosaženo maximálních otáček
motoru pro momentálně zařazený převodový
stupeň a nadále přidáváte plyn, automatická
převodovka nezařadí automaticky vyšší pře-
vodový stupeň. Bezpodmínečně dbejte sami
na to, aby otáčky motoru nedosahovaly čer-
vené oblasti v otáčkoměru. Sledujte doporu-
čení řazení na displeji (Y Strana 181). Pokud
motor dosáhne maximálních otáček, dojde k

přerušení přívodu paliva a k následnému
zamezení přetočení motoru.

X Řazení na nižší převodové stupně: zatáh-
něte krátce za levé řadicí pádlo na volantu :.
Pokud motor při zařazení nižšího převodo-
vého stupně nepřekročí maximální otáčky,
zařadí automatická převodovka další nižší
převodový stupeň.

nebo
X Tak dlouho tahejte za řadicí pádlo na volantu,

dokud automatická převodovka v závislosti
na rychlosti nezvolí optimální převodový stu-
peň.

i Při dojíždění řadí automatická převodovka
automaticky nižší převodové stupně.

Doporučení řazení

: Směr řazení
; Doporučený převodový stupeň
Doporučení k řazení dává pokyny pro styl jízdy s
úsporou paliva.
X Pokud je na displeji zobrazeno doporučení

řazení, zařaďte doporučený převodový stu-
peň ;.
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Problémy s převodovkou

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Převodovka je zabloko-
vaná v poloze P.

Elektronika vozidla má poruchu.
X Nechte elektroniku vozidla bezodkladně zkontrolovat v kvalifikova-

ném servisu.

Zhoršuje se schopnost
zrychlení.
Převodovka neřadí.

Převodovka se nachází v nouzovém režimu.
Můžete zařadit pouze 2. převodový stupeň a zpátečku R.
X Zastavte.
X Sešlápněte brzdový pedál.
X Přesuňte volicí páku do polohy P.
X Vypněte motor.
X Před opětovným nastartováním motoru vyčkejte alespoň deset

sekund.
X Sešlápněte brzdový pedál.
X Uveďte volicí páku do polohy D nebo R.

Převodovka v poloze D zařadí 2. převodový stupeň, v poloze R zpá-
tečku.

X Nechte převodovku bezodkladně zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu.

Čerpání paliva

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ!
Palivo je snadno vznětlivé. Při nesprávném
zacházení s palivem vzniká nebezpečí požáru
a exploze!
Vyvarujte se bezpodmínečně ohně, otevře-
ného světla, kouření a vzniku jisker. Před čer-
páním paliva vypněte motor a pokud je k dis-
pozici i nezávislé topení.

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. Vyhle-
dejte neprodleně lékařskou pomoc.
RJestliže došlo k požití paliva, vyhledejte

neprodleně lékařskou pomoc. Nevyvolá-
vejte zvracení.
ROděv znečistěný palivem si neprodleně pře-

vlékněte.

G VAROVÁNÍ
Elektrostatický náboj může způsobit jiskření a
vznícení palivových výparů. Hrozí nebezpečí
požáru a výbuchu!
Předtím, než otevřete uzávěr palivové nádrže
nebo uchopíte čerpací pistoli, dotkněte se
kovové karoserie vozidla. Tím omezíte pří-
padný elektrostatický náboj.
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Nenastupujte během čerpání paliva opět do
vozidla. Může se u Vás opět vytvořit elektro-
statický náboj.

Během čerpání paliva znovu nenastupujte do
vozidla. Mohli byste se opět nabít elektrostatic-
kou elektřinou.

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.

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.

! 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.

! Když palivovou nádrž přeplníte, může se
poškodit palivová soustava.

! Přitom dbejte na to, abyste palivo nerozlili
na lakované plochy. Mohli byste poškodit lak.

! Používejte při čerpání paliva z kanystru filtr.
Jinak může dojít k zanesení palivového vedení
a/nebo systému vstřikování paliva částeč-
kami z kanystru.

Další informace o palivu a kvalitě paliva najdete
v části „Provozní látky a plnicí množství“
(Y Strana 386).

Postup při čerpání paliva

: Víčko palivové nádrže
; Uzávěr palivové nádrže
= Tabulka tlaků vzduchu v pneumatikách

(Y Strana 367)
? Modrý uzávěr palivové nádrže a plnicí hrdlo

pro AdBlue®

A Hrdlo palivové nádrže
Víčko palivové nádrže : se nachází na levé
straně vozidla za předními dveřmi. Víčko pali-
vové nádrže : můžete otevřít pouze při otevře-
ných předních dveřích.
X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Vypněte přídavné topení (Y Strana 156).
X Nejprve otevřete levé přední dveře a pak

víčko palivové nádrže :.
X Zavřete všechny dveře vozidla, aby se žádné

palivové výpary nemohly dostat do vnitřního
prostoru vozidla.

X Odšroubujte uzávěr palivové nádrže ; smě-
rem doleva, sejměte a nechte viset na pásku.

X Zcela zasuňte plnicí hrdlo čerpací pistole do
hrdla nádrže A a načerpejte palivo.

X Palivovou nádrž plňte pouze tak dlouho,
dokud se čerpací pistole nevypne. Jinak by
palivo mohlo vytéci.

X Nasaďte uzávěr palivové nádrže ; na hrdlo
nádrže A a otáčejte směrem doprava.
Cvaknutí signalizuje, že je uzávěr palivové
nádrže zavřený.

X Nejprve otevřete levé přední dveře a pak
zavřete víčko palivové nádrže :.
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Problémy s palivem a palivovou nádrží
Pokud u Vašeho vozidla dochází ke ztrátě paliva,
je palivové vedení nebo palivová nádrž defektní.
X Otočte okamžitě klíček ve spínací skříňce do

polohy 0 a vytáhněte jej.
X Motor v žádném případě znovu nestartujte.
X Kontaktujte kvalifikovaný servis.
Pokud dojde k úplnému vyprázdnění palivové
nádrže, proveďte při dalším čerpání paliva násle-
dující kroky:
X Před startováním: třikrát až čtyřikrát zapněte

zapalování.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2 

(Y Strana 170).
Kontrolka žhavení % na sdruženém pří-
stroji se krátce rozsvítí.

X Po zhasnutí kontrolky žhavení % otočte
klíček ve spínací skříňce do polohy 3 a po
spuštění motoru uvolněte.

Pokud je vznětový motor zahřátý, můžete star-
tovat bez žhavení.

AdBlue®

Všeobecná upozornění
Systém dodatečné úpravy výfukových plynů ve
vozidlech BlueTEC musí být kvůli správné funkci
provozován s redukčním prostředkem NOx
AdBlue® (Y Strana 32).
Pokud je zásoba AdBlue® spotřebována na
rezervu cca 6,5 l, zobrazí se na displeji 1.
varovné hlášení Doplňte AdBlue viz návod 
k obsluze.
Nechte nádrž AdBlue® vozidla opět naplnit v
kvalifikovaném servisu. Nádrž AdBlue® můžete
také
Rdoplnit pomocí čerpací pistole u čerpacího

stojanu AdBlue® (Y Strana 185)
Rdoplnit z doplňovacího kanystru AdBlue®

(Y Strana 186)
Rdoplnit ze zásobních lahví AdBlue®

(Y Strana 186)
Před jízdami do zahraničí mimo Evropu zkontro-
lujte zásobu AdBlue® (Y Strana 254) a nechte si
poradit v kvalifikovaném servisu.
Další informace o systému dodatečné úpravy
výfukových plynů ve vozidlech BlueTEC a o

AdBlue® získáte v servisním středisku
Mercedes-Benz.

Nízké venkovní teploty
AdBlue® zamrzá při teplotě cca -11 †. Vozidlo je
ze závodu vybaveno předehřívacím zařízením
pro AdBlue®. Tím je zajištěn zimní provoz i při
teplotách pod -11 †.
Pokud doplňujete AdBlue® při teplotách nižších
než -11 †, nemusí být stav hladiny AdBlue® ve
sdruženém přístroji zobrazen správně. Při
zamrzlém AdBlue® jeďte minimálně 20 minut a
poté zaparkujte vozidlo na minimálně
30 sekund, aby se stav hladiny zobrazil správně.

Důležitá bezpečnostní upozornění
! Používejte pouze AdBlue®, odpovídající

normě ISO 22241.
Nepřidávejte do AdBlue® žádná aditiva a
neřeďte AdBlue® vodou. V opačném případě
může dojít k poruše funkce systému doda-
tečné úpravy výfukových plynů a k poškoze-
ním jeho komponentů.

! Při plnění nádrže AdBlue® musí být vozidlo
odstaveno ve vodorovné poloze. Nádrž
AdBlue® může být správně doplněna pouze u
odstaveného vozidla ve vodorovné poloze.
Tak bude zamezeno rozdílům v plnicím množ-
ství.
Plnění šikmo stojícího vozidla je nepřípustné.
Hrozí nebezpečí přeplnění. Přitom může dojít
k poškození komponentů systému dodatečné
úpravy výfukových plynů.

! Plochy, které se při čerpání AdBlue® s ním
dostaly do kontaktu, okamžitě omyjte vodou
nebo odstraňte AdBlue® vlhkou tkaninou a
studenou vodou. Pokud již AdBlue® zkrystali-
zovalo, použijte k čistění houbu a studenou
vodu. Zbytky AdBlue® po určité době zkrysta-
lizují a znečistí dotčenou plochu. Navíc může
AdBlue® negativně působit na elektrické sou-
části, které se nachází v blízkosti.

! AdBlue® není aditivum do paliva a nesmí se
plnit do palivové nádrže. Pokud se AdBlue®

dostane do palivové nádrže, může dojít k
poškození motoru.

Při otevření nádrže s AdBlue® může dojít k úniku
malého množství výparů čpavku.
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Výpary čpavku mají pronikavý zápach a dráždí
především pokožku, sliznice a oči. Může tak
dojít k pálení v nose, hltanu a očích. Je možné i
dráždění ke kašli a slzení očí.
Nevdechujte unikající výpary čpavku. Nádrž
AdBlue® doplňujte pouze v dobře větraných pro-
storech.
Vyvarujte se bezpodmínečně toho, aby se
AdBlue® dostalo do kontaktu s pokožkou, očima
nebo oblečením nebo aby došlo k jeho spol-
knutí. Udržujte AdBlue® mimo dosah dětí.
Pokud se Vy nebo jiné osoby dostanou do kon-
taktu s AdBlue®, dbejte následujícího:
RBezodkladně omyjte AdBlue® z pokožky

vodou a mýdlem.
RPokud se AdBlue® dostane do očí, vymyjte oči

ihned čistou vodou. Vyhledejte bezodkladně
lékařskou pomoc.
RPokud došlo k požití AdBlue®, ihned si

důkladně vypláchněte ústa. Vypijte větší
množství vody. Vyhledejte bezodkladně lékař-
skou pomoc.
ROblečení potřísněné AdBlue® neprodleně

vyměňte.
Při doplňování nádrže AdBlue® podle možností
zcela vyprázdněte zásobní láhve nebo zásobní
kanystry. Díky tomu zamezíte přepravě nača-
tých zásobních nádob ve vozidle.
Další informace o AdBlue® naleznete v části
„Provozní látky a plnicí množství“
(Y Strana 390).

Otevření a zavření uzávěru nádrže
AdBlue®

: Víčko palivové nádrže
; Modrý uzávěr palivové nádrže AdBlue®

= Uzávěr palivové nádrže

Víčko palivové nádrže : se nachází na levé
straně vozidla za předními dveřmi. Víčko pali-
vové nádrže : můžete otevřít pouze při otevře-
ných předních dveřích.
X Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
X Vypněte přídavné topení (Y Strana 156).
X Nejprve otevřete levé přední dveře a pak

víčko palivové nádrže :.
X Zavřete všechny dveře vozidla, aby se žádné

výpary čpavku nedostaly do vnitřního pro-
storu vozidla.

X Otočte modrý uzávěr nádrže ; doleva a
sejměte ho.

X Začněte s plněním:
pomocí čerpací pistole (Y Strana 185)
ze zásobního kanystru (Y Strana 186)
ze zásobní láhve (Y Strana 186)

X Po doplnění nádrže AdBlue® nasaďte uzá-
věr ; na plnicí hrdlo a pro utažení jím otočte
doprava.

X Otáčejte uzávěrem nádrže AdBlue® ;, až je
nápis na něm čitelný a ve vodorovné poloze.
Pouze poté je plnicí hrdlo správně zavřené.

X Nejprve otevřete levé přední dveře a pak
zavřete víčko palivové nádrže :.

Plnění pomocí čerpací pistole u čerpa-
cího stojanu AdBlue®

! Plochy, které se při čerpání AdBlue® s ním
dostaly do kontaktu, okamžitě omyjte vodou
nebo odstraňte AdBlue® vlhkou tkaninou a
studenou vodou. Pokud již AdBlue® zkrystali-
zovalo, použijte k čistění houbu a studenou
vodu. Zbytky AdBlue® po určité době zkrysta-
lizují a znečistí dotčenou plochu. Navíc může
AdBlue® negativně působit na elektrické sou-
části, které se nachází v blízkosti.

Čerpací stojany AdBlue® naleznete na mnohých
čerpacích stanicích. Čerpání AdBlue® je možné
také na čerpacích stojanech pro nákladní vozi-
dla.
X Odšroubujte modrý uzávěr nádrže AdBlue®

(Y Strana 185).
X Zasuňte čerpací pistoli do plnicího hrdla vozi-

dla a doplňte AdBlue®. Přitom nepřeplňte
nádrž AdBlue®.
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X Při automatickém vypnutí čerpací pistole při
doplňování nepokračujte v plnění.
Nádrž AdBlue® je zcela plná.

X Našroubujte uzávěr nádrže AdBlue® a zavřete
víčko palivové nádrže. Přitom dbejte na
správné umístění uzávěru nádrže AdBlue®

(Y Strana 185).
Pokud následně zapnete zapalování, musí hlá-
šení na displeji Doplňte AdBlue viz 
návod k obsluze po cca 20 sekundách
zhasnout. Pokud je na displeji nadále zobra-
zeno hlášení, musíte doplnit více AdBlue®.

Doplňování pomocí zásobního kanystru
AdBlue®

! Plochy, které se při čerpání AdBlue® s ním
dostaly do kontaktu, okamžitě omyjte vodou
nebo odstraňte AdBlue® vlhkou tkaninou a
studenou vodou. Pokud již AdBlue® zkrystali-
zovalo, použijte k čistění houbu a studenou
vodu. Zbytky AdBlue® po určité době zkrysta-
lizují a znečistí dotčenou plochu. Navíc může
AdBlue® negativně působit na elektrické sou-
části, které se nachází v blízkosti.

Zásobní kanystr AdBlue® obdržíte na mnoha
čerpacích stanicích nebo v servisním středisku
Mercedes-Benz. Zásobní kanystry AdBlue® jsou
často nabízeny s plnicí hadičkou. Plnicí hadička
bez pevného uzávěru k nádrži AdBlue® na straně
vozidla nemá ochranu proti přeplnění. Hrozí
možnost úniku AdBlue®. AdBlue® je nabízeno v
nejrůznějších obalech a nádobách.
X Odšroubujte uzávěr u doplňovacího kanystru

AdBlue®.
X Manuálně utáhněte plnicí hadici u otvoru

doplňovacího kanystru AdBlue®.
X Odšroubujte modrý uzávěr nádrže AdBlue®

(Y Strana 185).
X Zasuňte plnicí hadičku do plnicího hrdla vozi-

dla a doplňte AdBlue®.
Přitom nepřeplňte nádrž AdBlue®. Pokud
AdBlue® přeteče, už nepokračujte v doplňo-
vání.

X Našroubujte uzávěr nádrže AdBlue® a zavřete
víčko palivové nádrže. Přitom dbejte na
správné umístění uzávěru nádrže AdBlue®

(Y Strana 185).
X Odšroubujte plnicí hadičku u doplňovacího

kanystru AdBlue®.

X Uzavřete doplňovací kanystr AdBlue® pomocí
uzávěru.

X Částečně vyprázdněný doplňovací kanystr
AdBlue® a plnicí hadičku uložte, anebo eko-
logicky zlikvidujte prázdný doplňovací kanystr
AdBlue® a plnicí hadičku.
Pokud následně zapnete zapalování, musí hlá-
šení na displeji Doplňte AdBlue viz 
návod k obsluzepo cca 20 sekundách zhas-
nout. Pokud je na displeji nadále zobrazeno
hlášení, musíte doplnit více AdBlue®.

Doplňování pomocí zásobní láhve
AdBlue®

! Plochy, které se při čerpání AdBlue® s ním
dostaly do kontaktu, okamžitě omyjte vodou
nebo odstraňte AdBlue® vlhkou tkaninou a
studenou vodou. Pokud již AdBlue® zkrystali-
zovalo, použijte k čistění houbu a studenou
vodu. Zbytky AdBlue® po určité době zkrysta-
lizují a znečistí dotčenou plochu. Navíc může
AdBlue® negativně působit na elektrické sou-
části, které se nachází v blízkosti.

! Zásobní láhev AdBlue® dotáhněte pouze
rukou. Jinak může být poškozen závit zásobní
láhve a unikat AdBlue®.

Zásobní láhve AdBlue® obdržíte na mnoha čer-
pacích stanicích nebo v servisním středisku
Mercedes-Benz. Zásobní láhve bez závitového
uzávěru nemají žádnou ochranu proti přeplnění.
Hrozí možnost úniku AdBlue®. Mercedes‑Benz
Vám nabízí speciální zásobní láhve se závitovým
uzávěrem. Obdržíte je v servisním středisku
Mercedes-Benz.

X Odšroubujte modrý uzávěr nádrže AdBlue®

(Y Strana 185).
X Odšroubujte uzávěr ze zásobní láhve

AdBlue® :.
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X Nasaďte zásobní láhev AdBlue® : na plnicí
hrdlo podle obrázku a pevně ji přišroubujte
směrem doprava.

X Zásobní láhev AdBlue® : silně zatlačte ve
směru plnicího hrdla.
Nádrž AdBlue® se plní. Plnění může trvat až
jednu minutu.
Pokud zásobní láhev AdBlue® : uvolníte,
proces plnění se zastaví. Částečně vyprázd-
něnou zásobní láhev AdBlue® lze sejmout.

X Uvolněte zásobní láhev AdBlue® :.
X Otočte zásobní láhev AdBlue® : doleva a

sejměte ji.
X Našroubujte uzávěr nádrže AdBlue® a zavřete

víčko palivové nádrže. Přitom dbejte na
správné umístění uzávěru nádrže AdBlue®

(Y Strana 185).
X Zásobní láhev AdBlue® : uzavřete.
X Částečně vyprázdněnou zásobní láhev

AdBlue® : uschovejte, anebo prázdnou
zásobní láhev AdBlue® : ekologicky zlikvi-
dujte.
Pokud následně zapnete zapalování, musí hlá-
šení na displeji Doplňte AdBlue viz 
návod k obsluzepo cca 20 sekundách zhas-
nout. Pokud je na displeji nadále zobrazeno
hlášení, musíte doplnit více AdBlue®.

Parkování

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud jsou hořlavé materiály, jako např. listí,
tráva nebo větvičky, delší dobu v kontaktu
s výfukovým systémem nebo proudem výfu-
kových plynů, mohou se vznítit. Hrozí nebez-
pečí požáru!
Parkujte vozidlo tak, aby nepřišly žádné hoř-
lavé materiály do kontaktu s horkými částmi
vozidla. Zvláště neparkujte vozidlo na
suchých loukách nebo na strništích.

G VAROVÁNÍ
Necháte-li děti bez dozoru ve vozidle, mohou
uvést vozidlo do pohybu tím, že např.
Rodbrzdí parkovací brzdu
Rzařadí z polohy automatické převodovky P

do jiné polohy nebo zařadí manuální převo-
dovku do polohy neutrálu
Rspustí motor.
Navíc mohou ovládat vybavení vozidla a přivřít
se. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Když opouštíte vozidlo, klíček si vždy vezměte
s sebou a vozidlo zamkněte. Nenechávejte ve
vozidle děti bez dozoru.

! Vozidlo vždy správně zajistěte proti pojíž-
dění. Jinak by mohlo dojít k poškození vozidla
nebo hnacího ústrojí.

! Jestliže zaparkujete vozidlo, vždy vytáhněte
klíček ze spínací skříňky, aby se nevybíjel aku-
mulátor.

Odstavujte vždy Vaše vozidlo bezpečně s ohle-
dem na provoz a zajistěte ho proti rozjetí. Při
parkování dodržujte zákonná ustanovení země,
ve které se právě nacházíte.
Pro správné zajištění vozidla proti samovolnému
rozjetí musí být zajištěno následující:
RParkovací brzda je zabrzděná.
RU vozidel s automatickou převodovkou se pře-

vodovka nachází v poloze j a klíček je vyta-
žený.
RU vozidel s manuální převodovkou je zařazen

1. převodový stupeň nebo zpátečka.
RPři parkování ve stoupání nebo klesání jsou

přední kola natočena k obrubníku.

Parkovací brzda

Důležitá bezpečnostní upozornění
Parkovací brzda se smí zabrzdit zásadně jen při
stojícím vozidle.
Vaše vozidlo je vybaveno elektronickou parko-
vací brzdou. Funkce parkovací brzdy je závislá
na napětí palubní sítě. Pokud je napětí palubní
sítě nízké nebo má systém parkovací brzdy poru-
chu, je za určitých okolností možné, že parko-
vací brzdu nelze uvolnit nebo zajistit.
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Když má parkovací brzda poruchu, rozsvítí se na
sdruženém přístroji žlutá kontrolka ! a na
displeji je zobrazeno odpovídající hlášení. Jed-
nejte odpovídajícím způsobem podle hlášení na
displeji (Y Strana 264).

Automatické zatažení nebo uvolnění
Pokud u stojícího vozidla vytáhnete klíček ze
spínací skříňky, dojde k automatickému zata-
žení parkovací brzdy.
Pokud jste připoutáni a sešlápnete pedál akce-
lerace při rozjezdu, dojde k automatickému
uvolnění parkovací brzdy.
Pokud jste připoutáni a sešlápnete pedál akce-
lerace při rozjezdu, dojde u vozidel s manuální
převodovkou k uvolnění parkovací brzdy. Brzdná
síla parkovací brzdy už je snížena při zařazení
převodového stupně pro rozjezd. Z toho důvodu
navíc při zařazení převodového stupně sešláp-
něte brzdový pedál. Pouze tímto způsobem je
Vaše vozidlo zajištěno proti neúmyslnému roz-
jetí.
U vozidel s automatickou převodovkou dojde k
uvolnění parkovací brzdy, pokud jste připoutáni
a uvedete převodovku do polohy D nebo R. Při-
tom sešlápněte brzdový pedál.

Manuální zatažení nebo uvolnění

Rukojeť parkovací brzdy
Pokud během krátké doby parkovací brzdu
často zajišťujete a uvolňujete, je možné, že za
určitých okolností už není možné parkovací
brzdu uvolnit. Z důvodu ochrany proti poškození
je uvolnění parkovací brzdy krátkodobě bloko-
váno – ochrana proti nežádoucí manipulaci. Po
cca 20 sekundách je parkovací brzda opět
funkční.

X Zatažení: otočte klíček ve spínací skříňce do
polohy 1 nebo 2.
Když otočíte klíček ve spínací skříňce do
polohy 0, můžete parkovací brzdu zatáhnout
jen v následujících pěti minutách.

X Stiskněte páku :.
Rozsvítí se červená kontrolka ! na sdru-
ženém přístroji.

X Uvolnění: otočte klíček ve spínací skříňce do
polohy 1 nebo 2.
Když otočíte klíčkem ve spínací skříňce z
polohy 1 do polohy 0, můžete parkovací brzdu
jednou uvolnit.

X Sešlápněte brzdový pedál.
X Zatáhněte za rukojeť :.

Červená kontrolka ! na sdruženém pří-
stroji zhasne.

Nouzové brzdění
Ve výjimečném případě můžete při výpadku pro-
vozní brzdy nouzově brzdit parkovací brzdou.
Brzdná dráha je v takovém případě výrazně
delší.
X Během jízdy stiskněte páku parkovací brzdy

(Y Strana 188).
Dojde k rozsvícení brzdových světel vozidla.
Zazní varovný tón a bliká červená kon-
trolka ! na sdruženém přístroji. Na dis-
pleji se zobrazí hlášení Uvolněte parko‐
vací brzdu.

Vaše vozidlo bude tak dlouho brzdit, dokud
budete držet stisknutou páku elektronické
parkovací brzdy.
Pokud Vaše vozidlo pomocí parkovací brzdy
zabrzdíte až do zastavení, je parkovací brzda
zatažená.

Vypnutí motoru

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Při vypnutí motoru přeřadí automatická pře-
vodovka do neutrální polohy N. Vozidlo se
může rozjet. Hrozí nebezpečí nehody!
Po vypnutí motoru zařaďte vždy parkovací
polohu P. Zajistěte vozidlo proti pojíždění
parkovací brzdou.
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! Když velmi stoupne teplota chladicí kapa-
liny, např. při jízdě v horách, nechte motor
před vypnutím běžet ještě asi 2minuty ve vol-
noběžných otáčkách.
Teplota chladicí kapaliny se může opět nor-
malizovat.

Vozidla s manuální převodovkou
X Zastavte vozidlo.
X Zařaďte 1. převodový stupeň nebo zpátečku.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy u

a vytáhněte ho.
Zabezpečení proti neoprávněné jízdě je
zapnuté. Parkovací brzda je automaticky zaji-
štěna.

X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).

Vozidla s automatickou převodovkou
X Zastavte vozidlo.
X Zařaďte polohu převodovky j.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy u

a vytáhněte ho.
Zabezpečení proti neoprávněné jízdě je
zapnuté. Parkovací brzda je automaticky zaji-
štěna.
Když vypnete motor při poloze převodovky k
nebo h, zařadí automatická převodovka
automaticky i.
Jestliže potom otevřete přední dveře nebo
vytáhnete klíček, zařadí automatická převo-
dovka automaticky j.
Jestliže jste na automatické převodovce před
vypnutím motoru zařadili i, zůstane auto-
matická převodovka na i, i když otevřete
přední dveře.

X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).

Odstavení vozidla
Jestliže vozidlo odstavíte na dobu delší než čtyři
týdny, může být akumulátor z důvodu hlubokého
vybití poškozen.
X Odpojte akumulátor (Y Strana 344).
nebo
X Akumulátor připojte k přístroji pro udržovací

nabíjení.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro nabí-
jení akumulátorů (Y Strana 346).

Informace o nabíječkách pro udržovací nabí-
jení získáte v každém kvalifikovaném servisu.

Pokud vozidlo odstavíte na déle než šest týdnů,
může vozidlo utrpět škody vlivem dlouhého
stání.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis a nechte si

poradit, jak postupovat.

Pokyny pro jízdu

Všeobecná upozornění

G VAROVÁNÍ
Vypnete-li během jízdy zapalování, jsou bez-
pečnostní funkce omezeny nebo nejsou k dis-
pozici vůbec. To se může týkat např. posilo-
vače řízení a posilovače brzd. Na řízení a
brzdění je třeba vynaložit podstatně větší sílu.
Hrozí nebezpečí nehody!
Nevypínejte zapalování během jízdy.

Když zcela uvolníte pedál akcelerace, pak se v
deceleračním režimu při otáčkách mimo rozsah
regulace volnoběhu přeruší přívod paliva.

Ukazatel ECO
Podle výbavy vozidla můžete na displeji Vašeho
vozidla vyvolat ukazatel ECO.
Ukazatel ECO Vám ukazuje, jak ekonomický je
Váš styl jízdy. Ukazatel ECO Vás v rámci daných
a zvolených podmínek podporuje při stylu jízdy s
optimalizovanou spotřebou. Vaším stylem jízdy
výrazně ovlivňujete spotřebu paliva Vašeho vozi-
dla.
Ukazatel ECO si můžete nechat zobrazit v menu
Jízda.
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: Zrychlování
; Zpomalování
= Rovnoměrná jízda
? Navíc získaný dojezd
Použijte tlačítka na volantu.
X Zobrazení ukazatele ECO: pomocí ò

vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte menu Jízda.
X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte ukazatel

ECO.
U položky Bonus od start. je zobrazen
doplňkový jízdní dosah ?, kterého bylo dosa-
ženo od počátku jízdy díky přizpůsobení stylu
jízdy.
Když zásoba paliva dosáhla hranice rezervy, uka-
zuje displej místo dojezdu ? hlášení Rezerva 
paliva. Ve sdruženém přístroji se navíc rozsvítí
varovná kontrolka æ (Y Strana 287).

Ukazatel ECO se skládá ze tří segmentů s vnitřní
a vnější oblastí. Segmenty odpovídají následují-
cím třem kategoriím:

: Zrychlování – vyhodnocení všech
zrychlení:
RVnější oblast se vyplňuje a vnitřní

oblast svítí zeleně: přiměřené zry-
chlování, především při vyšších
rychlostech
RVnější oblast se vyprazdňuje a

vnitřní oblast je šedá: sportovní
zrychlování

; Zpomalování – vyhodnocení všech
zpomalení:
RVnější oblast se vyplňuje a vnitřní

oblast svítí zeleně: předvídavá
jízda, dodržování odstupu a včasné
uvolnění pedálu akcelerace
Vozidlo může zpomalit i bez
brzdění.
RVnější oblast se vyprazdňuje a

vnitřní oblast je šedá: časté, silné
brzdění

= Rovnoměrná jízda – průběžné hod-
nocení všech změn rychlosti:
RVnější oblast se vyplňuje a vnitřní

oblast svítí zeleně: pravidelná
rychlost a vyhýbání se zbytečnému
zrychlování a zpomalování
RVnější oblast se vyprazdňuje a

vnitřní oblast je šedá: kolísání
rychlosti

Tři vnitřní oblasti představují aktuální tendenci
stylu jízdy a při zvláště hospodárném stylu jízdy
svítí zeleně. V závislosti na jízdní situaci mohou
svítit až dvě oblasti současně.
Tři vnější oblasti jsou na začátku jízdy prázdné a
vyplňují se při ekonomickém způsobu jízdy.
Vysoká úroveň vyplnění označuje ekonomický
styl jízdy. Když jsou tři vnější oblasti zároveň
zcela vyplněné, jel řidič za daných a zvolených
podmínek s optimální spotřebou. Orámování
ukazatele ECO se rozsvítí.
Ukazatel ECO nevypovídá nic o skutečné spo-
třebě paliva. Doplňkový jízdní dosah uvedený u
položky Bonus od start. neodpovídá žádné
konkrétní úspoře paliva.
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Skutečná spotřeba paliva závisí vedle způsobu
jízdy i na dalších faktorech, jako např.
Rzatížení
Rtlaku vzduchu v pneumatikách
Rstudeném startu
Rvolbě trasy
Rzapnutých spotřebičích
Tyto faktory nejsou ukazatelem ECO zohled-
něny.
Ekonomický styl jízdy předpokládá především
jízdu s přiměřenými otáčkami.
Pojedete ekonomicky a získáte lepší hodnocení
v kategoriích „zrychlování“ a „rovnoměrná
jízda“, pokud
Ru vozidel s manuální převodovkou dbáte na

doporučení řazení (Y Strana 172)
Ru vozidel s automatickou převodovkou poje-

dete v jízdním programu E (Y Strana 179)
Při delších jízdách konstantní rychlostí, např. na
dálnici, se mění pouze vnější oblast kategorie
„rovnoměrná jízda“.
Ukazatel ECO hodnotí styl jízdy od startu až do
konce jízdy. Proto se vnější oblasti výrazněji
mění na začátku jízdy. Po delší době jízdy už
dochází jen k nepatrným změnám. Pro jasnější
vyhodnocení aktuálního časového rámce
během jízdy musíte hodnoty vynulovat
(Y Strana 248).
Pokud jízdu přerušíte a vypnete zapalování na
déle než čtyři hodiny, budou hodnoty ukazatele
ECO automaticky vynulovány.

Jízda na krátké vzdálenosti
! Pohybuje-li se vozidlo převážně na krátkých

vzdálenostech, může dojít k poruchám u auto-
matického čistění filtru pevných částic. Tím
může dojít k hromadění paliva v motorovém
oleji a následnému poškození motoru.

! Během automatické regenerace vycházejí z
koncovky výfuku velmi horké výfukové plyny.
Dodržujte minimální odstup 1 metr k jiným
předmětům, například parkujícím vozidlům,
aby se předešlo škodám.

Při jízdách převážně na krátké vzdálenosti pro-
veďte každých 500 km 20minutovou jízdu po
dálnici nebo meziměstské silnici. Tím podpoříte
regeneraci filtru pevných částic.

Omezení rychlosti

G VAROVÁNÍ
Překročení uvedené nosnosti pneumatik nebo
povoleného rychlostního indexu může vést k
poškození a explozi pneumatik. Hrozí nebez-
pečí nehody!
Proto používejte pouze typ a rozměr
pneumatik povolený pro Váš typ vozidla.
Dodržujte nosnost a rychlostní index
pneumatik potřebné pro Vaše vozidlo.

Jako řidič se musíte informovat o nejvyšší kon-
strukčně podmíněné rychlosti vozidla a nejvyšší
přípustné rychlosti související s pneumatikami
(pneumatiky a tlak vzduchu v pneumatikách).
Dodržujte také předpisy pro schvalování
pneumatik specifické pro jednotlivé země.
V žádném případě nesmíte překročit omezení
rychlosti pneumatik dané indexem povolené
rychlosti. Index povolené rychlosti je uveden v
tabulce k pneumatikám (Y Strana 187).
Můžete trvale omezit maximální povolenou rych-
lost Vašeho vozidla, např. pro provoz se zimními
pneumatikami.
Pro programování maximální povolené rychlosti
Vám společnost Mercedes-Benz doporučuje
servisní středisko Mercedes-Benz.
U vozidel s omezovačem rychlosti můžete maxi-
mální povolenou rychlost Vašeho vozidla
dočasně a/nebo trvale omezit jednotkou palub-
ního počítače (Y Strana 197).
Při předjíždění nezapomeňte, že se výkon
motoru automaticky sníží, když dosáhnete
naprogramované maximální povolené rychlosti.
Při jízdě z kopce může být omezení rychlosti
překročeno. V případě potřeby brzděte. Na
dosažení omezení rychlosti Vás upozorní hlášení
na displeji.

Zahraniční cesta

Servis
Také v zahraničí je k dispozici široce zastoupený
servis Mercedes-Benz. Uvědomte si, že i tak
nemusí být ihned k dispozici servis nebo
náhradní díly. Seznamy servisních středisek
obdržíte v každém servisním středisku
Mercedes-Benz.
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Palivo
V některých zemích jsou dostupná jen paliva se
zvýšeným obsahem síry.
Nevhodné palivo může způsobit poškození
motoru. Informace o palivu najdete v části „Pro-
vozní látky a plnicí množství“ (Y Strana 386).

AdBlue®

AdBlue® není k dispozici všude v cizině v dosta-
tečné kvalitě. Zkontrolujte proto zásobu
AdBlue® zejména před cestami do mimoevrop-
ských zemí (Y Strana 254). Nechte si poradit v
kvalifikovaném servisu.
Informace k AdBlue® najdete v části „Provozní
látky a plnicí množství“ (Y Strana 390).

Potkávací světla

Všeobecná upozornění
V zemích, ve kterých se jezdí na jiné straně
vozovky než v zemi schválení, je nutné světlo-
mety přestavit na symetrická potkávací světla.
Tak zajistíte, že nebudete oslňovat protijedoucí
řidiče. Symetrická potkávací světla už neosvě-
tlují okraj vozovky tak široce a vysoko.

Vozidla s halogenovými světlomety
Přestavení světlometů na symetrická potkávací
světla není nutné. Zákonné požadavky zemí, ve
kterých se jezdí na jiné straně vozovky než v
zemi schválení, jsou splněny i bez přestavení.

Vozidla se světlomety LED
Potkávací světla můžete nastavit v menu
Nastavení v jednotce palubního počítače. V
podmenu Svícení přepněte pomocí funkce
Potkávací světla Nastavení pro mezi pra‐
vostranný provoz a levostranný provoz 
(Y Strana 256).
Potkávací světla pro pravostranný nebo levo-
stranný provoz si můžete nechat přestavit i v
kvalifikovaném servisu.
X Potkávací světla nastavte před každým pře-

chodem hranic při vjezdu a při návratu co
možná nejblíže hranice.
Když aktuální nastavení neodpovídá prove-
dení Vašeho vozidla pro určitou zemi, nejsou
k dispozici dálniční světla a rozšířená mlhová
světla.

Přeprava po železnici
Přeprava Vašeho vozidla po železnici může být v
jednotlivých zemích v důsledku různé výšky
tunelů a rozdílných přepravních norem omezena
nebo vyžaduje zvláštní opatření.
Příslušné informace obdržíte v každém servis-
ním středisku Mercedes-Benz.

Brzdy

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Zařadíte-li na hladké vozovce nižší převodový
stupeň pro zvýšení brzdného účinku motoru,
mohou hnací kola ztratit přilnavost. Hrozí zvý-
šené nebezpečí smyku a nehody!
Nepřeřazujte na hladké vozovce na nižší pře-
vodový stupeň pro zvýšení brzdného účinku
motoru.

Jízda v klesání
! Trvalé sešlápnutí brzdového pedálu zapříčiní

nadměrné a předčasné opotřebení brzdového
obložení.

To platí také v případě automatického brzdění,
pokud jste zapnuli tempomat, omezovač
rychlosti nebo aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC.
Proto včas zařaďte při dlouhém a strmém kle-
sání také u vozidel s automatickou převodovkou
nižší převodový stupeň. U vozidel s automatic-
kou převodovkou bez jízdního programu M
musíte za tímto účelem včas omezit rozsah
řazení na 2 nebo 1 (Y Strana 178).
To platí zejména pro naložené vozidlo a pro jízdu
s přívěsem.
Využíváte tak brzdný účinek motoru a pro udržo-
vání rychlosti nemusíte tolik brzdit. Odlehčíte
tím provozní brzdu a zabráníte přehřátí a
rychlému opotřebení brzd.

Vysoké a nízké zatížení

G VAROVÁNÍ
Pokud během jízdy necháte nohu na brzdo-
vém pedálu, může se brzdová soustava pře-
hřát. Tím se prodlouží brzdná dráha a může
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dojít k nefunkčnosti brzdové soustavy. Hrozí
nebezpečí nehody!
Brzdový pedál nikdy nepoužívejte jako opěrku
pro nohu. Během jízdy nikdy současně nese-
šlapujte brzdový pedál a pedál akcelerace.

! Trvalé sešlápnutí brzdového pedálu zapříčiní
nadměrné a předčasné opotřebení brzdového
obložení.

Pokud jste brzdy silně namáhali, nezastavujte
vozidlo okamžitě. Pokračujte ještě krátkou dobu
v jízdě. Brzdy díky proudění vzduchu rychleji
vychladnou.
Jestliže brzdy zatěžujete pouze mírně, přes-
vědčte se příležitostně o jejich účinnosti. K tomu
s ohledem na dopravní situaci přibrzděte silněji
z vyšší rychlosti. Brzdy budou účinnější.

Mokrá vozovka
Pokud jedete delší dobu v silném dešti, může
brzda při prvním brzdění reagovat se zpožděním.
Tento jev se může vyskytnout i po umytí vozidla
nebo po projetí hlubší vodou.
Musíte pak silněji sešlápnout brzdový pedál.
Udržujte větší odstup od vozidla jedoucího před
vámi.
Po jízdě na mokré vozovce a po umytí prudčeji
zabrzděte s přihlédnutím k dopravní situaci.
Brzdové destičky se tak ohřejí, rychleji vyschnou
a jsou chráněny před korozí.

Omezený brzdný účinek na vozovce oše-
třené chemickým posypem
Pokud jezdíte po silnicích ošetřených solí, může
se na brzdových destičkách a brzdovém oblo-
žení vytvořit vrstva soli. Brzdná dráha se tak
může výrazně prodloužit.
Dodržujte zvlášť velký bezpečnostní odstup od
vozidla jedoucího před vámi.
Pokud chcete odstranit případnou vrstvu soli,
X zabrzděte na začátku jízdy, příležitostně

během jízdy a na konci. Dávejte pozor, abyste
neohrozili ostatní účastníky silničního pro-
vozu.

Nové brzdové kotouče a brzdová oblo-
žení
Nová brzdová obložení a brzdové kotouče
dosáhnou optimálního brzdného účinku až po
ujetí cca 100 kilometrů. Do té doby vyrovnávejte
nižší brzdný účinek silnějším tlakem na brzdový
pedál.
Mercedes-Benz Vám doporučuje z bezpečnost-
ních důvodů nechat namontovat ve Vašem vozi-
dle brzdové kotouče a brzdová obložení:
Rbrzdové kotouče schválené pro Mercedes-

Benz
Rbrzdová obložení schválená pro Mercedes-

Benz nebo brzdová obložení stejné kvality
Jiné brzdové kotouče nebo brzdová obložení
mohou negativně ovlivnit bezpečnost Vašeho
vozidla.
Nechte brzdové kotouče a brzdové obložení
vyměnit vždy na každé nápravě a pouze v kvali-
fikovaném servisu. Při výměně brzdových
kotoučů nechte vždy vyměnit také brzdové oblo-
žení.

Jízda za mokra

Aquaplaning

G VAROVÁNÍ!
Podle výšky vody na vozovce může navzdory
dostatečné hloubce profilu pneumatik a nízké
rychlosti dojít ke smyku na vodě. Hrozí nebez-
pečí nehody!
Vyhýbejte se proto vyjetým kolejím a brzděte
opatrně.

Při silném dešti nebo v podmínkách, kdy může
dojít k aquaplaningu, jeďte následujícím způso-
bem:
RSnižte rychlost.
RVyhněte se vyjetým kolejím.
RBrzděte opatrně.

Průjezd vodou na vozovce
! Dávejte pozor, jestli před Vámi nebo proti

Vám jedoucí vozidlo nevytváří vlny. Tím může
být překročena maximální povolená hloubka
vody.

Pokyny pro jízdu 193

Jíz
da

 a
 p

ar
ko

vá
ní

Z



Dodržujte bezpodmínečně tyto pokynů. Jinak
byste mohli poškodit motor, elektrický
systém a převodovku.

Pokud musíte projet vodou, která se nahroma-
dila na vozovce, dbejte na to, že
Rsmí hladina klidné vody sahat maximálně po

spodní hranu předního nárazníku
Rsmíte jet maximálně rychlostí chůze

Jízda v zimě

G VAROVÁNÍ
Zařadíte-li na hladké vozovce nižší převodový
stupeň pro zvýšení brzdného účinku motoru,
mohou hnací kola ztratit přilnavost. Hrozí zvý-
šené nebezpečí smyku a nehody!
Nepřeřazujte na hladké vozovce na nižší pře-
vodový stupeň pro zvýšení brzdného účinku
motoru.

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 okno, abyste zajistili dostatečný pří-
sun čerstvého vzduchu.

! V oblasti nasávání vzduchu, pohyblivých
dílů, náprav a podběhů kol může nahroma-
děný sníh a led především v zamrzlém stavu
Rbránit nasávání vzduchu
Rpoškodit díly vozidla
Rvyvolat funkční poruchy omezením kon-

struktivně předpokládané pohyblivosti
(např. omezená možnost natočení volantu)

Při jízdách v zimních podmínkách pravidelně
kontrolujte vozidlo a odstraňujte sníh a led.
V případě poškození informujte kvalifikovaný
servis.

! Vozidla s automatickou převodovkou
mohou v poloze neutrálu N jet pouze krátkou
dobu. Delší otáčení kol, např. při odtahu vozi-
dla, vede k poškození převodovky.

Na začátku zimního období nechte své vozidlo
připravit na zimu v kvalifikovaném odborném
servisu.
Na kluzké vozovce jeďte obzvlášť opatrně.
Vyhněte se náhlému zrychlení, změně směru a
brzdění. Nepoužívejte tempomat nebo aktivního
asistenta udržování odstupu DISTRONIC.
Pokud hrozí u vozidla smyk nebo že jej nebude
možné zastavit při nízké rychlosti:
X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte

volnoběh.
X Vozidla s automatickou převodovkou:

uveďte převodovku do polohy i.
X Pokuste se vozidlo udržet pod kontrolou

pomocí zásahů řízení.
Ukazatel venkovní teploty není určen pro varo-
vání před náledím a není pro tento účel vhodný.
Změna venkovní teploty je zobrazována se zpož-
děním.
Zobrazené teploty těsně nad bodem mrazu
nejsou žádnou zárukou toho, že na vozovce není
náledí. Silnice může být přesto namrzlá,
zejména v lesních úsecích nebo na mostech. Při
nepřiměřeném způsobu jízdy tak může vozidlo
dostat smyk. Přizpůsobte proto vždy Váš způsob
jízdy a rychlost povětrnostním podmínkám.
Pokud teploty klesnou k bodu mrazu, měli byste
věnovat zvláštní pozornost stavu vozovky.
Další informace najdete v části
R„Pneumatiky M+S“ (Y Strana 365)
R„Sněhové řetězy“ (Y Strana 366)
R„Jízda s letními pneumatikami“

(Y Strana 365)
Dodržujte také pokyny v části „Provoz v zimě“
(Y Strana 365).

Jízda v horách
! Vozidla se vznětovým motorem: provozní

bezpečnost vznětového motoru je zajištěna
až do výšky 2500 m nad mořem. Můžete tuto
výšku krátkodobě překročit, např. při prů-
jezdu průsmykem. Nejezděte trvale ve výšce
nad 2500 m. Mohlo by dojít k poškození vzně-
tového motoru.
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Při jízdě v horách dbejte na to, že se stoupající
výškou klesá výkon motoru, a tudíž i stoupavost
vozidla. To dodržujte obzvláště při jízdách s pří-
věsem v horách.
Povolená zatížení přívěsu platí pro jízdy v nad-
mořských výškách do 1000 m se stoupáním až
12 %.
Údaje o povolených zatíženích přívěsu nale-
znete ve Vašich dokladech k vozidlu a na typo-
vém štítku vozidla (Y Strana 385) nebo v části
„Zatížení přívěsu“ (Y Strana 397).
Při jízdách ve výšce 2500 m nad mořem už není
funkce ECO start-stop k dispozici.
Pokyny k brzdění v klesání naleznete v části
„Brzdění“ (Y Strana 192).

Jízdní systémy

Tempomat

Všeobecná upozornění
Tempomat za Vás udržuje rychlost. Samostatně
brzdí, aby nedošlo k překročení nastavené
rychlosti.
Pokud jedete delší dobu neměnnou rychlostí,
zapněte Tempomat. Můžete nastavit jakoukoli
rychlost vyšší než 30 km/h v krocích po 1 km/h
a 10 km/h.
Pokud jste pro digitální rychloměr nastavili jed-
notku Míle (Y Strana 257), můžete nastavit
jakoukoli rychlost vyšší než 20 mph v krocích po
1 mph a 5 mph.
Tempomat by neměl být zapnutý při jízdách v
terénu nebo na staveništích.
Ve stoupání se může stát, že Tempomat rychlost
nemůže udržet. Pokud se stoupání zmírní a rych-
lost neklesla pod 30 km/h, uložená rychlost se
opět nastaví. V klesání Tempomat udržuje rych-
lost díky automatickému brzdění. Dbejte
doplňujících pokynů pro jízdu (Y Strana 192).
Pokyny k řazení pro vozidla s manuální převo-
dovkou
RJezděte vždy s dostatečnými, avšak ne příliš

vysokými otáčkami motoru.
RŘaďte včas, zvláště v prudkém stoupání.
RNeřaďte dolů o více než jeden převodový stu-

peň.

RPokud sešlápnete spojkový pedál na dobu
delší než šest sekund, Tempomat se vypne.
RZařadíte-li volnoběh a uvolníte-li spojkový

pedál, mohou se výrazně zvýšit otáčky
motoru. Dříve než tak učiníte, vypněte Tem-
pomat.

Důležité bezpečnostní pokyny
Dodržujte upozornění k brzdám (Y Strana 192).
TEMPOMAT nemůže snížit nebezpečí vzniku
nehody v důsledku nepřiměřeného nebo nepo-
zorného způsobu jízdy ani překonat fyzikální
zákony. TEMPOMAT nemůže zohlednit jízdní a
povětrnostní podmínky a dopravní situaci. TEM-
POMAT je pouze pomocný prostředek. Odpo-
vědnost za bezpečný odstup, rychlost, včasné
brzdění a udržování jízdního pruhu je na Vás.
Pokud na Vašem vozidle změníte rozměr kol,
zkontrolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů
kol (Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení
bez překódování řídicích jednotek ve vozidle,
může být narušena funkce TEMPOMATU.
Nepoužívejte TEMPOMAT
Rv dopravních situacích, které neumožňují

jízdu konstantní rychlostí, např. při hustém
provozu, na silnicích s mnoha zatáčkami nebo
v terénu.
Rna kluzkých vozovkách. Poháněná kola

mohou následkem brzdění nebo zrychlení
ztratit přilnavost a vozidlo se může dostat do
smyku.
Rza špatné viditelnosti, např. v mlze, za silného

deště nebo na sněhu.
Při změně řidiče upozorněte na uloženou rych-
lost.
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Páčka tempomatu a zobrazení

: Zapnutí a uložení aktuální nebo vyšší
rychlosti

; Kontrolka LIM
= Zapnutí s naposledy uloženou rychlostí
? Zapnutí a uložení aktuální nebo nižší

rychlosti
A Přepnutí mezi tempomatem a variabilním

omezovačem rychlosti
B Vypnutí tempomatu
Páčka tempomatu je spodní páčka vlevo na
sloupku řízení.
Pomocí páčky tempomatu ovládáte tempomat a
variabilní omezovač rychlosti.
X Předvolba tempomatu: zkontrolujte, zda je

zhasnutá kontrolka LIM ;.
Pokud ano, je tempomat již zvolený.
Pokud ne, zatlačte páčku tempomatu ve
směru šipky A.

Kontrolka LIM ; Vám ukazuje, kterou funkci
jste zvolili:
RKontrolka LIM nesvítí: je zvolený tempomat.
RKontrolka LIM svítí: je zvolený variabilní

omezovač rychlosti.
Pokud zapnete tempomat, na displeji se krátce
zobrazí hlášení TEMPOMAT a uložená rychlost.

Podmínky pro zapnutí
Abyste mohli zapnout Tempomat, musí být spl-
něny všechny následující podmínky pro zapnutí:
RMusí být zvolena funkce Tempomat

(Y Strana 196).
RParkovací brzda musí být odbrzděná. Kon-

trolka ! na sdruženém přístroji nesvítí.
RESP® musí být zapnutý a nesmí aktuálně zasa-

hovat nebo regulovat.

RJedete rychleji než 30 km/h.
RNesešlapujete brzdový nebo spojkový pedál.

Uložení aktuální rychlosti do paměti a
její udržování
X Vozidlo zrychlete na požadovanou rychlost

počínaje 30 km/h.
X Páčku Tempomatu stiskněte krátce směrem

nahoru : nebo dolů ?.
X Uvolněte pedál akcelerace.

Tempomat je zapnutý. Aktuální rychlost je
uložena a krátce se zobrazí na displeji.

Vyvolání uložené rychlosti

G VAROVÁNÍ!
Pokud vyvoláte uloženou rychlost a tato rych-
lost 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.

X Přitáhněte páčku Tempomatu k sobě =.
X Uvolněte pedál akcelerace.

Tempomat je nastavený a udržuje naposledy
nastavenou rychlost.
Displej krátce zobrazí uloženou rychlost.

i Když poprvé po nastartování motoru přitáh-
nete páčku Tempomatu k sobě, převezme
Tempomat aktuální rychlost.

Nastavení rychlosti
Zrychlení na nastavenou rychlost nebo
zabrzdění může okamžik trvat. Zohledněte toto
zpoždění při nastavování rychlosti.
X Ke zvýšení rychlosti zatlačte páčku Tempo-

matu nahoru : nebo ke snížení rychlosti
dolů ?.
Vozidlo zrychlí nebo zpomalí. Rychlost je
zobrazena na displeji.

X Když dosáhnete požadované rychlosti, uvol-
něte páčku Tempomatu.
Zobrazená rychlost je uložena.

nebo

196 Jízdní systémy
Jíz

da
 a

 p
ar

ko
vá

ní



X Páčku Tempomatu zatlačte směrem
nahoru : nebo dolů ? až k 1. bodu odporu.
Naposledy uložená rychlost se zvyšuje či sni-
žuje v krocích po 1 km/h.

nebo
X Páčku Tempomatu zatlačte směrem

nahoru : nebo dolů ? přes bod odporu.
Naposledy uložená rychlost se zvyšuje či sni-
žuje v krocích po 10 km/h.

i Přidáním plynu Tempomat nevypnete. Když
např. při předjíždění krátkodobě zrychlíte, po
uvolnění pedálu akcelerace bude Tempomat
opět udržovat naposledy uloženou rychlost.

Vypnutí tempomatu
Máte více možností, jak tempomat vypnout:
X Zatlačte krátce páčku tempomatu směrem od

sebe B.
nebo
X Brzděte.
nebo
X Zatlačte páčku tempomatu krátce ve směru

šipky A.
Je zvolen variabilní omezovač rychlosti. V
páčce tempomatu se rozsvítí kontrolka
LIM ;.

Naposledy nastavená rychlost zůstane uložena.
Naposledy uložená rychlost bude vymazána při
vypnutí motoru.
Tempomat se automaticky vypne, když
Rbrzdíte
Rzabrzdíte parkovací brzdu a svítí kon-

trolka ! na sdruženém přístroji
Rjedete rychlostí nižší než 30 km/h
Rsešlápnete za jízdy spojku na dobu delší než

šest sekund
Rpřeřadíte během jízdy mechanickou převo-

dovku do volnoběžné polohy a uvolníte spoj-
kový pedál
Ru vozidel s mechanickou převodovkou přeřa-

díte na příliš vysoký převodový stupeň, čímž
dojde k přílišnému poklesu otáček motoru
Rpřeřadíte během jízdy automatickou převo-

dovku do polohy neutrálu i
Rzasahuje ESP® nebo ESP® vypnete
Rmá systém ESP® nebo ABS poruchu
Když se tempomat automaticky vypne, zazní sig-
nální tón a displej krátce zobrazí hlášení TEM‐
POMAT Vyp.

Problémy s tempomatem
Rychlost nelze nastavit při zapnutém TEMPO-
MATU.
Displej zobrazuje hlášení s vyšší prioritou, a
proto nemůže být zobrazena změna rychlosti.
X Jednejte odpovídajícím způsobem podle hlá-

šení na displeji.

Omezovač rychlosti

Všeobecná upozornění
Omezovač rychlosti Vám pomáhá nepřekračo-
vat nastavenou rychlost.
Rychlost můžete omezit variabilně, nebo trvale:
Rvariabilně pro povolené nejvyšší rychlosti,

např. v obcích
Rtrvale pro dlouhodobé povolené nejvyšší

rychlosti, např. pro provoz se zimními pneu-
matikami (Y Strana 199)

Omezení můžete nastavit již u stojícího vozidla s
běžícím motorem páčkou tempomatu na jakou-
koliv rychlost od 30 km/h. Omezení rychlosti
můžete nastavovat v krocích po 1 km/h a
10 km/h.

i Rychlost zobrazená na rychloměru se může
nepatrně lišit od uloženého omezení rychlosti.

Uložené omezení rychlosti variabilního omezo-
vače rychlosti můžete překročit pouze tehdy,
když
Rvypnete variabilní omezovač rychlosti pomocí

páčky tempomatu (Y Strana 199)
Rsešlápnete pedál akcelerace přes bod zvýšení

odporu (kickdown u automatické převo-
dovky). Variabilní omezovač rychlosti se
potom automaticky vypne (Y Strana 199).

i Variabilní omezovač rychlosti nemůžete
vypnout brzděním.

Důležité bezpečnostní pokyny
Omezovač rychlosti samostatně brzdí, aby
nedošlo k překročení nastavené rychlosti.
Dodržujte dodatečné pokyny k brzdění
(Y Strana 192).
Omezovač rychlosti nemůže snížit nebezpečí
vzniku nehody v důsledku nepřiměřeného nebo
nepozorného způsobu jízdy, ani překonat fyzi-
kální zákony. Omezovač rychlosti nemůže
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zohlednit jízdní a povětrnostní podmínky a
dopravní situaci. Omezovač rychlosti je pouze
pomocný prostředek. Odpovědnost za bez-
pečný odstup, rychlost jízdy, včasné brzdění a
udržení vozidla v jízdním pruhu je na Vás.
Pokud na Vašem vozidle změníte rozměr kol,
zkontrolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů
kol (Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení
bez překódování řídicích jednotek ve vozidle,
může být narušena funkce omezovače rychlosti.
Při změně řidiče upozorněte na uloženou rych-
lost.

Variabilní omezovač rychlosti

Páčka tempomatu a zobrazení

: Zapnutí a uložení aktuální nebo vyšší
rychlosti

; Kontrolka LIM
= Zapnutí s naposledy uloženou rychlostí
? Zapnutí a uložení aktuální nebo nižší

rychlosti
A Přepnutí mezi tempomatem nebo aktivním

asistentem udržování odstupu DISTRONIC a
variabilním omezovačem rychlosti

B Vypnutí variabilního omezovače rychlosti
Páčka tempomatu je spodní páčka vlevo na
sloupku řízení.
Pomocí páčky tempomatu ovládáte tempomat
nebo aktivního asistenta udržování odstupu DIS-
TRONIC a variabilní omezovač rychlosti.
X Předvolba variabilního omezovače 

rychlosti: zkontrolujte, zda svítí kontrolka
LIM ;.
Pokud ano, je už variabilní omezovač rychlosti
zvolený.
Pokud ne, zatlačte páčku tempomatu ve
směru šipky A.

Kontrolka LIM ; Vám signalizuje, jakou funkci
jste zvolili:
RZhasnutá kontrolka LIM: tempomat nebo

aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC je zvolený.
RRozsvícená kontrolka LIM: je zvolený varia-

bilní omezovač rychlosti.
Omezení můžete nastavit při běžícím motoru
páčkou tempomatu na každou rychlost od
30 km/h.
Pokud zapnete variabilní omezovač rychlosti, na
displeji se krátce zobrazí hlášení Omezovač a
uložená rychlost.
U vozidel s aktivním asistentem udržování
odstupu se navíc rozsvítí segmenty po obvodu
rychloměru od počátku stupnice až po uloženou
rychlost.

Uložení aktuální rychlosti do paměti
X Stiskněte páčku tempomatu krátce směrem

nahoru : nebo dolů ?.
Je zapnutý variabilní omezovač rychlosti.
Aktuální rychlost je uložena a jako omezení
rychlosti se krátce zobrazí na displeji. U vozi-
del s aktivním asistentem udržování odstupu
DISTRONIC se navíc rozsvítí segmenty po
obvodu rychloměru od počátku stupnice až
po uloženou rychlost.

Omezení můžete nastavit páčkou tempomatu
na každou rychlost od 30 km/h.

Vyvolání uložené rychlosti
G VAROVÁNÍ
Když vyvoláte uloženou rychlost a ta je nižší
než aktuální rychlost, vozidlo brzdí. Pokud ulo-
ženou rychlost neznáte, může vozidlo neče-
kaně brzdit. Hrozí nebezpečí nehody!
Před vyvoláním uložené rychlosti zohledněte
dopravní situaci. Pokud uloženou rychlost
neznáte, uložte nově požadovanou rychlost.

X Přitáhněte páčku tempomatu krátce k sobě
=.
Je zapnutý variabilní omezovač rychlosti.
Omezení rychlosti se krátce zobrazí na dis-
pleji. U vozidel s aktivním asistentem udržo-
vání odstupu DISTRONIC se navíc rozsvítí
segmenty po obvodu rychloměru od počátku
stupnice až po uloženou rychlost.

i Pokud poprvé po nastartování motoru při-
táhnete páčku tempomatu k sobě, je varia-
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bilní omezovač rychlosti zapnutý. Následně se
uloží aktuální rychlost.

Nastavení rychlosti
X Ke zvýšení rychlosti zatlačte páčku tempo-

matu nahoru : nebo ke snížení rychlosti
dolů ?.
Rychlost je zobrazena na displeji.

X Při zobrazení požadované rychlosti uvolněte
páčku tempomatu.
Zobrazená rychlost je uložena.

nebo
X Páčku tempomatu zatlačte směrem

nahoru : nebo dolů ? až k 1. bodu odporu.
Naposledy uložená rychlost se zvyšuje či sni-
žuje v krocích po 1 km/h.

nebo
X Páčku tempomatu zatlačte směrem

nahoru : nebo dolů ? přes bod odporu.
Naposledy uložená rychlost se zvyšuje či sni-
žuje v krocích po 10 km/h.

Přepnutí variabilního omezovače
rychlosti do pasivního režimu
Když sešlápnete pedál akcelerace za bod zvý-
šení odporu (kickdown), omezovač rychlosti se
přepne do pasivního režimu. Displej zobrazuje
hlášení Omezovač pasivní a Vy můžete pře-
kročit uloženou rychlost.
Variabilní omezovač rychlosti bude znovu akti-
vován, když
Rbez kickdownu jedete pomaleji než je uložená

rychlost
Rnastavíte novou rychlost
Rznovu vyvoláte naposledy uloženou rychlost.
Hlášení na displeji Omezovač pasivní poté
zhasne.

Vypnutí variabilního omezovače rychlosti
Pro vypnutí variabilního omezovače rychlosti
máte několik možností:
X Zatlačte krátce páčku tempomatu směrem od

sebe B.
nebo
X Zatlačte páčku tempomatu krátce ve směru

šipky A.
Kontrolka LIM ; v páčce tempomatu zhasne.
Variabilní omezovač rychlosti je vypnutý a je
předvolen tempomat nebo aktivní asistent
udržování odstupu DISTRONIC.

Naposledy nastavené omezení rychlosti zůstane
uloženo. Naposledy uložené omezení rychlosti
bude vymazáno při vypnutí motoru.
Variabilní omezovač rychlosti se automaticky
vypne, pokud
Rvypnete ESP®

Rmá systém ESP® nebo ABS poruchu

Permanentní omezovač rychlosti
i Permanentní omezovač rychlosti je k dispo-

zici pouze pro určité země.
Palubním počítačem můžete trvale omezit rych-
lost na určitou hodnotu mezi 160 km/h (např.
provoz se zimními pneumatikami) a nejvyšší
rychlostí (Y Strana 257).
Když zrychlujete vozidlo pedálem akcelerace,
ukáže displej krátce před dosažením omezení
rychlosti hlášení Omezovač a uloženou rychlost.
Permanentní omezovač rychlosti zůstane
aktivní i při vypnutém variabilním omezovači
rychlosti.
Nastavené omezení rychlosti nemůžete překro-
čit ani tím, že sešlápnete pedál akcelerace přes
bod zvýšení odporu (kickdown u automatické
převodovky).

Problémy s omezovačem rychlosti
Rychlost nelze nastavit při zapnutém omezovači
rychlosti.
Displej zobrazuje hlášení s vyšší prioritou, a
proto nemůže být zobrazena změna rychlosti.
X Jednejte odpovídajícím způsobem podle hlá-

šení na displeji.

Aktivní asistent udržování odstupu
DISTRONIC

Všeobecná upozornění
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
reguluje rychlost a pomáhá Vám automaticky
udržovat odstup od rozpoznaného vpředu jedou-
cího vozidla. Systém snímá vozidla pomocí rada-
rové senzoriky. Aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC samostatně brzdí, aby
nedošlo k překročení nastavené rychlosti.
Pokud je nastavená rychlost během zatáčení
příliš vysoká, aktivní asistent udržování odstupu
DISTRONIC automaticky zpomalí Vaše vozidlo.
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Dodržujte dodatečné pokyny k brzdění
(Y Strana 192).
Součástí aktivního asistenta udržování odstupu
DISTRONIC je COLLISION PREVENTION ASSIST,
který Vás opticky a akusticky varuje před roz-
poznaným nebezpečím nárazu do vpředu jedou-
cího vozidla. COLLISION PREVENTION ASSIST
využívá radarovou senzoriku a data aktivního
asistenta udržování odstupu DISTRONIC. V
tomto případě Vás adaptivní brzdový asistent
podporuje při brzdění v rychlostním rozsahu
7 km/h až cca 30 km/h také u rozpoznaných
stojících překážek (Y Strana 209).
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
funguje v rychlostním rozsahu mezi 0 km/h a
maximálně 200 km/h.
Pokud pojedete s plně naloženým vozidlem
nebo po silnici s výrazným klesáním nebo stou-
páním, nepoužívejte aktivního asistenta udržo-
vání odstupu DISTRONIC.

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC nereaguje na
Rosoby nebo zvířata
Rstojící překážky na vozovce, např. stojící

nebo zaparkovaná vozidla
Rprotijedoucí vozidla a křižující dopravu
Z toho důvodu Vás aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC v těchto situacích
nemůže varovat nebo zasáhnout. Hrozí nebez-
pečí nehody!
Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a
buďte připraveni brzdit.

G VAROVÁNÍ
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC nemůže vždy jednoznačně rozeznat další
účastníky silničního provozu a komplexní
dopravní situace.
V těchto případech se může stát, že aktivní
asistent udržování odstupu DISTRONIC
Rvydá neodůvodněné varování a poté zabrzdí

vozidlo
Rnevaruje nebo nezasáhne
Rnečekaně zrychlí nebo zabrzdí

Hrozí nebezpečí nehody!
Opatrně pokračujte v jízdě a buďte připraveni
brzdit, především pokud budete varováni
aktivním asistentem udržování odstupu DIS-
TRONIC.

G VAROVÁNÍ
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC zabrzdí Vaše vozidlo až 50 % maximálního
možného zpomalení. Pokud toto zpomalení
nestačí, aktivní asistent udržování odstupu
DISTRONIC Vás opticky a akusticky varuje.
Hrozí nebezpečí nehody!
Přizpůsobte v těchto případech rychlost a
udržujte dostatečný odstup.
Brzděte samostatně a/nebo se vyhněte.

! Při zapnutém aktivním asistentu udržování
odstupu DISTRONIC brzdí vozidlo v určitých
situacích samostatně. Kvůli zamezení poško-
zením vozidla vypněte aktivního asistenta
udržování odstupu DISTRONIC v následují-
cích nebo podobných situacích:
Rpři odtahování
Rv mycí lince

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
nemůže snížit nebezpečí vzniku nehody v
důsledku nepřiměřeného stylu jízdy ani překo-
nat fyzikální zákony. Aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC nemůže zohlednit vlast-
nosti vozovky a povětrnostní podmínky ani
dopravní situaci. Aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC je pouze pomocný prostře-
dek. Odpovědnost za bezpečný odstup, rych-
lost, včasné brzdění a udržování hranic jízdního
pruhu je na Vás.
Nepoužívejte aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC v následujících situacích:
Rpři plně naloženém vozidle
Rv dopravních situacích, které neumožňují

jízdu stálou rychlostí, např. při hustém pro-
vozu, na silnicích s mnoha zatáčkami nebo v
terénu
Rna hladkých nebo kluzkých vozovkách

Poháněná kola mohou následkem brzdění
nebo zrychlení ztratit přilnavost a vozidlo se
může dostat do smyku
Rza špatné viditelnosti, např. v mlze, za silného

deště nebo sněžení
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Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
nemusí rozpoznat vpředu jedoucí úzká vozidla,
např. motocykly a vozidla jedoucí mimo zákryt.
Rozpoznání může být omezeno zejména v násle-
dujících případech:
Rpři znečistěných nebo zakrytých snímačích
Rpři sněžení nebo hustém dešti
Rpři rušení jinými zdroji radarového záření
Rpři silném odrazu radarového záření, např. v

parkovacích domech
Pokud už aktivní asistent udržování odstupu
DISTRONIC nerozpoznává vpředu jedoucí vozi-
dlo, může nečekaně zrychlit na uloženou rych-
lost.
Tato rychlost může být
Rv odbočovacím pruhu příliš vysoká
Rv pravém jízdním pruhu tak vysoká, že budete

předjíždět vozidla v levém jízdním pruhu
Rv levém jízdním pruhu tak vysoká, že budete

předjíždět vozidla v pravém jízdním pruhu
Při střídání řidičů upozorněte na uloženou rych-
lost.
Po poškození přední strany vozidla nechte zkon-
trolovat nastavení a funkci radarového snímače
v kvalifikovaném odborném servisu. To platí
také při kolizích při nízké rychlosti, při které
nejsou viditelná žádná poškození přední části
vozidla.
Pokud na Vašem vozidle změníte rozměr kol,
zkontrolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů
kol (Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení
bez překódování řídicích jednotek ve vozidle,
může být omezena funkce aktivního asistenta
udržování odstupu DISTRONIC nebo může roz-
poznat poruchu a vypnout se.

Páčka tempomatu

: Zapnutí a uložení aktuální nebo vyšší
rychlosti

; Nastavení požadovaného odstupu
= Kontrolka LIM
? Zapnutí s naposledy uloženou rychlostí
A Zapnutí a uložení aktuální nebo nižší

rychlosti
B Přepnutí mezi aktivním asistentem udržo-

vání odstupu DISTRONIC a variabilním ome-
zovačem rychlosti

C Vypnutí aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC

Páčka tempomatu je spodní páčka vlevo na
sloupku řízení.
Pomocí páčky tempomatu ovládáte aktivního
asistenta udržování odstupu DISTRONIC a ome-
zovač rychlosti.
X Předvolba aktivního asistenta udržování 

odstupu DISTRONIC: zkontrolujte, zda je
zhasnutá kontrolka LIM =.
Pokud ano, je aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC už zvolený.
Pokud ne, zatlačte páčku tempomatu ve
směru šipky B.

Kontrolka LIM = Vám signalizuje, jakou funkci
jste zvolili:
RZhasnutá kontrolka LIM: aktivní asistent

udržování odstupu DISTRONIC je zvolený.
RRozsvícená kontrolka LIM: je zvolený varia-

bilní omezovač rychlosti.
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Zapnutí aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC

Podmínky pro zapnutí
Pro umožnění zapnutí aktivního asistenta udržo-
vání odstupu DISTRONIC musí být splněny
všechny následující podmínky pro zapnutí:
RMusí být zvolena funkce aktivního asistenta

udržování odstupu DISTRONIC
(Y Strana 201).
RParkovací brzda musí být odbrzděná. Červená

kontrolka ! na sdruženém přístroji
nesvítí.
RŘidič musí mít zapnutý bezpečnostní pás.
RMusí být zavřeny všechny dveře a dveře zava-

zadlového prostoru.
RMotor musí být nastartován. Od rozjezdu

může někdy trvat až dvě minuty, než bude
aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC provozuschopný.
RMusí být zapnutý ESP® a nesmí aktuálně pro-

bíhat jeho zásah.
RAktivní parkovací asistent nesmí být zapnutý.
RAutomatická převodovka musí být v poloze
h.

Zapnutí
X Během jízdy stiskněte páčku tempomatu

krátce směrem nahoru : nebo dolů A a
uvolněte pedál akcelerace.
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC je zapnutý. Aktuální rychlost je uložena a
zobrazí se na rychloměru a krátce na displeji.

X Případně nastavte rychlost (Y Strana 204) a
požadovaný odstup (Y Strana 204).
Vaše vozidlo přizpůsobuje rychlost podle
vpředu jedoucího vozidla maximálně až do
uložené rychlosti.
Pokud pedál akcelerace zcela neuvolníte, na
displej se zobrazí hlášení Akt. as. udrž. 
odstupu pasivní. V takovém případě
nebude odstup od pomalejšího vpředu jedou-
cího vozidla nastaven. Jedete rychlostí, kterou
určujete pedálem akcelerace.

Pokud aktivního asistenta udržování odstupu
DISTRONIC zapínáte u stojícího vozidla, je nej-
nižší nastavitelná rychlost 30 km/h. Po rozjezdu
Vaše vozidlo přizpůsobuje rychlost podle vpředu
jedoucího vozidla maximálně až do uložené
rychlosti.

Zapnutí s naposledy uloženou rychlostí
G VAROVÁNÍ!
Pokud vyvoláte uloženou rychlost a tato rych-
lost 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.

X Přitáhněte páčku tempomatu krátce k
sobě ?.

X Uvolněte pedál akcelerace.
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC je zapnutý. Vaše vozidlo přizpůsobuje
rychlost podle vpředu jedoucího vozidla maxi-
málně až do uložené rychlosti.
Rychlost se zobrazí na rychloměru a krátce na
displeji.

Pokud poprvé po nastartování motoru přitáh-
nete páčku tempomatu k sobě, převezme
aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
aktuální rychlost. Pokud je přitom aktuální rych-
lost nižší než 30 km/h, převezme aktivní asis-
tent udržování odstupu DISTRONIC 30 km/h.

Jízda s aktivním asistentem udržování
odstupu DISTRONIC

Rozjezd a jízda
Vozidlo se může rozjet také tehdy, pokud stojí
před nerozpoznanou překážkou nebo není v
zákrytu s jiným vozidlem. Vozidlo potom samo-
statně nebrzdí. Buďte stále připraveni brzdit.
Pokud za jízdy zabrzdíte, aktivní asistent udržo-
vání odstupu DISTRONIC se vypne. Pokud
sešlápnete brzdový pedál u stojícího vozidla,
zůstane aktivní asistent udržování odstupu DIS-
TRONIC zapnutý.
X Rozjezd s aktivním asistentem udržování 

odstupu DISTRONIC: uvolněte brzdový
pedál.

X Přitáhněte páčku tempomatu krátce k
sobě ?.

nebo
X Krátce sešlápnete pedál akcelerace.

Vozidlo se rozjede a přizpůsobí rychlost podle
vpředu jedoucího vozidla.
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Pokud není rozpoznáno žádné vpředu jedoucí
vozidlo, vozidlo zrychlí na uloženou rychlost.

Pokud aktivní asistent udržování odstupu DIS-
TRONIC nerozpozná žádné vpředu jedoucí vozi-
dlo, funguje systém jako tempomat.
Pokud aktivní asistent udržování odstupu DIS-
TRONIC rozpozná, že vpředu jedoucí vozidlo
jede pomaleji, přibrzdí Vaše vozidlo. Díky tomu
bude dodržen Vámi zvolený požadovaný odstup.
Pokud aktivní asistent udržování odstupu DIS-
TRONIC rozpozná, že vpředu jedoucí vozidlo
jede rychleji, zrychlí Vaše vozidlo na uloženou
rychlost.

Volba jízdního programu
U vozidel s automatickou převodovkou můžete
volit mezi různými jízdními programy. Pokud
zvolíte jízdní program S nebo M, bude aktivní
asistent udržování odstupu DISTRONIC podpo-
rovat sportovní způsob jízdy. Průjezd zatáčkou
nebo zrychlení za vpředu jedoucím vozidlem
nebo na nastavenou rychlost jsou potom zna-
telně dynamičtější.
Při jízdních programech E nebo C zrychluje
aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
vozidlo pozvolněji. Toto nastavení se doporu-
čuje při režimu jízd s častými zastávkami nebo
při jízdách s naloženým vozidlem.
Informace o jízdních programech automatické
převodovky najdete v části „Automatická pře-
vodovka“ (Y Strana 177).

Změna jízdního pruhu
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
Vás podporuje při přejezdu do pruhu pro před-
jíždění, pokud
Rjedete rychleji než 70 km/h
Raktivní asistent udržování odstupu DISTRO-

NIC reguluje odstup od vpředu jedoucího vozi-
dla
Rjste zapnuli ukazatel směru jízdy
Raktivní asistent udržování odstupu DISTRO-

NIC v tomto okamžiku nerozpoznává žádné
nebezpečí srážky

Při splnění všech předpokladů Vaše vozidlo při
změně jízdního pruhu zrychlí. Pokud změna jízd-
ního pruhu trvá příliš dlouho nebo je odstup od
vpředu jedoucího vozidla příliš malý, přeruší
aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
proces zrychlení.
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
rozpozná pravostranný a levostranný provoz a

sleduje při změně jízdního pruhu příslušný jízdní
pruh.

Zastavení
G VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo brzděno pouze aktivním asisten-
tem udržování odstupu DISTRONIC a opustíte
sedadlo řidiče, může se vozidlo rozjet:
RPokud dojde k poruše systému nebo napá-

jení.
RPokud je aktivní asistent udržování odstupu

DISTRONIC vypnut pomocí páčky tempo-
matu, např. cestujícím ve vozidle nebo
mimo vozidlo.
RPokud se manipuluje s elektrickou sousta-

vou v motorovém prostoru, akumulátorem
nebo s pojistkami.
RPokud dojde k odpojení akumulátoru.
RPokud je přidán plyn, např. cestujícím ve

vozidle.
Hrozí nebezpečí nehody!
Před opuštěním vozidla vždy vypínejte aktiv-
ního asistenta udržování odstupu DISTRONIC
a zajistěte vozidlo proti rozjetí.

Informace o vypínání najdete v části „Vypnutí
aktivního asistenta udržování odstupu DISTRO-
NIC“ (Y Strana 206).
Pokud aktivní asistent udržování odstupu DIS-
TRONIC rozpozná, že vpředu jedoucí vozidlo
zastavuje, zabrzdí Vaše vozidlo až do zastavení.
Vaše vozidlo zastaví v přiměřeném odstupu od
vpředu jedoucího vozidla. Odstup pro zastavení
závisí na nastaveném požadovaném odstupu
(Y Strana 204).
Při stání bude Vaše vozidlo brzděno automa-
ticky, aniž byste museli sešlápnout brzdový
pedál. Následně musíte při rozjezdu krátce
sešlápnout pedál akcelerace nebo krátce při-
táhnout páčku tempomatu k sobě. Pokud stání
trvá pouze krátkou chvíli, dojde znovu k auto-
matickému rozjezdu Vašeho vozidla. Pokud trvá
stání déle než 20 minut, zařadí převodovka auto-
maticky polohu j.
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Poloha převodovky j automaticky zajistí vozi-
dlo, pokud při zapnutém aktivním asistentu
udržování odstupu DISTRONIC
Rnemá řidič zapnutý bezpečnostní pás a jsou

otevřené dveře nebo dveře zavazadlového
prostoru
Rje vypnutý motor kromě jeho vypnutí funkcí

ECO start-stop
Rmá systém poruchu
Rnení dostatečné napájení

Nastavení rychlosti

: Uložení aktuální nebo vyšší rychlosti do
paměti

; Uložení aktuální nebo nižší rychlosti do
paměti

Zrychlení na nastavenou rychlost nebo
zabrzdění může okamžik trvat. Zohledněte toto
zpoždění při nastavování rychlosti.
X Ke zvýšení rychlosti zatlačte páčku tempo-

matu nahoru : nebo ke snížení rychlosti
dolů ;.
Vozidlo zrychlí nebo zpomalí. Rychlost se
zobrazí na rychloměru a na displeji.

X Při dosažení požadované rychlosti uvolněte
páčku tempomatu.
Aktuální rychlost je uložena.

nebo
X Páčku tempomatu zatlačte směrem

nahoru : nebo dolů ; až k 1. bodu zvýšení
odporu.
Naposledy uložená rychlost se bude zvyšovat
nebo snižovat v krocích po 1 km/h.

nebo
X Páčku tempomatu zatlačte směrem

nahoru : nebo dolů ; přes bod odporu.
Naposledy uložená rychlost se bude zvyšovat
nebo snižovat v krocích po 10 km/h.

i Přidáním plynu aktivního asistenta udržo-
vání odstupu DISTRONIC nevypnete. Pokud
např. při předjíždění krátkodobě zrychlíte, po
uvolnění pedálu akcelerace bude aktivní asis-
tent udržování odstupu DISTRONIC opět
udržovat naposledy uloženou rychlost.

Nastavení požadovaného odstupu

Požadovaný odstup znamená odstup (vzdále-
nost) od vpředu jedoucího vozidla, který má
aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
udržovat v závislosti na rychlosti jízdy. Můžete
nastavit požadovaný odstup aktivního asistenta
udržování odstupu DISTRONIC. Protože se
odstup (vzdálenost) mění v závislosti na
rychlosti jízdy, nastavte pro aktivního asistenta
udržování odstupu DISTRONIC časový odstup
od vpředu jedoucího vozidla. Můžete zvolit mezi
krátkým a delším časovým odstupem. Na dis-
pleji se zobrazuje nastavený odstup jako vzdá-
lenost od vpředu jedoucího vozidla
(Y Strana 205).
Odpovědnost za dodržování zákonem požado-
vané minimální vzdálenosti od vpředu jedoucího
vozidla zůstává vždy na Vás. Odstup od vpředu
jedoucího vozidla případně upravte.
X Otáčejte regulátorem = pro zvětšení poža-

dovaného odstupu ve směru ; a pro zmen-
šení požadovaného odstupu ve směru :.
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC příslušným způsobem přizpůsobí odstup
od vpředu jedoucího vozidla.
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Zobrazení aktivního asistenta udržo-
vání odstupu DISTRONIC ve sdruženém
přístroji

Zobrazení na rychloměru

Zobrazení na rychloměru při vpředu jedoucím vozi-
dle (příklad pro uloženou rychlost 130 km/h)
Pokud zapnete aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC, svítí po obvodu rychlo-
měru jeden nebo několik segmentů stupnice
v oblasti uložené rychlosti ;.
Pokud aktivní asistent udržování odstupu DIS-
TRONIC rozpozná vpředu jedoucí vozidlo, roz-
svítí se segmenty stupnice mezi rychlostí vpředu
jedoucího vozidla: a uloženou rychlostí ;.

i Rychlost zobrazená v rychloměru se může
z konstrukčních důvodů lišit od rychlosti ulo-
žené v aktivním asistentu udržování odstupu
DISTRONIC.

Zobrazení na displeji při vypnutém aktiv-
ním asistentu udržování odstupu DISTRO-
NIC

: Vpředu jedoucí vozidlo, pokud je rozpo-
znáno

; Stupnice odstupu: aktuální odstup od
vpředu jedoucího vozidla

= Nastavitelný požadovaný odstup od vpředu
jedoucího vozidla

? Vaše vozidlo
X Pomocí jednotky palubního počítače zvolte

funkci Grafika asistentů (Y Strana 253).

Zobrazení na displeji při zapnutém aktiv-
ním asistentu udržování odstupu DISTRO-
NIC

: Aktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC (text se zobrazuje pouze při ovládání
páčky tempomatu)

; Vpředu jedoucí vozidlo, pokud je rozpo-
znáno

= Nastavitelný požadovaný odstup od vpředu
jedoucího vozidla

? Vaše vozidlo
A Dodatková tabulka pro neznámé omezení
B Nejvyšší přípustná rychlost pro vozidla, na

která se vztahuje omezení na dodatkové
tabulce

C Nejvyšší přípustná rychlost
X Pomocí jednotky palubního počítače zvolte

funkci Grafika asistentů (Y Strana 253).
Pokud zapnete aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC, zobrazí se na displeji roz-
poznaná omezení rychlosti a zákazy předjíždění.
Navíc se na displeji krátce zobrazí uložená rych-
lost.
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Vypnutí aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC

Pro vypnutí aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC máte několik možností:
X Zatlačte krátce páčku tempomatu směrem od

sebe =.
nebo
X Pokud vozidlo jede, brzděte.
nebo
X Zatlačte páčku tempomatu krátce ve směru

šipky ;.
Je zvolen variabilní omezovač rychlosti. V
páčce tempomatu se rozsvítí kontrolka
LIM :.

Naposledy nastavená rychlost zůstane uložena.
Naposledy uložená rychlost bude vymazána při
vypnutí motoru.
Aktivní asistent udržování odstupu se automa-
ticky vypne, pokud
Rbrzdíte
Rzabrzdíte parkovací brzdu a svítí červená kon-

trolka ! na sdruženém přístroji
Rzapnete aktivního parkovacího asistenta
Rsi rozepnete bezpečnostní pás
Rse otevřou dveře nebo dveře zavazadlového

prostoru
Ru automatické převodovky zařadíte polohu
j, k nebo i
Rzasahuje ESP® nebo ESP® vypnete
Rse vozidlo dostane do smyku
Rmá systém ESP® nebo ABS poruchu
Pokud se aktivní asistent udržování odstupu
DISTRONIC automaticky vypne, zazní signální
tón a na displeji se krátce zobrazí hlášení
Aktivní asistent udržování odstupu 
vypnutý.

Tipy pro jízdu s aktivním asistentem
udržování odstupu DISTRONIC

Všeobecné pokyny
Dále jsou popsány dopravní situace, ve kterých
musíte být mimořádně pozorní. V takových
situacích případně brzděte. Aktivní asistent
udržování odstupu DISTRONIC je poté vypnutý.

Zatáčky, vjezd do zatáčky a výjezd ze
zatáčky

Pokud je rychlost vozidla během zatáčení příliš
vysoká, aktivní asistent udržování odstupu DIS-
TRONIC automaticky zpomalí Vaše vozidlo.
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
rozpoznává vozidla v oblasti zatáček pouze ome-
zeně. V takovém případě může Vaše vozidlo
nečekaně nebo opožděně brzdit.

Vozidla mimo snímanou oblast

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
eventuálně nemusí rozpoznat vozidla, která nej-
edou v zákrytu. Odstup od vpředu jedoucího
vozidla bude příliš malý.
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Změna jízdního pruhu jiných vozidel

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
zatím nerozpoznává zařazující se vozidlo.
Odstup od zařazujícího se vozidla bude příliš
malý.

Úzká vozidla

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
nerozpoznává vpředu jedoucí vozidlo na okraji
vozovky kvůli jeho menší šířce. Odstup od
vpředu jedoucího vozidla bude příliš malý.

Překážky a stojící vozidla

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
nebrzdí u překážek a stojících vozidel. Pokud
např. rozpoznané vozidlo odbočuje a za ním je

překážka nebo stojící vozidlo, aktivní asistent
udržování odstupu DISTRONIC nebrzdí.

Vozidla v příčném směru

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
může omylem zaznamenat vozidla v příčném
směru. Pokud zapnete aktivního asistenta
udržování odstupu DISTRONIC např. na světelné
signalizaci s vozidly v příčném směru, může se
vozidlo nechtěně rozjet.

4MATIC (stálý pohon všech kol)

Všeobecná upozornění
4MATIC zajišťuje trvalý pohon všech kol a spolu
s ESP® zlepšuje trakci Vašeho vozidla.
Pokud se protáčí poháněné kolo kvůli nízké při-
lnavosti k povrchu vozovky:
RPři rozjezdu využívejte podporu regulace

trakce integrované v ESP®. Sešlápněte pedál
akcelerace pod potřeby.
RBěhem jízdy pomalu uvolněte pedál akcele-

race.
Používejte v zimních podmínkách na silnicích
zimní pneumatiky (pneumatiky M+S), případně
sněhové řetězy (Y Strana 365). Pouze tak
dosáhnete maximální účinnosti pohonu všech
kol.
Při jízdě z kopce v terénu používejte DSR (regu-
lace rychlosti při jízdě z kopce) (Y Strana 208).

Důležitá bezpečnostní upozornění
4MATIC nemůže snížit nebezpečí vzniku nehody
v důsledku nepřiměřeného a nepozorného stylu
jízdy, ani překonat fyzikální zákony. 4MATIC
nemůže zohlednit jízdní a povětrnostní pod-
mínky a dopravní situaci. 4MATIC je pouze
pomocný prostředek. Odpovědnost za bez-
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pečný odstup, rychlost, včasné brzdění a udržo-
vání jízdního pruhu je na Vás.

! Kontrola funkčnosti nebo výkonu se smí
provádět pouze na dvounápravovém zkušeb-
ním stavu. Než vozidlo umístíte na podobný
zkušební stav, informujte se v kvalifikovaném
servisu. Jinak byste mohli poškodit hnací
ústrojí nebo brzdovou soustavu.

! Neodtahujte vozidlo se zvednutou nápra-
vou. To může poškodit rozdělovací převo-
dovku. Takové škody nejsou kryty ručením za
věcné vady. Všechna kola musí být buď na
zemi nebo se nesmějí země dotýkat.
Dodržujte pokyny k odtažení vozidla se všemi
koly na zemi.

Informace o odtahování naleznete v části „Roz-
tažení a odtažení“ (Y Strana 360).

DSR (Downhill Speed Regulation)

Všeobecná upozornění
U vozidel s 4MATIC můžete pro podporu jízdy ze
svahu v terénu zapnout DSR. Systém DSR cíle-
ným přibrzděním udržuje nastavenou rychlost
při jízdě v klesání. Čím prudší je svah, tím silněji
DSR vozidlo brzdí. Na rovině či ve stoupání brzdí
DSR málo, nebo vůbec.
Pomocí brzdové pedálu a pedálu akcelerace
nebo pomocí páčky TEMPOMATU můžete nasta-
vit rychlost v rozmezí 4 km/h až 18 km/h.
Nastavenou rychlost můžete kdykoliv zvýšit či
snížit brzděním nebo zrychlením.
Pokud jedete v terénu rychleji než 18 km/h,
není systém DSR aktivní. DSR zůstává zapnutý,
ale automaticky nebrzdí. Pokud jedete následně
ze svahu rychlostí nižší než 18 km/h, brzdí DSR
opět automaticky na nastavenou rychlost.
Pokud jedete rychlostí vyšší než 45 km/h, DSR
se automaticky vypne.

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Jestliže jsou rychlost jízdy a nastavená rych-
lost rozdílné a zapnete DSR na hladké
vozovce, mohou kola ztratit přilnavost. Hrozí
zvýšené nebezpečí smyku a nehody!

Před zapnutím DSR zohledněte stav vozovky a
rozdíl mezi jízdní rychlostí a nastavenou
rychlostí.

DSR nemůže snížit nebezpečí nehody zapříči-
něné nevhodným způsobem jízdy ani nemůže
zrušit fyzikální zákony. DSR nemůže zohlednit
stav vozovky, povětrnostní podmínky ani
dopravní situaci. DSR je pouze pomocným pro-
středkem. Odpovědnost za bezpečný odstup,
rychlost, včasné brzdění a udržování hranic jízd-
ního pruhu je na Vás.
Odpovědnost za zvládnutí tras ve svahu a za
kontrolu nad vozidlem je na Vás. Systém DSR
nemůže s ohledem na podklad a pneumatiky
nastavenou rychlost vždy udržet. Zvolte rychlost
dle podmínek a případně sami brzděte.

Zapnutí nebo vypnutí DSR
Pouze pokud jedete rychlostí 40 km/h nebo
nižší, můžete zapnout DSR. Pokud je aktuální
rychlost příliš vysoká, zobrazí se na displeji sym-
bol Ã a hlášení Jeďte max. 40 km/h.
Když je zapnutý systém DSR, bude při akceleraci
a brzdění po uvolnění pedálu akcelerace nebo
brzdového pedálu uložena aktuální rychlost.
Stane se tak pouze v případě, že nejedete
rychlostí vyšší než 18 km/h.

X Stiskněte tlačítko :.
Když svítí kontrolka v tlačítku, je systém DSR
zapnutý. Pokud jedete rychlostí nižší než
18 km/h, zobrazí se na displeji ve stavové
oblasti DSR s aktuální nastavenou rychlostí
(Y Strana 246).
Při přepnutí je na displeji vždy krátce zobra-
zen symbol Ã s nastavenou rychlostí nebo
hlášením VYP.
Pokud je zapnutý systém DSR, zobrazuje jed-
notka palubního počítače v menu Grafika asi-
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stentů ve stavové části symbol
Ã(Y Strana 253).

Pokud jedete se zapnutým systém DSR rychleji
než cca 18 km/h,
Rzůstává systém DSR zapnutý, ale není aktivní
Rskryje displej zobrazení DSR ve stavové části
Rzobrazí se na displeji krátce symbol Ã s

hlášením --- km/h.
Pokud jedete rychlostí vyšší než 45 km/h, DSR
se automaticky vypne.
Pokud parkujete nebo vyjíždíte z parkovacího
místa pomocí aktivního parkovacího asistenta a
stisknete tlačítko :, blikne kontrolka tlačítka.
Poté nemůžete DSR zapnout.

Nastavení rychlosti

Páčka TEMPOMATU
: Zvýšení nastavené rychlosti
; Snížení nastavené rychlosti
Pokud je systém DSR aktivní, můžete nastave-
nou rychlost změnit na hodnotu v rozsahu
4 km/h až 18 km/h. Zároveň musí být systém
DSR zapnutý a aktuální rychlost se musí pohy-
bovat mezi 4 km/h a 18 km/h.
X Přibrzděte nebo zrychlete vozidlo na nastave-

nou rychlost a uvolněte brzdový pedál nebo
pedál akcelerace.

nebo
X Páčku TEMPOMATU zatlačte směrem

nahoru : nebo dolů ; až k 1. bodu odporu.
Nastavená rychlost se zvyšuje nebo snižuje v
krocích po 1 km/h.
Displej zobrazuje nastavenou rychlost ve sta-
vové části (Y Strana 246).

COLLISION PREVENTION ASSIST
(asistent prevence kolize)

Všeobecná upozornění
COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varo-
vání před kolizí) Vám pomáhá
Rminimalizovat nebezpečí nárazu do rozpo-

znané překážky ve Vaší jízdní dráze
Rsnížit následky zadního nárazu
Systém zachycuje vpředu jedoucí vozidla
pomocí radarové senzoriky. U vozidel s aktivním
asistentem udržování odstupu DISTRONIC je
COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varo-
vání před kolizí) součástí systému a využívá jeho
radarovou senzoriku a data.
COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varo-
vání před kolizí) se skládá z varovné funkce
odstupu a adaptivního brzdového asistenta.
Při poruše COLLISION PREVENTION ASSIST
(asistenta varování před kolizí) se na displeji
zobrazí příslušné hlášení (Y Strana 275).

Varovná funkce odstupu

Důležité bezpečnostní pokyny
G VAROVÁNÍ
Varovná funkce odstupu nereaguje
Rna osoby nebo zvířata
Rna protijedoucí vozidla
Rna křižující dopravu
Rv zatáčkách
Tím nemůže varovná funkce odstupu varovat
ve všech kritických situacích. Hrozí nebezpečí
nehody!
Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a
buďte připraveni brzdit.
Přizpůsobte rychlost vždy aktuální dopravní
situaci.

G VAROVÁNÍ
Varovná funkce odstupu nemůže objekty a
komplexní dopravní situaci rozpoznat vždy
jednoznačně.
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V takových případech může varovná funkce
odstupu
Rvarovat bezdůvodně
Rnevarovat.
Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a
nespoléhejte se výlučně na varovnou funkci
odstupu.

Rozpoznání může být omezeno zejména
Rpři znečistěných nebo zakrytých snímačích
Rpři sněžení nebo hustém dešti
Rpři poruše způsobené jinými radarovými

zdroji
Rpři silném odrazu radarového záření, např. v

parkovacích domech
Rpři úzkých vpředu jedoucích vozidlech, např.

motocyklech
Ru vpředu jedoucích vozidel, která jedou mimo

osu Vašeho vozidla
Systém může v komplexních, ale ne kritických
jízdních situacích vydat také varování.
Varovná funkce odstupu nemůže snížit nebez-
pečí nehody v důsledku nepřiměřeného způsobu
jízdy ani nemůže překonat fyzikální zákony.
Varovná funkce odstupu nemůže zohlednit stav
vozovky, povětrnostní podmínky ani dopravní
situaci. Varovná funkce odstupu je pouze
pomocný prostředek. Odpovědnost za bez-
pečný odstup, rychlost, včasné brzdění a udržo-
vání hranic jízdního pruhu je na Vás.
Po poškození přední strany vozidla nechte zkon-
trolovat nastavení a funkci radarového snímače
v kvalifikovaném odborném servisu. To platí
také při kolizích při nízké rychlosti, při které
nejsou viditelná žádná poškození přední části
vozidla.
Pokud na Vašem vozidle změníte rozměr kol,
zkontrolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů
kol (Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení
bez překódování řídicích jednotek ve vozidle,
může být omezeno fungování varovné funkce
odstupu. COLLISION PREVENTION ASSIST pak
může rozpoznat poruchu a může se vypnout.

Funkce
X Zapnutí nebo vypnutí: zapněte nebo

vypněte varovnou funkci odstupu v jednotce
palubního počítače (Y Strana 255).
Pokud je varovná funkce odstupu vypnutá,
zobrazí se na displeji v grafice asistentů sym-
bol æ.

Varovná funkce odstupu Vás může podporovat
při minimalizaci nebezpečí nárazu do vpředu
jedoucího vozidla nebo při snížení následků
nehody. Varovná funkce odstupu může pomocí
radarové senzoriky rozpoznat překážky, které se
delší dobu nacházejí ve Vaší jízdní dráze. Pokud
varovná funkce odstupu rozpozná nebezpečí
nárazu do vpředu jedoucího vozidla, varuje Vás
opticky a případně akusticky. Bez Vašeho
zásahu nemůže varovná funkce odstupu zabrá-
nit kolizi.
Varovná funkce odstupu Vás varuje od rychlosti
Rcca 30 km/h, pokud je odstup několika

sekund od vpředu jedoucího vozidla vzhledem
k rychlosti jízdy příliš malý. Na sdruženém pří-
stroji se následně rozsvítí varovná kontrolka
·.
Rcca 7 km/h, pokud se příliš rychle přiblížíte ke

vpředu jedoucímu vozidlu nebo ke stojícímu
vozidlu. V takovém případě se na sdruženém
přístroji rozbliká varovná kontrolka · a
navíc zazní intervalový tón.
Až do rychlosti jízdy 70 km/h budou rozpo-
znávány také stojící překážky, např. stojící
nebo parkující vozidla.

X Okamžitě brzděte, dokud se odstup od pře-
kážky nezvětší a nepomine nebezpečí nárazu
do vpředu jedoucího vozidla.

nebo
X Překážce se vyhněte, pokud je to možné a

bezpečné.

Adaptivní brzdový asistent

Všeobecná upozornění
Adaptivní brzdový asistent vyhodnocuje
dopravní situaci pomocí radarové senzoriky a
může rozpoznávat překážky, které se delší dobu
nachází ve Vaší jízdní dráze. Adaptivní brzdový
asistent Vás v nebezpečné situaci podporuje při
brzdění od rychlosti nad 7 km/h.
Adaptivní brzdový asistent může reagovat až do
rychlosti cca 200 km/h na překážky, které byly
během doby sledování minimálně jednou rozpo-
znány jako jedoucí.
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Důležitá bezpečnostní upozornění
G VAROVÁNÍ
Adaptivní brzdový asistent nereaguje
Rna osoby nebo zvířata
Rna protijedoucí vozidla
Rna křižující dopravu
Rna stojící překážky
Rv zatáčkách
Proto nemůže adaptivní brzdový asistent
zasáhnout ve všech kritických situacích. Hrozí
nebezpečí nehody!
Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a
buďte připraveni brzdit.

G VAROVÁNÍ
Adaptivní brzdový asistent nemůže vždy jed-
noznačně rozpoznat objekty a komplexní
dopravní situaci.
V těchto případech adaptivní brzdový asistent
Rmůže zasáhnout neodůvodněně
Rnemusí nezasáhnout vůbec
Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a
buďte připraveni brzdit. Ukončete zásah
v nekritických jízdních situacích.

Rozpoznání může být omezeno zejména při
Rznečistěných nebo zakrytých snímačích
Rsněžení nebo silném dešti
Rporuše způsobené jinými radarovými zdroji
Rsilném zpětném radarovém záření, např. v

parkovacích garážích.
Rúzkém dopravním prostředku jedoucím před

Vámi, např. motocyklu
Rvozidlech jedoucích před Vámi, která jsou

vychýlena mimo střed Vašeho vozidla.
K systémovým zásahům adaptivního brzdového
asistenta může docházet také při brzdění ve slo-
žitých, ale ne kritických jízdních situacích.
Adaptivní brzdový asistent nemůže snížit nebez-
pečí vzniku nehody v důsledku nepřiměřeného
stylu jízdy ani překonat fyzikální zákony. Adap-
tivní brzdový asistent nemůže zohlednit jízdní a
povětrnostní podmínky a dopravní situaci.
Adaptivní brzdový asistent je pouze pomocný
prostředek. Odpovědnost za bezpečný odstup,

rychlost, včasné brzdění a udržování hranic jízd-
ního pruhu je na Vás.
Po poškození čelní strany vozidla nechte zkon-
trolovat nastavení a funkci radarového senzoru
v kvalifikovaném servisu. To platí i při kolizích při
nízké rychlosti, při které nejsou viditelná žádná
poškození přední části vozidla.
Pokud na Vašem vozidle změníte rozměr kol,
zkontrolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů
kol (Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení
bez překódování řídicích jednotek ve vozidle,
může být narušena funkce adaptivního brzdo-
vého asistenta. COLLISION PREVENTION
ASSIST (asistent varování před kolizí) pak může
rozpoznat poruchu a může se vypnout.
Pokud není adaptivní brzdový asistent k dispo-
zici kvůli poruše radarové senzoriky, je nadále k
dispozici brzdová soustava s plně účinným posí-
lením účinku brzd a BAS.

Funkce
Adaptivní brzdový asistent může pomocí rada-
rové senzoriky rozpoznávat překážky, které se
delší dobu nachází ve Vaší jízdní dráze. Adaptivní
brzdový asistent nereaguje na stojící překážky.
Pokud adaptivní brzdový asistent rozpozná
nebezpečí zadního nárazu do vozidla jedoucího
vpředu nebo stojící překážky, vypočítá brzdný
tlak nutný k zamezení zadnímu nárazu. Pokud
silně sešlápnete brzdu, zvýší adaptivní brzdový
asistent automaticky brzdný tlak na hodnotu,
která odpovídá dopravní situaci.
X Brzděte tak dlouho, dokud se odstup od pře-

kážky nezvětší a nepomine nebezpečí zadního
nárazu.
ABS přitom zabrání zablokování kol.

Brzda je opět funkční jako obvykle, když
Ruvolníte brzdový pedál
Ruž nehrozí nebezpečí nárazu
Rve Vaší jízdní dráze není rozpoznána žádná

překážka.
Následně dojde k ukončení podpory brzd.
Vozidla s PRE-SAFE®: pokud adaptivní brzdový
asistent vyžaduje obzvláště vysoký brzdný tlak,
dojde současně k aktivaci preventivního
systému ochrany cestujících. Další informace
najdete v části „PRE-SAFE®“ (Y Strana 60).
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Asistent sledování mrtvého úhlu

Všeobecná upozornění
Asistent sledování mrtvého úhlu sleduje pomocí
dvou dozadu směřujících radarových snímačů v
nárazníku oblasti vedle vozidla, které řidič
nevidí. Podporuje Vás od rychlosti cca 30 km/h.
Varovný indikátor ve vnějších zpětných zrcát-
kách Vás upozorní na rozpoznané vozidlo ve sle-
dované oblasti. Pokud následně zapnete pří-
slušné směrové světlo pro změnu jízdního
pruhu, aktivuje se navíc optické a akustické
varování před nárazem.

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Asistent hlídání mrtvého úhlu nereaguje na
vozidla,
Rkdyž je předjíždíte s malou boční vzdále-

ností a jsou tak v prostoru mrtvého úhlu
Rkterá se přibližují a předjíždějí Vás s velkým

rychlostním rozdílem.
Následkem toho Vás nemůže v těchto situa-
cích asistent hlídání mrtvého úhlu varovat.
Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy pozorně sledujte dopravní situaci a
udržujte dostatečnou boční bezpečnostní
vzdálenost.

Asistent sledování mrtvého úhlu je pouze
pomocný prostředek. Nerozpozná vždy všechna
vozidla a nemůže nahradit Vaši pozornost. Vždy
udržujte dostatečný boční odstup od ostatních
účastníků silničního provozu a překážek.
Rozpoznání může být omezeno zejména při/u
Rznečistěných nebo zakrytých snímačích
Rmlze, silném dešti nebo sněhu
Rúzkých vozidel, např. u motocyklů nebo jízd-

ních kol
Rvelmi širokých jízdních pruhů
Rúzkých jízdních pruhů
Rjízdě mimo zákryt
Rsvodidel nebo podobných ohraničení vozovky
Vozidla, která se nacházejí ve sledované oblasti,
pak nejsou zobrazena.

Oblast sledovaná snímači

Asistent sledování mrtvého úhlu sleduje prostor
zobrazený na obrázku až do 3 m za Vaším vozi-
dlem a bezprostředně vedle něj.
Je-li jízdní pruh úzký, obzvláště při jízdě mimo
zákryt, jsou případně zobrazena vozidla, která se
nachází v nejbližším jízdním pruhu. K tomu může
dojít v případě, když vozidla jedou vždy po vnitř-
ním okraji svého jízdního pruhu.
V závislosti na systému může
Rdojít k bezdůvodnému varování kvůli svodi-

dlům nebo podobným stavebním ohraničením
Rbýt varování přerušeno při delší jízdě vedle

dlouhých vozidel, např. nákladních vozidel
Dva snímače asistenta sledování mrtvého úhlu
jsou integrovány bočně v zadním nárazníku. Uji-
stěte se, že nárazník v prostoru snímačů není
znečistěný, zakrytý ledem nebo rozbředlým sně-
hem. Radarové snímače nesmí být zakryty, např.
zadním nosičem jízdních kol nebo přesahujícím
nákladem. Po silném nárazu nebo poškození
nárazníku nechte funkci radarových snímačů
zkontrolovat v kvalifikovaném servisu. Jinak
může dojít k nesprávné funkci asistenta sledo-
vání mrtvého úhlu.
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Varovný indikátor

Asistent sledování mrtvého úhlu není aktivní při
rychlosti nižší než cca 30 km/h. Vozidla, která
se nacházejí ve sledované oblasti, pak nejsou
zobrazena.
Pokud bude od rychlosti cca 30 km/h rozpo-
znáno vozidlo ve sledovaném prostoru mrtvého
úhlu, rozsvítí se červeně varovná kontrolka :
ve vnějším zpětném zrcátku na příslušné straně.
Vždy když přijíždí vozidlo zezadu nebo ze strany
do sledovaného prostoru mrtvého úhlu, rozsvítí
se varovná kontrolka :. Když předjíždíte vozi-
dlo, je vydáno varování pouze v případě, že je
rozdíl rychlostí nižší než 11 km/h.
Když zařadíte zpátečku, není asistent sledování
mrtvého úhlu aktivní.
Intenzita světla varovných kontrolek : závisí na
světelných poměrech a je řízena automaticky.

Varování před nárazem
Pokud je v prostoru sledování mrtvého úhlu roz-
poznáno vozidlo a zapnete příslušné směrové
světlo, jednorázově zazní dvojitý varovný tón.
Varovná kontrolka v příslušném vnějším zpět-
ném zrcátku bliká. Pokud zůstane směrové
světlo zapnuté, jsou rozpoznaná vozidla signali-
zována blikáním varovné kontrolky ve vnějším
zpětném zrcátku. Není vydáno žádné další aku-
stické varování.

Zapnutí asistenta sledování mrtvého
úhlu
X Ujistěte se, že je v jednotce palubního počí-

tače zapnutý asistent sledování mrtvého úhlu
(Y Strana 255).

X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
Varovné kontrolky ve vnějších zrcátkách se
rozsvítí na cca 1,5 sekundy.

Když je asistent sledování mrtvého úhlu
zapnutý, zobrazuje displej v grafice asistentů
vedle vozidla šedé, směrem dozadu se rozšiřující
radarové vlny. Po překročení rychlosti 30 km/h
se změní barva radarových vln v grafice asi-
stentů na zelenou ;. Asistent sledování
mrtvého úhlu je připravený k provozu.

Provoz s přívěsem
Pokud připojíte přívěs, musíte zajistit správné
elektrické připojení. To lze zkontrolovat na
osvětlení přívěsu. Asistent sledování mrtvého
úhlu je pak vypnutý a na displeji je zobrazeno
hlášení As. sled. mrtvého úhlu není nyní 
k dispozici viz návod k obsluze.

Asistent jízdy v pruzích

Všeobecné pokyny

Asistent jízdy v pruzích kontroluje prostor před
Vaším vozidlem prostřednictvím kamery :,
která je připevněna nahoře za čelním oknem.
Pokud asistent jízdy v pruzích rozpozná ozna-
čení jízdního pruhu na vozovce, může Vás varo-
vat před nechtěným opuštěním jízdního pruhu.
Funkce je k dispozici v rychlostním rozsahu
60 km/h až 200 km/h.
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Pokud přední kolo přejede označení jízdního
pruhu, může být vydáno varování. V takovém
případě budete varováni intervalovými vibra-
cemi volantu po dobu až 1,5 sekundy.

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Asistent jízdy v pruzích nemůže vždy jedno-
značně rozpoznat označení hranic jízdního
pruhu.
V těchto případech může asistent jízdy v pru-
zích
Rvarovat bezdůvodně
Rnevarovat.
Hrozí nebezpečí nehody!
Sledujte vždy pozorně dopravní situaci a
dodržujte jízdní pruh, obzvláště pokud Vás
asistent jízdy v pruzích varuje.

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.

Asistent jízdy v pruzích nemůže snížit nebezpečí
vzniku nehody v důsledku nepřiměřeného stylu
jízdy ani překonat fyzikální zákony. Asistent
jízdy v pruzích nemůže zohlednit stav vozovky a
povětrnostní podmínky ani dopravní situaci.
Asistent jízdy v pruzích je pouze pomocný pro-
středek. Odpovědnost za bezpečný odstup,
rychlost, včasné brzdění a udržování hranic jízd-
ního pruhu je na Vás.
Asistent jízdy v pruzích neudržuje vozidlo v jízd-
ním pruhu.
Systém může být omezen nebo zcela nefunkční
Rza špatné viditelnosti, např. při nedostateč-

ném osvětlení vozovky, ve sněhu, dešti, mlze
nebo při husté vodní tříšti
Rpři oslnění, např. protijedoucími vozidly, pří-

mým slunečním zářením nebo odrazy (např.
při mokré vozovce)
Rpři znečistění, zamlžení, poškození nebo

zakrytí čelního okna v oblasti kamery, např.
nálepkou

Rpři žádném výskytu nebo při výskytu nejed-
noznačných označení jízdního pruhu, např. v
oblasti stavenišť
Rpři ojetých, tmavých nebo zakrytých označe-

ních jízdního pruhu, např. nečistotami nebo
sněhem
Rpři příliš malém odstupu od vpředu jedoucího

vozidla, takže nejsou rozpoznávána označení
jízdního pruhu
Rpři rychle se měnících označeních jízdního

pruhu, např. při dělení, křížení nebo spojování
jízdních pruhů
Rna velmi úzkých a klikatých vozovkách
Rpři častém střídání světla a stínu na vozovce

Zapnutí a vypnutí asistenta jízdy v pru-
zích

X Stiskněte tlačítko :.
Při rozsvícené kontrolce v tlačítku je asistent
jízdy v pruzích zapnutý. Pokud jsou splněny
všechny podmínky, může dojít k varování.
Pokud jedete se zapnutým asistentem jízdy v
pruzích rychleji než 60 km/h a jsou rozpo-
znána označení jízdního pruhu, budou čáry v
grafice asistentů (Y Strana 253) zobrazeny
zeleně. Asistent jízdy v pruzích je připravený k
provozu.
Při přepnutí se na displeji vždy krátce zobrazí
hlášení Asistent jízdy v pruzích Zap
nebo Asistent jízdy v pruzích Vyp.

Nastavení citlivosti asistenta jízdy v
pruzích
X Prostřednictvím jednotky palubního počítače

zvolte v menu Asistenty funkci Asistent 
jízdy v pruzích (Y Strana 256).

X Zvolte nastavení Standardní nebo Adap‐
tivní.

214 Jízdní systémy
Jíz

da
 a

 p
ar

ko
vá

ní



Při nastavení Standardní nedojde k varování
vibracemi volantu, pokud
Rzapnete ukazatel změně směru jízdy v přísluš-

ném směru. Varování budou následně po urči-
tou dobu potlačena.
Rzasahuje nebo reguluje systém pro bezpeč-

nou jízdu, např. ABS, BAS nebo ESP®.
Při nastavení Adaptivní bude navíc varování
vibracemi volantu potlačeno, pokud
Rprudce zrychlíte, např. kickdown u automa-

tické převodovky
Rprudce zabrzdíte
Raktivně řídíte, např. při vyhýbacím manévru

nebo rychlé změně jízdního pruhu
Rrychle projedete ostrou zatáčku
Aby při přejíždění označení jízdního pruhu k
varování docházelo včas a ne zbytečně, rozlišuje
systém různé podmínky.
K varování vibracemi volantu dojde dříve, pokud
Rse v zatáčkách přiblížíte k označení jízdního

pruhu na vnější straně zatáčky
Rjedete ve velmi širokých jízdních pruzích,

např. na dálnicích
Rsystém rozpozná plnou čáru označení jízdního

pruhu
K varování vibracemi volantu dojde později,
pokud
Rjedete v úzkých jízdních pruzích
Rostře projedete zatáčku

Asistent sledování dopravních značek

Všeobecná upozornění

Asistent sledování dopravních značek zobrazuje
na displeji rozpoznaná rychlostní omezení a
zákazy předjíždění. Při vjezdu na úsek silnice
proti předepsanému směru jízdy Vás varuje

opticky a akusticky. Asistent sledování doprav-
ních značek snímá dopravní značení kamerovým
systémem :, který je umístěn nahoře za čelním
oknem. Do zjišťování aktuálního rychlostního
omezení jsou navíc zahrnuty údaje uložené v
navigačním systému a všeobecně platné
dopravní předpisy.
Při průjezdu kolem dopravního značení relevant-
ního pro Vaše vozidlo bude aktualizováno zobra-
zení rychlostního omezení a zákazů předjíždění.
Zobrazení může být aktualizováno i bez viditel-
ného dopravního značení, když
Rdojde ke změně komunikace, např. při

nájezdu na dálnici nebo výjezdu z dálnice
Rdojde k překročení hranice obce, která je ulo-

žena v digitální mapě navigačního systému
Rse neopakovalo poslední dopravní značení

rozpoznané kamerou
Při průjezdu kolem dopravní značky s ukonče-
ním omezení rychlosti nebo zákazu předjíždění
se dopravní značka s ukončením omezení
zobrazí na dobu pěti sekund na displeji. Poté se
ve sdruženém přístroji zobrazí platný dopravní
předpis.
Kamera rozpozná také dopravní značení s ome-
zovací dodatkovou tabulkou, např. „za mokra“.
K zobrazení dopravních značek s omezením
dojde pouze v případě, že
Rje nutné dodržet předpis s omezením nebo
Rasistent sledování dopravních značek nedo-

káže bezpečně rozhodnout, zda omezení platí
Pokud asistent sledování dopravních značek
nedokáže ze všech dostupných zdrojů zjistit nej-
vyšší povolenou rychlost, nebude ani žádnou
zobrazovat ve sdruženém přístroji.

Asistent sledování dopravních značek není k
dispozici ve všech zemích. V takovém případě je
zobrazeno upozornění : v grafice asistentů
(Y Strana 253).
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Důležitá bezpečnostní upozornění
Asistent sledování dopravních značek je pouze
pomocný prostředek a nemusí rychlostní ome-
zení nebo zákazy předjíždění vždy zobrazit
správně. Skutečné dopravní značky mají před
zobrazením asistenta sledování dopravních zna-
ček vždy přednost.
Systém může být negativně ovlivněn nebo může
být zcela nefunkční
Rza špatné viditelnosti, např. kvůli sněžení,

dešti, mlze nebo mořské pěně nesené větrem
Rpři oslnění, např. zapadajícím sluncem
Rpři znečistění, zamlžení, poškození nebo

zakrytí čelního okna v oblasti kamery, např.
nálepkou
Rpři těžko rozpoznatelné dopravní značce,

např. kvůli znečistění, zakrytí nebo sněhu
Rpři nedostatečném osvětlení dopravních zna-

ček v noci
Rpři nejednoznačném označení, např. dopravní

značky na staveništích nebo v sousedních
pruzích
Rpři chybných nebo neaktuálních informacích v

digitální mapě navigačního systému

Zapnutí asistenta sledování dopravních
značek
V jednotce palubního počítače můžete zapnout
upozorňovací funkci asistenta sledování doprav-
ních značek. Při průjezdu kolem dopravní značky
se na displeji po dobu pěti sekund zobrazí
dopravní předpisy (omezení rychlosti a zákaz
předjíždění). Potom se automaticky znovu
objeví předchozí menu.
Varování o nesprávném směru jízdy zůstane
aktivní i tehdy, když vypnete upozorňovací
funkci asistenta sledování dopravních značek.
X Zapnutí upozorňovací funkce asistenta sledo-

vání dopravních značek pomocí jednotky
palubního počítače (Y Strana 255).

Zobrazení ve sdruženém přístroji

Zobrazení dopravních značek
X Pomocí jednotky palubního počítače vyvo-

lejte funkci Grafika asistentů (Y Strana 253).
X Zvolte zobrazení asistenta sledování doprav-

ních značek.
Rozpoznaná dopravní značka bude zobrazena
ve sdruženém přístroji.

Omezení rychlosti se zákazem předjíždění

Platí nejvyšší povolená rychlost 60 km/h : a
zákaz předjíždění ;.

Rychlostní omezení s neznámým omeze-
ním

: Nejvyšší přípustná rychlost
; Nejvyšší přípustná rychlost pro vozidla, kte-

rých se týká omezení na dodatkové tabulce
= Dodatková tabulka pro neznámé omezení
Platí nejvyšší přípustná rychlost 80 km/h a
rychlostní omezení 60 km/h s neznámým ome-
zením.
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Rychlostní omezení za mokra

: Nejvyšší přípustná rychlost
; Dodatková tabulka „za mokra“
Platí nejvyšší přípustná rychlost 80 km/h za
mokra a asistent sledování dopravních značek
zjistil, že omezení platí.

Ukončení zákazu předjíždění

Platí nejvyšší přípustná rychlost 60 km/h :.
Zákaz předjíždění byl ukončen ;. Dopravní
značka pro ukončení zákazu předjíždění je
zobrazena na pět sekund.

Ukončení rychlostního omezení

Rychlostní omezení je ukončeno :.

i Jednotky rychlostního omezení (km/h nebo
mph) závisí na zemi, ve které se nacházíte.
Všeobecně nejsou zobrazovány ani na
dopravních značkách, ani ve sdruženém pří-
stroji. Vždy dodržujte zákonem předepsanou
nejvyšší přípustnou rychlost.

Varování o nesprávném směru jízdy při
zákazu vjezdu
Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

Pokud displej zobrazuje varovné hlášení : při
míjení značky zákazu vjezdu, rozpoznal asistent
sledování dopravních značek jízdu proti přede-
psanému směru jízdy. Navíc zazní výstražný tón.
Ihned zkontrolujte Váš směr jízdy. Jen tak
můžete zabránit možnému ohrožení sebe a
ostatních účastníků silničního provozu.

Asistent sledování bdělosti ATTEN-
TION ASSIST

Všeobecná upozornění
Asistent sledování bdělosti Vás podporuje při
dlouhých monotónních jízdách, např. na dálni-
cích a rychlostních silnicích. Je aktivní v
rychlostním rozsahu od 60 km/h do 200 km/h.
Pokud asistent sledování bdělosti rozpozná
typické příznaky únavy nebo rostoucí nepozor-
nosti, navrhne přestávku.

Důležitá bezpečnostní upozornění
Asistent sledování bdělosti je pouze pomocným
prostředkem. Systém nemusí únavu nebo vzrů-
stající nepozornost rozpoznat včas nebo ji nero-
zpozná vůbec. Asistent sledování bdělosti
nemůže nahradit odpočinutého a pozorného
řidiče.
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Asistent sledování bdělosti funguje omezeně a k
varování nedojde nebo je opožděné
Rpři jízdě kratší než 30 minut
Rpři špatném stavu vozovky, např. silném

zvlnění nebo výtlucích
Rpři silném bočním větru
Rpři sportovním způsobu jízdy s vysokou

rychlostí v zatáčkách nebo výrazným zrychlo-
váním
Rpokud jedete převážně pomaleji než 60 km/h

nebo rychleji než 200 km/h
Rkdyž je špatně nastavený čas
Rpři aktivní jízdních situacích, např. když

měníte jízdní pruh nebo rychlost jízdy.
Asistent sledování bdělosti bude vynulován a při
další jízdě začne znovu vyhodnocovat Vaši
pozornost, když
Rvypnete motor
Rsi rozepnete bezpečnostní pás a otevřete

dveře řidiče, např. při výměně řidiče nebo při
přestávce.

Zobrazení stupně bdělosti

Přes menu Grafika asistentů v jednotce
palubního počítače si můžete nechat zobrazit
aktuální hodnocení asistenta sledování bdělosti.
X Vyvolejte aktuální hodnocení asistenta sledo-

vání bdělosti přes menu Grafika asistentů
(Y Strana 253).

Budou zobrazovány následující informace:
Rdoba jízdy od poslední přestávky
Rstupeň bdělosti zjištěný asistentem sledování

bdělosti zobrazený jako stupnice s pěti stupni
od nízkého po vysoký
RPokud asistent sledování bdělosti nemůže

vypočítat stupeň bdělosti, takže nemůže
vydat varování, zobrazí se na displeji hlášení
Systém pasivní. Stupnice je potom zobra-

zena tmavěji. To je v případě, když jedete
pomaleji než 60 km/h nebo rychleji než
200 km/h.

Zapnutí asistenta sledování bdělosti
X Zapněte asistenta sledování bdělosti v jed-

notce palubního počítače (Y Strana 256).
Systém určuje stupeň bdělosti řidiče v závi-
slosti na zvoleném nastavení:
Volba Standard: citlivost určování stupně
bdělosti systémem je nastavena jako nor-
mální.
Volba Citlivě: citlivost je nastavena jako
vyšší. Stupeň bdělosti zjištěný asistentem sle-
dování bdělosti je odpovídajícím způsobem
přizpůsoben a řidič bude varován dříve.

Když je asistent sledování bdělosti vypnutý, uka-
zuje displej v grafice asistentů při běžícím
motoru symbol À a VYP.
Pokud asistenta sledování bdělosti vypnete,
bude po dalším nastartování motoru znovu auto-
maticky zapnut. Citlivost systému přitom odpo-
vídá poslední aktivní volbě – Standard nebo
Citlivě.

Varování na displeji
Když je rozpoznána únava nebo vzrůstající nepo-
zornost, zobrazí displej vedle doby jízdy od
poslední přestávky varování As. sledování 
bdělosti: Přestávka!.
Navíc zazní výstražný tón.
X V případě potřeby si udělejte přestávku.
X Hlášení potvrďte stisknutím tlačítka na

volantu a.
Během delších jízd dělejte včas a pravidelně
přestávky, při kterých si můžete odpočinout.
Pokud přestávku neuděláte a asistent sledování
bdělosti bude nadále zjišťovat vzrůstající nepo-
zornost, budete po 15 minutách znovu varováni.
Předpokladem je, že asistent sledování bdělosti
bude i nadále zjišťovat typické znaky únavy nebo
vzrůstající nepozornosti.
Pokud displej zobrazuje varování, nabízí multi-
mediální systém vyhledání odpočívadla. Můžete
zvolit jedno odpočívadlo a spustit navigaci k
tomuto odpočívadlu. Tuto funkci můžete v mul-
timediálním systému aktivovat nebo deaktivo-
vat (viz samostatný návod k obsluze).
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Funkce HOLD

Všeobecné pokyny
Funkce HOLD Vám za příplatek usnadní
Rrozjezd, zejména do kopce
Rmanévrování do kopce
Rčekání v silničním provozu.
Vozidlo je udržováno na místě, aniž byste museli
sešlápnout brzdový pedál.
Při přidání plynu pro rozjezd bude brzdný účinek
zrušen a funkce HOLD vypnuta.

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo zabrzděno pouze pomocí funkce
HOLD, může se vozidlo při opouštění vozidla
rozjet v následujících situacích:
RPokud dojde k poruše systému nebo napá-

jení.
RPokud dojde k vypnutí funkce HOLD, např.

když cestující ve vozidle sešlápne pedál
akcelerace nebo brzdový pedál.

Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy vypínejte funkci HOLD a před opuštěním
vozidla zajistěte vozidlo proti rozjetí.

! Při zapnutém aktivním asistentu udržování
odstupu DISTRONIC nebo zapnuté funkci
HOLD brzdí vozidlo v určitých situacích auto-
maticky.
Pro zamezení poškozením vozidla vypněte
aktivního asistenta udržování odstupu DIS-
TRONIC a funkci HOLD v následujících nebo
podobných situacích:
Rpři odtahování
Rv mycí lince

Vypnutí funkce HOLD (Y Strana 219).

Podmínky pro zapnutí
Funkci HOLD můžete zapnout při splnění všech
následujících podmínek:
RVozidlo stojí.
RMotor běží nebo byl vypnut pomocí funkce

ECO start-stop.

RJsou zavřené všechny dveře a dveře zavaza-
dlového prostoru nebo máte zapnutý bezpeč-
nostní pás.
RElektronická parkovací brzda je odbrzděná.
RVozidla s automatickou převodovkou: pře-

vodovka se nachází v poloze h, k nebo i.
RAktivní asistent udržování odstupu DISTRO-

NIC je vypnutý.

Zapnutí funkce HOLD

X Ujistěte se, že jsou splněny podmínky pro
zapnutí.

X Sešlápněte brzdový pedál.
X Sešlapujte plynule brzdový pedál, až se na

multifunkčním displeji objeví zobrazení :.
Funkce HOLD je zapnuta. Můžete uvolnit
brzdový pedál.

i Pokud se funkce HOLD nezapnula při prvním
sešlápnutí brzdového pedálu, chvíli počkejte
a postup opakujte.

Vypnutí funkce HOLD
Funkce HOLD se vypne, pokud
Rpřidáte plyn a převodovka se u vozidel s auto-

matickou převodovkou nachází v poloze h
nebo k
Rznovu sešlápnete určitou silou brzdový pedál,

až zobrazení ë na multifunkčním displeji
zmizí
Rzapnete aktivního asistenta udržování

odstupu DISTRONIC

i Převodovka Vašeho vozidla zařadí po nějaké
době polohu j. Tím dojde k odlehčení pro-
vozní brzdy.

Vozidla s automatickou převodovkou

Jízdní systémy 219

Jíz
da

 a
 p

ar
ko

vá
ní

Z



Převodovka automaticky zařadí polohu j,
pokud při zapnuté funkci HOLD
Rnení bezpečnostní pás na straně řidiče zasu-

nutý v zámku bezpečnostního pásu nebo jsou
otevřené některé dveře nebo dveře zavaza-
dlového prostoru
Rje vypnutý motor kromě jeho vypnutí funkcí

ECO start-stop

PARKTRONIC

Všeobecná upozornění
PARKTRONIC je elektronická pomoc při parko-
vání. Systém sleduje pomocí ultrazvukových sní-
mačů v předním a zadním nárazníku okolí
Vašeho vozidla. PARKTRONIC opticky a aku-
sticky signalizuje vzdálenost mezi vozidlem a
překážkou.
Vaše vozidlo je vybaveno dvěma samostatnými
akustickými generátory s různými varovnými
frekvencemi akustického varování. Hlídané
oblasti před a za vozidlem jsou odlišeny různými
varovnými tóny.
Pokud otočíte klíček ve spínací skříňce do
polohy 2 a odbrzdíte parkovací brzdu,
PARKTRONIC se automaticky aktivuje.
U vozidel s automatickou převodovkou musíte
ještě uvést převodovku do polohy D, N nebo R.
Při rychlosti vyšší než 18 km/h se PARKTRONIC
vypne. Při rychlosti nižší než 16 km/h se
PARKTRONIC znovu zapne.

Důležité bezpečnostní pokyny
PARKTRONIC je pouze pomocný prostředek.
Nemůže nahradit Vaši pozornost věnovanou
bezprostřednímu okolí. Odpovědnost za bez-
pečné manévrování, parkování a vyjíždění
z parkovacího místa je vždy na Vás. Ujistěte se,
že při manévrování, parkování nebo vyjíždění
z parkovacího místa se v manévrovacím pro-
storu nenachází žádné osoby, zvířata nebo před-
měty.

! Při parkování věnujte zvýšenou pozornost
zejména překážkám, které se nacházejí pod
nebo nad senzory, např. květináče nebo oj
přívěsu. PARKTRONIC takové předměty v blíz-
kosti vozidla nerozpozná. Mohlo by dojít k
poškození vozidla nebo těchto předmětů.

PARKTRONIC může být rušen:
Rzdroji ultrazvuku, jako např. vzduchovými

brzdami nákladních automobilů, myčkami
nebo sbíjecími kladivy
Rdíly namontovanými na vozidle, jako např.

zadním nosičem
Rregistrační značkou, která nepřiléhá rovně

k nárazníku
Rznečistěnými nebo namrzlými senzory

Když už snímatelné tažné zařízení přívěsu nepo-
třebujete, demontujte ho. Minimální rozsah sní-
mání systému PARKTRONIC k překážce je vzta-
žen na nárazník, ne na závěsnou kouli.

Dosah snímačů
Systém PARKTRONIC nezohledňuje žádné pře-
kážky, které
Rse nachází pod oblastí snímání, např. osoby,

zvířata nebo předměty
Rse nachází nad oblastí snímání, např. přeční-

vající náklad, převisy nebo nakládací rampy
nákladních vozidel.

Senzory nesmí být zakryty nečistotami, sněho-
vou břečkou nebo ledem. Jinak nemohou
správně fungovat. Snímače pravidelně čistěte,
přitom je nepoškrábejte a nepoškoďte
(Y Strana 351).
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Přední senzory

Střed cca 100 cm

Rohy cca 60 cm

Zadní senzory

Střed cca 120 cm

Rohy cca 80 cm

Minimální vzdálenost

Střed cca 20 cm

Rohy cca 20 cm

Pokud je v této oblasti překážka, rozsvítí se pří-
slušné segmenty varovných indikátorů a zazní
varovný tón. Při nedodržení minimální vzdále-
nosti od překážky nemusí být vzdálenost již
zobrazena.

Varovné indikátory

Varovný indikátor pro oblast před vozidlem na dis-
pleji sdruženého přístroje

Varovný indikátor pro oblast za vozidlem
uprostřed vzadu ve stropním obložení

: Varovné segmenty pro levou stranu vozidla
; Varovné segmenty pro pravou stranu vozidla
= Indikátor připravenosti k měření
Varovné indikátory ukazují vzdálenost mezi sní-
mače a překážkou.
Varovný indikátor je pro každou stranu vozidla
rozdělen na pět žlutých a dva červené segmenty.
Když se rozsvítí kontrolní segmenty =, je
PARKTRONIC připraven měřit.
Pokud se rozsvítí pouze červené segmenty
varovného indikátoru, došlo k poruše
(Y Strana 223).
Zvolená poloha převodovky určuje, zda je sle-
dována oblast před a/nebo za vozidlem.
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Poloha převodovky Sledování

Převodový stupeň 
pro jízdu vpřed,
Volnoběh
nebo h

Oblast před vozidlem

Zpátečka,
k nebo i

Oblast před a za vozi-
dlem

j Žádná oblast aktivní

Pokud se s vozidlem blížíte k překážce, svítí v
závislosti na vzdálenosti od ní jeden nebo více
segmentů. Navíc jsou vydávány signální tóny.
Je-li vzdálenost k překážce dostatečná, slyšíte
intervalový tón. Čím kratší je vzdálenost k pře-
kážce, tím kratší jsou intervaly tónu. Je-li dosa-
ženo minimální vzdálenosti, slyšíte nepřerušo-
vaný tón.

Varování před pojížděním vzad
Pokud Vaše vozidlo začne couvat, např. při
zastavení ve stoupání, sleduje PARKTRONIC bez
ohledu na polohu převodovky automaticky pro-
stor za vozidlem.

Vypnutí / zapnutí systému PARKTRO-
NIC

X Stiskněte tlačítko :.
Pokud je PARKTRONIC zapnutý, svítí kon-
trolka v tlačítku.

Provoz s přívěsem
Pokud vytvoříte elektrické spojení mezi Vaším
vozidlem a přívěsem, dojde k deaktivaci
PARKTRONIC pro oblast za vozidlem.
Vytáhněte adaptér pro přívěs se 7pólovým
konektorem po odpojení přívěsu ze zásuvky
(Y Strana 242). V opačném případě zůstane
PARKTRONIC pro oblast za vozidlem deaktivo-
ván.
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Problémy se systémem PARKTRONIC

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Rozsvícené jsou pouze
červené segmenty ve
varovných indikátorech
PARKTRONICU.
Navíc zní cca dvě
sekundy výstražný tón.
PARKTRONIC se poté
vypne.
Kontrolka tlačítka f
se rozsvítí a červené
segmenty ve varovných
indikátorech PARKTRO-
NICU zhasnou.

Došlo k poruše PARKTRONICU a jeho vypnutí.
X Při přetrvávajících problémech nechte PARKTRONIC zkontrolovat v

kvalifikovaném servisu.

Varovné indikátory
PARKTRONICU Vám
ukazují nepravděpo-
dobné odstupy.
Např. mohou být rozsví-
cené všechny segmenty,
ačkoliv se nejedná o
žádnou překážku.

Senzory PARKTRONICU jsou znečistěné nebo zledovatělé.
X Vyčistěte senzory PARKTRONICU (Y Strana 351).
X Otočte klíček ve spínací skříňce opět do polohy 2.

Případně nejsou poznávací značka nebo jiné nástavbové díly v blíz-
kosti senzorů správně upevněny.
X Zkontrolujte správné připevnění štítku s poznávací značkou a

nástavbových dílů v blízkosti senzorů.

Případně dochází k rušení jiným zdrojem rádiového signálu nebo
ultrazvuku.
X Zkontrolujte funkci PARKTRONICU u jiného objektu.

Aktivní parkovací asistent

Všeobecná upozornění
Aktivní parkovací asistent je elektronická parko-
vací asistence. Systém proměřuje ultrazvuko-
vými snímači prostor ulice po obou stranách
vozidla a ukáže Vám vhodné parkovací místo.
Potom se můžete navíc nechat podporovat při
parkování a vyjíždění z parkovacího místa aktiv-
ními brzdnými zásahy a zásahy do řízení.
Aktivní brzdný zásah je k dispozici pouze u vozi-
del s automatickou převodovkou. U vozidel s
manuální převodovkou je aktivní parkovací asis-
tent omezen na asistenci při řízení.
Součástí aktivního parkovacího asistenta je
parkovací asistent PARKTRONIC, která Vám
opticky a akusticky indikuje odstup mezi Vaším
vozidlem a překážkou. Systém PARKTRONIC za
tím účelem využívá ultrazvukové snímače aktiv-
ního parkovacího asistenta (Y Strana 220).

Důležité bezpečnostní pokyny
Aktivní parkovací asistent je pouze pomocný
prostředek. Nemůže nahradit Vaši pozornost
věnovanou bezprostřednímu okolí. Odpověd-
nost za bezpečné manévrování, parkování a
vyjíždění z parkovacího místa je vždy na Vás.
Ujistěte se, že se ve směru jízdy nenachází
osoby, zvířata nebo předměty.
Pokud vypnete systém PARKTRONIC, je vypnutý
také aktivní parkovací asistent.
U vozidel s namontovaným tažným zařízením
přívěsu se zvětší minimální délka parkovacího
místa jen nepatrně.
Pokud připojíte přívěs k Vašemu vozidlu,
nesmíte aktivního parkovacího asistenta použí-
vat. Pokud je vytvořeno elektrické spojení mezi
Vaším vozidlem a přívěsem, není aktivní parko-
vací asistent k dispozici. Systém PARKTRONIC
je potom pro oblast za vozidlem deaktivován.
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G VAROVÁNÍ
Vozidlo během parkovacího manévru vybo-
čuje a může přitom najet do oblasti proti-
směrného jízdního pruhu. Tím můžete způso-
bit kolizi s ostatními účastníky provozu. Hrozí
nebezpečí nehody!
Dbejte na ostatní účastníky provozu. Případně
zastavte nebo přerušte postup parkování s
aktivním parkovacím asistentem.

! V případě nutnosti přejíždějte překážky,
jako např. obrubníky, pouze v tupém úhlu a
pomalu. Jinak byste mohli poškodit ráfky a
pneumatiky.

Aktivní parkovací asistent může zobrazovat také
parkovací místa, která nejsou pro parkování
vhodná, např.
Rv zákazu stání nebo zastavení
Rpřed vjezdy a výjezdy nebo vchody a východy
Rna nevhodném podkladu
Pokyny k parkování:
RNa úzkých ulicích jeďte co možná nejblíže k

parkovacímu místu.
RParkovací místa, která jsou znečistěná nebo

zarostlá, nemusí být rozpoznána nebo
správně změřena.
RParkovací místa před zaparkovanými přívěsy,

jejichž tažná oj směřuje do parkovacího
místa, nemusí být rozpoznána jako parkovací
místo nebo správně změřena.
RSněžení nebo hustý déšť může vést k nepřes-

nému změření parkovacího místa.
RPokud přepravujete náklad, který přesahuje

rozměry vozidla, nesmíte aktivního parkova-
cího asistenta používat.
RPokud jste namontovali sněhové řetězy,

nesmíte používat aktivního parkovacího asis-
tenta.
RDodržujte vždy správný tlak vzduchu v pneu-

matikách. Ten má přímý vliv na chování vozi-
dla při parkování.
RPokud namontujete kola s jiným rozměrem

kol, má tato skutečnost přímý vliv na výsledek
parkování.
RPokud namontujete pneumatiky jiného

výrobce, může mít tato skutečnost vliv na
výsledek parkování.

RPokud pojedete kolem parkovacího místa
pomalu, bude dosaženo lepšího výsledku
parkování.
RPři procesu parkování sledujte také varovný

indikátor PARKTRONIC (Y Strana 221).
RVždy můžete zasáhnout a proces řízení kori-

govat, parkovací asistence bude přerušena a
aktivní parkovací asistent ukončen.

Používejte aktivního parkovacího asistenta pro
parkovací místa, která
Rjsou souběžná se směrem jízdy nebo v pří-

čném směru ke směru jízdy
Rjsou na rovné silnici, takže ne v zatáčkách
Rjsou na stejné úrovni jako silnice, takže např.

ne na chodníku

Rozpoznání parkovacího místa

G VAROVÁNÍ
Pokud se objekty nachází nad rozsahem sní-
mání, může dojít k tomu, že
Raktivní parkovací asistent zatočí příliš brzy
Rvozidlo nezastaví před těmito objekty.
Mohli byste tak způsobit kolizi. Hrozí nebez-
pečí nehody!
Jestliže se nad rozsahem snímání nacházejí
předměty, zastavte a vypněte aktivního
parkovacího asistenta.

Objekty, které jsou nad snímanou oblastí aktiv-
ního parkovacího asistenta, nebudou při promě-
řování parkovacího místa rozpoznány. Nebudou
tedy zohledněny ani při výpočtu procesu parko-
vání, např. přesahující náklad, přesahy nebo
nákladní rampy nákladních vozidel.
Další informace ke snímané oblasti
(Y Strana 220).
Aktivní parkovací asistent Vás nepodporuje u
parkovacích míst kolmo ke směru jízdy, pokud
Rse dvě parkovací místa nacházejí bezpro-

středně vedle sebe
Rje parkovací místo bezprostředně vedle

nízkého ohraničení, např. nízkého obrubníku
Rparkujete směrem dopředu
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Aktivní parkovací asistent Vás nebude podpo-
rovat u souběžných parkovacích míst se smě-
rem jízdy nebo příčně ke směru jízdy, pokud
Rparkovací místo leží na obrubníku
Rse systém vyhodnotí parkovací místo jako

zablokované, např. kvůli listí nebo zatravňo-
vací dlažbě
Rje plocha, kterou vozidlo potřebuje pro

manévrování, příliš malá
Rje parkovací místo ohraničeno překážkou,

jako např. strom, sloup nebo přívěs

: Parkovací místo vlevo
; Symbol parkování
= Parkovací místo vpravo
Pokud je řidič připoután a všechny dveře jsou
zavřené, dojde při jízdě dopředu k automatic-
kému zapnutí aktivního parkovacího asistenta.
Systém pracuje do rychlosti cca 35 km/h.
Samostatně přitom hledá a proměřuje parko-
vací místa po obou stranách vozidla.
Aby aktivní parkovací asistent zaregistroval
parkovací místo, musí
Rbýt souběžné se směrem jízdy nebo v příčném

směru ke směru jízdy
Rbýt parkovací místo souběžné se směrem

jízdy široké minimálně 1,5 m
Rbýt parkovací místo souběžné se směrem

jízdy minimálně o 1,0 m delší než Vaše vozidlo
Rbýt parkovací místo v příčném směru ke

směru jízdy minimálně o 1,0 m širší než Vaše
vozidlo

i Pamatujte na to, že aktivní parkovací asis-
tent u parkovacích míst v příčném směru ke
směru jízdy nedokáže změřit hloubku parko-
vacího místa. Musíte sami posoudit, zda se
Vaše vozidlo na parkovací místo vejde.

Do rychlosti cca 30 km/h zobrazuje sdružený
přístroj jako stavové zobrazení symbol parko-
vání ;.
Systém rozpozná a rozlišuje mezi souběžným
parkovacím místem se směrem jízdy a v příčném
směru ke směru jízdy. Po rozpoznání parkova-
cího místa ukazuje šipka vedle symbolu parko-
vání ; stranu parkovacího místa. Parkovací
místo je zobrazováno při míjení až do vzdále-
nosti cca 15 m.
Aktivní parkovací asistent standardně ukazuje
parkovací místa na straně spolujezdce. Parko-
vací místa na straně řidiče budou zobrazena jen
tehdy, pokud ukazatel směru jízdy bliká na
straně řidiče. Pro zaparkování na straně řidiče
musíte nechat ukazatel směru jízdy blikat tak
dlouho, dokud nespustíte aktivní parkovací asi-
stenci tlačítkem na volantu a.

Parkování

G VAROVÁNÍ
Pokud opustíte sedadlo řidiče, ačkoliv je vozi-
dlo zabrzděno pouze aktivním parkovacím asi-
stentem, může se rozjet, když
Rdojde k poruše systému nebo zásobování

proudem
Rbude manipulováno s elektrickým příslu-

šenstvím v motorovém prostoru, s akumu-
látorem nebo s pojistkami
Rbude odpojen akumulátor
Rněkdo přidá plyn, např. cestující ve vozidle
Hrozí nebezpečí nehody!
Vozidlo vždy zajistěte proti rozjetí než opu-
stíte sedadlo řidiče.

Vozidla s automatickou převodovkou: pokud
systém PARKTRONIC rozpozná překážky, brzdí
při parkování aktivní parkovací asistent auto-
maticky. Odpovědnost za včasné brzdění je na
Vás.
X Vozidlo zastavte bezpečně s ohledem na

dopravní situaci, dokud nebude požadované
parkovací místo zobrazeno parkovacím sym-
bolem se šipkou.

X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte
zpátečku.
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Vozidla s automatickou převodovkou:
zařaďte polohu převodovky k.
Na displeji se zobrazí hlášení Spustit 
park. as.? Ano: ok Ne: % a poloha
parkovacího místa.

X Přerušení procesu: stiskněte tlačítko na
volantu % nebo se rozjeďte.

nebo
X Zaparkování s aktivní parkovací asistencí:

stiskněte tlačítko na volantu a.
Na displeji se zobrazí hlášení Park. asist. 
aktivní: Použijte pedál brzdy a 
akcelerace Sledujte okolí.

X Pusťte volant.
X Couvejte a buďte přitom stále připraveni

brzdit. Při couvání jeďte pomalu a ne rychleji
než 10 km/h. Jinak bude parkovací asistence
okamžitě přerušena a aktivní parkovací asis-
tent ukončen.
Pokud se vozidlo s automatickou převodov-
kou přiblíží k zadnímu ohraničení parkovacího
místa, zabrzdí ho aktivní parkovací asistent až
do zastavení.

X Vozidla s manuální převodovkou: u
zadního ohraničení parkovacího místa
zastavte. Zastavte nejpozději při zaznění trva-
lého varovného tónu systému PARKTRONIC.

V malém parkovacím místě může být nyní nutné
manévrování. Podle převodovky vozidla se na
displeji zobrazí hlášení Park. asist. 
aktivní: Zařaďte stupeň pro jízdu 
vpřed Sledujte okolí nebo Park. asist. 
aktivní: Zvolte polohu D Sledujte 
okolí.
X U stojícího vozidla zařaďte 1. převodový stu-

peň nebo zvolte polohu převodovky h.
Aktivní parkovací asistent ihned změní směr
řízení. Na displeji se zobrazí hlášení Park. 
asist. aktivní: Použijte pedál 
brzdy a akcelerace Sledujte okolí.

i Pokud před rozjezdem počkáte na dokon-
čení procesu řízení, dosáhnete nejlepšího
výsledku při zaparkování.

X Rozjeďte se a buďte přitom stále připraveni
brzdit.
Aktivní parkovací asistent zabrzdí vozidlo s
automatickou převodovkou až do zastavení.

X Vozidla s manuální převodovkou: u před-
ního ohraničení parkovacího místa zastavte.
Zastavte nejpozději při zaznění trvalého
varovného tónu systému PARKTRONIC.

Podle převodovky vozidla se na displeji zobrazí
hlášení Park. asist. aktivní: Zařaďte 
zpátečku Sledujte okolí nebo Park. 
asist. aktivní: Zvolte polohu R Sle‐
dujte okolí.
Po ukončení procesu parkování se na displeji
zobrazí hlášení Parkovací asistent ukončen
a zazní signální tón. Parkovací asistence aktiv-
ního parkovacího asistenta je ukončena. Vozidlo
je zaparkované a zabrzděné, aniž byste museli
sešlápnout brzdový pedál. Pokud přidáte plyn,
bude brzdný účinek zrušen.
Aktivní parkovací asistent Vás už nyní nebude
podporovat zásahy do řízení a brzdnými zásahy.
Po ukončení aktivní parkovací asistence musíte
v každém případě řídit a brzdit sami. Systém
PARKTRONIC Vám je nadále k dispozici.
Pokyny pro parkování:
RJak bude Vaše vozidlo po zaparkování stát na

parkovacím místě, závisí na různých fakto-
rech. Jsou to pozice a tvar vozidel parkujících
vpředu a vzadu a také místní podmínky. Může
se stát, že Vás aktivní parkovací asistent
navede na parkovací místo příliš daleko nebo
ne dost daleko. Navádí Vás podle okolností
také přes nebo na obrubníky. V takovém pří-
padě přerušte aktivní parkovací asistenci.
RMůžete zařadit 1. převodový stupeň nebo

polohu převodovky h také dříve. Vozidlo
změní směr a nezajede tak daleko na parko-
vací místo. Pokud změníte směr jízdy příliš
brzy, bude parkovací asistence přerušena a
aktivní parkovací asistent ukončen. Smyslu-
plná parkovací poloha už potom z aktuální
pozice není možná.

Vyjíždění z parkovacího místa
Aby Vás mohl aktivní parkovací asistent podpo-
rovat při vyjíždění z parkovacího místa, musí být
splněny následující podmínky:
ROhraničení parkovacího místa směrem

dopředu a dozadu musí být dostatečně
vysoké, obrubník např. nestačí.
ROhraničení parkovacího místa nesmí být příliš

široké. Vaše vozidlo může manévrovat maxi-
málně pod úhlem 45° z výchozí pozice do
parkovacího místa.
RMusí být k dispozici minimální odstup pro

manévrování 1,0 m.
Aktivní parkovací asistent Vám může pomoci při
vyjíždění z parkovacího místa pouze v případě,
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že jste s jeho pomocí zaparkovali souběžně se
směrem jízdy.
Vozidla s automatickou převodovkou: pokud
systém PARKTRONIC rozpozná překážky, brzdí
aktivní parkovací asistent při vyjíždění z parko-
vacího místa automaticky. Odpovědnost za
včasné brzdění je na Vás.
X Nastartujte motor.
X Zapněte směrová světla ve směru vyjíždění

z parkovacího místa.
X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte

1. převodový stupeň nebo zpátečku.
Vozidla s automatickou převodovkou:
uveďte převodovku do polohy h nebo k.
Na displeji se zobrazí hlášení Spustit 
park. as.? Ano: ok Ne: %.

X Přerušení procesu: stiskněte tlačítko na
volantu % nebo se rozjeďte.

nebo
X Vyjíždění s aktivní pomocí při parkování:

stiskněte tlačítko na volantu a.
Na displeji se zobrazí hlášení Park. asist. 
aktivní: Použijte pedál brzdy a 
akcelerace Sledujte okolí.

X Pusťte volant.
X Rozjeďte se, ale buďte stále připraveni brzdit.

Při vyjíždění z parkovacího místa jeďte
pomalu a ne rychleji než 10 km/h. Jinak bude
parkovací asistence okamžitě přerušena a
aktivní parkovací asistent ukončen.
Pokud se vozidlo s automatickou převodov-
kou přiblíží k ohraničení parkovacího místa,
zabrzdí ho aktivní parkovací asistent až do
zastavení.

X Vozidla s manuální převodovkou: u ohra-
ničení parkovacího místa zastavte. Zastavte
nejpozději při zaznění trvalého varovného
tónu systému PARKTRONIC.

X Podle hlášení nebo potřeby u stojícího vozidla
zařaďte 1. převodový stupeň nebo zpátečku
nebo uveďte převodovku do polohy h nebo
k.
Aktivní parkovací asistent ihned změní směr
řízení. Na displeji se zobrazí hlášení Park. 
asist. aktivní: Použijte pedál 
brzdy a akcelerace Sledujte okolí.

i Pokud před rozjezdem počkáte na dokon-
čení procesu řízení, dosáhnete nejlepšího
výsledku při vyjíždění z parkovacího místa.

Pokud po aktivaci nejdříve couváte, bude
volant natočen v přímém směru.

X Podle varovných indikátorů PARKTRONIC pří-
padně jeďte vícekrát vpřed a vzad.
Vozidla s manuální převodovkou: přitom
vždy zastavte nejpozději při zaznění trvalého
varovného tónu systému PARKTRONIC.

Po dokončení vyjíždění z parkovacího místa,
Rna displeji se zobrazí hlášení Parkovací 
asistent ukončen
Rzazní signální tón
Rvolant bude natočen v přímém směru
Parkovací asistence aktivního parkovacího asis-
tenta je ukončena. Potom musíte ihned řídit
sami a zařadit se do plynulého provozu. Systém
PARKTRONIC Vám je nadále k dispozici.
Už před ukončením procesu vyjíždění z parko-
vacího místa můžete sami opět řídit. Může to mít
smysl, pokud poznáte, že už je možné vyjet z
parkovacího místa.

Ukončení aktivního parkovacího asis-
tenta
X Pevně uchopte volant nebo sami řiďte.
nebo
X Stiskněte tlačítko f a vypněte PARKTRO-

NIC (Y Strana 222).
Pomoc při parkování bude okamžitě přeru-
šena a aktivní parkovací asistent ukončen. Na
displeji se zobrazí hlášení Parkovací asis‐
tent přerušen.

Aktivní parkovací asistence bude automaticky
přerušena v následujících případech:
RZabrzdíte elektronickou parkovací brzdu.
RS aktivním parkovacím asistentem nelze

zaparkovat.
RJedete rychleji než 10 km/h.
RJedno kolo se protáčí, ESP® reguluje nebo má

poruchu. Na sdruženém přístroji se následně
rozsvítí varovná kontrolka ÷.
RU vozidel s manuální převodovkou otevřete

dveře řidiče nebo posuvné dveře.
RU vozidel s automatickou převodovkou:

- Odepnete si bezpečnostní pás.
- Otevřete dveře nebo dveře zavazadlového

prostoru.
- Zařadíte polohu převodovky j.
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Zazní signální tón, symbol parkování na displeji
zhasne a zobrazí se hlášení Parkovací asis‐
tent přerušen.
Při přerušení aktivního parkovacího asistenta
musíte v každém případě opět řídit a brzdit sami.
Pokud dojde k chybě systému, budou vozidla s
automatickou převodovkou automaticky
zabrzděna až do zastavení. Pro pokračování v
jízdě musíte znovu sešlápnout pedál akcelerace.

Zpětná kamera pro couvání

Všeobecné pokyny
Zpětná kamera pro couvání se nachází vedle
držadla dveří zavazadlového prostoru
(Y Strana 351).
Zpětná kamera pro couvání je optickou pomůc-
kou pro parkování. Na displeji multimediálního
systému Vám zobrazuje oblast za vozidlem.
Oblast za vozidlem je zobrazena zrcadlově,
stejně jako ve vnitřním zpětném zrcátku nebo ve
vnějších zpětných zrcátkách. Zobrazené navá-
děcí křivky Vás podpoří při couvání.
Zobrazení textu závisí na nastavení jazyka mul-
timediálního systému. Následující zobrazení
zpětné kamery pro couvání jsou pouze příkla-
dem.

Důležité bezpečnostní pokyny
! Předměty, které neleží ve výši země, se

zobrazí jako vzdálenější, než ve skutečnosti
jsou, např.
Rnárazník vozidla zaparkovaného za vámi
Rtažná oj přívěsu
Rzávěsná koule tažného zařízení
Rzadní část nákladního vozidla
Ršikmý kůl
Používejte obrysy obrázku z kamery pouze k
orientaci. Nepřibližujte se k předmětům více
než ke spodní horizontální pomocné čáře.
Jinak můžete své vozidlo a/nebo předmět
poškodit.

Zpětná kamera je pouze pomocný prostředek.
Nemůže nahradit Vaši pozornost věnovanou
bezprostřednímu okolí. Odpovědnost za bez-
pečné manévrování a parkování je vždy na Vás.
Ujistěte se, zda se při manévrování a parkování
nenacházejí v dosahu manévrování žádné
osoby, zvířata nebo předměty.

Zpětná kamera může překážky zobrazit se zkre-
slenou perspektivou, nesprávně nebo je nemusí
zobrazit vůbec. Nemůže zobrazit všechny
objekty, které se nacházejí příliš blízko u
zadního nárazníku nebo pod ním. Nevaruje Vás
před kolizí, osobami nebo předměty.
Zpětná kamera pro couvání není funkční nebo je
funkční pouze omezeně, pokud
Rjsou otevřené dveře zavazadlového prostoru
Rvelmi hustě prší, sněží nebo je mlha
Rje noc nebo se s vozidlem nacházíte na velmi

tmavém místě
Rje kamera vystavena velmi silnému jasnému

světlu
Na obrazu kamery se mohou objevit bílé
pruhy
Rje okolí osvětleno fluoreskujícím světlem,

např. zářivkami nebo osvětlením LED
Obraz z kamery může blikat
Rse objektivy kamer zamlží, např. pokud v zimě

vjedete z chladu do vytopené garáže nebo při
rychlé změně teploty
Rje objektiv kamery znečistěný nebo zakrytý

Sledujte pokyny k čistění (Y Strana 351)
Rje zadní strana Vašeho vozidla poškozená

V takovém případě nechte zkontrolovat pozici
a nastavení kamer v kvalifikovaném odbor-
ném servisu.
Rdisplej vykazuje pixelovou chybu

Nechte displej při výrazném omezení použi-
telnosti kvůli pixelové chybě opravit nebo
vyměnit.

V těchto situacích zpětnou kameru pro couvání
nepoužívejte. Jinak můžete při parkování nebo
manévrování někoho zranit nebo mohou před-
měty poškodit vozidlo.
Při montáži přídavných komponentů u vozidla
(např. držák registrační značky, zadní nosič jízd-
ních kol) mohou být omezeny zorné pole a další
funkce zpětné kamery pro couvání.
Naváděcí křivky jsou zobrazovány vždy na úrovni
vozovky. Naváděcí křivky v režimu jízdy s přívě-
sem jsou zobrazovány na úrovni tažného zaří-
zení přívěsu.
Pokud na Vašem vozidle změníte rozměr kol,
zkontrolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů
kol (Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení
bez překódování řídicích jednotek ve vozidle,
nedojde k přesné kalibraci zpětné kamery pro
couvání. V takovém případě není možné správné
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zobrazení naváděcích křivek na úrovni vozovky
nebo na úrovni závěsného zařízení přívěsu.
Zpětná kamera pro couvání je chráněná krytem
proti kapkám deště nebo prachu. Pokud
zapnete zpětnou kameru pro couvání, tento kryt
se otevře.
Kryt se znovu zavře, pokud
Rjste ukončili proces manévrování
Rvypnete motor
Z technických důvodů může kryt zůstat po
vypnutí zpětné kamery pro couvání ještě krát-
kou dobu otevřený.

Zapnutí nebo vypnutí zpětné kamery
pro couvání

X Zapnutí: ujistěte se, že je klíček ve spínací
skříňce v poloze 2.

X Ujistěte se, že je zapnutý multimediální
systém a v menu Zpětná kamera je zapnuta
funkce Autom. zap při zařazené zpá‐
tečce (viz samostatný návod k obsluze).

X Zařaďte zpátečku nebo polohu převodovky
k.
Kryt zpětné kamery pro couvání se otevře.
Displej multimediálního systému zobrazuje
okolí za vozidlem. Zobrazená oblast za vozi-
dlem je rozdělena naváděcími křivkami.

U vozidel s namontovaným závěsným zařízením
přívěsu můžete při připojení přívěsu přepnout
funkční režim zpětné kamery pro couvání.
Zpětná kamera pro couvání následně změní úhel
náhledu a zobrazí zaměřovacího asistenta pro
závěsnou kouli závěsného zařízení přívěsu kvůli
zachycení tažné oje.
X Přepnutí funkčního režimu: zvolte funkci

„Zaparkování couváním“ : nebo funkci „Při-

pojení přívěsu“ ; pomocí ovladače multime-
diálního systému a volbu potvrďte.
Symbol zvolené funkce bude zvýrazněn.

X Vypnutí: přeřaďte u manuální převodovky na
volnoběh nebo zařaďte převodový stupeň.
Uveďte automatickou převodovku do
polohy i nebo h.
Dynamické naváděcí křivky zmizí a za cca
15 sekund se vypne zpětná kamera pro cou-
vání.

nebo
X Popojeďte dopředu dále než 10 m.
nebo
X Popojeďte dopředu rychleji než 10 km/h.
nebo
X Uveďte automatickou převodovky do polohy
j.

U vozidel s aktivním parkovacím asistentem
zůstane zpětná kamera pro couvání zapnutá po
celou dobu aktivní parkovací asistence po
prvním zařazení zpátečky. Informace o aktivní
parkovací asistenci najdete v části „Aktivní
parkovací asistent“ (Y Strana 223).
Informace o ovladači multimediálního systému
najdete v samostatném návodu k obsluze.

Zobrazení na displeji multimediálního
systému

: Žlutá naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
4,0 m od oblasti zádě vozidla

; Bílá naváděcí křivka bez úhlu natočení
volantu, šířka vozidla včetně vnějších zpět-
ných zrcátek (statická)

= Žlutá naváděcí křivka šířky vozidla včetně
vnějších zpětných zrcátek, při aktuálním
natočení volantu (dynamická)

? Žlutá jízdní stopa pneumatik při aktuálním
natočení volantu (dynamická)
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A Středová osa vozidla (zaměřovací asistent)
B Žlutá naváděcí křivka ve vzdálenosti cca

1,0 m od oblasti zádě vozidla
C Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca

0,30 m od oblasti zádě vozidla
D Nárazník
Při zařazení zpátečky nebo při poloze převo-
dovky k se zobrazí naváděcí křivky.
Údaje o vzdálenosti platí jen pro objekty, které
se nachází na úrovni terénu.

E Přední varovné indikátory
F Symbol vozidla jako zobrazení připravenosti

systému PARKTRONIC k měření
G Zadní varovné indikátory
Vozidla s aktivním parkovacím asistentem:
pokud je PARKTRONIC zapnutý a připravený k
měření (Y Strana 221), objeví se v obrazu
kamery symbol vozidla F. Pokud svítí varovné
indikátory systému PARKTRONIC, svítí varovné
indikátory E a G odpovídajícím způsobem
jako červená nebo žlutá závorka kolem symbolu
vozidla F.

Funkce „Zaparkování couváním“

Zaparkování couváním rovně bez nato-
čení volantu

: Bílá naváděcí křivka bez úhlu natočení
volantu, šířka vozidla včetně vnějších zpět-
ných zrcátek (statická)

; Žlutá naváděcí křivka šířky vozidla včetně
vnějších zpětných zrcátek, při aktuálním
natočení volantu (dynamická)

= Žlutá naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
1,0 m od oblasti zádě vozidla

? Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
0,30 m od oblasti zádě vozidla

X Ujistěte se, zda je zapnutá zpětná kamera pro
couvání (Y Strana 229).
Bude zobrazena jízdní stopa a naváděcí
křivky.

X Pomocí bílé naváděcí křivky : zkontrolujte,
zda se vozidlo vejde do parkovacího místa.

X Tak dlouho opatrně couvejte a přitom se
orientujte podle bílé naváděcí křivky :, až
bude dosaženo koncové polohy.
Červená naváděcí křivka ? se nachází na
konci parkovacího místa. Vozidlo stojí téměř
rovně na parkovacím místě.
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Zaparkování couváním šikmo s natoče-
ním volantu

: Označení parkovacího místa
; Žlutá naváděcí křivka šířky vozidla včetně

vnějších zpětných zrcátek, při aktuálním
natočení volantu (dynamická)

X Při jízdě kolem parkovacího místa bezpečně
zastavte vozidlo s ohledem na bezpečnost sil-
ničního provozu.

X Ujistěte se, že je zapnutá zpětná kamera pro
couvání (Y Strana 229).
Bude zobrazena jízdní stopa a naváděcí
křivky.

X U stojícího vozidla otáčejte volantem tak
dlouho ve směru parkovacího místa, až žlutá
naváděcí křivka ; dosáhne označení parko-
vacího místa :.

X Nechte volant natočený a opatrně couvejte.

: Označení parkovacího místa
; Žlutá naváděcí křivka šířky vozidla včetně

vnějších zpětných zrcátek, při aktuálním
natočení volantu (dynamická)

= Bílá naváděcí křivka bez natočení volantu
X Pokud vozidlo stojí téměř rovně před parko-

vacím místem, zastavte.
Bílá jízdní stopa = by měla být pokud možno
souběžně s označením parkovacího místa.

: Označení parkovacího místa
= Bílá naváděcí křivka bez natočení volantu
X U stojícího vozidla natočte volant do přímého

směru.

? Konec parkovacího místa
A Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca

0,30 m od oblasti zádě vozidla
X Tak dlouho opatrně couvejte, až bude dosa-

ženo koncové polohy.
Červená naváděcí křivka A se nachází na
konci parkovacího místa ?. Vozidlo stojí
téměř rovně na parkovacím místě.
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Funkce „Připojení přívěsu“

: Tažná oj
; Střed vozidla nebo žlutá naváděcí křivka ve

vzdálenosti cca 1,0 m od oblasti zádě vozidla
= Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca

0,30 m od závěsné koule
Funkci máte k dispozici pouze u vozidel s
namontovaným závěsným zařízením přívěsu.
X Tažnou oj : před připojením přívěsu

nastavte výškově tak, aby byla o něco výše
než závěsná koule.

X Vozidlo umístěte doprostřed ; před tažnou
oj :.

: Tažná oj
= Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca

0,30 m od závěsné koule
? Zaměřovací asistent tažné oje
A Symbol pro funkci „Připojení přívěsu“
X Zvolte funkci „Připojení přívěsu“ A pomocí

ovladače multimediálního systému a volbu
potvrďte.

Informace o ovladači multimediálního
systému najdete v samostatném návodu k
obsluze.
Symbol A se zvýrazní. Údaje o vzdálenosti
platí pouze pro objekty, které jsou na úrovni
závěsné koule.

X Opatrně couvejte, přitom musí šipka pro
zaměření tažné oje ? ukazovat přibližně na
tažnou oj :.

X Tak dlouho opatrně couvejte, až tažná oj :
dosáhne červené naváděcí křivky =.
Vzdálenost mezi tažnou ojí : a závěsnou
koulí je nyní cca 0,30 m.

X Připojte přívěs (Y Strana 238).

Funkce „Široký úhel“

Širokoúhlý náhled (příklad se zobrazením systému
PARKTRONIC)
: Symbol pro funkci „Širokoúhlý obraz“
X Zvolte funkci „Široký úhel“ : pomocí ovla-

dače multimediálního systému a volbu
potvrďte.
Informace o ovladači multimediálního
systému najdete v samostatném návodu k
obsluze.
Symbol : se zvýrazní. Displej multimediál-
ního systému zobrazuje oblast za vozidlem v
širokoúhlém náhledu bez naváděcích křivek.

Kamera 360°

Všeobecné pokyny
Kamera 360° je kamerový systém, který se
skládá ze čtyř kamer.
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Systém vyhodnocuje obraz bezprostředního
okolí vozidla z následujících kamer:
Rzpětná kamera pro couvání
Rčelní kamera
Rboční kamery v obou vnějších zpětných zrcát-

kách
Během jízdy lze kamerový systém zapnout
pouze tehdy, pokud nepřekročíte přiměřenou
rychlost. Kamera 360° Vás podporuje při parko-
vání nebo při vyjíždění se špatným výhledem.
Obrazy kamery 360° si můžete nechat zobrazit
jako zobrazení na celou obrazovku nebo v sedmi
různých náhledech dělené obrazovky na displeji
multimediálního systému.
Náhled dělené obrazovky obsahuje navíc pohled
na vozidlo shora. Ten je vypočítán z údajů insta-
lovaných kamer (virtuální náhled).
Můžete si nechat zobrazit některý z maximálně
sedmi následujících náhledů dělené obrazovky:
Rnáhled shora a obraz zpětné kamery (úhel

náhledu 130°)
Rnáhled shora a obraz čelní kamery (úhel

náhledu 130° bez zobrazení maximálního
úhlu natočení volantu)
Rnáhled shora a zvětšený zadní náhled
Rnáhled shora a zvětšený přední náhled
Rnáhled shora a pohled na přívěs (pouze vozi-

dla s namontovaným tažným zařízením)
Rnáhled shora a obrazy bočních kamer směrem

dozadu (náhled na ráfky zadních kol)
Rnáhled shora a obrazy bočních kamer směrem

dopředu (náhled na ráfky předních kol)
Pokud při zapnutém kamerovém systému zařa-
díte volnoběh nebo polohu převodovky i,
dynamické naváděcí křivky zmizí.
Pokud zařadíte místo převodového stupně pro
jízdu vpřed zpátečku nebo místo polohy převo-
dovky h zařadíte k, uvidíte vždy naposledy
zvolený přední nebo zadní náhled.

Důležité bezpečnostní pokyny
! Předměty, které neleží ve výši země, se

zobrazí jako vzdálenější, než ve skutečnosti
jsou, např.
Rnárazník vozidla zaparkovaného za vámi
Rtažná oj přívěsu
Rzávěsná koule tažného zařízení
Rzadní část nákladního vozidla
Ršikmý kůl

Používejte obrysy obrázku z kamery pouze k
orientaci. Nepřibližujte se k předmětům více
než ke spodní horizontální pomocné čáře.
Jinak můžete své vozidlo a/nebo předmět
poškodit.

Kamera 360° je pouze pomocný prostředek.
Kamerový systém nemůže nahradit Vaši pozor-
nost věnovanou bezprostřednímu okolí. Odpo-
vědnost za bezpečné manévrování a parkování
je vždy na Vás. Ujistěte se, zda se při manévro-
vání a parkování nenacházejí v dosahu manévro-
vání žádné osoby, zvířata nebo předměty.
Odpovědnost za bezpečnost máte vždy Vy a
musíte stále při parkování a manévrování sledo-
vat bezprostřední okolí. To platí pro oblasti za,
před vozidlem a po stranách vozidla. Jinak ohro-
žujete sebe a ostatní.
Kamerový systém může překážky zobrazit se
zkreslenou perspektivou, nesprávně nebo je
nemusí zobrazit vůbec. Systém nezobrazuje pře-
kážky na následujících místech:
Rpod předním a zadním nárazníkem
Rvelmi blízko předního a zadního nárazníku
Rblízko nad prohlubní držadla dveří zavazadlo-

vého prostoru
Rv blízkosti vnějších zpětných zrcátek
Rv oblasti přechodu mezi různými kamerami u

virtuálního náhledu shora
Kamera 360° nefunguje nebo funguje pouze
omezeně, pokud
Rjsou otevřené dveře
Rjsou sklopená vnější zpětná zrcátka
Rjsou otevřené dveře zavazadlového prostoru
Rvelmi hustě prší, sněží nebo je mlha
Rje noc nebo se s Vaším vozidlem nacházíte na

velmi tmavém místě
Rjsou kamery vystaveny velmi silnému jas-

nému světlu
Na obrazu kamery se mohou objevit bílé
pruhy.
Rje okolí osvětleno fluoreskujícím světlem,

např. zářivkami nebo osvětlením LED
Obraz z kamery může blikat.
Rse objektivy kamer zamlží, např. pokud v zimě

vjedete z chladu do vytopené garáže nebo při
rychlé změně teploty
Rjsou okolní teploty příliš vysoké
Rjsou objektivy kamery znečistěné nebo

zakryté
Sledujte pokyny k čistění (Y Strana 351).
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Rjsou poškozené části vozidla, ve kterých jsou
namontované kamery
V takovém případě nechte zkontrolovat pozici
a nastavení kamer v kvalifikovaném odbor-
ném servisu.
Rdisplej vykazuje pixelovou chybu

Nechte displej při výrazném omezení použi-
telnosti kvůli pixelové chybě opravit nebo
vyměnit.

V takových situacích kameru 360° nepouží-
vejte. Jinak můžete někoho při parkování zranit
nebo mohou předměty poškodit vozidlo.
Naváděcí křivky jsou zobrazovány vždy na úrovni
vozovky. Naváděcí křivky v režimu jízdy s přívě-
sem jsou zobrazovány na úrovni závěsného zaří-
zení přívěsu.
Pokud na Vašem vozidle změníte rozměr kol,
zkontrolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů
kol (Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení
bez překódování řídicích jednotek ve vozidle,
nedojde k přesné kalibraci kamery 360°. V tako-
vém případě není možné správné zobrazení
naváděcích křivek na úrovni vozovky nebo na
úrovni závěsného zařízení přívěsu.

Zapnutí kamery 360° tlačítkem

X Ujistěte se, že je klíček ve spínací skříňce
v poloze 2.

X Ujistěte se, že je zapnutý multimediální
systém (viz samostatný návod k obsluze).

X Stiskněte tlačítko :.
V závislosti na poloze převodovky se na dis-
pleji multimediálního systému zobrazí
Rpři převodovém stupni pro jízdu vpřed nebo

poloze převodovky h náhled dělené obra-

zovky s náhledem shora a obrazem čelní
kamery
Rpři zpátečce nebo poloze převodovky k

náhled dělené obrazovky s náhledem shora
a obrazem zpětné kamery pro couvání

Zapnutí kamery 360° pomocí multime-
diálního systému
X Ujistěte se, že je klíček ve spínací skříňce

v poloze 2.
X V menu vozidla Multimediální systém zvolte

funkci Kamera 360° (viz samostatný návod k
obsluze).
V závislosti na poloze převodovky se na dis-
pleji multimediálního systému zobrazí
Rpři převodovém stupni pro jízdu vpřed nebo

poloze převodovky h náhled dělené obra-
zovky s náhledem shora a obrazem čelní
kamery
Rpři zpátečce nebo poloze převodovky k

náhled dělené obrazovky s náhledem shora
a obrazem zpětné kamery pro couvání

Zapnutí kamery 360° při zařazení zpá-
tečky
X Ujistěte se, že je klíček ve spínací skříňce

v poloze 2.
X Ujistěte se, že je zapnutý multimediální

systém a v menu Kamera 360° je zapnuta
funkce Autom. zap při zařazené zpá‐
tečce (viz samostatný návod k obsluze).

X Zařaďte zpátečku nebo zvolte polohu převo-
dovky k.
Na displeji multimediálního systému se
zobrazí náhled dělené obrazovky s náhledem
shora a obrazem zpětné kamery pro couvání a
hlášení na displeji Sledujte celé okolí!.

Volba náhledů dělených obrazovek a
zobrazení na celou obrazovku
Přepnutí na náhled dělené obrazovky:
X Pomocí ovladače multimediálního systému

zvolte symbol odpovídajícího náhledu v hor-
ním řádku displeje.
Informace o ovladači multimediálního
systému najdete v samostatném návodu k
obsluze.
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Přepnutí na zobrazení na celou obrazovku:
X Pomocí ovladače zvolte funkci Náhled 180°

a potvrďte.

i Zobrazení na celou obrazovku je k dispozici
jen u následujících dvou náhledů:
Rnáhled shora s obrazem zpětné kamery pro

couvání
Rnáhled shora s obrazem čelní kamery

Zobrazení na displeji multimediálního
systému

Varovné indikátory systému PARKTRO-
NIC

Varovné indikátory systému PARKTRONIC (příklad
náhledu shora s obrazem zpětné kamery pro cou-
vání)

Varovné indikátory systému PARKTRONIC (příklad
zadního náhledu v zobrazení na celou obrazovku)
: Varovné indikátory systému PARKTRONIC
; Symbol vozidla
Na displeji se zobrazí varovné indikátory
systému PARKTRONIC :
Rv náhledu dělené obrazovky jako závorky

kolem vozidla při náhledu shora
Rv zobrazení na celou obrazovku jako závorky

kolem zobrazeného symbolu vozidla ;

Pokud svítí varovné indikátory systému
PARKTRONIC, svítí varovné ukazatele : odpo-
vídajícím způsobem před vozidlem nebo za ním
jako červené nebo žluté závorky.

Náhled shora s obrazem zpětné kamery
pro couvání

: Symbol pro nastavení náhledu dělené obra-
zovky s náhledem shora a obrazem zpětné
kamery pro couvání

; Žlutá naváděcí křivka maximálního natočení
volantu

= Žlutá jízdní stopa pneumatik při aktuálním
natočení volantu (dynamická)

? Žlutá naváděcí křivka šířky vozidla včetně
vnějších zpětných zrcátek, při aktuálním
natočení volantu (dynamická)

A Žlutá naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
4,0 m od oblasti zádě vozidla

B Středová osa vozidla (zaměřovací asistent)
C Žlutá naváděcí křivka ve vzdálenosti cca

1,0 m od oblasti zádě vozidla
D Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca

0,30 m od oblasti zádě vozidla
E Nárazník
Naváděcí křivky se zobrazí při zařazené zpá-
tečce nebo poloze převodovky k.
Údaje o vzdálenosti platí pouze pro objekty,
které se nachází na úrovni terénu.
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Náhled shora s obrazem čelní kamery

: Symbol pro nastavení dělené obrazovky s
náhledem shora a obrazem čelní kamery

; Žlutá naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
4,0 m od přední části vozidla

= Žlutá naváděcí křivka šířky vozidla včetně
vnějších zpětných zrcátek, při aktuálním
natočení volantu (dynamická)

? Žlutá naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
1,0 m od přední části vozidla

A Žlutá jízdní stopa pneumatik při aktuálním
natočení volantu (dynamická)

B Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
0,30 m od přední části vozidla

Náhled shora a zvětšený zadní náhled

: Symbol pro nastavení dělené obrazovky s
náhledem shora a zvětšeným obrazem
zpětné kamery pro couvání

; Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
0,30 m od oblasti zádě vozidla

S tímto náhledem můžete snáze odhadnout
vzdálenost od zadního vozidla. Toto nastavení
můžete zvolit pro zvětšený přední náhled.

Náhled shora s obrazem bočních kamer

: Symbol pro nastavení náhledu shora s obra-
zem bočních kamer směrem dopředu

; Žlutá naváděcí křivka šířky vozidla včetně
vnějších zpětných zrcátek (pravá strana
vozidla)

= Žlutá naváděcí křivka šířky vozidla včetně
vnějších zpětných zrcátek (levá strana vozi-
dla)

Boční kamery můžete také nastavit pro náhled
směrem dozadu.

Funkce „Připojení přívěsu“

: Tažná oj
; Zaměřovací asistent – střed vozidla u žluté

naváděcí křivky ve vzdálenosti cca 1,0 m od
oblasti zádě vozidla

= Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca
0,30 m od oblasti zádě vozidla

Funkci máte k dispozici pouze u vozidel s
namontovaným závěsným zařízením přívěsu. Při
dosažení přívěsu můžete přepnout úhel náhledu
zpětné kamery pro couvání. Zpětná kamera pro
couvání následně zobrazí zaměřovacího asis-
tenta pro závěsnou kouli závěsného zařízení pří-
věsu kvůli zachycení tažné oje.
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X Tažnou oj : před připojením přívěsu
nastavte výškově tak, aby byla o něco výše
než závěsná koule.

X Vozidlem najeďte středem ; před tažnou
oj :.

: Tažná oj
= Červená naváděcí křivka ve vzdálenosti cca

0,30 m od závěsné koule
? Symbol pro funkci „Připojení přívěsu“
A Zaměřovací asistent tažné oje
X Pomocí ovladače multimediálního systému

zvolte symbol ?.
Informace o ovladači multimediálního
systému najdete v samostatném návodu k
obsluze.
Je zvolena funkce „Připojení přívěsu“. Údaje o
vzdálenosti platí pouze pro objekty, které jsou
na úrovni závěsné koule.

X Opatrně couvejte, přitom musí šipka pro
zaměření tažné oje A ukazovat přibližně na
tažnou oj :.

X Tak dlouho opatrně couvejte, až tažná oj :
dosáhne červené naváděcí křivky =.
Vzdálenost mezi tažnou ojí : a závěsnou
koulí je pak cca 0,30 m.

X Připojte přívěs (Y Strana 238).

Funkce „Široký úhel“

: Symbol pro nastavení celé obrazovky s obra-
zem zpětné kamery pro couvání (zadní
náhled)

; Vlastní vozidlo
Na displeji se zobrazí odpovídající celá obra-
zovka zadního nebo předního náhledu a symbol
vlastního vozidla ;.
Zvolte přední náhled tehdy, pokud je např. při
vyjíždění omezen výhled na provoz v příčném
směru.
X Přepnutí na dělenou obrazovku: stiskněte

tlačítko Zpět &.
nebo
X Pomocí ovladače zvolte symbol & a volbu

potvrďte.
nebo
X Pomocí ovladače zvolte funkci Náhled 360°

a volbu potvrďte.
Informace o tlačítku Zpět a ovladači multime-
diálního systému najdete v samostatném
návodu k obsluze.

Ukončení zobrazení kamery 360°

X Stiskněte tlačítko :.
nebo
X Jeďte vpřed rychleji než přiměřenou rychlostí.
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nebo
X Uveďte automatickou převodovky do polohy
j.

nebo
X V náhledu dělené obrazovky potvrďte funkci

vrácení tlačítkem Zpět & nebo symbolem
na displeji &.
Informace o tlačítku Zpět a ovladači multime-
diálního systému najdete v samostatném
návodu k obsluze.
Na displeji multimediálního systému se
zobrazí předtím aktivní funkce.

Provoz s přívěsem

Pokyny pro provoz s přívěsem

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Není-li závěsná koule zajištěná, může se
během jízdy uvolnit a ohrozit ostatní účastníky
silničního provozu. Hrozí nebezpečí nehody a
zranění!
Zajistěte závěsnou kouli podle popisu a posta-
rejte se o bezpečnou montáž závěsné koule.

G VAROVÁNÍ
Při nezajištěné závěsné kouli může dojít k
uvolnění přívěsu.Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy zajistěte závěsnou kouli podle popisu a
postarejte se o bezpečnou montáž závěsné
koule.

G VAROVÁNÍ
Překročíte-li při používání nosiče povolené
svislé zatížení, může se systém nosiče uvolnit
od vozidla a ohrozit ostatní účastníky silnič-
ního provozu. Hrozí nebezpečí nehody a zra-
nění!
Dodržujte při používání nosiče vždy povolené
svislé zatížení.

G VAROVÁNÍ
Když se souprava rozkývá, můžete nad ní ztra-
tit kontrolu. Souprava se dokonce může pře-
vrátit. Hrozí nebezpečí nehody!

V žádném případě se nepokoušejte stabilizo-
vat soupravu zvýšením rychlosti. Snižte rych-
lost a neprovádějte protipohyby volantem. V
případě potřeby brzděte.

G VAROVÁNÍ
Pokud během jízdy necháte nohu na brzdo-
vém pedálu, může se brzdová soustava pře-
hřát. Tím se prodlouží brzdná dráha a může
dojít k nefunkčnosti brzdové soustavy. Hrozí
nebezpečí nehody!
Brzdový pedál nikdy nepoužívejte jako opěrku
pro nohu. Během jízdy nikdy současně nese-
šlapujte brzdový pedál a pedál akcelerace.

! Trvalé sešlápnutí brzdového pedálu zapříčiní
nadměrné a předčasné opotřebení brzdového
obložení.

Na závěsnou kouli můžete upevnit nosné
systémy, např. nosiče jízdních kol nebo nosiče
nákladu. Při upevnění systémů nosičů na závěs-
nou kouli činí maximální nosné zatížení 75 kg.
U odnímatelného tažného zařízení přívěsu se
bezpodmínečně řiďte pokyny výrobce tažného
zařízení přívěsu (viz návod výrobce k obsluze).
Přívěs připojujte a odpojujte opatrně. Při cou-
vání tažného vozidla dbejte na to, aby nikdo
nestál mezi vozidlem a přívěsem.
Při nesprávném připojení přívěsu k tažnému
vozidlu se může přívěs utrhnout. Přívěs připra-
vený k jízdě musí stát vodorovně za tažným vozi-
dlem.
Dbejte na to, aby nebyly překročeny následující
hodnoty:
Rpřípustné svislé zatížení
Rpřípustná hmotnost přívěsu
Rpřípustné zatížení zadní nápravy tažného vozi-

dla
Rcelková přípustná hmotnost jak tažného vozi-

dla, tak i přívěsu
Rcelková přípustná hmotnost jízdní soupravy
Směrodatné přípustné hodnoty, které nesmí být
překročeny, naleznete
Rve Vašich dokladech k vozidlu
Rna typovém štítku tažného zařízení
Rna typovém štítku přívěsu
Rna typovém štítku vozidla (Y Strana 385)
Pokud se údaje liší, platí nejnižší hodnota.
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Hodnoty schválené výrobcem naleznete
zejména na typových štítcích a pro tažné vozidlo
v části „Technické údaje“ (Y Strana 397).
Při jízdě s přívěsem se Vaše vozidlo chová jinak
než při jízdě bez přívěsu.
Jízdní souprava
Rmá vyšší hmotnost
Rmá omezenou schopnost akcelerace a stou-

pavosti
Rmá delší brzdnou dráhu
Rreaguje citlivěji na nárazový boční vítr
Rvyžaduje citlivější řízení
Rmá větší průměr otáčení
Tím se mohou zhoršit jízdní vlastnosti.
Při jízdě s jízdní soupravou přizpůsobte rychlost
aktuálnímu stavu vozovky a povětrnostním pod-
mínkám. Jezděte opatrně. Dodržujte dostatečný
bezpečný odstup.

Všeobecná upozornění
! Maximálně využijte přípustné svislé zatížení.

Nikdy nemějte svislé zatížení nižší než 50 kg,
jinak se může přívěs uvolnit.
RDodržujte nejvyšší povolenou rychlost pro

jízdní soupravy povolenou zákonem v dané
zemi. Před jízdou se přesvědčte nahlédnutím
do dokladů přívěsu, jaká nejvyšší povolená
rychlost je pro Váš přívěs povolena. Nejvyšší
povolená rychlost činí v Německu 80 km/h a
ve výjimečných případech 100 km/h.
RPři jízdě s přívěsem nastavte tlak vzduchu v

pneumatikách u zadní nápravy tažného vozi-
dla pro plně naložené vozidlo (Y Strana 367).
RTažné zařízení patří k částem vozidla, které

mají mimořádný vliv na dopravní bezpečnost.
Řiďte se pokyny pro ovládání, péči a údržbu
tažného zařízení (viz návod k obsluze
výrobce).
RVozidla s odnímatelným tažným zařízením pří-

věsu: snižte nebezpečí poškození závěsné
koule. Jestliže závěsnou kouli nepotřebujete,
demontujte ji z držáku.

i Při jízdě s přívěsem se u vozidel s registrací
jako osobní automobil zvyšuje celková pří-
pustná hmotnost o 100 kg. Musí být dodrženo
nejvyšší povolené zatížení zadní nápravy.

Informace k instalaci elektrického systému pří-
věsu obdržíte v každém kvalifikovaném servisu.
Montážní rozměry a údaje o zatížení naleznete
v části „Technické údaje“ (Y Strana 397).

Výška závěsné koule se mění v závislosti na
naložení vozidla. V tomto případě použijte přívěs
s výškově nastavitelnou tažnou ojí.

Pokyny pro jízdu
Při jízdě s přívěsem se Vaše vozidlo chová jinak
než při jízdě bez přívěsu a spotřebovává více
paliva.
V dlouhém a příkrém klesání musíte včas zvolit
nižší převodový stupeň.

i To platí i v případě, že je zapnutý tempomat,
omezovač rychlosti nebo aktivní asistent
udržování odstupu.

Využíváte tak brzdný účinek motoru a nemusíte
tolik brzdit, abyste udrželi požadovanou rych-
lost. Tím odlehčíte brzdové soustavě a vyvaru-
jete se přehřátí a příliš rychlého opotřebení brzd.
Pokud musíte navíc brzdit, nesešlapujte brzdový
pedál trvale, nýbrž přerušovaně.
Dodržujte také pokyny ke stabilizaci přívěsu s
ESP® (Y Strana 73).

Tipy pro jízdu
Pokud se přívěs rozkývá:
X V žádném případě nezrychlujte.
X Nesnažte se vyrovnat výkyvy korekcí řízení.
X V případě nouze brzděte.
RUdržujte větší vzdálenost od vozidla jedou-

cího před Vámi než při jízdě bez přívěsu.
RVyhněte se náhlému brzdění. Pokud je to

možné, brzděte nejprve lehce, aby přívěs
zareagoval. Poté plynule zvyšujte tlak na
brzdový pedál.
RStoupavost vozidla se vztahuje k nadmořské

výšce. Při jízdě v horách dbejte na to, že se
stoupající výškou klesá výkon motoru, a tudíž
i stoupavost vozidla.

Montáž kulové hlavy

G VAROVÁNÍ
Není-li závěsná koule zajištěná, může se
během jízdy uvolnit a ohrozit ostatní účastníky
silničního provozu. Hrozí nebezpečí nehody a
zranění!
Zajistěte závěsnou kouli podle popisu a posta-
rejte se o bezpečnou montáž závěsné koule.
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G VAROVÁNÍ
Při nezajištěné závěsné kouli může dojít k
uvolnění přívěsu.Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy zajistěte závěsnou kouli podle popisu a
postarejte se o bezpečnou montáž závěsné
koule.

Dříve než můžete za vozidlo připojit přívěs,
musíte namontovat závěsnou kouli.
X Zapište si číslo klíče, který patří k závěsné

kouli tažného zařízení.
Na základě tohoto čísla obdržíte v servisním
středisku Mercedes-Benz náhradní klíč.

X Závěsnou kouli tažného zařízení vyjměte z
úložného prostoru na pravé straně v zadní
části vozu (Y Strana 355).

X Odemkněte zámek ; v ručním kolečku =
klíčem. Červená značka na závěsné kouli ?
musí být v zákrytu se zelenou oblastí na ruč-
ním kolečku = (montážní poloha).

X Pokud není červená značka B v zákrytu se
zelenou oblastí A, odemkněte zámek ; v
ručním kolečku = klíčem.

X Vytáhněte ruční kolečko = směrem ven.
Otočte červenou značku B do zelené oblasti
A, až se ruční kolečko = zajistí.

X Zasuňte závěsnou kouli ? kolmo do držáku,
až se slyšitelně zajistí.
Závěsná koule se samočinně zajistí. Zelená
značka na ručním kolečku = je v zákrytu se
zelenou oblastí A na závěsné kouli.
Pouze když je zelená značka na ručním
kolečku v zákrytu se zelenou oblastí na
závěsné kouli, je závěsná koule bezpečně zaji-
štěna.

X Zamkněte zámek ; v ručním kolečku = klí-
čem.

X Vytáhněte klíč a nasaďte víčko : na
zámek ;.
Pouze když je možné zamknout závěsnou
kouli a vytáhnout klíč, je závěsná koule bez-
pečně namontována.
Klíč od tažného zařízení bezpečně uschovejte,
např. v tašce s doklady od vozidla.

Nelze-li klíček vytáhnout, může být závěsná
koule znečistěna.
X Sejměte závěsnou kouli a vyčistěte ji

(Y Strana 352).
Pokud po vyčistění není možné závěsnou kouli
zamknout, je tažné zařízení poškozené.
X Sejměte závěsnou kouli.

Bezpečná jízda s přívěsem není zaručena.
Závěsná koule se již nesmí používat pro jízdu
s přívěsem.

X Nechte tažné zařízení zkontrolovat v kvalifi-
kovaném servisu.
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Demontáž kulové hlavy

Pro demontáž potřebujete klíč od tažného zaří-
zení.
X Sejměte víčko : ze zámku ; v ručním

kolečku =.
X Klíčkem odemkněte zámek ; v ručním

kolečku =.

X Podržte závěsnou kouli ?.
X Vytáhněte ruční kolečko = směrem ven.

Otočením červené značky B do zelené
oblasti A odjistěte ruční kolečko =.
Věnujte pozornost piktogramu na ručním
kolečku =.

X Vytáhněte závěsnou kouli ? směrem dolů.
X Pokud je závěsná koule špinavá, očistěte ji

(Y Strana 352).
X Uložte závěsnou kouli se zasunutým klíčkem

do úložného prostoru na pravé straně v zadní
části vozu (Y Strana 355).

Připojení přívěsu
! Oko u závěsné koule slouží výhradně k upev-

nění pojistného lanka přívěsu. Do oka se
nesmí upevnit tažné lano ani tažná tyč apod.

Oko není konstruované na takovou zátěž a
může se utrhnout.

X U vozidel s automatickou převodovkou se uji-
stěte, že je převodovka v poloze j.

X Zajistěte parkovací brzdu vozidla.
X Zavřete všechny dveře.
X Přívěs postavte vodorovně za vozidlo.
X Připojte přívěs.
X Připojte všechny elektrické a jiné přípojky pří-

věsu. Pojistné lanko přívěsu připojte do
oka : u závěsné koule.

X Zkontrolujte funkci soustavy osvětlení pří-
věsu.

X Zapněte směrová světla na obě strany a při-
tom zkontrolujte, zda blikají příslušná smě-
rová světla na přívěsu.
Přívěs je rozpoznán jen při správném elektric-
kém připojení a funkční soustavě osvětlení.
Na tom závisí funkce dalších systémů, např.
ESP®, systému PARKTRONIC, aktivního
parkovacího asistenta, asistenta sledování
mrtvého úhlu nebo asistenta jízdy v pruzích.

X Odstraňte zajištění proti rozjetí, např. podklá-
dací klíny.

X Uvolněte parkovací brzdu přívěsu.

Odpojení přívěsu

G VAROVÁNÍ
Při odpojování přívěsu s nájezdovou brzdou v
nájezdovém stavu si můžete přivřít ruku mezi
vozidlo a oj. Hrozí nebezpečí úrazu!
Přívěs neodpojujte v nájezdovém stavu.

! Přívěs s nájezdovou brzdou neodpojujte v
naloženém stavu, jinak může být vaše vozidlo
propružením nájezdové brzdy poškozeno.
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X U vozidel s automatickou převodovkou se uji-
stěte, že je převodovka v poloze P.

X Zajistěte parkovací brzdu vozidla.
X Zavřete všechny dveře.
X Zatáhněte parkovací brzdu přívěsu.
X Přívěs zajistěte navíc podkládacím klínem

nebo podobným předmětem proti rozjetí.
X Odpojte kabel přívěsu a zajišťovací lanko.
X Odpojte přívěs.

Napájení přívěsu
! Na trvalé napájení přívěsu můžete připojit

příslušenství až do maximálně 240 W.
Přes napájení nesmíte nabíjet akumulátor pří-
věsu.

Zásuvka přívěsu na Vašem vozidle je z výroby
vybavena trvalým napájením a napájením, které
lze zapnout pomocí spínací skříňky.
Trvalé napájení je k dispozici na pozici devět
zásuvky přívěsu.
Napájení, které se zapíná spínací skříňkou v
poloze 2, je k dispozici na pozici deset zásuvky
přívěsu.
Trvalé napájení přívěsu se odpojí při nízkém
napětí palubní sítě, ale nejpozději po šesti hodi-
nách.
Další informace o instalaci elektrického
systému přívěsu obdržíte v kvalifikovaném
servisu.

Kontrola vadných žárovek u LED
osvětlení

Je-li přívěs vybaven světly s LED diodami, může
se na displeji zobrazit chybové hlášení k osvět-
lení přívěsu.
U osvětlení přívěsu je rozpoznána porucha,
ačkoliv je jeho funkce v pořádku. Důvodem
tohoto chybového hlášení je nedosažení mini-
málního proudu 50 mA.
Pro spolehlivé rozpoznání závady světla musí být
– u každého řetězce LED osvětlení přívěsu –
garantován minimální proud 50 mA.

Přívěs se 7pólovým konektorem

Všeobecná upozornění
Pokud je Váš přívěs vybaven 7pólovým konek-
torem, musíte pro připojení použít adaptér nebo
kabel adaptéru. Adaptér nebo kabel adaptéru
pro 13pólovou zásuvku vozidla obdržíte v kvali-
fikovaném servisu.

Montáž adaptéru
! Dbejte na dostatečnou volnost kabelu pro

projíždění zatáček, aby se kabel neutrhl.

X Otevřete kryt zásuvky vozidla.
X Adaptér ; nasaďte výčnělkem : do drážky
= zásuvky vozidla. Otočte adaptér ; ve
směru hodinových ručiček až na doraz.

X Zajistěte kryt.
X Při použití kabelu adaptéru upevněte kabel

pomocí kabelových příchytek na přívěs.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komu-
nikační 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 ohle-
dem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Při ovládání jednotky palubního počítače
dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě
nacházíte.

G VAROVÁNÍ
Jestliže dojde k výpadku sdruženého přístroje,
nebo se vyskytne porucha, nemůžete rozpo-
znat funkční omezení systémů týkajících se
bezpečnosti. Provozní bezpečnost Vašeho
vozidla tak může být omezena. Hrozí nebez-
pečí nehody!
Pokračujte v jízdě opatrně. Vozidlo nechte
neprodleně zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu.

Na displeji palubního počítače se zobrazují
pouze hlášení a varování určitých systémů. Z
toho důvodu vždy dbejte na to, aby Vaše vozidlo
bylo ve vyhovujícím technickém stavu. Pokud je
technický stav Vašeho vozidla nevyhovující,
ihned vozidlo odstavte s ohledem na dopravní

situaci. Následně kontaktujte kvalifikovaný
odborný servis.
Přesnost zobrazení rychloměru a počítadla uje-
tých kilometrů je stanovená zákonem. Zjištění
informace o rychlosti závisí na rozměrech kol
nebo valivém obvodu kol. Pokud změníte rozměr
kol Vašeho vozidla, zkontrolujte jejich přiřazení
ke skupině rozměrů kol (Y Strana 363). Pokud
se změní přiřazení bez překódování řídicích jed-
notek ve vozidle, zobrazuje rychloměr nepřes-
nou rychlost. V takovém případě může být ome-
zena funkce systémů pro bezpečnou jízdu a jízd-
ních systémů nebo mohou rozpoznat poruchu a
vypnout se.
Přehled sdruženého přístroje najdete v části
„Sdružený přístroj“ (Y Strana 38).

Ukazatele a ovládání

Osvětlení přístrojů

Za denního světla jsou zobrazení ve sdruženém
přístroji osvětlená. Funkce ztlumení není za den-
ního světla možná.
Světelné čidlo ve sdruženém přístroji automa-
ticky reguluje jas osvětlení displeje.
Při zapnutém osvětlení je regulace jasu ovlivňo-
vána světelnými poměry. Navíc můžete jas
osvětlení přístrojů a osvětlení displeje nastavit
ovladačem :.
X Otáčejte ovladačem : nahoru nebo dolů.
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Rychloměr
U vozidel s aktivním asistentem udržování
odstupu DISTRONIC jsou svítící segmenty po
obvodu rychloměru. Segmenty Vám ukazují,
jaký rychlostní rozsah máte k dispozici.
RVariabilní omezovač rychlosti zapnutý

(Y Strana 198):
Svítí segmenty od začátku stupnice až po zvo-
lené omezení rychlosti.
RZapnutý aktivní asistent udržování odstupu

DISTRONIC (Y Strana 199):
Jeden nebo dva segmenty svítí v oblasti ulo-
žené rychlosti.
RAktivní asistent udržování odstupu DISTRO-

NIC rozpoznal vpředu jedoucí vozidlo:
Svítí segmenty od rychlosti vpředu jedoucího
vozidla až do uložené rychlosti.

Rychlost si můžete nechat zobrazit také na dis-
pleji jako digitální rychloměr (Y Strana 257).
Pokud změníte rozměr kol Vašeho vozidla, zkon-
trolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů kol
(Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení bez
překódování řídicích jednotek ve vozidle, zobra-
zuje rychloměr rychlost nepřesně. Aktuální
rychlost jízdy pak může být vyšší než rychlost
jízdy zobrazovaná rychloměrem.

i V některých zemích zazní při dosažení záko-
nem nejvyšší přípustné rychlosti akustický
signál a/nebo se na displeji zobrazí hlášení,
např. při 120 km/h.

Otáčkoměr
! Nejezděte v rozsahu přetočení motoru.

Poškodili byste motor.

H Ekologické upozornění
Vyvarujte se vysokých otáček motoru. Zby-
tečně zvyšujete spotřebu Vašeho vozidla a
zatěžujete životní prostředí vlivem zvýšené
emise škodlivin.

Červené označení v otáčkoměru označuje roz-
sah příliš vysokých otáček motoru.
Při dosažení červeného označení je pro ochranu
motoru přerušen přívod paliva.

Ukazatel venkovní teploty
Pokud teploty klesnou k bodu mrazu, měli byste
věnovat zvláštní pozornost stavu vozovky.
Dbejte na to, že ukazatel venkovní teploty zpro-
středkovává naměřenou teplotu vzduchu a niko-
liv teplotu vozovky.
Displej zobrazuje venkovní teplotu v dolním
řádku (Y Strana 246).
Změna venkovní teploty je zobrazována se zpož-
děním.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

G VAROVÁNÍ!
Pokud otevřete kapotu při přehřátém motoru
nebo při požáru v motorovém prostoru,
můžete být zasaženi horkými plyny nebo
jinými unikajícími provozními látkami. Hrozí
nebezpečí zranění!
Před otevřením kapoty motoru nechte pře-
hřátý motor vychladnout. Při požáru v moto-
rovém prostoru nechte kapotu motoru zavře-
nou a zavolejte hasiče.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny je v otáčko-
měru sdruženého přístroje (Y Strana 38).
Při normální režimu jízdy a správném množství
chladicí kapaliny může ukazatel stoupnout až na
120 †.
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Ovládání jednotky palubního počítače

: Displej
; Pravé ovládací pole
= Levé ovládací pole
X Aktivace jednotky palubního počítače:

otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1.
Vozidla s manuální převodovkou: pokud klíček
vytáhnete, rychle ho znovu zasunete a otočíte
zpět do polohy 1, jednotka palubního počítače
a sdružený přístroj se neaktivují.
Zobrazení displeje a nastavení palubního počí-
tače ovládáte tlačítky na volantu levého = a
pravého ovládacího pole ;.
Levé ovládací pole =

ò RVyvolání hlavního menu

9

:

Krátké stisknutí:
RListování v seznamech
RVolba menu nebo funkce
RV menu Rádio nebo Média ote-

vření seznamu skladeb nebo sta-
nic a volba stanice, audio skladby
nebo videokapitoly
RV menu Telefon přechod k tele-

fonnímu seznamu a výběr jména
nebo telefonního čísla

9

:

Dlouhé stisknutí:
RListování ve všech seznamech
RV menu Rádio nebo Média výběr

stanice, audio skladby nebo video-
kapitoly pomocí rychlého prochá-
zení
RV menu Telefon při otevřeném

telefonním seznamu spuštění
rychlého procházení

a RVe všech menu potvrzení zvole-
ného záznamu nebo zobrazení
RV menu Rádio nebo Média ote-

vření seznamu dostupných vysíla-
cích frekvencí nebo médií
RV menu Telefon přechod k tele-

fonnímu seznamu a spuštění
vyhledávání vybraných čísel

ñ RVozidla se systémem Audio 20:
Vypnutí hlasového ovládání navi-
gace (viz návod k obsluze výrobce)
RVozidla se systémem COMAND

Online:
Vypnutí systému LINGUATRONIC
(viz samostatný návod k obsluze)

% Krátké stisknutí:
RZpět
RV menu Rádio nebo Média opu-

štění seznamu skladeb, stanic
nebo seznamu dostupných vysíla-
cích frekvencí nebo médií
RVypnutí hlášení na displeji
ROpuštění telefonního seznamu

nebo paměti opakované volby

% Dlouhé stisknutí:
RVyvolání standardního ukazatele v

menu Jízda

Pravé ovládací pole ;

~ ROdmítnutí nebo ukončení hovoru
ROpuštění telefonního seznamu

nebo paměti opakované volby

6 RUskutečnění nebo přijetí hovoru
RPřepnutí na paměť opakované

volby
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X

RZměna hlasitosti

8 RVypnutí a zapnutí zvuku

ó RVozidla se systémem Audio 20:
Zapnutí hlasového ovládání navi-
gace (viz návod k obsluze výrobce)
RVozidla se systémem COMAND

Online:
Zapnutí systému LINGUATRONIC
(viz samostatný návod k obsluze)

Displej

Displej sdruženého přístroje
: Jízdní program (Y Strana 177)
; Poloha převodovky (Y Strana 177)
= Zobrazovací pole pro hlášení na displeji,

menu a seznamy menu
? Čas
A Venkovní teplota (Y Strana 244)
B Přídavný rychloměr (Y Strana 257)
C Stavová oblast
X Vyvolání seznamu menu v zobrazovacím 

poli =: stiskněte tlačítko na volantu ò.
V zobrazovacím poli = se zobrazí zvolené
menu nebo podmenu a hlášení na displeji.

Ve stavové oblasti displeje se mohou objevit
následující zobrazení:
Z Doporučení řazení u manuální převo-

dovky (Y Strana 172) nebo automa-
tické převodovky (Y Strana 181)

1 Některé dveře nejsou správně zavřené
= PARKTRONIC (Y Strana 220)
V Tempomat (Y Strana 195)
È Omezovač rychlosti (Y Strana 197)
DSR DSR (Y Strana 208)
_ Asistent adaptivních dálkových světel

(Y Strana 130)
è Funkce ECO start-stop (Y Strana 173)
ë Funkce HOLD (Y Strana 219)
120 
km/h!

Překročení maximální povolené
rychlosti (pouze pro určité země)

Ve spodním řádku displeje může být navíc
zobrazen ukazatel aktivního parkovacího asis-
tenta XjY (Y Strana 223).

Menu a podmenu

Přehled menu
Pomocí tlačítka na volantu ò můžete vyvolat
seznam menu a jedno menu vybrat.
Informace pro ovládání najdete v části „Ovládání
palubního počítače“ (Y Strana 245).
V závislosti na výbavě vozidla můžete vyvolat
následující menu:
RMenu Jízda (Y Strana 247)
RMenu Navi (navigační pokyny)

(Y Strana 248)
RMenu Rádio (Y Strana 250)
RMenu Média (Y Strana 250)
RMenu Telefon (Y Strana 252)
RMenu Grafika asistentů (Y Strana 253)
RMenu Servis (Y Strana 254)
RMenu Nastavení (Y Strana 254)
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Menu Jízda

Standardní zobrazení

X Tlačítko na volantu % držte stisknuté,
dokud nebude displej ukazovat menu Jízda s
denní ujetou vzdáleností : a celkovou ujetou
vzdáleností ;.

Zobrazení dojezdu a aktuální spotřeby
paliva

Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte menu Jízda.
X Potvrďte pomocí a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte přibližný

dojezd : a aktuální spotřebu paliva ;.
Přibližný dojezd : je kalkulován na základě
aktuálního stylu jízdy a zásoby paliva. Pokud je v
nádrži málo paliva, je místo přibližného
dojezdu : zobrazeno vozidlo čerpající palivo
Ï.
Zobrazení rekuperace = ukazuje, zda a kolik
kinetické energie bylo během zpomalování vozi-
dla bez brzdění přeměněno na elektrický proud.
Následně je zpětně získaná energie uložena ve
startovacím akumulátoru. Zobrazení rekupe-

race = závisí na namontovaném motoru, takže
není k dispozici ve všech vozidlech.

Palubní počítač „Od startu“ nebo „Od
resetu“

: Ujetá vzdálenost
; Doba jízdy
= Průměrná rychlost
? Průměrná spotřeba paliva
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu
Jízda.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte Od startu

nebo Od resetu.
Hodnoty v podmenu Od startu se vztahují k
začátku jízdy, v podmenu Od resetu k posled-
nímu obnovení tohoto podmenu
(Y Strana 248).
Pokud je překročeno 9999 hodin nebo
99 999 kilometrů, budou oba počítače automa-
ticky vynulovány. Pokud je zapalování vypnuté
déle než 4 hodiny, bude automaticky vynulován
jen počítač Od startu.
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Digitální rychloměr

Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu
Reise (Jízda).

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte digitální

rychloměr.

Vynulování hodnot

Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu
Reise (Jízda).

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte funkci, kterou

chcete obnovit.
X Stiskněte tlačítko a.
X Pomocí : Ano vyberte a pomocí a

potvrďte.
Můžete vynulovat hodnoty následujících funkcí:
RDenní ujetá vzdálenost
RPočítač „Od startu“

RPočítač „Od resetu“
RUkazatel ECO
Když vynulujete hodnoty „Ukazatele ECO“,
budou také vynulovány hodnoty počítače „Od
startu“. Když vynulujete hodnoty palubního
počítače „Od startu“, budou vynulovány i hod-
noty „ukazatele ECO“.

Menu Navigace

Zobrazení navigačních pokynů
V menu Navi zobrazuje displej navigační pokyny
multimediálního systému. Další informace o
navigačním systému naleznete v samostatném
návodu k obsluze.
Použijte tlačítka na volantu.
X Zapněte multimediální systém nebo Garmin®

MAP PILOT (viz samostatný návod k obsluze).
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte Navi.
X Potvrďte pomocí a.

Při neaktivním navádění k cíli

: Směr jízdy
; Aktuálně projížděná ulice

248 Menu a podmenu
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Při aktivním navádění k cíli

Není ohlášen žádný jízdní manévr

: Vzdálenost k příštímu cíli
; Očekávaný čas příjezdu
= Vzdálenost k příštímu jízdnímu manévru
? Aktuálně projížděná ulice

Ohlášen jízdní manévr s doporučeným
jízdním pruhem

: Ulice, do které vede jízdní manévr
; Vzdálenost k jízdnímu manévru
= Symbol jízdního manévru
? Doporučený jízdní pruh a přibývající jízdní

pruhy v průběhu jízdního manévru (bílé)
A Možný jízdní pruh (světle šedá)
B Nedoporučený jízdní pruh (tmavě šedá)
Pokud digitální mapa obsahuje odpovídající
data, může být u víceproudých silnic zobrazován
doporučený jízdní pruh pro nadcházející jízdní
manévr. V průběhu jízdního manévru se mohou
připojit nové jízdní pruhy.
Nedoporučený jízdní pruh B: při jízdě v tomto
pruhu nelze provést následující jízdní manévr
bez změny jízdního pruhu.
Možný jízdní pruh A: v tomto jízdním pruhu je
možné provést pouze následující jízdní manévr.

Doporučený jízdní pruh ?: v tomto jízdním
pruhu je možné provést následující i další jízdní
manévr.

Jízdní manévr bez doporučeného jízdního
pruhu

: Ulice, do které vede jízdní manévr
; Vzdálenost k příštímu jízdnímu manévru a

grafické zobrazení vzdálenosti
= Symbol jízdního manévru
Když následuje jízdní manévr, vidíte vedle sym-
bolu pro jízdní manévr = grafické znázornění
vzdálenosti ;. To se zmenšuje zdola nahoru,
jak se blížíte k oznámenému jízdnímu manévru.
Když skončilo grafické znázornění vzdálenosti,
začíná jízdní manévr.

Jízdní manévr s doporučeným jízdním pru-
hem

: Ulice, do které vede jízdní manévr
; Vzdálenost k příštímu jízdnímu manévru a

grafické zobrazení vzdálenosti
= Symbol jízdního manévru
? Doporučený jízdní pruh
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Další stavová zobrazení navigace

: Doplňkové informace
Další možné doplňkové informace:
RNová trasa... nebo Výpočet trasy

Probíhá výpočet nové trasy.
RSilnice neevidována 

Vozidlo se nachází v rámci oblasti digitální
mapy, ale silnice je neznámá, např. nezpev-
něné cesty (OFF-ROAD).
RŽádná trasa 

Trasa ke zvolenému cíli nemůže být vypočí-
tána.
RO

Dosáhli jste cíle nebo průjezdního cíle.

Menu Rádio

: Frekvenční pásmo
; Stanice s místem uložení
= Jméno interpreta
? Název skladby
Stanice ; je zobrazována s vysílací frekvencí
nebo názvem stanice. Pouze když je stanice ;
uložena, bude navíc zobrazeno místo uložení.

Použijte tlačítka na volantu.
X Zapněte multimediální systém (viz samo-

statný návod k obsluze).
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte Rádio.
X Potvrďte a.

Displej ukazuje aktuálně nastavenou sta-
nici ;.

X Otevření seznamu stanic: krátce stisk-
něte : nebo 9.

X Volba jedné stanice ze seznamu stanic:
stiskněte krátce : nebo 9.

X Volba jedné stanice ze seznamu stanic 
pomocí rychlého procházení: stiskněte
dlouze : nebo 9.

X Volba frekvenčního pásma nebo paměti 
rozhlasových stanic: stiskněte krátce a.

X Pomocí : nebo 9 zvolte frekvenční
pásmo nebo paměť rozhlasových stanic.

X Potvrďte a.
Další informace např. k ukládání stanic a režimu
rádia DAB (Digital Audio Broadcasting), najdete
v kapitole „Rádio“ v samostatném návodu k
obsluze.

Menu Média

Změna mediálního zdroje

V menu Média můžete měnit zdroj médií a způ-
sob přehrávání (audio, video nebo TV).
Použijte tlačítka na volantu.
X Zapněte multimediální systém (viz samo-

statný návod k obsluze).
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte Média.
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X Potvrďte pomocí a.
X Otevření/zavření seznamu se zdroji 

médií: stiskněte krátce a.
Seznam ukazuje nezávisle na výbavě vozidla
např. následující zdroje médií:
Rdisk (CD/DVD)
Rpaměťovou kartu (SD/SDHC)
RMEDIA REGISTER
Rpaměťová média USB
Rzařízení Bluetooth® Audio

Sledujte dodatečné informace o podpoře médií
v části „Média“ v samostatném návodu k
obsluze.

Ovládání audiomechaniky nebo audio
datového nosiče

: Zdroj média, např. název USB flash disku
; Aktuální název
= Jméno interpreta
? Název alba
A Název adresáře
V závislosti na výbavě můžete přehrávat soubory
audio z různých mechanik audio nebo datových
nosičů audio. Použijte tlačítka na volantu.
X Zapněte multimediální systém (viz samo-

statný návod k obsluze).
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte Média.
X Potvrďte a.
X Volba mechaniky audio nebo datového 

nosiče audio: stiskněte krátce a.
Na displeji se zobrazí seznam zdrojů médií.

X Pomocí : nebo 9 zvolte mechaniku
audio nebo datový nosič audio.

X Potvrďte a.
X Otevření seznamu skladeb: krátce stisk-

něte : nebo 9.

X Volba následující nebo předchozí skladby 
v seznamu skladeb: krátce stiskněte :
nebo 9.

X Volba skladby rychlým procházením v 
seznamu skladeb: držte stisknuté :
nebo 9, dokud nedojdete k požadované
skladbě.
Když držíte déle stisknuté : nebo 9,
zrychlí se po krátké době procházení. Tuto
funkci nepodporují všechny mechaniky audio
nebo datové nosiče audio.

Pokud jsou na mechanice audio nebo datovém
nosiči audio uložené odpovídající informace,
může displej ukazovat následující:
Rčíslo skladby
Rnázev skladby
Rinterpreta
Ralbum
V režimu audio AUX nebudou informace o
skladbě zobrazeny (režim audio Auxiliary: při-
pojen externí zdroj audio).

Ovládání video DVD

: Aktuální kapitola
Použijte tlačítka na volantu.
X Zapněte multimediální systém (viz samo-

statný návod k obsluze).
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte Média.
X Potvrďte a.
X Volba mechaniky DVD nebo datového 

nosiče DVD: stiskněte krátce a.
Na displeji se zobrazí seznam zdrojů médií.

X Pomocí : nebo 9 zvolte mechaniku
DVD nebo datový nosič DVD.

X Potvrďte a.
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X Otevření seznamu kapitol: krátce stisk-
něte : nebo 9.

X Volba následující nebo předchozí kapitoly 
v seznamu kapitol: krátce stiskněte :
nebo 9.

X Volba kapitoly rychlým procházením v 
seznamu kapitol: držte stisknuté : nebo
9, dokud nedojdete k požadované kapi-
tole:.

X Pomocí a potvrďte volbu.

Menu Telefon

Úvod

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komu-
nikační 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 ohle-
dem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Při telefonování dodržujte zákonné předpisy
země, v níž se právě nacházíte.
X Zapněte mobilní telefon (viz samostatný

návod k obsluze výrobce).
X Zapněte multimediální systém (viz samo-

statný návod k obsluze).
X Vložte mobilní telefon do držáku mobilního

telefonu (Y Strana 324).
nebo
X Pomocí Bluetooth® vytvořte připojení k mul-

timediálnímu systému (viz samostatný návod
k obsluze).

Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte menu Tele‐
fon.

X Potvrďte pomocí a na volantu.

Na displeji se zobrazí následující hlášení:
RTelefon je připravený nebo název posky-

tovatele mobilní sítě: mobilní telefon našel síť
a je připraven k použití.
RTelefon Žádný signál: není k dispozici

žádná síť a mobilní telefon vyhledává síť.
Další informace o vhodných telefonech a spo-
jení s mobilními telefony prostřednictvím Blue-
tooth® získáte
Rve Vašem autorizovaném servisním středisku

Mercedes-Benz
Rna internetové adrese http://

www.mercedes-benz.com/connect

Přijetí hovoru

X Pomocí tlačítka na volantu 6 přijměte
hovor.

Pokud jste v menu Telefon (Telefon) a
někdo volá, zobrazuje displej odpovídající hlá-
šení.

Odmítnutí a ukončení hovoru
X Stiskněte tlačítko na volantu ~.

Volba čísla z telefonního seznamu
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu Tele‐
fon.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 nebo a přejděte

do telefonního seznamu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte postupně

jména.
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Pokud podržíte tlačítko déle než sekundu,
zobrazí se jména v telefonním seznamu v
rychlém sledu.

nebo
X Podržte : nebo 9 stisknuté déle než 5

sekund.
Rychlé procházení — zobrazí se jméno s dal-
ším nebo předchozím počátečním písmenem
podle abecedy. Pokud tlačítko uvolníte nebo
je dosaženo konce seznamu, rychlé prochá-
zení se zastaví.

X Pokud je ke jménu uloženo jen jedno tele-
fonní číslo: pomocí 6 nebo a spusťte
vytáčení.

nebo
X Pokud je k jednomu jménu uloženo více 

telefonních čísel: pomocí 6 nebo a
zobrazte telefonní čísla.

X Pomocí : nebo 9 vyberte telefonní
číslo.

X Pomocí 6 nebo a spusťte vytáčení.
nebo
X Opusťte telefonní seznam: stiskněte ~

nebo %.

Opakování volby
Palubní počítač ukládá naposledy zvolené
jméno nebo telefonní číslo do paměti opakova-
ného volání. Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu Tele‐
fon.

X Potvrďte a.
X Pomocí 6 přejděte k paměti opakovaných

voleb.
X Pomocí : nebo 9 vyberte jméno nebo

telefonní číslo.
X Pomocí 6 nebo a spusťte vytáčení.
nebo
X Opusťte paměť opakovaných voleb: stisk-

něte ~ nebo %.

Menu Grafika asistentů

Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte Grafika 
asistentů.

X Potvrďte a.
Grafika asistentů Vám ukazuje stav a/nebo
informace následujících jízdních systémů
nebo systémů pro bezpečnou jízdu:
RStěrač zadního okna (Y Strana 139)
RCOLLISION PREVENTION ASSIST

(Y Strana 209)
RAsistent sledování bdělosti (Y Strana 217)
RDSR (Y Strana 208)
RAsistent sledování dopravních značek

(Y Strana 215)
RAktivní asistent udržování odstupu DIS-

TRONIC (Y Strana 205)
RAsistent jízdy v pruzích (Y Strana 213)
RAsistent sledování mrtvého úhlu

(Y Strana 212)
X Pomocí : a 9 přepínáte mezi grafikou

asistentů a vyhodnocením asistenta sledo-
vání bdělosti (Y Strana 217).
Hodnocení asistenta sledování bdělosti
zobrazuje dobu jízdy od poslední přestávky a
zjištěný stupeň bdělosti (Attention Level)
(Y Strana 217).
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Menu Servis

Úvod

V menu Servis máte následující možnosti:
RVyvolání displejových hlášení z paměti hlášení

(Y Strana 258).
RNové spuštění elektronické kontroly tlaku

vzduchu v pneumatikách (Y Strana 369).
RElektronická kontrola hladiny motorového

oleje (Y Strana 336).
RVyvolání termínu servisní prohlídky

(Y Strana 342).
RZobrazení výšky hladiny AdBlue® ve vozidlech

BlueTEC® (Y Strana 254).

Ukazatel hladiny AdBlue®

Zobrazení je k dispozici pouze u vozidel
BlueTEC®.
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu
Service (Servis).

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte podmenu
AdBlue.

X Potvrďte a.
Displej zobrazuje výšku hladiny AdBlue®.

Informace k doplnění AdBlue® naleznete v části
„Čerpání paliva“ (Y Strana 184).

Menu Nastavení

Úvod

V menu Einstellungen (Nastavení) máte
následující možnosti:
Rv podmenu Asistenty měnit nastavení asi-

stenčních systémů řidiče a asistenčních
systému pro jízdu (Y Strana 254)
Rv podmenu Svícení měnit nastavení vnějšího

osvětlení (Y Strana 256)
Rv podmenu Sdružený přístroj měnit možnosti

zobrazení (Y Strana 257)
Rv podmenu Vozidlo nastavení permanentního

omezovače rychlosti (Y Strana 257)
Rvynulovat nastavení na výrobní nastavení

(Y Strana 258)

Podmenu Asistenční systémy

Zapnutí/vypnutí ESP®

Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny pod
„ESP® (Elektronický stabilizační program)“
(Y Strana 72).

G VAROVÁNÍ
Když ESP® vypnete, neprovádí ESP® žádnou
stabilizaci vozidla. Hrozí zvýšené nebezpečí
smyku a nehody!
ESP® mějte vypnutý pouze tehdy, dokud exi-
stují níže popsané situace.

V následujících situacích může být lepší ESP®

vypnout:
Rpři jízdě se sněhovými řetězy
Rv hlubokém sněhu
Rna písku nebo štěrku
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Další informace najdete pod „ESP® (Elektro-
nický stabilizační program)“ (Y Strana 73).
X Nastartujte motor.
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu
Nastavení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte podmenu
Asistenty.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte ESP.
X Potvrďte pomocí a.

Zobrazí se aktuální stav.
X Zapnutí nebo vypnutí: znovu stiskněte
a.
Když při stavu připravenosti k jízdě svítí ve
sdruženém přístroji kontrolka å, je ESP®

vypnutý.
Pokud stále svítí varovná kontrolka ÷, není
ESP® z důvodu poruchy k dispozici.
Dbejte informací k varovným kontrolkám
(Y Strana 285) a hlášení na displeji
(Y Strana 264).

Zapnutí / vypnutí asistenta dopravního
značení
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu Ein‐
stellungen (Nastavení).

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte podmenu
Asistenty.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte As. 
dopravního značení.

X Stiskněte tlačítko a.
Zobrazí se aktuální stav.

X Zapnutí nebo vypnutí: stiskněte a.
Pokud zapnete upozorňovací funkci, budou
rozeznaná dopravní značení zobrazena na dis-
pleji na pět sekund.

Další informace najdete v části „Asistent
dopravního značení“ (Y Strana 215).

Zapnutí / vypnutí varovné funkce
odstupu
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu Ein‐
stellungen (Nastavení).

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte podmenu
Asistenty.

X Potvrďte a.
X Tlačítkem 9 nebo : zvolte Varování 
min. odstupu.

X Potvrďte a.
Zobrazí se aktuální stav.

X Zapnutí nebo vypnutí: znovu stiskněte
a.
Pokud je zapnutá varovná funkce odstupu
COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent
varování před kolizí), jsou na displeji barevně
zobrazeny radarové vlny před vozidlem a
I.
Pokud je vypnutá varovná funkce odstupu
COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent
varování před kolizí), zobrazuje se na displeji v
menu Assistenzgrafik (Grafika asi‐
stentů) symbol æ jako upozornění.

Další informace najdete v části „COLLISION
PREVENTION ASSIST (asistent varování před
kolizí)“ (Y Strana 209).

Zapnutí / vypnutí asistenta sledování
mrtvého úhlu
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu
Nastavení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte podmenu
Asistenty.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte As. sled. 
mrtvého úhlu.

X Potvrďte a.
Bude zobrazen aktuální stav.

X Zapnutí nebo vypnutí: znovu stiskněte
a.
Pokud je asistent hlídání mrtvého úhlu
zapnutý, zobrazuje displej v menu Grafika 
asistentů vedle vozidla dozadu se rozšiřující
radarové vlny.
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Další informace najdete v části „Asistent hlídání
mrtvého úhlu“ (Y Strana 212).

Nastavení asistenta sledování bdělosti
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu
Nastavení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte podmenu
Asistenty.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte As. sle‐
dování bdělosti.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte Vyp, Stan‐
dardní nebo Citlivé.

X Pomocí a potvrďte volbu.
Pokud je asistent sledování bdělosti vypnutý,
zobrazuje displej v menu Grafika asi‐
stentů symbol é jako pokyn. Volba
Standardní nebo Citlivé nastavuje citli-
vost, se kterou systém zjišťuje stav bdělosti
(Attention Level).

Další informace najdete v části „Asistent sledo-
vání bdělosti“ (Y Strana 217).

Nastavení asistenta jízdy v pruzích
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu
Nastavení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte podmenu
Asistenty.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte Asistent 
jízdy v pruzích.

X Potvrďte a.
Je zobrazeno aktuální nastavení Standardní
nebo Adaptivní.

X Změna nastavení znovu stiskněte a.
Další informace najdete v části „Asistent jízdy v
pruzích“ (Y Strana 213).

Podmenu Světla

Vypnutí / zapnutí Intelligent Light System
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte menu Nasta‐
vení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte podmenu
Svícení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte funkci
Intell. Light System.
Pokud je zapnutá funkce Intell. Light 
System, budou na displeji žlutě zobrazeny
světelný kužel a symbol L.

X Pomocí a změňte nastavení.
Pokud zapnete funkci Intell. Light System,
aktivujte následující funkce:
RDálniční světla
RAktivní adaptivní světlomety
RSvětla pro odbočování
RRozšířená mlhová světla
Pokud nastavíte potkávací světla pro pravo-
stranný nebo levostranný provoz, zobrazí displej
v podmenu Svícení místo funkce Intelli‐
gent Light System hlášení na displeji Neak‐
tivní při levostr. prov. nebo Neak‐
tivní při pravostr. prov. (Y Strana 256).
K tomuto displejovému hlášení dojde pouze
tehdy, když je nastavení pro pravostranný nebo
levostranný provoz opačné než provedení
Vašeho vozidla pro určitou zemi.
Další informace najdete v části „Intelligent Light
System“ (Y Strana 129).

Přepnutí potkávacích světel pro pravo-
stranný nebo levostranný provoz
Tato funkce je k dispozici pouze u vozidel s Intel-
ligent Light System. Při cestách do zahraničí
můžete pomocí palubního počítače přepínat
mezi symetrickým a asymetrickým tlumeným
světlem (Y Strana 192).
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte menu Nasta‐
vení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte podmenu
Svícení.
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X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte funkci
Potkávací světla Nastavení pro.
Displej zobrazuje zvolené nastavení pravo‐
stranný provoz nebo levostranný pro‐
voz.

X Pomocí a změňte nastavení.
Pokud změníte nastavení, dojde ke změně
teprve při příštím vypnutí vozidla.

Pokud přepnete tlumené světlo pro pravo-
stranný nebo levostranný provoz, nemusí být
následně k dispozici dálniční světla a rozšířená
mlhová světla. K tomuto vypnutí dojde pouze
tehdy, když je nastavení pro pravostranný nebo
levostranný provoz opačné než provedení
Vašeho vozidla pro určitou zemi.
Nastavení tlumeného světla pro pravostranný
nebo levostranný provoz si můžete nechat
nastavit v kvalifikovaném servisu.

Podmenu Sdružený přístroj

Volba jednotek vzdálenosti
Pomocí funkce Jednotky zobrazení rychl./
vzdálenosti: můžete volit, zda bude displej
zobrazovat určité údaje v kilometrech nebo
mílích.
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte menu Nasta‐
vení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte podmenu
Sdružený přístroj.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte funkci Jed‐
notky zobrazení rychl./vzdálenosti:.
Na displeji se zobrazí zvolené nastavení km
nebo Míle.

X Pomocí a změňte nastavení.
Zvolené jednotky vzdálenosti platí pro:
Rdigitální rychloměr v menu Jízda
Rcelkovou a denní ujetou vzdálenost
Rjízdní počítač
Rokamžitou spotřebu a jízdní dosah
Rnavigační pokyny v menu Navi
Rtempomat
Romezovač rychlosti

RAktivní asistent udržování odstupu DISTRO-
NIC
Rukazatel servisního intervalu

Zapnutí / vypnutí přídavného rychloměru
Pomocí funkce Příd. rychloměr můžete zvo-
lit, zda displej ve stavovém řádku zobrazuje
rychlost digitálně (Y Strana 246). Jednotka v
přídavném rychloměru je vždy inverzní k jed-
notce rychloměru. Přídavný rychloměr je vyba-
ven doplňkovým zobrazením rychlosti. Hlavním
zobrazením je rychloměr.
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 zvolte menu Nasta‐
vení.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte podmenu
Sdružený přístroj.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte funkci Příd. 
rychloměr.
Zobrazí se aktuální volba.

X Zapnutí nebo vypnutí: znovu stiskněte
a.

Podmenu Vozidlo

Nastavení permanentního systému
SPEEDTRONIC
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu Ein‐
stellungen (Nastavení).

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte podmenu
Vozidlo.

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte funkci Ome‐
zení (zimní pneumatiky).
Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

X Pomocí a změňte nastavení.
X Pomocí a uložte zadání.
Další informace najdete v části „Permanentní
omezovač rychlosti“ (Y Strana 199).
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Vynulování nastavení do výrobního
nastavení
Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu Ein‐
stellungen (Nastavení).

X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 vyberte podmenu
Výrobní nastavení.

X Potvrďte a.
Zobrazí se funkce Vynulovat všechna 
nastavení?.

X Pomocí : nebo 9 vyberte Ne nebo
Ano.

X Pomocí a potvrďte volbu.
Pokud jste zvolili Ano, zobrazí displej
potvrzení.

Z bezpečnostních důvodů nebudou vynulovány
všechny funkce: funkci Omezení (zimní 
pneumatiky) permanentního omezovače
rychlosti můžete nastavit pouze v podmenu
Vozidlo.

Hlášení na displeji

Úvod

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Jestliže dojde k výpadku sdruženého přístroje, nebo se vyskytne porucha, nemůžete rozpoznat
funkční omezení systémů týkajících se bezpečnosti. Provozní bezpečnost Vašeho vozidla tak
může být omezena. Hrozí nebezpečí nehody!
Pokračujte v jízdě opatrně. Vozidlo nechte neprodleně zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Jednotka palubního počítače zobrazuje na displeji sdruženého přístroje hlášení a varování určitých
systémů. Z toho důvodu vždy dbejte na to, aby Vaše vozidlo bylo ve vyhovujícím technickém stavu.
Pokud je technický stav Vašeho vozidla nevyhovující, ihned vozidlo odstavte s ohledem na dopravní
situaci. Následně informujte kvalifikovaný servis.
Displejová hlášení s grafickým znázorněním mohou být v návodu k obsluze zjednodušena a lišit se
od znázornění na displeji. Na displeji jsou hlášení s vysokou prioritou zobrazena červeně. U určitých
displejových hlášení zazní i varovný tón.
Řiďte se hlášeními na displeji a dbejte doplňkových pokynů v tomto návodu k obsluze.
Displejová hlášení nízké priority můžete skrýt tlačítkem na volantu a nebo %. Přitom budou
tato displejová hlášení uložena v paměti hlášení. Příčinu displejové hlášení odstraňte co nejrychleji.
Hlášení s vysokou prioritou nemůžete skrýt. Tato hlášení jsou na displeji zobrazena trvale, dokud
není odstraněna příčina hlášení.

Paměť hlášení
Jednotka palubního počítače uloží určitá hlášení do paměti hlášení. Uložená hlášení na displeji si
tak můžete nechat zobrazit. Použijte tlačítka na volantu.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí : nebo 9 vyberte menu Servis.
X Potvrďte a.
X Pomocí : nebo 9 zvolte hlášení.

Řádek ukazuje počet uložených hlášení.
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X Potvrďte a.
Bude zobrazeno první uložené displejové hlášení.
Pokud nejsou k dispozici žádná displejová hlášení, zobrazuje displej Nejsou k dispozici 
žádná hlášení.

X Pomocí : nebo 9 můžete listovat v displejových hlášeních.
Všechna uložená displejová hlášení jsou v paměti hlášení číslována. Aktuální číslo hlášení je
zobrazeno společně s počtem uložených displejových hlášení na nejspodnější řádku displeje jako
pomoc při orientaci.

X Pomocí % opusťte zobrazení hlášení na displeji.

Hlášení na displeji 259
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Bezpečnostní systémy

Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

! ÷
nefunkční viz návod 
k obsluze

ABS, BAS, asistent rozjezdu do kopce a ESP®, jakož i jejich systémy
pro bezpečnou jízdu nejsou k dispozici z důvodu poruchy.
ATTENTION ASSIST je deaktivován a mohou být automaticky vypnuty
i další jízdní systémy.

G VAROVÁNÍ
Brzdová soustava nadále pracuje normálně, avšak bez výše uvede-
ných funkcí. Kola se proto mohou např. při maximálním brzdění zablo-
kovat.
V důsledku toho je velmi negativně ovlivněna ovladatelnost vozidla a
jeho chování při brzdění. Brzdná dráha se může v situacích nouzového
brzdění prodloužit.
Není-li systém ESP® připraven, nereguluje stabilizaci vozidla.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Ihned vyhledejte kvalifikovaný servis.

! ÷
není nyní k dispo‐
zici viz návod k 
obsluze

ABS, BAS, asistent rozjezdu do kopce a ESP®, jakož i jejich systémy
pro bezpečnou jízdu nejsou přechodně k dispozici.
ATTENTION ASSIST je deaktivován a mohou být automaticky vypnuty
i další jízdní systémy.
Napětí palubní sítě může být např. příliš nízké.

G VAROVÁNÍ
Brzdová soustava nadále pracuje normálně, avšak bez výše uvede-
ných funkcí. Kola se proto mohou např. při maximálním brzdění zablo-
kovat.
V důsledku toho je velmi negativně ovlivněna ovladatelnost vozidla a
jeho chování při brzdění. Brzdná dráha se může v situacích nouzového
brzdění prodloužit.
Není-li systém ESP® připraven, nereguluje stabilizaci vozidla.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Jeďte opatrně dále a na vhodném úseku projeďte několik lehkých

zatáček rychleji než 20 km/h.
Pokud je hlášení na displeji nadále zobrazeno:
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Neprodleně vyhledejte kvalifikovaný servis.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Airbag spolujezdce 
vypnutý viz návod k 
obsluze

Airbag spolujezdce se během jízdy deaktivoval, ačkoliv na sedadle
spolujezdce sedí dospělá osoba nebo osoba s odpovídající postavou.
Pokud na sedadlo působí dodatečné síly nebo spolujezdec nesedí na
sedadle správně (Y Strana 55), může systém naměřit příliš nízkou
hmotnost.

G VAROVÁNÍ
Airbag spolujezdce se při nehodě nerozvine.
Hrozí zvýšené nebezpečí zranění!
X Okamžitě zastavte v souladu s dopravními předpisy.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Vypněte zapalování.
X Nechte spolujezdce vystoupit.
X Sedadlo spolujezdce nechte prázdné, zavřete dveře spolujezdce a

zapněte zapalování.
X Sledujte kontrolku PASSENGER AIRBAG OFF ve středové konzole a

hlášení na displeji a zkontrolujte následující:
Při neobsazeném sedadle a zapnutém zapalování
Rmusí kontrolka PASSENGER AIRBAG OFF trvale svítit. Když kon-

trolka svítí, automatické vypínání airbagu spolujezdce deaktivovalo
airbag spolujezdce (Y Strana 55).
Rnesmí displej zobrazovat hlášení Airbag spolujezdce zapnutý 
viz návod k obsluze nebo Airbag spolujezdce vypnutý 
viz návod k obsluze.

X Počkejte minimálně minutu, dokud nebudou ukončeny všechny
potřebné kontrolní procesy.

X Ujistěte se, že displej nezobrazuje žádné z obou hlášení na displeji
o airbagu spolujezdce.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, může být sedadlo spolujezdce
znovu obsazeno.
Pokud tyto podmínky nejsou splněny, má automatické vypínání air-
bagu spolujezdce poruchu.
X Neprodleně vyhledejte kvalifikovaný servis.
Další informace o vypnutí airbagu najdete v části „Automatické
vypnutí airbagu spolujezdce“ (Y Strana 55).
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Airbag spolujezdce 
zapnutý viz návod k 
obsluze

Airbag spolujezdce je během jízdy aktivován, ačkoliv
Rje sedadlo spolujezdce obsazeno dítětem v dětském zádržném

systému nebo osobou malé postavy
nebo
Rnení sedadlo spolujezdce obsazené.
Systém v závislosti na okolnostech rozpozná předměty nebo síly, které
působí dodatečnou hmotností na sedadlo.

G VAROVÁNÍ
Airbag spolujezdce se může neúmyslně rozvinout.
Hrozí zvýšené nebezpečí zranění!
X Okamžitě zastavte v souladu s dopravními předpisy.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Vypněte zapalování.
X Otevřete dveře spolujezdce.
X Zvedněte dítě a dětský zádržný systém ze sedadla spolujezdce.
X Ujistěte se, že na sedadle nejsou žádné předměty, které mohou

hmotnost navyšovat.
Jinak může systém rozpoznat dodatečnou hmotnost a cestujícího
na sedadle spolujezdce považovat za těžšího, než je.

X Sedadlo spolujezdce nechte prázdné, zavřete dveře spolujezdce a
zapněte zapalování.

X Sledujte kontrolku PASSENGER AIRBAG OFF ve středové konzole a
hlášení na displeji a zkontrolujte následující:

Při neobsazeném sedadle a zapnutém zapalování
Rmusí kontrolka PASSENGER AIRBAG OFF trvale svítit. Když kon-

trolka svítí, automatické vypínání airbagu spolujezdce deaktivovalo
airbag spolujezdce (Y Strana 55).
Rnesmí displej zobrazovat hlášení Airbag spolujezdce zapnutý 
viz návod k obsluze nebo Airbag spolujezdce vypnutý 
viz návod k obsluze.

X Počkejte minimálně minutu, dokud nebudou ukončeny všechny
potřebné kontrolní procesy.

X Ujistěte se, že displej nezobrazuje žádné z obou hlášení na displeji
o airbagu spolujezdce.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, může být sedadlo spolujezdce
znovu obsazeno. Dbejte pokynů k rozpoznání obsazení sedadla a
výsledku hodnocení automatického vypínání airbagu spolujezdce
(Y Strana 55).
Pokud tyto podmínky nejsou splněny, má automatické vypínání air-
bagu spolujezdce poruchu.
X Dětský zádržný systém namontujte na vhodné zadní sedadlo.
nebo
X Osobu malé postavy posaďte na vhodné zadní sedadlo.
X Neprodleně vyhledejte kvalifikovaný servis.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení
Další informace o vypnutí airbagu najdete v části „Automatické
vypnutí airbagu spolujezdce“ (Y Strana 55).

#
Opotřebení brzdo‐
vého obložení

Brzdové obložení dosáhlo meze opotřebení.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

J
Přehrátí brzd Jeďte 
opatrně

U vozidel s 4MATIC je přehřátá brzdová soustava.

G VAROVÁNÍ
Je ovlivněna regulace trakce a brzdný výkon.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě.

Jakmile brzdová soustava vychladne, hlášení na displeji zhasne.
Regulace trakce je opět plně funkční.

J
Zkontrolujte hla‐
dinu brzdové kapa‐
liny

V nádržce brzdové kapaliny je příliš málo brzdové kapaliny.

G VAROVÁNÍ
Výkon brzd může být negativně ovlivněn.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Okamžitě zastavte v souladu s dopravními předpisy. Nepokračujte

v jízdě!
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Nedoplňujte brzdovou kapalinu. Doplněním poruchu neodstraníte.
X Kontaktujte kvalifikovaný servis.

T !
÷
nefunkční viz návod 
k obsluze

Systém EBD není k dispozici z důvodu poruchy. Proto např. i ABS, BAS,
asistent rozjezdu do kopce a ESP®, jakož i jejich systémy pro bez-
pečnou jízdu nejsou k dispozici.
ATTENTION ASSIST je deaktivován a mohou být automaticky vypnuty
i další jízdní systémy.

G VAROVÁNÍ
Brzdová soustava nadále pracuje normálně, avšak bez výše uvede-
ných funkcí. Kola se proto mohou např. při maximálním brzdění před-
časně zablokovat.
V důsledku toho je velmi negativně ovlivněna ovladatelnost vozidla a
jeho chování při brzdění. Brzdná dráha se může v situacích nouzového
brzdění prodloužit.
Není-li systém ESP® připraven, nereguluje stabilizaci vozidla.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Ihned vyhledejte kvalifikovaný servis.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

÷
nefunkční viz návod 
k obsluze

ESP®, BAS a asistent rozjezdu do kopce nejsou z důvodu poruchy
k dispozici.
ATTENTION ASSIST je deaktivován a mohou být automaticky vypnuty
i další jízdní systémy.

G VAROVÁNÍ
Brzdová soustava nadále pracuje normálně, avšak bez výše uvede-
ných funkcí.
Brzdná dráha se tak může v situacích nouzového brzdění prodloužit.
Není-li systém ESP® připraven, nereguluje stabilizaci vozidla.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

÷
není nyní k dispo‐
zici viz návod k 
obsluze

ESP®, BAS a asistent rozjezdu do kopce nejsou z důvodu poruchy
k dispozici.
Autodiagnostika ještě není ukončena.
ATTENTION ASSIST je deaktivován a mohou být automaticky vypnuty
i další jízdní systémy.

G VAROVÁNÍ
Brzdová soustava nadále pracuje normálně, avšak bez výše uvede-
ných funkcí. Kola se proto mohou např. při maximálním brzdění zablo-
kovat.
Brzdná dráha se tak může v situacích nouzového brzdění prodloužit.
Není-li systém ESP® připraven, nereguluje stabilizaci vozidla.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Na vhodném úseku projeďte několik lehkých zatáček rychleji než

20 km/h.
Zhasne-li na displeji hlášení, jsou obě výše uvedené funkce opět k
dispozici.

Pokud je hlášení na displeji nadále zobrazeno:
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Neprodleně vyhledejte kvalifikovaný servis.

!
Uvolněte parkovací 
brzdu

Červená kontrolka ! na sdruženém přístroji bliká a navíc zní
varovný tón.
Jedete se zataženou parkovací brzdou nebo nouzově brzdíte parkovací
brzdou (Y Strana 187).
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

!
Parkovací brzda viz 
návod k obsluze

Svítí žlutá varovná kontrolka ! a je zhasnutá červená kon-
trolka !.
Parkovací brzda má poruchu, např. po odpojení akumulátoru.
Pro uvolnění:
X Vypněte a znovu zapněte zapalování.
X Sešlápněte brzdový pedál a krátce zatáhněte za rukojeť parkovací

brzdy (Y Strana 187).
X Asi po 10 sekundách na rukojeť parkovací brzdy zatlačte.

Pokud je zhasnutá žlutá varovná kontrolka !, uvolněte parko-
vací brzdu.

Když svítí žlutá kontrolka !:
X Nepokračujte v jízdě.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí.
X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte 1. převodový stupeň.
X Vozidla s automatickou převodovkou: uveďte volicí páku do

polohy P.
X Natočte přední kola ve směru hrany obrubníku.
X Kontaktujte kvalifikovaný servis.

Svítí žlutá varovná kontrolka ! a červená kontrolka !.
Parkovací brzda má poruchu.
Pro uvolnění:
X Vypněte a znovu zapněte zapalování.
X Uvolněte parkovací brzdu .
Pokud není nadále možné uvolnit parkovací brzdu:
X Nepokračujte v jízdě.
X Kontaktujte kvalifikovaný servis.

Bliká červená kontrolka ! a svítí žlutá varovná kontrolka !.
Parkovací brzda má poruchu.
X Vypněte a znovu zapněte zapalování.
X Uvolněte nebo zabrzděte parkovací brzdu
Pokud nadále bliká kontrolka !:
X Nepokračujte v jízdě.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí.
X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte 1. převodový stupeň.
X Vozidla s automatickou převodovkou: uveďte volicí páku do

polohy P.
X Natočte přední kola ve směru hrany obrubníku.
X Kontaktujte kvalifikovaný servis.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

!
Pro uvolnění sešláp‐
něte pedál brzdy

Červená kontrolka ! svítí.
Pokusili jste se uvolnit parkovací brzdu bez sešlápnutí brzdového
pedálu.
X Sešlápněte brzdový pedál.
X Pro uvolnění zatáhněte za rukojeť parkovací brzdy.

PRE-SAFE nefunkční 
viz návod k obsluze

Důležité funkce PRE‑SAFE® mají poruchu. Všechny ostatní systémy
bezpečnosti cestujících, např. airbagy, jsou nadále k dispozici.
X Neprodleně vyhledejte kvalifikovaný servis.
Informace o funkcích najdete v části „PRE‑SAFE® (preventivní ochrana
cestujících)“ (Y Strana 60).

6
Zádržný systém Poru‐
cha Vyhledejte 
servis

Zádržný systém má poruchu. Ve sdruženém přístroji se navíc rozsvítí
varovná kontrolka 6.

G VAROVÁNÍ
Airbagy nebo předepínače bezpečnostních pásů se mohou rozvinout,
respektive aktivovat bez příčiny nebo se při nárazu nemusí rozvinout či
aktivovat vůbec.
Hrozí zvýšené nebezpečí zranění!
X Nechte zádržný systém a jeho komponenty neprodleně zkontrolo-

vat v kvalifikovaném servisu.
Další informace k zádržnému systému a jeho komponentům najdete v
části „Bezpečnost cestujících“ (Y Strana 47).

6
vpředu vlevo Poru‐
cha Vyhledejte 
servis nebo vpředu 
vpravo Porucha 
Vyhledejte servis

Zádržný systém vpředu vlevo nebo vpravo má poruchu. Ve sdruženém
přístroji se navíc rozsvítí varovná kontrolka 6.

G VAROVÁNÍ
Airbagy nebo předepínače bezpečnostních pásů se mohou rozvinout,
respektive aktivovat bez příčiny nebo se při nárazu nemusí rozvinout či
aktivovat vůbec.
Hrozí zvýšené nebezpečí zranění!
X Nechte zádržný systém a jeho komponenty neprodleně zkontrolo-

vat v kvalifikovaném servisu.

6
Okenní airbag vlevo 
Porucha Vyhledejte 
servis nebo Okenní 
airbag vpravo Poru‐
cha Vyhledejte 
servis

Levý nebo pravý okenní airbag má poruchu. Ve sdruženém přístroji se
navíc rozsvítí varovná kontrolka 6.

G VAROVÁNÍ
Levý nebo pravý okenní airbag se může neúmyslně rozvinout nebo se
nerozvine při nehodě.
Hrozí zvýšené nebezpečí zranění!
X Nechte zádržný systém neprodleně zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.
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Osvětlení
U vozidel se světlomety LED a/nebo zadními světly LED se na displeji zobrazí určitá hlášení až při
určitém počtu defektních světelných diod některé funkce světla.

Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

b
Odbočovací světlo 
vlevo nebo Odbočo‐
vací světlo vpravo

Levé nebo pravé světlo pro odbočování je defektní.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Potkávací světlo L 
nebo Potkávací 
světlo P

Levé nebo pravé potkávací světlo je defektní.
X Halogenové světlomety: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Světlomety LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.

Asistent adaptiv‐
ních dálkových svě‐
tel nefunkční

Asistent adaptivních dálkových světel má poruchu.
X Zapínejte/vypínejte dálková světla manuálně.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

Asistent adaptiv‐
ních dálkových svě‐
tel není nyní k dis‐
pozici viz návod k 
obsluze

Asistent dálkových světel je vypnutý a přechodně není připraven k
použití. Možné příčiny:
RČelní okno v zorném poli kamery je znečistěné.
RViditelnost je omezena z důvodu silných srážek nebo mlhy.
X Vyčistěte čelní okno.
Když systém rozezná plnou využitelnost kamery, zobrazí se na displeji
hlášení Asistent adaptivních dálkových světel opět k dis‐
pozici.
Asistent adaptivních dálkových světel je potom opět funkční.

b
Aktivní osvětlení 
zatáček nefunkční

Aktivní adaptivní světlomety mají poruchu.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Směrové světlo pří‐
věsu L nebo Směrové 
světlo přívěsu P

Levé nebo pravé směrové světlo přívěsu je defektní.
X Vyměňte žárovku (viz návod výrobce přívěsu k obsluze).
U přívěsů se světly LED dbejte pokynů ke kontrole výpadku žárovek v
kapitole „Provoz s přívěsem“ (Y Strana 242).

b
Brzdové světlo pří‐
věsu

Brzdové světlo přívěsu je defektní.
X Vyměňte žárovku (viz návod výrobce přívěsu k obsluze).
U přívěsů se světly LED dbejte pokynů ke kontrole výpadku žárovek v
kapitole „Provoz s přívěsem“ (Y Strana 242).

b
Koncové světlo pří‐
věsu L nebo Koncové 
světlo přívěsu P

Levé nebo pravé koncové světlo přívěsu je defektní.
X Vyměňte žárovku (viz návod výrobce přívěsu k obsluze).
U přívěsů se světly LED dbejte pokynů ke kontrole výpadku žárovek v
kapitole „Provoz s přívěsem“ (Y Strana 242).
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

b
Automatické řízení 
světel nefunkční

Světelný senzor je defektní. Automatické řízení světel má poruchu.
X Manuální zapnutí/vypnutí funkcí světel (Y Strana 127).
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Směrové světlo ZL 
nebo Směrové světlo 
ZP

Levé nebo pravé zadní směrové světlo je defektní.
X Standardní koncová světla: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Koncová světla LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Směrové světlo v 
zrcátku L nebo Smě‐
rové světlo v 
zrcátku P

Směrové světlo v levém nebo pravém vnějším zpětném zrcátku je
defektní.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Směrové světlo PL 
nebo Směrové světlo 
PP

Levé nebo pravé směrové světlo je defektní.
X Halogenové světlomety: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Světlomety LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
3. brzdové světlo

3. brzdové světlo je defektní.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Brzdové/koncové sv. 
L nebo Brzdové/
koncové sv. P

Levé nebo pravé brzdové/koncové světlo je defektní.
X Standardní koncová světla: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Koncová světla LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Dálkové světlo L 
nebo Dálkové světlo 
P

Levé nebo pravé dálkové světlo je defektní.
X Halogenové světlomety: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Světlomety LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Intell. Light 
System nefunkční

Porucha Intelligent Light System. Je nadále k dispozici soustava osvět-
lení bez funkcí Intelligent Light System.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Osvětlení regis‐
trační značky

Levé nebo pravé světlo registrační značky je defektní.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Vypněte světla

Při opouštění vozidla je zapnuté světlo. Navíc zazní výstražný tón.
X Otočte spínač světel do polohy Ã.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

b
Zadní mlhové světlo

Koncové světlo do mlhy je defektní.
X Standardní koncová světla: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Koncová světla LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Parkovací světlo PL
nebo Parkovací 
světlo PP

Levé nebo pravé obrysové nebo parkovací světlo je defektní.
X Halogenové světlomety: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Světlomety LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Světlo zpátečky

Levé nebo pravé světlo zpátečky je defektní.
X Vyměňte žárovku (Y Strana 134).

b
Koncové světlo L 
nebo Koncové světlo 
P

Levé nebo pravé koncové světlo má závadu.
X Standardní koncová světla: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Koncová světla LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.

b
Porucha viz návod k 
obsluze

Vnější osvětlení má poruchu.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

Vozidla s tažným zařízením: může být vadná pojistka.
X Zkontrolujte pojistky a případně vyměňte spálenou pojistku (viz

dodatek k návodu k obsluze „Obsazení pojistek“).
X Pokud je hlášení na displeji zobrazeno i nadále, vyhledejte kvalifi-

kovaný servis.

b
Denní světlo L nebo 
Denní světlo P

Levé nebo pravé světlo pro jízdu ve dne je defektní.
X Halogenové světlomety: vyměňte žárovku (Y Strana 134).
X Světlomety LED: vyhledejte kvalifikovaný servis.
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Motor

Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

#
viz návod k obsluze

Navíc zazní výstražný tón. Akumulátor se nedobíjí.
Možné příčiny:
Rdefektní alternátor
Rpřetržený vícedrážkový klínový řemen
Rporucha elektroniky
X Ihned zastavte s ohledem na dopravní situaci a vypněte motor.

! Nepokračujte v jízdě. Mohlo by dojít k přehřátí motoru.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Kontaktujte kvalifikovaný servis.

Ø
Doplňte AdBlue viz 
návod k obsluze

Navíc zazní výstražný tón. Hladina AdBlue® klesla pod značku rezervy.
X AdBlue® doplňte co nejdříve (Y Strana 184).

Ø
Doplňte AdBlue 
Nouz. chod za ... 
km viz návod k 
obsluze

Navíc zazní výstražný tón. Zásoba AdBlue® je téměř spotřebována a
stačí pouze na uvedenou vzdálenost. Pokud vypnete motor, zamezí
řízení motoru dalšímu nastartování motoru. Následně už můžete
motor nastartovat pouze v případě doplnění AdBlue®.
X Neprodleně doplňte AdBlue® (Y Strana 184).

Ø
Nouz. chod: 20 km/h 
Bez startu za: ... 
km viz návod k 
obsluze

Navíc zazní výstražný tón. Zásoba AdBlue® je spotřebována. Můžete
ujet ještě 50 km rychlostí maximálně 20 km/h. Pokud vypnete motor,
zamezí řízení motoru dalšímu nastartování motoru. Následně už
můžete motor nastartovat pouze v případě doplnění AdBlue®.
Pokud odstavíte vozidlo:
X Odstavte vozidlo s ohledem na dopravní situaci.
X Doplňte minimálně dvě zásobní láhve nebo cca 4 l AdBlue®

(Y Strana 184).
X Na cca jednu minutu otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.

Pokud řízení motoru následně rozpozná zvýšení hladiny, můžete
motor znovu nastartovat.

X Nastartujte motor.

¯
Systém AdBlue Poru‐
cha viz návod k 
obsluze

Navíc zazní výstražný tón. Systém AdBlue® má poruchu.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

¯
Porucha AdBlue 
Nouz. chod za ... 
km viz návod k 
obsluze

Navíc zazní výstražný tón. Systém AdBlue® má poruchu. Můžete ujet
již jen maximálně zobrazenou vzdálenost. Potom řízení motoru zamezí
dalšímu nastartování motoru.
X Neprodleně vyhledejte kvalifikovaný servis.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

¯
Nouz. chod: 20 km/h 
Bez startu za: ... 
km viz návod k 
obsluze

Navíc zazní výstražný tón. Systém AdBlue® má poruchu. Můžete ujet
ještě 50 km rychlostí maximálně 20 km/h. Pokud vypnete motor,
zamezí řízení motoru dalšímu nastartování motoru.
X Zajeďte do kvalifikovaného servisu.
nebo
X Odstavte vozidlo s ohledem na dopravní situaci a informujte kvali-

fikovaný servis.

!
Vyčistěte palivový 
filtr

V palivovém filtru je voda. Voda musí být vypuštěna.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

?
Chladicí kapalina 
Zastavte vozidlo 
Vypněte motor

Navíc zazní výstražný tón. Chladicí kapalina má příliš vysokou teplotu.

G VAROVÁNÍ
Nejezděte s přehřátým motorem. Jízda s přehřátým motorem může
způsobit vznícení kapalin, které v důsledku netěsnosti nebo rozlití
pronikly do motorového prostoru.
Pára z přehřátého motoru může navíc při pouhém otevření kapoty
způsobit vážné popáleniny.
Hrozí nebezpečí zranění!
X Ihned zastavte s ohledem na dopravní situaci a vypněte motor.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Počkejte, dokud motor nevychladne.
X Zajistěte, aby přívod vzduchu k chladiči motoru nebyl omezen, např.

zmrzlým rozbředlým sněhem.
X Motor nastartujte, až když zhasne hlášení na displeji a teplota chla-

dicí kapaliny klesne pod 120 †. Jinak může dojít k poškození
motoru.

X Sledujte ukazatel teploty chladicí kapaliny ? ve sdruženém pří-
stroji.

X Když teplota znovu stoupne, neprodleně vyhledejte kvalifikovaný
servis.

Při běžném jízdním režimu a správném množství chladicí kapaliny
může ukazatel ? stoupnout až na 120 †.

? Motor ventilátoru má poruchu.
X Zkontrolujte ukazatel teploty chladicí kapaliny ? ve sdruženém

přístroji.
Při teplotě chladicí kapaliny nižší než 120 † můžete pokračovat v
jízdě do nejbližšího kvalifikovaného servisu.
Přitom se vyvarujte vysokého zatížení motoru, např. jízdám do
kopce a jízdám s častými zastávkami.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

+
Doplňte chladicí 
kapalinu viz návod 
k obsluze

Hladina chladicí kapaliny je příliš nízká.

! Když je v systému chlazení motoru příliš málo chladicí kapaliny,
vyvarujte se delších jízd. Poškodili byste motor.

X Doplňte chladicí kapalinu, dodržujte přitom varovná upozornění
(Y Strana 338).

X Pokud musí být chladicí kapalina doplňována častěji, nechte zkon-
trolovat chladicí soustavu motoru v kvalifikovaném servisu.

¸
Vyměňte vzduchový 
filtr

Vzduchový filtr motoru je znečistěný a musí být vyměněn.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

4
Při doplňování 
paliva zkontrolujte 
hladinu motorového 
oleje

Navíc zazní výstražný tón. Hladina oleje klesla na minimální hodnotu.
X Výšku hladiny oleje zkontrolujte nejpozději při dalším čerpání paliva

(Y Strana 337).
X V případě potřeby doplňte motorový olej (Y Strana 338).
X Pokud musí být motorový olej doplňován častěji, nechte zkontro-

lovat motor v kvalifikovaném servisu.

! Když je příliš nízká hladina motorového oleje, vyvarujte se delších
jízd. Poškodili byste motor.

4
Hladina motor. 
oleje Zastavte 
Vypněte motor

Hladina oleje je příliš nízká. Může dojít k poškození motoru.
X Ihned zastavte s ohledem na dopravní situaci a vypněte motor.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Zkontrolujte hladinu oleje (Y Strana 337).
X V případě potřeby doplňte motorový olej (Y Strana 338).

6
Rezerva paliva

Zásoba paliva dosáhla rezervy.
Provoz přídavného topení (nezávislé topení) vozu je při dosažení
rezervy deaktivován.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte palivo.

Ï V palivové nádrži je velmi málo paliva.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte bezpodmínečně palivo.
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Jízdní systémy

Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

120 km/h!
Maximální rychlost 
překročena

Pouze pro určité země: překročili jste nejvyšší povolenou rychlost.
X Jeďte pomaleji.

À
Asistent sledování 
bdělosti nefunkční

Asistent sledování bdělosti je nefunkční.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

As. sledování bdě‐
losti: Přestávka!

Asistent sledování bdělosti zjistil na základě určitých kritérií únavu
nebo narůstající nepozornost řidiče. Navíc zazní výstražný tón.
X V případě potřeby si udělejte přestávku.
Během delších jízd dělejte včas a pravidelně přestávky, abyste si mohli
odpočinout.

Akt. as. udrž. 
odstupu - - - km/h

Není splněna některá z podmínek pro zapnutí aktivního asistenta
udržování odstupu DISTRONIC.
X Sledujte podmínky pro zapnutí aktivního asistenta udržování

odstupu DISTRONIC (Y Strana 199).

Aktivní asistent 
udržování odstupu 
vypnutý

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC byl vypnut
(Y Strana 199).
Při vypnutí, které nebylo iniciováno řidičem, zazní navíc výstražný tón.

Aktivní asistent 
udržování odstupu 
nefunkční

Navíc zazní výstražný tón. Došlo k poruše aktivního asistenta udržo-
vání odstupu DISTRONIC. Navíc může být nefunkční brzdový asi-
stenční systém BAS.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

Aktivní asistent 
udržování odstupu a 
omezovač nefunkční

Navíc zazní výstražný tón. Došlo k poruše aktivního asistenta udržo-
vání odstupu DISTRONIC a omezovače rychlosti.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

Akt. as. udrž. 
odstupu pasivní

Přidáváte plyn. Po dobu zrychlování není aktivní asistent udržování
odstupu DISTRONIC aktivní.
X Uvolněte pedál akcelerace.

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC bude opět aktivní.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Aktivní asistent 
udržování odstupu 
není nyní k dispo‐
zici viz návod k 
obsluze

Navíc zazní výstražný tón.
Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC je vypnutý a dočasně
nefunkční.
Možné příčiny:
RFunkce je omezena kvůli intenzivním srážkám.
RRadarová senzorika je dočasně nefunkční, např. kvůli elektromag-

netickému záření v blízkosti televizních nebo rozhlasových vysíla-
cích stanic nebo jiných zdrojů záření.
RSystém nemá provozní teplotu.
RNapětí palubní sítě je příliš nízké.
Pokud výše uvedené příčiny pominou, hlášení na displeji zhasne a
aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC bude opět funkční.
Pokud hlášení na displeji nezhasne:
X Zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Nastartujte znovu motor.

Aktivní asistent 
udržování odstupu 
opět k dispozici

Aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC je po dočasné nedo-
stupnosti opět funkční. Nyní můžete aktivního asistenta udržování
odstupu DISTRONIC znovu zapnout (Y Strana 199).

Ã
--- km/h

DSR je zapnutý, ale není aktivní, protože jedete rychleji než 18 km/h.
Pokud pojedete pomaleji než 18 km/h, bude DSR opět automaticky
brzdit na nastavenou rychlost.

Ã
VYP

DSR byl vypnut.
Při vypnutí, které neinicioval řidič, jako je např. důsledek poruchy
systému ESP®, navíc zazní výstražný tón.

Ã
nefunkční

Navíc zazní výstražný tón. Systém DSR není k dispozici z důvodu poru-
chy.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

Parkovací asistent 
přerušen

Současně zazní signální tón. Aktivní pomoc při parkování byla přeru-
šena a aktivní parkovací asistent automaticky ukončen. Např. jste se
dotkli volantu nebo jeli příliš rychle.
X Řiďte a brzděte sami.
X Případně opakujte proces parkování. Přitom dbejte na podmínky

pro vypnutí (Y Strana 227).

Parkovací asistent 
nefunkční

PARKTRONIC má poruchu nebo závadu.
X Dbejte na pokyny a rady v části „Problémy se systémem PARKTRO-

NIC“ (Y Strana 223).
X Pokud se hlášení na displeji stále zobrazuje, vyhledejte kvalifiko-

vaný odborný servis.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Aktivní parkovací asistent není k dispozici nebo má poruchu.
X Vypněte zapalování.
X Znovu nastartujte motor.
X Pokud se hlášení na displeji stále zobrazuje nebo na displeji není

zobrazen symbol j, vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

PRE-SAFE Funkce ome‐
zeny viz návod k 
obsluze

COLLISION PREVENTION ASSIST není k dispozici z důvodu poruchy.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

PRE-SAFE Funkce 
nyní omezeny viz 
návod k obsluze

COLLISION PREVENTION ASSIST je dočasně nefunkční. Možné pří-
činy:
RSnímače v předním nárazníku jsou znečistěné.
RFunkce je omezena kvůli intenzivním srážkám.
RRadarová senzorika je dočasně nefunkční, např. kvůli elektromag-

netickému záření v blízkosti televizních nebo rozhlasových vysíla-
cích stanic nebo jiných zdrojů záření.
RSystém nemá provozní teplotu.
RNapětí palubní sítě je příliš nízké.
Pokud výše uvedené příčiny pominou, hlášení na displeji zhasne a
COLLISION PREVENTION ASSIST bude opět funkční.
Pokud hlášení na displeji nezhasne:
X Zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Vypněte motor.
X Očistěte snímače v předním nárazníku (Y Strana 351).
X Nastartujte znovu motor.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Radarové snímače 
jsou znečistěné viz 
návod k obsluze

Navíc zazní výstražný tón.
Minimálně jeden z následujících jízdních systémů nebo systémů pro
bezpečnou jízdu je dočasně nefunkční, nebo je funkční v omezené
míře:
RCOLLISION PREVENTION ASSIST
RAsistent sledování mrtvého úhlu
RAktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC
Možné příčiny:
RSnímače v krytu chladiče a/nebo v náraznících jsou znečistěné.
RFunkce jízdního systému a/nebo systému pro bezpečnou jízdu je

omezena v důsledku intenzivních srážek.
Pokud výše uvedené příčiny pominou, hlášení na displeji zhasne a
jízdní systémy/systémy pro bezpečnou jízdu budou opět funkční.
Pokud hlášení na displeji nezhasne:
X Zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Vypněte motor.
X Očistěte snímače na následujících místech (Y Strana 351):
Rv krytu chladiče
Rv předním nárazníku
Rv zadním nárazníku

Omezovač - - - km/h Pokud sešlápnete pedál akcelerace za bod zvýšení odporu (kickdown),
není aktivace omezovače rychlosti možná.
X Pokud to situace umožňuje, jeďte rychleji než 30 km/h a uložte

rychlost do paměti.

Omezovač pasivní Sešlapujete pedál akcelerace za bod zvýšení odporu (kickdown). Po
dobu zrychlování není omezovač rychlosti aktivní.
X Uvolněte pedál akcelerace. Omezovač rychlosti je znovu aktivní a

omezuje rychlost.

Asistent jízdy v 
pruzích nefunkční

Došlo k poruše asistenta jízdy v pruzích.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Asistent jízdy v 
pruzích není nyní k 
dispozici viz návod 
k obsluze

Asistent jízdy v pruzích je vypnutý a dočasně nefunkční. Možné pří-
činy:
RČelní okno v zorném poli kamery je znečistěné.
RViditelnost je omezena z důvodu intenzivních srážek nebo mlhy.
RPo delší dobu nejsou k dispozici označení jízdního pruhu.
ROznačení jízdního pruhu jsou ojetá, tmavá nebo zakrytá, např.

nečistotami nebo sněhem.
Pokud výše uvedené příčiny pominou, hlášení na displeji zhasne a
asistent jízdy v pruzích bude opět funkční.
Pokud hlášení na displeji nezhasne:
X Zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Očistěte čelní okno.

TEMPOMAT - - - km/h Nebyla splněna některá z podmínek pro zapnutí tempomatu.
Chcete např. uložit rychlost nižší než 30 km/h.
X Pokud to situace umožňuje, jeďte rychleji než 30 km/h a uložte

rychlost do paměti.
X Dodržujte podmínky pro zapnutí tempomatu (Y Strana 196).

Tempomat a omezovač 
nefunkční

Navíc zazní výstražný tón. Došlo k poruše tempomatu a omezovače
rychlosti.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

As. sled. mrtv. 
úhlu není při jízdě 
s přívěsem k dispo‐
zici viz návod k 
obsluze

Asistent sledování mrtvého úhlu je při jízdě s přívěsem vypnutý.
X Hlášení na displeji potvrďte tlačítkem na volantu a.

As. sled. mrtvého 
úhlu nefunkční

Došlo k poruše asistenta sledování mrtvého úhlu.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

As. sled. mrtvého 
úhlu není nyní k 
dispozici viz návod 
k obsluze

Asistent sledování mrtvého úhlu je dočasně nefunkční. Možné příčiny:
RFunkce je omezena kvůli intenzivním srážkám.
RRadarová senzorika je dočasně nefunkční, např. kvůli elektromag-

netickému záření v blízkosti televizních nebo rozhlasových vysíla-
cích stanic nebo jiných zdrojů záření.
RSystém nemá provozní teplotu.
Pokud výše uvedené příčiny pominou, displejové hlášení zhasne a
asistent sledování mrtvého úhlu bude opět funkční.
Pokud hlášení na displeji nezhasne:
X Zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Nastartujte znovu motor.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Asistent dopravního 
značení nefunkční

Došlo k poruše asistenta sledování dopravních značek.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

Asistent dopravního 
značení není nyní k 
dispozici viz návod 
k obsluze

Asistent sledování dopravních značek je vypnutý a dočasně nefunkční.
Možné příčiny:
RČelní okno v zorném poli kamery je znečistěné.
RViditelnost je omezena z důvodu intenzivních srážek nebo mlhy.
Pokud výše uvedené příčiny pominou, hlášení na displeji zhasne a
asistent sledování dopravních značek bude opět funkční.
Pokud hlášení na displeji nezhasne:
X Zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Očistěte čelní okno.

ë
Vyp

Funkce HOLD je vypnutá. Vozidlo se dostalo do smyku.
Navíc zazní výstražný tón.
X Později funkci HOLD opět zapněte (Y Strana 219).

Funkce HOLD je vypnutá. Při sešlápnutém brzdovém pedálu už nejsou
splněny podmínky pro zapnutí.
Navíc zazní výstražný tón.
X Zkontrolujte podmínky pro zapnutí funkce HOLD (Y Strana 219).
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Pneumatiky

Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Zkontrolujte tlak v 
pneu

Minimálně jedna pneumatika má příliš nízký tlak vzduchu nebo se
tlaky vzduchu v jednotlivých pneumatikách výrazně liší.
X Při nejbližší příležitosti zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách

(Y Strana 369).
X V případě potřeby upravte tlak vzduchu v pneumatikách.
X Nově spusťte kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách

(Y Strana 370).

Zkontrolujte 
pneumatiky

Navíc zazní výstražný tón.
V jedné nebo více pneumatikách silně poklesl tlak vzduchu. Na displeji
se zobrazí pozice kola.

G VAROVÁNÍ
Pneumatiky s příliš nízkým tlakem skrývají následující nebezpečí:
RMohou explodovat, zejména při rostoucí zátěži a rychlosti.
RMohou se nadměrně a/nebo nepravidelně opotřebovávat, to výra-

zně omezuje přilnavost pneumatik.
RJízdní vlastnosti, stejně jako brzdné chování a chování při řízení se

mohou výrazně zhoršit.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Zastavte bez prudkých manévrů při řízení nebo brzdění. Přitom

zohledněte situaci v silničním provozu.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Zkontrolujte pneumatiky a v případě potřeby vyměňte kolo

(Y Strana 375).
X Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (Y Strana 369).
X V případě potřeby upravte tlak vzduchu v pneumatikách.

Pozor Defekt 
pneumatiky

V jedné nebo více pneumatikách náhle poklesl tlak vzduchu. Na dis-
pleji se zobrazí pozice kola.

G VAROVÁNÍ
Jízda s pneumatikou bez tlaku skrývá následující nebezpečí:
RPneumatika bez tlaku zhoršuje schopnost vozidla brzdit a zatáčet.
RMůžete ztratit kontrolu nad vozidlem.
RPokračování v jízdě s pneumatikou bez tlaku vede k nadměrnému

zahřívání a může způsobit i požár.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Zastavte bez prudkých manévrů při řízení nebo brzdění. Přitom

zohledněte situaci v silničním provozu.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Zkontrolujte pneumatiky a v případě potřeby vyměňte kolo

(Y Strana 375).
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Kontrola tlaku v 
pneu není nyní k 
dispozici

Z důvodu rušení rádiového přenosu nejsou přijímány signály snímačů
tlaku v pneumatikách. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách je pře-
chodně nefunkční.
Jakmile je odstraněna příčina, kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
se automaticky zapne.

Chybí čidla v kolech Na jedné nebo více pneumatikách chybí signál snímač tlaku vzduchu
v pneumatice. Displej neukazuje hodnotu tlaku u dotčené
pneumatiky.
X Vadný snímač tlaku pneumatiky nechte vyměnit v kvalifikovaném

servisu.

Kontrola tlaku v 
pneu nefunkční 
Chybí čidla v kolech

Namontovaná kola nemají vhodné snímače tlaku vzduchu. Kontrola
tlaku vzduchu v pneumatikách je vypnutá.
X Namontujte kola s vhodnými snímači tlaku.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách se zapne po několika minu-
tách jízdy.

Kontrola tlaku v 
pneu nefunkční

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách má poruchu.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

Vozidlo

Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Pro nastartování: 
Poloha P nebo N

Pokusili jste se nastartovat motor při poloze převodovky k nebo h.
X Uveďte převodovku do polohy j nebo i.

Záložní akumulátor 
Porucha

Záložní akumulátor převodovky se nenabíjí.
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

Pro vyřazení polohy 
P sešlápněte brzdu

Pokusili jste se zařadit polohu převodovky h, k nebo i bez sešláp-
nutí brzdy.
X Sešlápněte brzdový pedál.

Nebezpečí rozjetí 
vozidla Není zařaz. 
poloha P

Navíc zazní výstražný tón. Jsou otevřené dveře řidiče a převodovka je
v poloze k, i nebo h.
X Zařaďte polohu převodovky j.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).

Bez přeřazení Vyhle‐
dejte servis

Navíc zazní výstražný tón. Z důvodu poruchy již nemůžete změnit
polohu převodovky.
Pokud je zvolena poloha převodovky h:
X Bez přeřazení z polohy h vyhledejte kvalifikovaný servis.
Pokud je zvolena poloha převodovky k, i nebo j:
X Informujte kvalifikovaný servis.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Polohu P lze zařa‐
dit jen u stojícího 
vozidla

Vozidlo se ještě pohybuje.
X Zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zařaďte polohu převodovky j.

Spojka je přehřátá 
Vyvarujte se roz‐
jezdu Nenechte pro‐
kluzovat spojku

Navíc zazní výstražný tón. Spojka je silně zatížená a její přípustná
provozní teplota byla překročena.
Vyhněte se častému rozjíždění nebo delším jízdám rychlostí chůze.
X Zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Motor nechte běžet.

Spojka se díky běžícímu motoru rychleji ochladí.
nebo
X Když je to možné, pokračujte v jízdě rovnoměrnou rychlostí.
X Sejměte nohu ze spojkového pedálu a nenechávejte spojku pro-

kluzovat.
Spojka se může ochladit i během jízdy.

Ochlazení může trvat několik minut. Když spojka vychladne, hlášení na
displeji zhasne a spojka je opět plně funkční.

Ò Dveře zavazadlového prostoru jsou otevřené.
X Zavřete dveře zavazadlového prostoru.

Ó Navíc zazní výstražný tón. Kapota motoru je otevřená.

G VAROVÁNÍ
Otevřená kapota motoru Vám může během jízdy zakrýt výhled.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Ihned zastavte s ohledem na dopravní situaci.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Zavřete kapotu motoru.

C Za jízdy navíc zazní výstražný tón. Na displeji se zobrazí otevřené
dveře.
X Zavřete všechny dveře.

&
nefunkční nízké 
napětí akumulátoru

Napětí palubní sítě je příliš nízké. Teplovodní přídavné topení (nezá-
vislé topení) se vypnulo nebo nelze zapnout.
X Ujeďte delší trasu.

Akumulátor se dobije. Jakmile je napětí palubní sítě dostatečné,
bude teplovodní přídavné topení (nezávislé topení) opět připraveno
k provozu.

&
nefunkční Doplňte 
palivo

V palivové nádrži je málo paliva. Teplovodní přídavné topení (nezávislé
topení) nelze zapnout.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte palivo.
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Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

&
nefunkční viz návod 
k obsluze

Teplovodní přídavné topení (nezávislé topení) má poruchu.
X Při vodorovně stojícím vozidle a vychladlém motoru: zkuste teplo-

vodní přídavné topení (nezávislé topení) čtyřikrát zapnout v odstupu
několika minut (Y Strana 157).

X Pokud se teplovodní přídavné topení (nezávislé topení) nezapne:
vyhledejte kvalifikovaný servis.

Ð
Porucha posilovače 
řízení viz návod k 
obsluze

Navíc zazní výstražný tón. Posilovač řízení může mít poruchu. Při řízení
musíte případně vyvinout více síly.
X Opatrně pokračujte v jízdě do kvalifikovaného servisu a neprodleně

nechte zkontrolovat řízení.

Telefon Žádný signál Vaše vozidlo je mimo oblast vysílání a příjmu poskytovatele mobilní
telefonní sítě.

¥
Doplňte kapalinu do 
ostřikovačů

Výška hladiny kapaliny do ostřikovačů v nádržce klesla pod minimální
úroveň.
X Doplňte kapalinu do ostřikovačů (Y Strana 340).

Klíček

Hlášení na displeji Možné příčiny / následky a  M řešení

Â
Klíček nepatří k 
vozidlu

Do spínací skříňky jste zasunuli špatný klíček.
X Použijte správný klíček.

Â
Vytáhněte klíček ze 
zapalování

Klíček je zasunutý ve spínací skříňce.
X Vytáhněte klíček.

Â
Vyměňte klíček

Klíček musí být vyměněn.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

Â
Vyměňte baterii v 
klíčku

Baterie klíčku je vybitá.
X Vyměňte baterii (Y Strana 79).

Varovné kontrolky a kontrolky ve sdruženém přístroji

Všeobecná upozornění
Při zapnutí zapalování provedou mnohé systémy vlastní test. Některé varovné kontrolky a kontrolky
přitom mohou přechodně svítit nebo blikat. Tento stav není kritický. Teprve když se varovné kon-
trolky a kontrolky rozsvítí nebo začnou blikat po nastartování motoru nebo během jízdy, signalizují
poruchu.
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Bezpečnostní pás

Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

ü N Červená varovná kontrolka bezpečnostního pásu svítí nebo bliká po nastarto-
vání motoru. Navíc může znít výstražný tón.
Pouze pro určité země: červená varovná kontrolka bezpečnostního pásu svítí po
zapnutí zapalování maximálně šest sekund.
Varovná kontrolka bezpečnostního pásu upozorňuje řidiče a spolujezdce na to, aby
se připoutali.
X Připoutejte se (Y Strana 50).

ü N Červená varovná kontrolka bezpečnostního pásu se po nastartování motoru
rozsvítí, jakmile se zavřou dveře řidiče nebo spolujezdce.
Řidič nebo spolujezdec nejsou připoutáni.
X Připoutejte se (Y Strana 50).

Varovná kontrolka zhasne.
U vozidel s automatickým vypínáním airbagu spolujezdce leží předměty na sedadle
spolujezdce.
X Odstraňte předměty ze sedadla spolujezdce a uložte je na dobře zabezpečené

místo.
Varovná kontrolka zhasne.

ü N Bliká červená kontrolka bezpečnostního pásu a zazní intervalový výstražný tón.
Řidič nebo spolujezdec nejsou připoutáni. Přitom jedete rychleji než 25 km/h nebo
jste krátce jeli rychleji než 25 km/h.
X Připoutejte se (Y Strana 50).

Varovná kontrolka zhasne a intervalový výstražný tón ztichne.
U vozidel s automatickým vypínáním airbagu spolujezdce leží předměty na sedadle
spolujezdce. Přitom jedete rychleji než 25 km/h nebo jste krátce jeli rychleji než
25 km/h.
X Odstraňte předměty ze sedadla spolujezdce a uložte je na dobře zabezpečené

místo.
Varovná kontrolka zhasne a intervalový výstražný tón se vypne.
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Bezpečnostní systémy

Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

J N Za chodu motoru svítí červená varovná kontrolka brzd.
Systém EBD není k dispozici z důvodu poruchy. Proto nejsou k dispozici také např.
ABS, BAS, asistent rozjezdu do kopce a ESP® ani jejich systémy pro bezpečnou
jízdu.
Asistent sledování bdělosti je deaktivován a mohou být automaticky vypnuty další
jízdní systémy.

G VAROVÁNÍ
Brzdová soustava nadále pracuje normálně, ale bez výše uvedených funkcí. Kola se
proto mohou předčasně zablokovat, např. při maximálním brzdění.
V důsledku toho je značně zhoršena řiditelnost a brzdné vlastnosti vozidla. Brzdná
dráha se může v situacích nouzového brzdění prodloužit.
Pokud není ESP® provozuschopný, neprovádí stabilizaci vozidla.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Vypněte motor, krátce počkejte a znovu nastartujte.
X Zkontrolujte, zda hlášení na displeji zhaslo a zda je ESP® provozuschopný.
X Pokud se na displeji stále zobrazuje hlášení:
ROpatrně pokračujte v jízdě.
RIhned vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

J N Při běžícím motoru svítí červená varovná kontrolka brzd. Navíc zazní výstražný
tón.

G VAROVÁNÍ
Porucha posílení účinku brzd, chování vozidla při brzdění se může změnit.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Ihned zastavte s ohledem na dopravní situaci. Nepokračujte v jízdě!
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Kontaktujte kvalifikovaný odborný servis.
X Sledujte hlášení na displeji.

J N Při běžícím motoru svítí červená varovná kontrolka brzd. Navíc zazní výstražný
tón.
V nádržce brzdové kapaliny je příliš málo brzdové kapaliny.

G VAROVÁNÍ
Výkon brzd může být omezen.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Ihned zastavte s ohledem na dopravní situaci. Nepokračujte v jízdě!
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Nedoplňujte brzdovou kapalinu. Doplněním nedojde k odstranění závady.
X Kontaktujte kvalifikovaný odborný servis.
X Sledujte hlášení na displeji.
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Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

! N Při běžícím motoru svítí žlutá varovná kontrolka ABS.
Systém ABS se vypnul z důvodu poruchy. Proto jsou vypnuté také např. BAS, asis-
tent rozjezdu do kopce a ESP® a také jejich systémy pro bezpečnou jízdu.
Asistent sledování bdělosti je deaktivován a mohou být automaticky vypnuty další
jízdní systémy.

G VAROVÁNÍ
Brzdová soustava nadále pracuje normálně, ale bez výše uvedených funkcí. Kola se
proto mohou předčasně zablokovat, např. při maximálním brzdění.
V důsledku toho je značně zhoršena řiditelnost a brzdné vlastnosti vozidla. Brzdná
dráha se může při nouzové brzdné situaci prodloužit.
Pokud není ESP® provozuschopný, neprovádí stabilizaci vozidla.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Vypněte motor, krátce počkejte a znovu nastartujte.
X Zkontrolujte, zda hlášení na displeji zhaslo a ESP® je provozuschopný.
X Pokud je na displeji nadále zobrazeno hlášení:
ROpatrně pokračujte v jízdě.
RIhned vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

Pokud je defektní řídicí jednotka ABS, mohou být omezeně dostupné nebo nedo-
stupné také jiné systémy, např. navigační systém nebo automatická převodovka.

÷ N Žlutá varovná kontrolka ESP® za jízdy bliká.
ESP® nebo kontrola trakce provádí zásah, protože hrozí nebezpečí smyku nebo se
minimálně jedno kolo protáčí.
Tempomat nebo aktivní asistent udržování odstupu DISTRONIC se automaticky
vypnul.
X Při rozjezdu přidejte pouze tolik plynu, kolik je nutné.
X Přidávejte za jízdy méně plynu.
X Přizpůsobte způsob jízdy povětrnostním podmínkám a vlastnostem vozovky.
X Nevypínejte ESP®.

Ve výjimečných případech může být lepší ESP® vypnout (Y Strana 72).
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Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

÷ N Při běžícím motoru svítí žlutá varovná kontrolka ESP®.
ESP®, BAS a asistent rozjezdu do kopce nejsou z důvodu poruchy k dispozici.
Asistent sledování bdělosti je deaktivován a mohou být automaticky vypnuty další
jízdní systémy.

G VAROVÁNÍ
Brzdová soustava nadále pracuje normálně, ale bez výše uvedených funkcí.
Brzdná dráha se tak může v situacích nouzového brzdění prodloužit.
Pokud není ESP® provozuschopný, neprovádí stabilizaci vozidla.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Sledujte hlášení na displeji.
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Ihned vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

å N Svítí žlutá varovná kontrolka ESP® OFF při běžícím motoru nebo při aktivní
funkci ECO start-stop.
ESP® je vypnutý.

G VAROVÁNÍ
Pokud je ESP® vypnutý, je jeho podpora během stabilizace vozidla silně snížena.
Hrozí zvýšené nebezpečí smyku a nehody!
X Znovu zapněte ESP®.

Ve výjimečných případech může být lepší ESP® vypnout (Y Strana 72).
X Přizpůsobte způsob jízdy povětrnostním podmínkám a vlastnostem vozovky.

Pokud nelze zapnout ESP®:
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Nechte ESP® zkontrolovat v kvalifikovaném odborném servisu.
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Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

! N Červená kontrolka parkovací brzdy bliká nebo svítí a/nebo svítí žlutá varovná
kontrolka parkovací brzdy.
Parkovací brzda má poruchu nebo displej zobrazuje pokyn pro uvolnění parkovací
brzdy.
Pokud svítí pouze červená kontrolka parkovací brzdy, je zabrzděná parkovací
brzda.
X Sledujte hlášení na displeji (Y Strana 264).

6 N Svítí červená varovná kontrolka zádržného systému při běžícím motoru.
Zádržný systém má poruchu.

G VAROVÁNÍ
Airbagy nebo předepínače bezpečnostních pásů se mohou nechtěně aktivovat
nebo se nemusí aktivovat při nehodě.
Hrozí zvýšené nebezpečí poranění!
X Sledujte hlášení na displeji.
X Opatrně pokračujte v jízdě.
X Nechte zádržný systém a jeho komponenty ihned zkontrolovat v kvalifikovaném

odborném servisu.
Další informace k zádržnému systému a jeho komponentům najdete v části „Bez-
pečnost cestujících“ (Y Strana 47).

Motor

Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

; N Za chodu motoru svítí žlutá varovná kontrolka diagnostiky motoru.
Může se vyskytnout porucha, např.:
Rna systému řízení motoru
Rve vstřikování
Rna výfukové soustavě
Rv systému zapalování (u vozidel se zážehovými motory)
Rv palivové soustavě
Mohou tak být překročeny mezní hodnoty emisí a motor může běžet v nouzovém
režimu.
X Nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

æ N Žlutá varovná kontrolka rezervy paliva se rozsvítí při běžícím motoru.
Zásoba paliva dosáhla rezervy.
Provoz přídavného topení (nezávislé topení) vozu je při dosažení rezervy deakti-
vován.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte palivo.
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Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

? N Za chodu motoru svítí červená varovná kontrolka hladiny chladicí kapaliny a
ukazatel teploty chladicí kapaliny je na začátku stupnice.
Snímač teploty ukazatele teploty chladicí kapaliny je vadný.
Teplota chladicí kapaliny už není sledována. Pokud je teplota chladicí kapaliny
příliš vysoká, může dojít k poškození motoru.
X Ihned zastavte v souladu s dopravními předpisy a vypněte motor. Nepokračujte

v jízdě!
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Kontaktujte kvalifikovaný servis.
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Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

? N Červená varovná kontrolka chladicí kapaliny se rozsvítí při běžícím motoru.
Hladina chladicí kapaliny je příliš nízká.
Je-li stav chladicí kapaliny v pořádku, může být omezen přívod vzduchu ke chladiči
motoru nebo může být závada na elektrickém ventilátoru chladiče motoru.
Chladicí kapalina je příliš horká a motor není dostatečně ochlazován.
X Dbejte na hlášení na displeji.
X Ihned zastavte v souladu s dopravními předpisy a vypněte motor.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Opusťte vozidlo a nezdržujte se v jeho blízkosti, dokud motor nevychladne.
X Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a doplňte chladicí kapalinu, dodržujte při-

tom varovná upozornění (Y Strana 338).
X Pokud musíte chladicí kapalinu doplňovat častěji, nechte chladicí systém zkon-

trolovat.
X Zajistěte, aby přívod vzduchu k chladiči nebyl omezen, např. zmrzlým rozbře-

dlým sněhem.
X Dbejte ukazatele teploty chladicí kapaliny ve sdruženém přístroji.
X Teprve když klesne teplota chladicí kapaliny pod 120 †, nastartujte znovu

motor. Jinak by mohlo dojít k poškození motoru.
X Pokračujte v jízdě až do nejbližšího kvalifikovaného servisu.

Přitom se vyvarujte vysokého zatížení motoru, např. jízdy do svahu a jízd stop-
and-go.

? N Červená varovná kontrolka chladicí kapaliny se rozsvítí při běžícím motoru.
Navíc zazní výstražný tón.
Teplota chladicí kapaliny překročila 120 †. Přívod vzduchu ke chladiči motoru
může být omezen nebo může být nízká hladina chladicí kapaliny.

G VAROVÁNÍ
Motor není dostatečně chlazen a může dojít k jeho poškození.
Nejezděte s přehřátým motorem. Jinak se mohou vznítit kapaliny, které se dostaly
do motorového prostoru netěsnostmi nebo rozlitím.
Pára z přehřátého motoru může navíc způsobit těžké popáleniny, i když jen ote-
vřete kapotu motoru.
Hrozí nebezpečí zranění!
X Dbejte na hlášení na displeji.
X Ihned zastavte v souladu s dopravními předpisy a vypněte motor.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Opusťte vozidlo a nezdržujte se v jeho blízkosti, dokud motor nevychladne.
X Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a doplňte chladicí kapalinu, dodržujte při-

tom varovná upozornění (Y Strana 338).
X Pokud musíte chladicí kapalinu doplňovat častěji, nechte chladicí systém zkon-

trolovat.
X Zajistěte, aby přívod vzduchu k chladiči nebyl omezen, např. zmrzlým rozbře-

dlým sněhem.
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Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

X Dbejte ukazatele teploty chladicí kapaliny ve sdruženém přístroji.
X Při teplotě chladicí kapaliny nižší než 120 † můžete pokračovat v jízdě do nej-

bližšího kvalifikovaného servisu.
Přitom se vyvarujte vysokého zatížení motoru, např. jízdy do svahu a jízd stop-
and-go.

Jízdní systémy

Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

· N Za jízdy svítí červená varovná kontrolka výstrahy odstupu vozidel.
Odstup od vozidla jedoucího vpředu je příliš malý pro zvolenou rychlost.
X Zvětšete odstup.

· N Za jízdy svítí červená varovná kontrolka výstrahy odstupu vozidel. Navíc zazní
výstražný tón.
Blížíte se k vozidlu nebo stojící překážce na Vašem předpokládaném směru jízdy
příliš vysokou rychlostí.
X Buďte připraven ihned brzdit.
X Pozorně sledujte dopravní situaci. Pokud je to nutné, brzděte nebo se vyhněte

překážce.
Další informace k varovné funkci odstupu najdete v části „COLLISION PREVEN-
TION ASSIST (asistent varování před kolizí)“ (Y Strana 209).
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Pneumatiky

Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

h N Svítí žlutá varovná kontrolka kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (ztráta
tlaku/porucha).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách zjistila pokles tlaku minimálně v jedné v
pneumatice.

G VAROVÁNÍ
Pneumatiky s příliš nízkým tlakem skrývají následující nebezpečí:
RMohou explodovat, zejména při rostoucí zátěži a rychlosti.
RMohou se nadměrně a/nebo nepravidelně opotřebovávat, to výrazně omezuje

přilnavost pneumatik.
RJízdní vlastnosti, stejně jako brzdné chování a chování při řízení se mohou výra-

zně zhoršit.
Hrozí nebezpečí nehody!

X Zastavte bez prudkých manévrů při řízení nebo brzdění. Přitom zohledněte
situaci v silničním provozu.

X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Dbejte na hlášení na displeji.
X Zkontrolujte pneumatiky a v případě potřeby vyměňte kolo (Y Strana 375).
X Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (Y Strana 369).
X V případě potřeby upravte tlak vzduchu v pneumatikách.

h N Žlutá varovná kontrolka kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (ztráta tlaku/
porucha) bliká asi minutu a potom svítí trvale.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách má poruchu.

G VAROVÁNÍ
Systém může být ve stavu, kdy správně nerozezná nebo neohlásí nízký tlak vzdu-
chu v pneumatikách.
Hrozí nebezpečí nehody!
X Dbejte na hlášení na displeji.
X Vyhledejte kvalifikovaný servis.

Vozidlo

Varovná 
kontrolka/
kontrolka

N Druhy signálu
Možné příčiny / následky a  M řešení

Ð N Za chodu motoru svítí červená varovná kontrolka servořízení. Navíc zazní
výstražný tón.
Posilovač řízení může mít poruchu. Při řízení musíte případně vyvinout více síly.
X Opatrně pokračujte v jízdě do kvalifikovaného servisu a neprodleně nechte

zkontrolovat řízení.
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Úvod

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komu-
nikační 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 ohle-
dem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Dodržujte zákonná ustanovení platná v zemi, ve
které se zdržujete.

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/video-
signálu pouze prostřednictvím komunikač-
ních zařízení integrovaných ve vozidle, pokud
to dopravní situace dovoluje. Pokud nemů-
žete zajistit bezpečnost, zastavte ve shodě s
dopravními předpisy a proveďte zadávání ve
stojícím vozidle.

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.

Uvědomte si, že Vaše vozidlo ujede již při
rychlosti 50 km/h každou sekundu 14 m.

G VAROVÁNÍ
SD karty jsou malé díly. Mohou být spolknuty
a vést k udušení. Hrozí nebezpečí úrazu, nebo
dokonce ohrožení života!
Uchovávejte SD karty mimo dosah dětí.
Pokud byla SD karta spolknuta, ihned vyhle-
dejte lékařskou pomoc.

G VAROVÁNÍ
Změny na elektronických součástech, jejich
softwaru a kabeláži mohou negativně ovlivnit
jejich funkci a/nebo funkci dalších zesíťova-
ných komponentů. Obzvláště mohou být
postiženy bezpečnostní systémy. Ty poté
nemusí již příslušně fungovat a/nebo mohou
ohrozit provozní bezpečnost vozidla. Hrozí
zvýšené nebezpeční nehody a zranění!
Neprovádějte žádné zásahy do kabeláže, elek-
tronických komponentů nebo jejich softwaru.
Nechávejte práce na elektrických a elektro-
nických zařízeních provádět vždy v kvalifiko-
vaném servisu.

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 namonto-

vána nebo není bezodrazová
Tím můžete ohrozit provozní bezpečnost vozi-
dla. Hrozí nebezpečí nehody!
Nechte bezodrazovou venkovní anténu
namontovat v kvalifikovaném servisu. Pokud
ve vozidle provozujete rádiové přístroje, při-
pojte je vždy k bezodrazové venkovní anténě.
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Při používání zařízení zohledněte:
Rbezpečnostní pokyny v tomto návodu

k obsluze
Rdopravní předpisy
Rzákony o motorových vozidlech a bezpeč-

nostní předpisy

Všeobecná upozornění
Tento stručný návod popisuje pouze základní
principy ovládání Vašeho multimediálního
systému.
Stručný návod obsahuje následující varianty
zařízení:
RAudio 20
RCOMAND Online

Není-li uvedeno jinak, platí popis v tomto struč-
ném návodu pro obě varianty zařízení.
Veškeré další informace o jednotlivých funkcích
najdete v digitálním návodu k obsluze nebo na
internetové adrese www.mercedes-benz.de/
betriebsanleitungen.

Funkční omezení
U jedoucího vozidla jsou z bezpečnostních
důvodů určité funkce systému k dispozici pouze
omezeně, nebo nejsou k dispozici vůbec.
To poznáte např. podle toho, že
Rnelze zvolit určité body menu nebo
Rse zobrazí příslušné hlášení

Přehled

Součásti

: Displej
; Systém COMAND Online: měnič DVD nebo přehrávač DVD, systém Audio 20: přehrávač CD
= Touchpad (pro multimediální systém s touchpadem)
? Ovladač
Pro multimediální systém s touchpadem: s ovladačem a touchpadem máte dvě možnosti pro zadá-
vání znaků a pro výběr funkcí.
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Přehled funkcí
Multimediální systém má následující funkce:
RRežim rádia
RRežim médií s vyhledáváním médií
RZvukové systémy
RNavigační systém

systém COMAND Online: navigační systém
přes pevný disk
systém Audio 20: navigační systém přes SD
kartu
RKomunikační funkce
RFunkce vozidla s nastavením systému
RFunkce oblíbených položek

Displej

Všeobecná upozornění
! Vyvarujte se jakéhokoli typu přímého kon-

taktu s povrchem displeje. Tlak na povrch dis-
pleje může způsobit částečně nevratné zhor-
šení zobrazení.

Pokud používáte tzv. polarizační sluneční brýle,
může případně dojít ke zhoršení nebo omezení
čitelnosti displeje.
Displej je vybaven automatickým vypnutím v
závislosti na teplotě. Pokud je teplota příliš
vysoká, bude nejdříve automaticky snížen jas.
Případně se poté displej automaticky dočasně
zcela vypne.

Přehled displeje

: Stavový řádek se zobrazením dopravních
informací může zobrazovat další ukazatele

; Zobrazení obalu (pokud je k dispozici)

= Hlavní okno zobrazení
? Zobrazení stavu klimatizace

Pokyny k čistění
! Vyhněte se jakémukoli dotyku s disple-

jem.Displej má velmi citlivý, vysoce lesklý
povrch, hrozí nebezpečí poškrábání.Pokud jej
přesto musíte čistit, používejte k tomu jemný
čisticí prostředek a měkkou neroztřepenou
utěrku.

Při čistění musí být displej vypnutý a vychladlý. V
případě potřeby povrch displeje očistěte běžnou
utěrkou z mikrovlákna a čističem na displeje
TFT/LCD. Při čistění nevyvíjejte na povrch dis-
pleje tlak, neboť by mohlo dojít k jeho nevrat-
nému poškození. Nakonec povrch osušte
suchou utěrkou z mikrovlákna.
Vyhněte se používání ředidel na bázi alkoholu či
benzinu nebo abrazivních čisticích prostředků.
Tyto prostředky mohou poškodit povrch dis-
pleje.
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Tlačítka a ovladač

Přehled tlačítek

: Tlačítko telefonu
; Tlačítko nastavení vozidla a nastavení systému
= Nastavení hlasitosti nebo ztlumení zvuku
? Zapnutí nebo vypnutí multimediálního systému
A Tlačítko pro oblíbené položky
B Tlačítko zpět
C Tlačítko navigace
D Tlačítko rádia
E Tlačítko médií

Tlačítko zpět
X Opuštění menu: stiskněte krátce tlačítko
%.
Multimediální systém přepne do nejbližší
vyšší úrovně menu aktuálně používaného pro-
vozního režimu.

X Vyvolání základního zobrazení: stiskněte a
podržte tlačítko % déle než dvě sekundy.
Multimediální systém přepne do základního
zobrazení aktuálně používaného provozního
režimu.

Ovladač
Pomocí ovladače můžete
Rvolit body menu na displeji
Rzadávat znaky
Rvolit cíl na mapě
Rukládat zadání

Ovladač můžete
Rotáčet 3
Rposouvat doleva nebo doprava 1
Rposouvat dopředu nebo dozadu 4
Rposouvat diagonálně 2
Rkrátce nebo dlouze stisknout 7

Touchpad

Touchpad – přehled
! Nepoužívejte na touchpadu žádné ostré

předměty. Touchpad by se tím mohl poškodit.
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: Dotyková plocha
; Tlačítko pro oblíbené položky
= Rychlý přístup pro audio
? Tlačítko zpět

Zapnutí/vypnutí touchpadu
X Stiskněte tlačítko Ø.

Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,

otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.

X Zvolte Touchpad otočením a stisknutím ovla-
dače.

X Zvolte Aktivovat touchpad.
Touchpad je zapnutý O nebo vypnutý ª.

Ovládání touchpadu

Volba bodu menu

X Přiložte prst na dotykovou plochu.
X Pohybujte jím nahoru, dolů, doleva nebo

doprava.
Podle směru pohybu se pohybuje výběr na
displeji.

Tím se můžete pohybovat v seznamech nebo v
menu.

Potvrzení volby

Netlačte prsty na touchpad příliš silně. To může
vést k funkčním poruchám.
X Stiskněte jedním prstem dotykovou plochu,

dokud nedosáhnete bodu odporu.
Spustí se menu, volba nebo aplikace.

Vyvolání rychlého přístupu pro audio

X Přiložte dva prsty na dolní konec dotykové
plochy.

X Posuňte prsty nahoru.
Zobrazí se rychlý přístup.

Další informace o rychlém přístupu pro audio
(Y Strana 299).

Skrytí rychlého přístupu pro audio
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X Přiložte dva prsty na dotykovou plochu.
X Přejeďte dolů.

Rychlý přístup se skryje.

Ovládání ovladače pro nastavení vozi-
dla nebo zvuku

X Položte dva mírně roztažené prsty na dotyko-
vou plochu.

X Otočte oba prsty doprava.
Nastavení ovladače se zvýší.

nebo
X Otočte oba prsty doleva.

Nastavení ovladače se sníží.

Posouvání mapy

X Stiskněte jedním prstem dotykovou plochu,
dokud nedosáhnete bodu odporu.
Zobrazí se nitkový kříž.

X Přiložte znovu prst na dotykovou plochu.
X Posuňte prst libovolným směrem.

Mapa se posune směrem, kterým se pohybu-
jete.

Zvětšení měřítka mapy

X Položte dva mírně roztažené prsty na dotyko-
vou plochu.

X Prsty roztáhněte od sebe.
Měřítko mapy se zvětší.

Zmenšení měřítka mapy

X Položte dva roztažené prsty na dotykovou plo-
chu.

X Prsty přitáhněte k sobě.
Měřítko mapy se zmenší.
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Rozpoznání ručního psaní

Přehled rozpoznání ručního psaní
Rozpoznání ručního psaní můžete použít v kaž-
dém zadávacím řádku pro text, číslice nebo
znaky.

: Aktivní zadávací řádek
; Zadání mezery (Y Strana 298)
= Zobrazení dotykové plochy
? Vymazání znaku (Y Strana 298)

Zapnutí/vypnutí funkce předčítání roz-
poznaného ručního psaní
Funkci předčítání rozpoznaného ručního psaní
můžete zapnout nebo vypnout.
X Stiskněte tlačítko Ø.

Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,

otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.

X Zvolte Touchpad otočením a stisknutím ovla-
dače.

X Zvolte Předčítání rozpoznaného ruč‐
ního psaní.
Funkce předčítání je zapnutá O nebo
vypnutá ª.

Zadávání znaků
Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Namalujte prstem požadovaný znak na doty-

kovou plochu.
Rozpoznaný znak bude zadán do zadávacího
řádku. Na dotykovou plochu můžete napsat
další znak.

Pokud lze zadaný znak interpretovat různě,
budou tyto interpretace zobrazeny.

Další informace o návrzích znaku
(Y Strana 298).

Volba návrhů znaků
X Otočte ovladač.

Zvolený znak bude automaticky zadán místo
rozpoznaného znaku. Můžete pokračovat v
zadávání znaků.

Zadání mezery
Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Dotkněte se dotykového povrchu prstem a

pohybujte jím doprava.
Do řádku zadání bude vložena mezera.

Vymazání znaku
Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Dotkněte se dotykového povrchu prstem a

pohybujte jím doleva.
Naposledy zadaný znak bude vymazán.

Změna zadávacího řádku
X Stiskněte touchpad.

Zobrazí se menu.
X Volba symbolu p: pohybujte prstem

doleva nebo doprava a klepněte.
X Volba požadovaného zadávacího řádku:

pohybujte prstem nahoru nebo dolů a klep-
něte.
Zvolený zadávací řádek je aktivní, můžete
pokračovat v zadávání znaků.

Pohyb kurzoru v zadávacím řádku
X Stiskněte touchpad.

Zobrazí se menu.
X Volba symbolu p: pohybujte prstem

doleva nebo doprava a klepněte.
X Posouvání kurzoru: pohybujte prstem

doleva nebo doprava.

Vyhledávání v seznamech
Jako příklad slouží vyhledávání v telefonním
seznamu.
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Prvním znakem určíte počáteční písmeno hle-
daného kontaktu.
X Nakreslete písmeno na plochu touchpadu.

V telefonním seznamu je zvýrazněn první kon-
takt se zvoleným počátečním písmenem.
Další informace o rozpoznávání ručního psaní
na touchpadu (Y Strana 298).

X Nakreslete postupně další písmena na plochu
touchpadu.

X Ukončení vyhledávání a přepnutí na tele-
fonní seznam: stiskněte touchpad.

Přepnutí mezi ovladačem a touchpa-
dem jako zařízením pro zadávání
Předpoklad: je zvolen řádek pro zadávání textu,
číslic nebo znaků.
X Přechod z ovladače k rozpoznání ručního 

psaní na touchpad: stiskněte prstem touch-
pad.
Rozpoznání ručního psaní na touchpadu je
aktivní.

X Přechod z touchpadu k zadávání znaků 
pomocí ovladače: stiskněte ovladač.
Zadávání znaků ovladačem je aktivní.

Změna stanice / hudební skladby

V závislosti na aktivním zdroji audiosignálu
můžete touto funkcí zvolit další stanici nebo
hudební skladbu.
X Vyvolejte rychlý přístup (Y Strana 296).

Zobrazí se aktuální zdroj audiosignálu.
X Volba předchozí nebo další stanice nebo 

hudební skladby: pohybujte prstem doleva
nebo doprava.
Spustí se zvolená rozhlasová stanice nebo
hudební skladba.

Oblíbené položky

Přehled oblíbených položek

: Přidání nové oblíbené položky
; Přejmenování zvolené oblíbené položky
= Přesunutí zvolené oblíbené položky
? Vymazání zvolené oblíbené položky
Spravovat můžete celkem 20 oblíbených polo-
žek.

Zobrazení a vyvolání oblíbených polo-
žek
X Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na

ovladači.
Objeví se oblíbené položky.

X Volba oblíbené položky: otočte ovladač.
X Vyvolání oblíbené položky: stiskněte ovla-

dač.

Přidání oblíbených položek

Přidání k předvoleným oblíbeným polož-
kám
X Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na

ovladači.
Objeví se oblíbené položky.

X Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu.

X Zvolte Znovu přiřadit otočením a stisknu-
tím ovladače.
Objeví se kategorie dostupných oblíbených
položek.

X Zvolte požadovanou kategorii.
Objeví se příslušné oblíbené položky.
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X Zvolte požadovanou oblíbenou položku.
X Uložte oblíbenou položku na požadovanou

pozici otočením a stisknutím ovladače.
Oblíbená položka bude přidána.
Pokud uložíte oblíbenou položku na místo jiné
oblíbené položky, bude dříve uložená oblí-
bená položka přepsána.

Přidání k vlastním oblíbeným položkám
Do oblíbených položek můžete ukládat telefonní
čísla z telefonního seznamu, rozhlasové stanice
nebo navigační cíle.
Jako oblíbené položky můžete ukládat telefonní
čísla z telefonního seznamu nebo rozhlasové
stanice.
Jako příklad je uvedeno telefonní číslo z telefon-
ního seznamu.
X Vyvolejte telefonní seznam.
X Vyhledejte kontakt a zobrazte telefonní číslo.
X Uložení telefonního čísla jako oblíbené 

položky: podržte stisknuté tlačítko oblíbe-
ných položek na ovladači, až se zobrazí oblí-
bené položky.

X Umístění oblíbené položky na požadova-
nou pozici: otočte a stiskněte ovladač.
Oblíbená položka bude přidána.
Pokud uložíte oblíbenou položku na místo jiné
oblíbené položky, bude dříve uložená oblí-
bená položka přepsána.

Vymazání oblíbených položek
X Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na

ovladači.
Objeví se oblíbené položky.

X Zvolte požadovanou oblíbenou položku
otočením ovladače.

X Posuňte ovladač 6.
Zobrazí se řádek menu.

X Zvolte Vymaz. otočením a stisknutím ovla-
dače.

X Zvolte Ano.
Oblíbená položka bude vymazána.

nebo
X Zvolte Ne.

Proces se přeruší.

Vyvolání nastavení vozidla

X Stiskněte tlačítko Ø.
Zobrazí se menu Vozidlo.

X Zvolte Nastavení vozidla otočením a stis-
knutím ovladače.
Zobrazí se menu Nastavení vozidla.

X Zvolte požadované nastavení vozidla.
Hlavní oblast s prvkem pro nastavení je
aktivní.

X Volba jiného nastavení vozidla: aktivujte
menu pro volbu nastavení vozidla posunutím
ovladače 5.

X Opuštění nastavení vozidla: zvolte &
posunutím 6 a stisknutím ovladače.

Navigace

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komu-
nikační 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 ohle-
dem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Při provozu systému dodržujte zákonné před-
pisy země, ve které se momentálně nacházíte.
Z bezpečnostních důvodů zadávejte cíl cesty
pouze tehdy, když vozidlo stojí. Jinak může být
Vaše pozornost odvedena od dopravní situace,
můžete způsobit nehodu a zranit sebe a ostatní.
Multimediální 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
Rostatního dopravního značení
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Multimediální systém může vydávat nesprávné
navigační pokyny, pokud se skutečný stav
vozovky nebo dopravní situace neshodují s údaji
digitální mapy. Digitální mapy nepokrývají
všechny oblasti ani všechny trasy v oblasti. Toto
může např. nastat při změněném vedení silnice
nebo při obráceném směru jízdy v jednosměrné
ulici.
Dávejte proto za jízdy pozor na příslušná
dopravní značení. Dopravní značení má vždy
přednost před navigačními pokyny systému.

Všeobecná upozornění
Systém Audio 20 je vybaven navigací Garmin®

MAP PILOT.
Následující informace o navigaci platí pro
systém COMAND Online. Informace o navigaci
se systémem Garmin® MAP PILOT najdete v
návodu k obsluze výrobce.
Správná funkce navigačního systému závisí
mimo jiné také na kvalitě příjmu signálu GPS.
V určitých situacích může být příjem GPS ome-
zený, rušený, nebo dokonce zcela nemožný,
např. v tunelech nebo v parkovacích domech.
Od rychlosti vozidla nad 5 km/h jsou možná
pouze omezená zadání.

Zapnutí režimu navigace
X Stiskněte tlačítko ß.

Mapa zobrazí aktuální polohu vozidla.

Zobrazení nebo skrytí menu
X Zobrazení menu: při zobrazení mapy

posuňte ovladač 6.
X Skrytí menu: stiskněte tlačítko %.

Zadání cíle

Možnosti zadání cíle
Zadání cíle může být v závislosti na provedení
pro určitou zemi během jízdy blokováno.

Zadání adresy

Vyhledávání klíčového slova pomocí krátkých
částí slova

Z posledních cílů (až 50 cílů)

Volba kontaktu z adresáře (kontakty s mož-
ností navigace L)

Volba zvláštního cíle (např. čerpací stanice,
restaurace) pro různé polohy

V mapě

Zadání průjezdních cílů

Z Mercedes-Benz Apps
Předpoklad: mobilní telefon s datovým tari-
fem je připojen k multimediálnímu systému.

Zadání zeměpisných souřadnic

Příklad zadání adresy
X Stiskněte tlačítko ß.
X Zobrazte menu posunutím ovladače 6.
X Zvolte Cíl otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Zadání adresy.
X Zadejte adresu, např. jako obec, ulici a číslo

popisné.
X Výpočet trasy: potvrďte Start stisknutím

ovladače.
Vypočte se trasa s aktuálním typem trasy.

X Volba typu trasy: zobrazte menu
(Y Strana 301).

X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Nastavení trasy.
X Zvolte typ trasy.

Typ trasy se použije pro příští výpočet trasy.
Po volbě Dynamická trasa nebo Trasa Eco
se zohlední dopravní hlášení na trase.

i Průběh trasy k cíli můžete dodatečně sami
upravit zadáním až čtyř průjezdních cílů.

Navádění k cíli

Všeobecná upozornění
Multimediální systém Vás vede k cíli doporuče-
ními k jízdě ve formě navigačních pokynů, pří-
padně zobrazením navádění k cíli.
Navigační pokyny Vás mají během jízdy navádět,
aniž by odváděli Vaši pozornost od jízdy. Vždy se
řiďte navigačními pokyny, a ne zobrazením
navádění k cíli.
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Multimediální systém může vydávat nesprávné
navigační pokyny, pokud se skutečný stav
vozovky nebo dopravní situace neshodují s údaji
digitální mapy. Digitální mapy nepokrývají
všechny oblasti ani všechny trasy v oblasti. Toto
může např. nastat při změněném vedení silnice
nebo při obráceném směru jízdy v jednosměrné
ulici.
Dávejte proto za jízdy pozor na příslušná
dopravní značení. Dopravní značení má vždy
přednost před navigačními pokyny systému.

Jízdní manévry a doporučení jízdního
pruhu

Před jízdním manévrem a během jízdního
manévru uvidíte vlevo mapu a vpravo zobrazení
křižovatky nebo obraz 3D. Doporučené jízdní
pruhy (bílé směrové šipky) pro nastávající jízdní
manévr se mohou u víceproudých silnic zobra-
zovat na spodním okraji displeje.

Navigační pokyny
X Nastavení hlasitosti: během navigačního

pokynu otočte rýhovaným kolečkem.
X Zapnutí navigačních pokynů: během navi-

gačního pokynu stiskněte rýhované kolečko.
X Zapnutí navigačních pokynů: vypněte a

opět zapněte multimediální systém.

Zobrazení informací o trase
X Zobrazte menu posunutím ovladače 6.
X Zvolte Trasa otočením a stisknutím ovladače.
X Zobrazení informací o cíli: zvolte Infor‐
mace o cíli.

X Zobrazení seznamu tras: zvolte Popis 
trasy.

X Zobrazení aktuální polohy: zvolte Kde 
jsem?.

Přerušení či pokračování v navádění k
cíli
X Stiskněte ovladač.
X Zvolte Cíl otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte Přerušit probíhající navádění 
k cíli nebo Pokračovat v navádění.

Dynamické navádění k cíli
Dopravní hlášení můžete přijímat přes Live Traf-
fic Information (předplacená služba) nebo přes
FM RDS TMC a zohlednit je při navádění k cíli.
Současné využívání obou služeb není možné.
Dopravní hlášení lze zobrazit na trase jako sym-
boly v mapě nebo jako text. Dopravní hlášení si
můžete nechat předčítat.
Při nastaveném typu trasy Dynamická trasa
nebo Trasa Eco budou dopravní hlášení zohled-
něna pro navádění k cíli.
X Stiskněte tlačítko Ø.
X Zobrazte menu (Y Strana 301).
X Zvolte Doprava otočením a stisknutím ovla-

dače.

Funkce mapy

Nastavení měřítka mapy
Předpoklad: mapa je v zobrazení na celou obra-
zovku, menu je skryté (Y Strana 301).
X Otáčejte ovladačem, až je nastaveno požado-

vané měřítko.

Posunutí mapy
Předpoklad: mapa je v zobrazení na celou obra-
zovku, menu je skryté (Y Strana 301).
X Posuňte ovladač 1, 4 nebo 2.

Zobrazí se nitkový kříž. Mapa se pod nitkovým
křížem pohybuje příslušným směrem.

i Pokud stisknete ovladač, zvolíte cíl na
mapě.

Volba orientace mapy
X Zobrazte menu (Y Strana 301).
X Zvolte Volby otočením a stisknutím ovladače.
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X Zvolte Orientace mapy.
Tečka # označuje aktuální nastavení.

X Zvolte orientaci mapy.

Telefon

Připojení a odpojení mobilního tele-
fonu

Předpoklady
Pro telefonování přes rozhraní Bluetooth®

potřebujete mobilní telefon podporující Blue-
tooth®. Mobilní telefon musí podporovat profil
sady hands-free 1.0 nebo vyšší.
V multimediálním systému
X Stiskněte tlačítko Ø.

Zobrazí se menu vozidla.
X Zvolte Nastavení systému posunutím 6,

otočením a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu.

X Zvolte Zapnout Bluetooth otočením a stis-
knutím ovladače.
Bluetooth® zapnete O, nebo vypnete ª.

U mobilního telefonu
X Zapněte mobilní telefon a při požadavku

zadejte kód PIN (viz návod k obsluze výrobce).
X Aktivujte Bluetooth® a případně viditelnost

Bluetooth® pro ostatní zařízení (viz návod
k obsluze výrobce).
Viditelnost je u některých mobilních telefonů
časově omezená (viz návod k obsluze
výrobce).

X V případě potřeby nastavte název zařízení
Bluetooth® v mobilním telefonu.

Může se stát, že je název zařízení pro všechna
zařízení Bluetooth® od jednoho výrobce stejný.
Proto byste měli tento název zařízení změnit,
abyste svůj mobilní telefon mohli jednoznačně
identifikovat (viz návod k obsluze výrobce).
Aby nedošlo k funkčním poruchám, měly by
baterie mobilního telefonu být vždy dostatečně
nabité.

i Některá zobrazení (např. zobrazení intenzity
signálu) se zobrazí v závislosti na podporo-
vané verzi profilu sady hands-free.

Postup a všeobecné informace

Vyhledání a autorizace mobilního tele-
fonu (připojení)
Pokud používáte Váš mobilní telefon poprvé
společně s multimediálním systémem, musíte
jej vyhledat (Y Strana 304) a poté autorizovat
(Y Strana 304). Podle typu mobilního telefonu
probíhá autorizace buď přes Secure Simple
Pairing, nebo pomocí zadání hesla. Multime-
diální systém automaticky poskytuje postup
vhodný pro Váš mobilní telefon. Secure Simple
Pairing rozpoznáte podle toho, že se na mobil-
ním telefonu a multimediálním systému zobrazí
kód. Postup s heslem poznáte podle nutnosti
zadání kódu na mobilním telefonu a v multime-
diálním systému. Po autorizaci vždy dojde k
automatickému připojení mobilního telefonu.
Pokud multimediální systém nenajde Váš
mobilní telefon, může být důvodem zvláštní bez-
pečnostní nastavení Vašeho mobilního telefonu.
Vyhledání a autorizaci můžete spustit také na
mobilním telefonu (Y Strana 305).
Specifické pokyny pro autorizaci zařízení a při-
pojení mobilních telefonů s Bluetooth® obdržíte
na internetové stránce http://
www.mercedes-benz.com/connect.
Můžete autorizovat maximálně 15 mobilních
telefonů. Po autorizaci funguje připojení obou
naposledy použitých telefonů vždy automaticky.
Připojen může být vždy jen jeden mobilní tele-
fon.
Pokud mobilní telefon podporuje profily PBAP
(Phone Book Access Profile) a MAP (Message
Access Profile), zobrazí se po připojení násle-
dující informace:
RTelefonní seznam
RSeznamy hovorů
RZprávy

Deautorizace mobilního telefonu (odpo-
jení)
Pokud opustíte oblast příjmu multimediálního
systému nebo deaktivujete Bluetooth® na svém
mobilním telefonu, bude připojení automaticky
zrušeno.
Pokud již nemá být připojení přes Bluetooth®

automaticky navázáno, musíte mobilní telefon
deautorizovat (odpojit) (Y Strana 305).
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Vyhledání mobilního telefonu
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.

X Zvolte Připojit zařízení otočením a stis-
knutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.

X Zvolte Vyhledat telefony.
Zobrazí se upozornění, že musí být aktivován
Bluetooth® na mobilním telefonu a musí být
zapnuta viditelnost pro ostatní zařízení.

X Zvolte Zahájit vyhledávání stisknutím
ovladače.
V seznamu zařízení se zobrazí dostupné
mobilní telefony.

Doba vyhledávání závisí na počtu telefonů
s Bluetooth® v dosahu a jejich charakteristice.
Nově nalezený mobilní telefon se zobrazí
v seznamu se symbolem Ï. Můžete autori-
zovat nalezený mobilní telefon (navázat s ním
spojení) (Y Strana 304).
Jestliže je seznam zařízení plný, budete požádáni
o deautorizaci jednoho mobilního telefonu
(Y Strana 305).
Pokud seznam zařízení vyvoláte znovu, budou
zařízení bez autorizace ze seznamu odstraněna.
Pro aktualizaci seznamu zařízení spusťte nové
vyhledávání.
Symboly v seznamu zařízení mají následující
význam:
Ï Nalezen nový, ještě neautorizovaný

mobilní telefon.
Ñ Mobilní telefon je autorizován, ale nepři-

pojen.
# Mobilní telefon autorizován a připojen.

i Mobilní telefony spojené s příplatkovým
telefonním modulem s funkcí Bluetooth®

(profil SAP) se zobrazí v samostatném
seznamu zařízení. Seznam najdete pod zázna-
mem Telefony modulu MB SAP.

Autorizace mobilního telefonu (připo-
jení)

Autorizace přes Secure Simple Pairing
Pokud multimediální systém nalezl Váš mobilní
telefon, můžete jej autorizovat (připojit).

X V seznamu zařízení zvolte mobilní telefon
otočením a stisknutím ovladače.
V multimediálním systému a na mobilním
telefonu se zobrazí kód.

Stejný kód
X Multimediální systém: zvolte Ano.
X Mobilní telefon: potvrďte kód. Podle typu

mobilního telefonu musíte potvrdit připojení k
multimediálnímu systému, to platí i u profilů
Bluetooth® PBAP a MAP. Dotaz na potvrzení
může být zobrazen až s dvouminutovým zpož-
děním. Případně můžete potvrzení uložit v
mobilním telefonu (viz návod k obsluze
výrobce).
Mobilní telefon je nyní autorizován a připojen
k multimediálnímu systému. Nyní můžete
telefonovat přes hands-free.

Rozdílný kód
X Multimediální systém: zvolte Ne.

Proces se přeruší. Opakujte autorizaci.

Autorizace přes zadání hesla (identifi-
kace)
Pokud multimediální systém nalezl Váš mobilní
telefon, můžete jej autorizovat (připojit).
X Zvolte název Bluetooth® požadovaného

mobilního telefonu v seznamu zařízení otoče-
ním a stisknutím ovladače.
Zobrazí se menu pro zadání hesla.
Heslo je jednomístné až šestnáctimístné
pořadí číslic, které si můžete určit sami.

X Multimediální systém: zadejte heslo pro-
střednictvím lišty znaků.

X Po zadání všech čísel zvolte ¬.
X Mobilní telefon: zadejte stejné heslo a

potvrďte jej. Podle typu mobilního telefonu
musíte potvrdit připojení k multimediálnímu
systému, to platí i u profilů Bluetooth® PBAP a
MAP. Dotaz na potvrzení může být zobrazen
až s dvouminutovým zpožděním. Případně
můžete potvrzení uložit v mobilním telefonu
(viz návod k obsluze výrobce).
Mobilní telefon je nyní autorizován a připojen
k multimediálnímu systému. Nyní můžete
telefonovat přes hands-free.

Pokud je zobrazeno hlášení Autorizace se 
nezdařila, zadali jste případně nesprávné
heslo nebo jste překročili stanovený čas. Postup
opakujte.
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i Některé mobilní telefony vyžadují zadání
čtyřmístného nebo delšího hesla.

i Pokud po zrušení autorizace mobilní telefon
znovu autorizujete, můžete pro něj zvolit jiné
heslo.

Navázání připojení z mobilního telefonu
X Multimediální systém: stiskněte tlačítko

%.
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.

X Zvolte Připojit zařízení otočením a stis-
knutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.

X Zvolte Spustit hledání na telefonu.
Zobrazí se upozornění, že můžete spustit
vyhledávání na mobilním telefonu.

X Mobilní telefon: spusťte na mobilním tele-
fonu vyhledávání zařízení s Bluetooth® (viz
návod k obsluze výrobce).
V seznamu zařízení mobilního telefonu se
multimediální systém zobrazí s názvem „MB
Bluetooth“.

X Zvolte „MB Bluetooth“.
Na displeji multimediálního systému se
zobrazí dotaz, zda má být mobilní telefon
autorizován.

X Multimediální systém: zvolte Ano.
Pokud zvolíte Ne, proces se přeruší.
Pokud Váš mobilní telefon podporuje Secure
Simple Pairing, je na obou zařízeních zobra-
zen kód.

Stejný kód
X Multimediální systém: zvolte Ano.
X Mobilní telefon: potvrďte kód. Podle typu

mobilního telefonu musíte potvrdit připojení k
multimediálnímu systému, to platí i u profilů
Bluetooth® PBAP a MAP. Dotaz na potvrzení
může být zobrazen až s dvouminutovým zpož-
děním. Případně můžete potvrzení uložit v
mobilním telefonu (viz návod k obsluze
výrobce).
Mobilní telefon je nyní autorizován a připojen
k multimediálnímu systému. Nyní můžete
telefonovat přes hands-free.

Rozdílný kód
X Multimediální systém zvolte Ne.

Proces se přeruší. Postup opakujte.

Pokud Váš mobilní telefon nepodporuje Secure
Simple Pairing, zobrazí se na obou zařízeních
menu pro zadání kódu. Heslo je jednomístné až
šestnáctimístné pořadí číslic, které si můžete
určit sami. Zadejte stejné heslo v multimediál-
ním systému i na mobilním telefonu a potvrďte
je. Podle typu mobilního telefonu musíte
potvrdit připojení k multimediálnímu systému,
to platí i u profilů Bluetooth® PBAP a MAP.

Automatické opětovné připojení
Multimediální systém vždy hledá naposledy při-
pojený mobilní telefon.
Pokud není připojení k naposledy připojenému
mobilnímu telefonu možné, bude hledán mobilní
telefon, který byl připojen předtím.

Přepnutí mezi mobilními telefony
Pokud jste autorizovali více mobilních telefonů,
můžete mezi jednotlivými mobilními telefony
přepínat.
X Stiskněte tlačítko %.
X Zobrazte řádek menu posunutím ovladače
6.

X Zvolte Připojit zařízení otočením a stis-
knutím ovladače.
Zobrazí se seznam zařízení.

X Zvolte požadovaný mobilní telefon.
Pokud je zvolený mobilní telefon v dosahu
Bluetooth® a Bluetooth® je aktivován, dojde
k vyhledání a připojení.

Připojen může být vždy jen jeden mobilní tele-
fon. V seznamu telefonů je aktuálně spárovaný
mobilní telefon označen tečkou #.

i Pouze tehdy, když není aktivní žádný tele-
fonní hovor, můžete přepnout na jiný autori-
zovaný mobilní telefon.

Deautorizace mobilního telefonu (odpo-
jení)
Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
provést zrušení autorizace jak v multimediálním
systému, tak i na mobilním telefonu. Jinak
mohou pozdější autorizace selhat.
X Stiskněte tlačítko %.
X Zobrazte řádek menu posunutím ovladače
6.

X Zvolte Připojit zařízení otočením a stis-
knutím ovladače.
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X V seznamu zařízení zvolte požadovaný mobilní
telefon otočením ovladače.

X Zvolte G posunutím ovladače 9.
X Zvolte Deautorizovat otočením a stisknu-

tím ovladače.
Zobrazí se dotaz, zda má být zařízení opravdu
deautorizováno.

X Zvolte Ano.
Mobilní telefon je deautorizován.

i Než mobilní telefon znovu autorizujete, měli
byste vymazat název zařízení MB Bluetooth i
ze seznamu Bluetooth® pro mobilní telefony.

Telefonování

Přijetí hovoru
X Zvolte Přijmout stisknutím ovladače.
nebo
X Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko
6.
Dojde k přijetí hovoru.

Další informace o funkcích během hovoru nale-
znete v digitálním návodu k obsluze.

i Při přenosu telefonního čísla volajícího se
telefonní číslo zobrazí na displeji. Je-li tele-
fonní číslo uložené v telefonním seznamu,
zobrazí se navíc jméno kontaktu. Při skrytém
telefonním čísle se na displeji zobrazí
Neznámý.

Odmítnutí hovoru
X Zvolte Odmítnout otočením a stisknutím

ovladače.
nebo
X Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko
~.

Navázání hovoru

Přes menu Telefon
X Stiskněte tlačítko %.
X V menu Telefon zvolte postupně všechny

číslice otočením a stisknutím ovladače.
X Zvolte w v menu Telefon.

Hovor je navázán.

Pomocí oblíbené položky
Pokud bylo přidáno telefonní číslo jako oblíbená
položka, můžete využít tuto funkci. Další infor-
mace o přidání vlastních oblíbených položek
(Y Strana 299).
X Stiskněte tlačítko pro oblíbené položky na

ovladači.
Zobrazí se oblíbené položky.

X Otočením ovladače zvolte telefonní číslo.
X Zahajte hovor stisknutím ovladače.

Přes seznamy hovorů
X Stiskněte tlačítko %.
X Přejděte do řádku menu posunutím 6 ovla-

dače.
X Zvolte Seznamy hovorů otočením a stisknu-

tím ovladače.
X Zvolte Přijaté hovory nebo Odchozí 
hovory.
Zobrazí se příslušný seznam.

X Zvolte záznam a zahajte hovor otočením stis-
knutím ovladače.

Volba záznamu na multifunkčním volantu a
navázání hovoru (viz návod k obsluze vozidla).

Přes telefonní seznam
X Stiskněte tlačítko %.
X V menu Telefon zvolte Name otočením a stis-

knutím ovladače.
Zobrazí se telefonní seznam s aktivní lištou
znaků.

X Zvolte znak.
V telefonním seznamu je zvýrazněn první kon-
takt se zvoleným počátečním písmenem.

X Postupně zvolte znaky vyhledávaného kon-
taktu otočením a stisknutím ovladače.

X Ukončení vyhledávání: posuňte 5 ovla-
dač tolikrát, dokud se neskryje lišta znaků.

nebo
X Zvolte ¬.

Zobrazí se kontakty telefonního seznamu.
X Volba kontaktu: otočte a stiskněte ovladač.

Pokud má kontakt více telefonních čísel:
X Zvolte telefonní číslo otočením a stisknutím

ovladače.
Volba záznamu na multifunkčním volantu a
navázání hovoru (viz návod k obsluze vozidla).
Další informace o telefonním seznamu najdete v
digitálním návodu k obsluze.
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Ukončení aktivního hovoru
X Zvolte = v menu Telefon otočením a stis-

knutím ovladače.
nebo
X Na multifunkčním volantu stiskněte tlačítko
~.
Aktivní hovor bude ukončen.

Mercedes me connect

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte informační systémy a komu-
nikační 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 ohle-
dem na dopravní situaci a proveďte zadání ve
stojícím vozidle.

Dodržujte zákonná ustanovení země, ve které se
právě nacházíte.

Předpoklady
Služby Mercedes me connect jsou funkční
pouze v oblastech, ve kterých je k dispozici
pokrytí sítí GSM smluvních partnerů. Nedosta-
tečné pokrytí sítí smluvních partnerů může vést
k tomu, že se připojení nevytvoří. Předpokladem
připojení je přístup k síti v oblastech, v nichž je
nabízena služba Mercedes me connect.
Jako u mobilních telefonů mohou atmosférické
poruchy vést k tomu, že nebude vytvořeno při-
pojení.
Pro automatický přenos údajů o vozidle musí být
zapnuté zapalování.

Všeobecná upozornění
Pro pomoc při defektu, sjednání termínu a pod-
obně je Vám 24 hodin denně k dispozici záka-
znické centrum Mercedes-Benz.
Nezapomeňte, že Mercedes me connect je
služba společnosti Mercedes-Benz. V tísňových
případech se bezpodmínečně nejprve obraťte

na známá národní tísňová telefonní čísla. V tís-
ňových případech můžete použít také systém
tísňového volání Mercedes-Benz.

i Další informace o Mercedes me connect,
nabízeném rozsahu služeb a ovládání získáte
v servisním středisku Mercedes-Benz nebo na
internetové adrese http://
manuals.daimler.com/baix/cars/
connectme/de_DE/index.html

Volání do zákaznického centra
Mercedes-Benz
X Vyvolejte telefonní seznam.
X Zvolte MB Contact otočením ovladače.
X Stiskněte ovladač.
nebo
X Stiskněte tlačítko 6 na multifunkčním

volantu.
Hovor je navázán.

Informace k řešení nehod Mercedes me
connect
Řešení nehod Mercedes me connect doplňuje
systém tísňového volání Mercedes-Benz.
Pokud bylo po nehodě vytočeno tísňové volání
do centrály tísňových volání Mercedes-Benz:
RBude navázáno hlasové spojení s kontaktní

osobou centrály tísňových volání Mercedes-
Benz.
RV případě potřeby přepojí kontaktní osoba

centrály tísňových volání Mercedes-Benz
hovor do zákaznického centra Mercedes-
Benz.
RV případě potřeby bude vozidlo odtaženo do

jednoho ze servisních středisek Mercedes-
Benz.

Tyto služby mohou být zpoplatněny.
Během spojení se zákaznickým centrem
Mercedes-Benz jsou přenášena data.

Informace k řešení poruch Mercedes
me connect
Nouzové volání při poruše do zákaznického cen-
tra Mercedes-Benz bylo zahájeno přes multime-
diální systém nebo tlačítkem pro nouzové volání
při poruše F ve střešní ovládací jednotce:
RKvalifikovaný technik společnosti Mercedes-

Benz se na místě postará o opravu a/nebo
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vozidlo bude odtaženo do nejbližšího servis-
ního střediska Mercedes-Benz.

Tyto služby mohou být zpoplatněny.
Během spojení se zákaznickým centrem
Mercedes-Benz jsou přenášena data.

Vytvoření a ukončení internetového
připojení

Vytvoření připojení
Připojení můžete vytvořit tím, že
Rzadáte internetovou adresu
Rvyvoláte aplikaci Mercedes-Benz App
Rvyvoláte oblíbenou položku
X Zrušení navázaného spojení: zvolte Přeru‐
šit v okně navázání spojení.

Vyvolání internetových funkcí
Audio 20
X Stiskněte tlačítko %.
X Zobrazte řádek hlavních funkcí posunutím

ovladače 5.
X Zvolte TEL/® otočením a stisknutím ovla-

dače.
X Zvolte Internet.

Zobrazí se menu s internetovými funkcemi.
COMAND Online
X Zobrazte řádek hlavních funkcí posunutím

ovladače 5.
X Zvolte ® otočením a stisknutím ovladače.

Zobrazí se menu s internetovými funkcemi.

Stav připojení

: Ukazatel stávajícího připojení a síla signálu
mobilní telefonní sítě

Aktuální stav připojení se ve většině případů
následně zobrazí také ve stavovém řádku, pokud
přepnete na jinou hlavní funkci.
Probíhá-li vedle aktivního internetového připo-
jení současně telefonní hovor, zobrazí se ve sta-
vovém řádku : symbol ¡. Internetové připo-
jení je nadále aktivní v závislosti na použitém
mobilním telefonu a mobilní telefonní síti.

Podrobný stav připojení
X Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 308).
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.

X Zvolte Nastavení otočením a stisknutím
ovladače.

X Zvolte Status připojení.
Budou zobrazovány následující informace:
Rmnožství přenesených dat
Rstav připojení
Rnázev mobilního telefonu

Ukončení připojení
X Vyvolejte internetové funkce (Y Strana 308).
X Přejděte do řádku menu posunutím ovladače
6.

X Zvolte © otočením a stisknutím ovladače.
Pokud se internetové připojení přeruší v mobil-
ním telefonu, pokusí se multimediální systém
připojení opět navázat. Z toho důvodu ukončete
připojení vždy v multimediálním systému.
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Automatické přerušení internetového
připojení v důsledku nečinnosti

Pokud nebudou během stanovené doby, např. 5
minut, přenesena žádná data, systém interne-
tové připojení automaticky odpojí.

Rádio

Přehled pro rádio

Rádio – přehled displeje

: Řádek hlavních funkcí
; Stavový řádek se zapnutými dopravními

informacemi
= Hlavní okno zobrazení s dostupnými stani-

cemi a příslušnými informacemi
? Zobrazení zvolené rozhlasové stanice
A Řádek menu Rádio
B Stavový řádek klimatizace
X Zobrazení řádku hlavních funkcí: posuňte

ovladač 5.
X Zobrazení řádku menu: posuňte ovladač
6.

Přehled menu Rádio
Řádek hlavních funkcí rádia
RRádio FM nebo Rádio FM/DAB: režim rádia

VKV nebo režim rádia VKV/DAB
RRádio AM: režim rádia KV/SV
RPaměť stanic rádia: 100 paměťových míst

pro rozhlasové stanice
RInformace o rádiu: informace o rádiu v

digitálním návodu k obsluze
Řádek menu Rádio
RVolby: volby pro rádio
RZ: volby pro rádio

Rè: vyhledávání stanic zadáním názvu
RPaměť: menu uložených stanic
RPásmo: volba frekvenčního pásma
RInformace: zobrazení doplňkových informací

aktuální stanice (radiotext)
Rx: úplné ztlumení zvuku
Rà: nastavení zvuku, Burmester® Sound
DAB (Digital Audio Broadcasting) je norma digi-
tálního přenosu optimalizovaná pro mobilní pří-
jem rozhlasových programů. Více programů
takzvané skupiny je spojeno a vysíláno na jedné
frekvenci.

i DAB není možné přijímat v Evropě plošně.

Zapnutí režimu rádia
X Stiskněte tlačítko $.

Objeví se zobrazení rádia.
Uslyšíte poslední nastavenou stanici v napo-
sledy nastaveném vlnovém rozsahu.

Nastavení vlnového pásma a stanice

Nastavení stanice
RPřes hlavní okno zobrazení: v režimu rádia

otáčejte ovladač, až bude požadovaná stanice
uprostřed.
RPřes menu „Volby“: u Aktuální seznam 
stanic/Aktuální seznam stanic s EPG
nebo Přímé zadání zvolte a zadejte požado-
vanou stanici.
RPřes vyhledávání: v režimu rádia zvolte è

v řádku menu a pomocí ovladače zadejte
počáteční písmena požadované stanice.

Dopravní informace

Zapnutí/vypnutí dopravních informací
X V režimu rádia posuňte ovladač 6.
X Zvolte Volby.
X Zvolte Z.
X Zvolte TA.

Dopravní informace zapnete O, nebo
vypnete ª.
Při zapnuté funkci dopravních informací vidíte
ve stavovém řádku symbol TA.
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nebo
X Na multifunkčním volantu podržte stisknuté

tlačítko 8, dokud se ve stavovém řádku
neobjeví nebo nezmizí zobrazení TA.
Uslyšíte signální tón. Při zapnuté funkci
dopravních informací vidíte ve stavovém
řádku symbol TA.

Přerušení příjmu dopravních informací
X Během dopravních hlášení stiskněte tlačítko
8 na multifunkčním volantu.
Multimediální systém přepne zpět na stanici,
kterou jste poslouchali před dopravními hlá-
šeními. Následující nová dopravní hlášení
opět přeruší zdroj audiosignálu.

Zobrazení informací
Funkce je k dispozici v režimu rádia FM nebo
FM/DAB.
Předpokladem pro příjem je zpracování přísluš-
ných informací ze strany rozhlasových stanic.
X V režimu rádia posuňte ovladač 6.

Zobrazí se řádek menu Rádio.
X Zvolte Informace otočením a stisknutím

ovladače.
Pokud stanice tuto funkci podporuje, zobrazí
se doplňkové informace.
V případě dostupnosti vidíte
Rzkratku názvu stanice
Rmomentálně přehrávanou skladbu
Rinterpreta momentálně přehrávané

skladby
Rinformace o aktuálním programu
Rtelefonní číslo zákaznické linky stanice

nebo aktuální krátké zprávy
X Zpět na zobrazení rádia: zvolte Informace

posunutím 6 a stisknutím ovladače.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Úložné prostory a úložné boxy

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud uložíte nevhodně předměty v interiéru
vozidla, mohou se sesunout nebo vymrštit, a
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 zavaza-
dla.
RUzamkněte před jízdou zamykatelné odklá-

dací přihrádky.
RUložte a zajistěte těžké, tvrdé, špičaté,

křehké nebo příliš velké předměty a před-
měty s ostrými hranami vždy v ložném pro-
storu.

Sledujte „Směrnice pro nakládání“
(Y Strana 327).

Odkládací schránka

1 Odemknuto
2 Zamknuto
= Držadlo přihrádky před spolujezdcem
Přihrádku před spolujezdcem můžete ode-
mknout a zamknout nouzovým klíčkem
(Y Strana 78).
Pokud otevřete víko přihrádky před spolujezd-
cem, jsou na vnitřní straně integrovány držák na
mince, držák na propisky a držák na platební
karty.
X Otevření: případně odemkněte víko při-

hrádky před spolujezdcem.
X Zatáhněte za držadlo přihrádky před spolu-

jezdcem = ve směru šipky.
X Zavření: odklopte víko přihrádky před spolu-

jezdcem nahoru a přitlačte až do zajištění.

Přihrádka na brýle ve střešní ovládací
jednotce

X Otevření: stiskněte krátce kryt přihrádky na
brýle :.
Přihrádka na brýle se sklopí dolů.

X Zavření: zatlačte kryt přihrádky na brýle :
do střešní ovládací jednotky až do zajištění.
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Ujistěte se, že je přihrádka na brýle za jízdy
zavřená.

Odkládací přihrádka ve středové kon-
zoly

Středová konzola (příklad středové konzoly s
roletou)

X Otevření a zavření: posuňte roletu : stře-
dové konzoly za držadlo ; nahoru nebo dolů.

V závislosti na výbavě vozidla se ve středové
konzole nachází
Rzásuvka 12 V (Y Strana 320) nebo

zapalovač cigaret (Y Strana 319)
RMedia Interface se dvěma zdířkami USB nebo

se dvěma zdířkami USB a jedním otvorem na
SD karty
Příslušné připojovací kabely a/nebo kabely
adaptérů jsou k dispozici v závislosti na
výbavě a jako příslušenství Mercedes-Benz.
Kabelový svazek je uložen v přihrádce před
spolujezdcem.
Rdržák pro držák mobilního telefonu

(Y Strana 324)
Rdva držáky nápojů (Y Strana 317)
Rpopelník (Y Strana 318)
Rodkládací přihrádka nebo montážní rám pro

přídavný přístroj, např. pro tachograf

Odkládací přihrádka pod loketní opěr-
kou

X Otevření: stiskněte tlačítko :.
Odkládací přihrádka se otevře.

V odkládací přihrádce se nachází:
Rotvor pro kartu SD
Rmultimediální připojovací jednotka se 2

vstupy pro USB, např. pro iPod®, iPhone®

nebo MP3 přehrávač (viz digitální návod k
obsluze)
Rchladicí box (Y Strana 322)
Rvpředu nahoře a dole malá odkládací při-

hrádka

Odkládací síť
Odkládací sítě na zadních stranách opěradel
můžete využít pro uložení malých lehkých před-
mětů. U předních sedadel s větráním sedadel
dbejte na to, aby přes odkládací síť nepřečnívaly
žádné předměty a nezakrývaly vzduchový vstup
nacházející se nad ní.
Sledujte směrnice pro nakládání (Y Strana 327)
a bezpečnostní předpisy pro úložné prostory
(Y Strana 311).

Úložné boxy pod kombinací sedadla a
lůžka

Kombinace sedadla a lůžka je pod sedákem
vybavena dvěma vysunovatelnými úložnými
boxy. Úložné boxy můžete použít např. pro ulo-
žení lůžkovin.
Každý úložný box můžete zatížit maximálně
13 kg.
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! Aby nedošlo k poškození, posuňte úložnou
schránku vždy až na doraz pod kombinaci
sedadla a lůžka.

Oba úložné boxy můžete demontovat, čímž zvět-
šíte ložný prostor Vašeho vozidla.
X Demontáž: posuňte kombinaci sedadla a

lůžka ? co nejvíce dozadu (Y Strana 105).
X Vysuňte úložný box = až na doraz.
X Zatlačte levý plastový jazýček : ve směru

jízdy dolů a pravý plastový jazýček : nahoru.
Přitom vždy mírně vytáhněte úložný box =.
Příslušný doraz se odjistí.

i Směr pohybu plastového jazýčku k odjištění
dorazu je vyznačen ve vodicí kolejnici.

X Vytáhněte úložný box = ven.
X Montáž: posuňte kombinaci sedadla a

lůžka ? co nejvíce dozadu (Y Strana 105).
X Zasuňte úložný box = do vodicích kolejnic ;

pod kombinací sedadla a lůžka.
Plastové jazýčky : se automaticky zajistí.

Sluneční clony

Přehled

: Osvětlení zrcátka
; Držák

= Přidržovací svorka, např. pro parkovací
lístek

? Kosmetické zrcátko
A Kryt zrcátka

Kosmetické zrcátko ve sluneční cloně
X Vyklopte kryt zrcátka A nahoru.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1

nebo 2.
Osvětlení zrcátka : se rozsvítí.

Boční zaclonění
X Sklopte sluneční clonu dolů.
X Vytáhněte sluneční clonu z držáku ;.
X Otočte sluneční clonu stranou.

Sklápěcí stolek

Důležité bezpečnostní pokyny

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
Jestliže výklopný stolek není správně zajištěn
v úchytech, může se během jízdy uvolnit a
pohybovat. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Výklopný stolek namontujte dle popisu.
Výklopný stolek posouvejte pouze ve stojícím
vozidle. Po posunutí výklopného stolku se
vždy ujistěte, že je správně zajištěn.

Výklopný stolek je řádně upevněn pouze v pří-
padě, že jsou zajištěny obě zajišťovací a odjišťo-
vací páčky.

Sklápěcí stolek 313

Uk
lá

dá
ní

 a
 p

ok
yn

y

Z



Sledujte „Směrnice pro nakládání“
(Y Strana 327).

Montáž sklápěcího stolku

G VAROVÁNÍ
Jestliže výklopný stolek není správně zajištěn
v úchytech, může se během jízdy uvolnit a
pohybovat. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Výklopný stolek namontujte dle popisu.
Výklopný stolek posouvejte pouze ve stojícím
vozidle. Po posunutí výklopného stolku se
vždy ujistěte, že je správně zajištěn.

Výklopný stolek je řádně upevněn pouze v pří-
padě, že jsou zajištěny obě zajišťovací a odjišťo-
vací páčky.

X Posuňte přední sedadla úplně dozadu nebo je
v případě potřeby demontujte.

X Obě krytky : mírně zvedněte z vodicí kolej-
ničky vhodným nářadím, např. šroubovákem.

X Obě krytky : mírně stiskněte a vyjměte z
vodicí kolejničky.
Otvory kolejniček pro středový kluzák na
spodní straně výklopného stolku jsou ote-
vřené.

X Otočte výklopný stolek tak, aby šipka na
spodní straně výklopného stolku ukazovala ve
směru jízdy.

Montážní poloha
X Nasaďte výklopný stolek do vodicí kolejničky

tak, aby šipky ; na výklopném stolku uka-
zovaly na obě značky = vodicí kolejničky ?.
Vedení a kluzák na spodní straně výklopného
stolku se zasunou do vodicí kolejničky.

X Vytáhněte páčku A na přední nebo zadní
straně výklopného stolku nahoru a výklopný
stolek posuňte dozadu.
Výklopný stolek je správně nasazen, když jej
Rmůžete posouvat s nahoru vytaženou

páčkou A ve vodicí kolejničce
Rnemůžete vytáhnout v žádné jiné než mon-

tážní poloze.
X Obě krytky : trochu stiskněte a zajistěte v

otvorech vodicí kolejničky.
X Držte vytaženou páčku A a posuňte výklopný

stolek do požadované polohy.
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X Výklopný stolek posuňte dopředu nebo
dozadu, až je při zatlačení páčky A dolů cítit
odpor.

X Zatlačte páčku A proti odporu až na doraz
dolů.
Výklopný stolek je správně upevněný.

Posunutí sklápěcího stolku

X Držte vytaženou páčku A a posuňte výklopný
stolek do požadované polohy.

X Uvolněte páčku A.
X Posuňte výklopný stolek, až se automaticky

zajistí v nejbližší možné poloze.
X Po posunutí výklopného stolku se ujistěte, že

je výklopný stolek opět správně upevněn.

Nastavení výšky sklápěcího stolku

X Vysunutí: zatlačte tlačítko výškového nasta-
vení stolku : proti odporu úplně dolů.

X Uvolněte tlačítko :.
Výklopný stolek vyjede nahoru a automaticky
se zajistí.
Není-li možné při vysunutém výklopném
stolku nastavit loketní opěrku, nakloňte opě-
radlo trochu dozadu.

X Zasunutí: zatlačte tlačítko výškového nasta-
vení stolku : proti odporu úplně dolů.

X Držte stisknuté tlačítko : a současně tlačte
středový díl výklopného stolku dolů.

X Když je výklopný stolek v zasunuté poloze,
tlačítko : uvolněte.
Středový díl výklopného stolku se automa-
ticky zajistí.

Vyklopení desky stolku

X Vytáhněte desku stolku za rukojeť : až na
doraz ve směru šipky z výklopného stolku.

X Posuňte desky stolku do strany, až se zajistí.
Desky stolku musí být zajištěné.

Sklopení desky stolku

Před posunutím výklopného stolku vždy sklopte
desky stolku.
X Otočte desku stolku za rukojeť : nahoru.
X Zasuňte desku stolku za rukojeť : až na

doraz svisle dolů do stolku.
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Úložné prostory a úložné boxy

: Odkládací prohlubně na výklopném stolku
; Úložné schránky
Do úložných schránek ; můžete umístit také
větší předměty, např. lahve.
Pro menší předměty můžete do úložných schrá-
nek ; instalovat závěsnou schránku.

Závěsná schránka
X Demontáž: stiskněte zajišťovací výčnělek =

a vyjměte závěsnou schránku.
X Montáž: nasaďte závěsnou schránku tak, aby

se zajistilo žebrování na zadní straně závěsné
schránky.

X Zatlačte závěsnou schránku dolů, až se zajistí.

Demontáž sklápěcího stolku
X Sklopte desku stolku.
X Posuňte výškové nastavení stolku do zasu-

nuté polohy.
X Posuňte přední sedadla úplně dozadu nebo je

v případě potřeby demontujte.

X Výklopný stolek posuňte tak daleko dozadu,
aby mohly být demontovány kryty : otvorů
kolejniček.

X Oba kryty : trochu zvedněte z vodicí kolej-
nice vhodným nářadím, např. šroubovákem.

X Oba kryty : trochu stiskněte a vyjměte z
vodicí kolejnice.
Otvory kolejniček pro středový kluzák na
spodní straně výklopného stolku jsou ote-
vřené.

Montážní poloha

316 Sklápěcí stolek
Uk

lá
dá

ní
 a

 p
ok

yn
y



X Posuňte výklopný stolek dopředu do montá-
žní polohy.
Šipky ; na výklopném stolku ukazují na obě
značky = vodicí kolejnice ?.

X Zvedněte výklopný stolek z vodicí kolej-
nice ?.

X Oba kryty : trochu stiskněte a zajistěte v
otvorech vodicí kolejnice.

Držák nápojů

Důležité bezpečnostní pokyny

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 vozi-
dlem. Hrozí nebezpečí nehody a zranění!
Držák nápojů používejte pouze ve stojícím
vozidle. Do držáku nápojů vkládejte pouze
nádobky vhodné svou velikostí. Nádobku uza-
vřete, zvláště obsahuje-li horké tekutiny.

! Používejte pouze velikostí vhodné a uzaví-
ratelné nádobky do držáku nápojů. Jinak by se
mohly nápoje rozlít.

Dodržujte směrnice pro nakládání
(Y Strana 327).

Držák nápojů ve středové konzoly

Středová konzola s roletou

X Otevírání: vysuňte roletu : středové kon-
zoly nahoru (Y Strana 312).

X Vyjmutí: posuňte zajištění ; dozadu a
vytáhněte držák nápojů =.

X Nasazení: nasaďte držák nápojů = a
zasuňte zajištění ; zpět.

X Zavření: zatáhněte roletu : středové kon-
zoly dolů a zavřete odkládací přihrádku.

Středová konzola s odkládací přihrádkou pod
loketní opěrkou
X Vyjmutí: posuňte zajištění ; dopředu a

vytáhněte držák nápojů :.
X Nasazení: nasaďte držák nápojů : a

zasuňte zajištění ; zpět.
Při čistění můžete vyjmout pryžovou podložku
držáku nápojů. Čistěte ji pouze čistou a vlažnou
vodou.

Držák nápojů v zadní části vozidla

Odkládací přihrádka v zadní části vozidla pro držák
nápojů (příklad - levé boční obložení)
Držák nápojů : je vsazen do odkládací při-
hrádky = bočního obložení v zadní části vozidla.
X Vsazení: nastavte držák nápojů : nad odklá-

dací přihrádku = tak, aby nápis "INSIDE" na
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jeho patce ukazoval ; směrem do vnitřního
prostoru vozidla.

X Patku ; vsaďte do odkládací přihrádky a
oboustranně stiskněte směrem dolů.
Držák nápojů je správně vsazen, když
Rjsou oba těsnící kroužky ? zasunuty do

odkládací přihrádky =
Rje horní hrana A patky v jedné rovině s

odkládací přihrádkou =.
X Vyjmutí: uchopte dno držáku nápojů :

zespodu a vytáhněte jeho patku ; kolmo
nahoru.

Temperovatelný držák nápojů v zadní
části vozidla

G VAROVÁNÍ
Topné prvky držáku nápojů mohou být velmi
horké. Můžete se o ně popálit.
Hrozí nebezpečí zranění!
Nedotýkejte se horkých topných prvků držáku
nápojů. Vždy zajistěte, aby děti neměly pří-
stup k horkým topným prvkům držáku nápojů.
Nenechávejte děti nikdy bez dozoru ve vozi-
dle.

: Tlačítko
; Držák nápojů
Pokud je temperovatelný držák nápojů velmi
dlouho používán při vypnutém motoru, může se
vybít startovací akumulátor. Pokud je napětí
elektrické sítě vozidla příliš nízké, možná už
nebudete moci nastartovat motor.
Temperovatelný držák nápojů se při nízkém
napětí elektrické sítě vozidla automaticky nevy-
pne.

S temperovatelným držákem nápojů můžete
udržovat studené nápoje chladné a teplé nápoje
nadále teplé.
Pokud využíváte funkci udržování tepla, je
kovová vložka držáku nápojů vyhřívána. Nesa-
hejte proto do vložky držáku nápojů.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2

(Y Strana 170).
X Zapnutí funkce udržování chladu: stisk-

něte tolikrát tlačítko :, až se rozsvítí modrá
kontrolka na tlačítku.

X Zapnutí funkce udržování tepla: stiskněte
tolikrát tlačítko :, až se rozsvítí červená kon-
trolka na tlačítku.

X Vypnutí funkce: opakovaně stiskněte tla-
čítko :, až kontrolka na tlačítku zhasne.

Pryžovou vložku můžete za účelem čistění
vyjmout. Čistěte ji pouze čistou a vlažnou vodou.
Nepoužívejte k čistění držáku nápojů tvrdé nebo
ostré předměty. Čistěte jej pouze měkkou utěr-
kou.

Držák lahví

Držáky lahví jsou v předních dveřích před odklá-
dacími přihrádkami.
Další držáky láhví se nachází vlevo a vpravo v
bočním obložení v zadní části vozidla. Dodržujte
bezpečnostní pokyny (Y Strana 311).

Popelník

Popelník vpředu

Popelník (příklad středové konzoly s roletou)
X  Otevírání: vysuňte roletu : středové kon-

zoly nahoru (Y Strana 312).
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Do držáku nápojů ve středové konzole s roletou
nebo do držáku nápojů v zadní části vozidla
můžete nasadit popelník s víkem ;.

Popelník v zadní části vozidla

X Otevření: stáhněte kryt ; dolů.
X Vyjmutí vložky: zatlačte vlevo na žebrování
= a vyjměte vložku : směrem nahoru.

X Nasazení vložky: vsaďte vložku : shora a
zatlačte do držáku, až se zajistí.

Zapalovač cigaret

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Když se dotknete horkého topného prvku
zapalovače cigaret nebo horké objímky,
můžete se spálit.
Navíc se mohou hořlavé materiály vznítit, když
Rhorký zapalovač cigaret spadne
Rnapř. děti přiloží horký zapalovač cigaret k

předmětům
Hrozí nebezpečí požáru a zranění!
Zapalovač cigaret uchopte vždy za rukojeť.
Vždy zajistěte, aby děti neměly přístup k zapa-
lovači cigaret. Nenechávejte ve vozidle děti
bez dozoru.

Věnujte pozornost především dopravní situaci.
Jinak můžete způsobit nehodu a zranit sebe a
ostatní. Zapalovač cigaret používejte pouze
tehdy, když to připouští dopravní situace.

Zapalovač cigaret vpředu

Zapalovač cigaret ve středové konzole (příklad
středové konzoly s roletou)
X Používání zapalovače cigaret: otočte klíček

ve spínací skříňce do polohy 1
(Y Strana 170).

X Vysuňte roletu : středové konzoly nahoru
(Y Strana 312).

X Zapalovač cigaret ; zatlačte dovnitř.
Když je spirála nažhavená, zapalovač cigaret
automaticky vyskočí zpět.

X Zapalovač cigaret vytáhněte ze zásuvky za
rukojeť.

Zásuvku zapalovače cigaret pro příslušenství
můžete používat do maximálního příkonu 180 W
(15 A).
Pokud je zásuvka velmi dlouho používána při
vypnutém motoru pro přípojku příslušenství,
může dojít k vybití startovacího akumulátoru.
Nouzové vypínání akumulátoru zajišťuje, aby
nedošlo k příliš velkému poklesu napětí elek-
trické sítě vozidla. Při příliš nízkém napětí elek-
trické sítě vozidla dojde k automatickému odpo-
jení zásuvky zapalovače cigaret. Tím zůstává
zachován dostatek proudu pro nastartování
motoru.
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Zapalovač cigaret v zadní části vozidla

X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2
(Y Strana 170).

X Otevření: stáhněte kryt ; dolů.
X Zapalovač cigaret : zatlačte dovnitř.

Když je spirála nažhavená, zapalovač ciga-
ret : automaticky vyskočí.

X Zavření: vtiskněte kryt ; zpět.

12V zásuvka

Všeobecná upozornění
Pokud je klíček ve spínací skříňce v poloze 1,
můžete používat zásuvky pro příslušenství až do
maximálního příkonu 180 W (15 A).
Pokud jsou zásuvky velmi dlouho používány při
vypnutém motoru, může se vybít startovací aku-
mulátor. Pokud je napětí elektrické sítě vozidla
příliš nízké, možná už nebudete moci nastarto-
vat motor.
Při nízkém napětí elektrické sítě vozidla se
zásuvky ve středové konzole a zásuvky na straně
ložného prostoru automaticky neodpojí. Pří-
davné zásuvky v zadní části vozidla se při nízkém
napětí elektrické sítě vozidla automaticky
odpojí.
Přídavné zásuvky 12 V se mohou nacházet v
zadní části vozidla v rohovém obložení vedle víka
zavazadlového prostoru a vlevo a vpravo v boč-
ních obloženích.

Zásuvka ve středové konzole vpředu

Zásuvka ve středové konzole (příklad stře-
dové konzoly s roletou)

X Otevírání: vysuňte roletu : středové kon-
zoly nahoru (Y Strana 312).

X Odklopte víčko zásuvky ;.
X Zavření: zatáhněte roletu : středové kon-

zoly dolů a zavřete odkládací přihrádku.

Zásuvka ve středové konzole vzadu

Středová konzola s odkládací přihrádkou pod
loketní opěrkou

X Otevření: stáhněte kryt ; dolů.
X Odklopte víčko zásuvky :.
X Zavření: vtiskněte kryt ; zpět.

230V zásuvka

Důležité bezpečnostní pokyny

G NEBEZPEČÍ
Když je připojen vhodný přístroj, je v zásuvce
230 V vysoké napětí. Když jsou připojovací
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kabel nebo zásuvka 230 V vytažené z oplá-
štění, poškozené nebo mokré, můžete utrpět
úraz elektrickým proudem. Hrozí smrtelné
nebezpečí!
RPoužijte pouze suchý a nepoškozený připo-

jovací kabel.
RPři vypnutém zapalování se ujistěte, že je

zásuvka 230 V suchá.
RNechte zásuvku 230 V vytaženou z oplá-

štění nebo poškozenou neprodleně zkon-
trolovat nebo vyměnit v kvalifikovaném
servisu.
RNikdy nepřipojujte kabel do zásuvky 230 V,

která je vytažená z opláštění nebo poško-
zená.

G NEBEZPEČÍ
Můžete utrpět úraz elektrickým proudem:
Rkdyž sáhnete do zásuvky
Rkdyž do zásuvky zastrčíte nevhodná zaří-

zení nebo nevhodné předměty
Hrozí smrtelné nebezpečí!
Nesahejte do zásuvky. Připojujte k zásuvce
pouze vhodné přístroje.

! Nezapomeňte, že práce a opravy na zásuvce
230 V by měli provádět pouze kvalifikovaní
odborníci.

Všeobecná upozornění
Zásuvka 230 V poskytuje střídavé napětí 230 V,
takže lze připojit malá elektronická zařízení.
Tato zařízení, jako např. hrací konzoly, nabíjecí
přístroje nebo notebooky nesmí současně spo-
třebovávat více než maximálně 150 W.
Nepřipojujte k zásuvce 230 V rozbočovací
zásuvky.

Pokud jsou zásuvky 230 V velmi dlouho použí-
vány při vypnutém motoru, může se vybít star-
tovací akumulátor. Pokud je napětí elektrické
sítě vozidla příliš nízké, možná už nebudete moci
nastartovat motor. Zásuvka 230 V se při nízkém
napětí palubní sítě automaticky neodpojí.
Podmínky pro provoz zařízení v zásuvce 230 V:
RElektronické zařízení, které připojujete, má

vhodný konektor a je v souladu s normami
země používání.
RKonektor elektronického zařízení je zcela

zasunut do zásuvky 230 V.
RMaximální výkon zařízení, které má být připo-

jeno, nečiní více než 150 Wattů.
RNapětí palubní sítě je v přípustném rozsahu

voltů.

Použití zásuvky 230 V

X Zapnutí: otočte klíček ve spínací skříňce do
polohy 2 (Y Strana 170).

X Kryt zatáhněte směrem dolů.
X Otevřete víčko =.
X Zasuňte konektor elektronického zařízení do

zásuvky 230 V :.
Kontrolka ; svítí.

X Vypnutí: vytáhněte konektor ze zásuvky 230
V :.
Dbejte na to, abyste netahali za kabel.
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Problémy se zásuvkou 230 V

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Kontrolka na zásuvce
230 V nesvítí.

Napětí palubní sítě je příliš nízké, neboť je akumulátor příliš slabý.
X Nastartujte motor.
nebo
X Nabijte akumulátor (Y Strana 346).
Pokud kontrolka stále nesvítí:
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

Teplota měniče DC/AC je dočasně příliš vysoká.
X Vytáhněte konektor elektronického zařízení ze zásuvky 230 V.
X Nechte měnič DC/AC vychladnout.
Pokud kontrolka po vychladnutí stále ještě nesvítí:
X Vyhledejte kvalifikovaný odborný servis.

Připojili jste elektronické zařízení, jehož konstantní jmenovitý výkon je
nižší než 150 Watt, ale má velmi vysoký spínací proud. Toto zařízení
nebude fungovat. Pokud připojíte takové zařízení, zásuvka 230 V
nebude dodávat proud.
X Připojte vhodné elektronické zařízení.

Chladicí box ve středové konzole

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Při zakrytí větrací mřížky chladničky se chlad-
nička může přehřívat. Hrozí nebezpečí požáru!
Vždy zajistěte, aby větrací mřížka byla volná.

Větrací mřížka chladicího boxu je mezi podstav-
cem předního sedadla a bočnicí středové kon-
zoly.
Ukládejte do chladicího boxu předměty do maxi-
málně 3,5 kg.
Pokud je chladicí box velmi dlouho používán při
vypnutém motoru, může se vybít startovací aku-
mulátor. Pokud je napětí elektrické sítě vozidla
příliš nízké, možná už nebudete moci nastarto-
vat motor.

Použití chladicího boxu
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2

(Y Strana 170).
X Otevřete odkládací přihrádku pod loketní

opěrkou středové konzoly (Y Strana 312).

X Otevření: odklopte krytku ; nahoru.
X Zapnutí slabého chlazení: podržte stisknuté

tlačítko : cca dvě sekundy.
Jedna z kontrolek na tlačítku svítí.
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X Zapnutí silného chlazení: znovu stiskněte
tlačítko :.
Obě kontrolky na tlačítku svítí.

X Vypnutí chlazení: podržte stisknuté tla-
čítko : cca dvě sekundy, dokud nezhasnou
všechny kontrolky.

Chladicí výkon závisí na teplotě okolí a zvoleném
stupni chlazení.
Chladicí box snižuje chladicí výkon, nebo se
vypne, když
Rje zapnuto více spotřebičů
Rstartovací akumulátor není dostatečně nabitý
Tento stav je znázorněn blikající kontrolkou na
tlačítku. Je-li k dispozici již dostatečné napětí,
chlazení se opět zapne.

Údržba chladicího boxu
Pokud chladicí box delší dobu nepoužíváte, měli
byste jej vypnout, nechat odmrazit a vyčistit.
Nechte následně víko po nějakou dobu ote-
vřené.

Systém tísňového volání Mercedes-
Benz

Pokyny k podmínkám najdete v digitálním
návodu k obsluze.

X Otevření: stiskněte kryt ;.
X Aktivace tísňového volání: podržte tlačítko

SOS : alespoň jednu sekundu stisknuté.
Kontrolka v tlačítku SOS : bliká až do ukon-
čení tísňového volání.

X Vyčkejte na hlasové spojení s centrálou tís-
ňového volání Mercedes-Benz.

X Po ukončení tísňového volání zavřete kryt ;.

Hlášení se zobrazí v případě, že
Rnelze navázat spojení s centrálou tísňového

volání Mercedes-Benz
Rnenastane ani automatické přesměrování

na veřejnou centrálu tísňového volání
V tomto případě vytočte tísňové volání 112 na
svém mobilním telefonu.

Další informace o systému tísňového volání
Mercedes-Benz najdete v samostatném návodu
k obsluze.

MB Contact / Mercedes me connect

Všeobecná upozornění
Pro pomoc při defektu, sjednání termínu nebo
dotazy k Vašemu vozidlu je Vám 24 hodin denně
k dispozici zákaznické centrum Mercedes-Benz.
Volání do zákaznického centra Mercedes-Benz
se vytváří přes komunikační modul ve vozidle.
Nezapomeňte, že Mercedes me connect je
služba společnosti Mercedes-Benz. V tísňových
případech se bezpodmínečně obraťte nejprve
na známá národní tísňová telefonní čísla. V tís-
ňových případech můžete použít také systém
tísňového volání Mercedes-Benz.
Zákaznické centrum Mercedes-Benz je
dostupné přes záznam v telefonním seznamu
MB Contact nebo přes tlačítko „Tísňové volání
při poruše“ a „Informační hovor“ ve střešní ovlá-
dací jednotce, pokud je jimi Vaše vozidlo vyba-
veno.
Další informace o záznamu v telefonním
seznamu najdete na MB Contact
(Y Strana 307).
Další informace o Mercedes me connect, nabí-
zeném rozsahu služeb a ovládání získáte
v servisním středisku Mercedes-Benz nebo na
internetové adrese http://
manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/
cs_CZ/index.html
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Tlačítko pro tísňové volání při poruše

X Volání: stiskněte tlačítko pro tísňové volání
při poruše :.
Je uskutečněno volání.
Na multifunkčním displeji se zobrazí hlášení
Vytáčení čísla. Výstup zdroje audio je zti-
šen.
Pouze pro určité země: prostřednictvím hla-
sového výstupu budete požádáni o potvrzení
přenosu dat. Po souhlasu jsou přenesena
potřebná data o vozidle. Během přenosu dat
vidíte příslušné zobrazení na displeji. To může
trvat několik sekund. Poté budete spojeni se
zaměstnancem.

X Ukončení hovoru: stiskněte tlačítko ~ na
multifunkčním volantu.

Tlačítko pro informační hovor
Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

X Volání: stiskněte tlačítko pro informační
hovor :.
Je uskutečněno volání.
Na multifunkčním displeji se zobrazí hlášení
Vytáčení čísla. Výstup zdroje audio je zti-
šen.

Pouze pro určité země: prostřednictvím hla-
sového výstupu budete požádáni o potvrzení
přenosu dat. Po souhlasu jsou přenesena
potřebná data o vozidle. Během přenosu dat
vidíte příslušné zobrazení na displeji. To může
trvat několik sekund. Poté budete spojeni se
zaměstnancem.

X Ukončení hovoru: stiskněte tlačítko ~ na
multifunkčním volantu.

Mobilní telefon

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud ovládáte mobilní komunikační zařízení
za jízdy, může být Vaše pozornost odvedena
od sledování dopravního dění. Můžete tak
ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí nebezpečí
nehody!
Ovládejte zařízení, pouze pokud vozidlo stojí.

Při provozu mobilních telefonů dodržujte
zákonné předpisy země, v níž se právě nachá-
zíte.
Ve Spolkové republice Německo je zakázáno
používat mobilní telefon ve vozidle bez sady
hands-free během jízdy nebo při běžícím
motoru.
Zvýšené elektromagnetické záření může způso-
bit poškození Vašeho zdraví a zdraví ostatních
osob. Při použití venkovní antény je zohledněno
také možné riziko poškození zdraví způsobené
elektromagnetickými poli, diskutované na
vědecké úrovni. Z toho důvodu nechte venkovní
anténu namontovat pouze v kvalifikovaném
odborném servisu.
Mercedes-Benz doporučuje pro provoz mobil-
ních telefonů a vysílaček připojení ke schválené
venkovní anténě. Pouze tímto způsobem bude
zajištěna optimální kvalita příjmu signálu ve
vozidle a minimalizováno vzájemné ovlivňování
mezi elektronikou vozidla a mobilními telefony
nebo vysílačkami.

Všeobecné pokyny
Podle výbavy vozidla jsou pro Vaše vozidlo k dis-
pozici různé a případně specifické držáky mobil-
ního telefonu pro jednotlivé země.
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Bližší informace o vhodných mobilních telefo-
nech, držácích mobilních telefonů a o připojení
mobilních telefonů s funkcí Bluetooth® u multi-
mediálního systému získáte
Rv servisním středisku Mercedes-Benz
Rna internetové adrese http://

www.mercedes-benz.com/connect.
Dostupnost funkcí a služeb při telefonování
závisí na typu Vašeho mobilního telefonu a na
poskytovateli služeb.

Nasazení mobilního telefonu

Středová konzola s roletou
X Vysuňte roletu : středové konzoly nahoru

(Y Strana 312).
X Nasaďte držák mobilního telefonu na předin-

stalovaný držák ; (viz samostatný montážní
návod držáku mobilního telefonu).

X Nasaďte mobilní telefon do držáku mobilního
telefonu (viz samostatný montážní návod
držáku mobilního telefonu).

Pro připojení k venkovní anténě nasaďte mobilní
telefon do držáku mobilního telefonu. Pro nabí-
jení zapojte kabel nabíječky mobilního telefonu
u vstupu USB =.
Pokud používáte telefonní modul s Bluetooth®

(profil SAP), je připojen u venkovní antény.
Další informace o telefonním modulu s Blue-
tooth® (profil SAP) naleznete v samostatném
návodu k obsluze.

Ovládání mobilního telefonu
Mobilní telefon můžete ovládat pomocí tlačítek
na volantu 6 a ~. Další funkce mobilního
telefonu můžete ovládat přes jednotku palub-
ního počítače (Y Strana 252).

Pokud není aktivní žádný hovor a vytáhnete klí-
ček ze spínací skříňky, dojde k odpojení mobil-
ního telefonu od vozidla. Následně už nemůžete
telefonovat s použitím hands-free.
Pokud vytáhnete klíček ze spínací skříňky při
aktivním hovoru, zůstane mobilní telefon spojen
s vozidlem. Následně můžete telefonovat s pou-
žitím hands-free ještě po maximální dobu
30 minut bez nutnosti opětovného zapnutí zapa-
lování.
Pokud chcete pokračovat v aktivním hovoru
mobilního telefonu po vytažení klíčku, musíte jej
přepnout na „Privátní režim“. Následně dojde k
předání aktivního hovoru na mobilní telefon.
Dojde k přerušení spojení mobilního telefonu se
sadou hands-free.
Pokyny pro nutné postupy ovládání při nastavení
„Privátního režimu“ naleznete v samostatném
návodu k obsluze mobilního telefonu. „Privátní
režim“ nepodporují všechny mobilní telefony.

Držák pro iPad®

Vaše vozidlo je vybaveno držákem pro iPad® :
na opěradle sedadla řidiče a spolujezdce.
Držák speciálně schválený a vyzkoušený ve vozi-
dlech Mercedes-Benz je dostupný jako příslu-
šenství. Pouze u tohoto držáku lze odjistit otvor
a nabíjet iPad® v namontovaném stavu.
Držák pro iPad® : smíte používat pouze pro
příslušenství do 42 W (3,5 A).
Pro informace a dotazy ohledně dostupnosti se
obraťte na servisní středisko Mercedes-Benz.
Před použitím držáku si přečtěte návod k
obsluze držáku.

i Používejte pouze díly příslušenství vyzkou-
šené a schválené společností Mercedes-
Benz.
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Další komunikační zařízení

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.

Při provozu mobilních komunikačních zařízení
dodržujte zákonné předpisy země, v níž se právě
nacházíte.
Nezapomeňte, že navigační systém neposkytuje
žádné informace o nosnosti mostů a průjezdné
výšce podjezdů. Za bezpečnost stále odpovídáte
Vy.
Zvýšené elektromagnetické záření může způso-
bit poškození Vašeho zdraví a zdraví ostatních
osob. Při použití venkovní antény je zohledněno
také možné riziko poškození zdraví způsobené
elektromagnetickými poli, diskutované na
vědecké úrovni. Z toho důvodu nechte venkovní
anténu namontovat pouze v kvalifikovaném
odborném servisu.
Pokud nedodržíte montážní podmínky stano-
vené společností Mercedes-Benz, může zani-
knout provozní povolení Vašeho vozidla.
Informace o montáži elektrických/elektronic-
kých zařízení naleznete v části „Elektronika vozi-
dla“ (Y Strana 384).
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Směrnice pro nakládání

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Jestliže nejsou předměty zajištěny, nebo
nejsou zajištěny dostatečně, mohou se sesu-
nout, převrátit nebo vymrštit a zranit tak
cestující. To platí také pro
Rzavazadla nebo náklad
Rdemontovaná sedadla, která jsou výji-

mečně převážena ve vozidle
Hrozí nebezpečí zranění, zvláště při brzdění
nebo prudké změně směru!
Předměty vždy uložte tak, aby nemohlo dojít k
jejich vymrštění. Předměty, zavazadla nebo
náklad před jízdou zajistěte proti sesunutí
nebo převrácení. Jestliže demontujete seda-
dlo, uchovávejte jej vždy raději mimo vozidlo.

G VAROVÁNÍ
Vlivem nesprávně umístěného nebo
nevhodně rozmístěného nákladu může být
poloha těžiště zatížení posunuta příliš nahoru
a/nebo dozadu. Tím může dojít k výraznému
zhoršení jízdních, brzdných vlastností a vlast-
ností řízení vozidla. Hrozí nebezpečí nehody!
Vždy se ujistěte, že je těžiště nákladu
Rmezi nápravami

a
Rco možná nejníže u zadní nápravy

G VAROVÁNÍ
Při překročení zatížení kol, náprav a/nebo cel-
kové přípustné hmotnosti vozidla je omezena
jízdní bezpečnost. Jízdní vlastnosti, stejně
jako brzdné chování a chování při řízení se
mohou výrazně zhoršit. Nadměrně zatížené
pneumatiky se mohou přehřát a explodovat.
Hrozí nebezpečí nehody!
U nákladu včetně cestujících vždy dodržujte
povolená zatížení kol, náprav a celkovou pří-
pustnou hmotnost Vašeho vozidla.

! Když používáte střešní nosič, dodržujte hod-
noty maximálního zatížení střechy a maxi-
mální nosnosti střešního nosiče.
RZavazadla nebo náklad nikdy nevyrovnávejte

nad úroveň opěradel sedadel.
RPřevážené předměty by měly být uloženy

přednostně v nákladovém prostoru.
RPokud přepravujete zavazadla, vždy použí-

vejte pro zajištění nákladu upevňovací oka a
bezpečnostní síť, pokud je k dispozici.
RPoužijte pouze upevňovací oka a upevňovací

materiály, které odpovídají hmotnosti a veli-
kosti nákladu.

Při používání vhodných přepravních a upevňo-
vacích prostředků vždy dodržujte návod
k obsluze příslušného výrobce a zvláště pak
v nich uvedené pokyny týkající se opotřebení.
Přepravní a upevňovací prostředky nesmí být
používány v případě
Rchybějícího nebo nečitelného označení
Rpřetržení vláken, poškození na nosných švech

nebo jiných známek tvorby trhlin
Rproražení, zdeformování, promáčknutí nebo

jiného poškození
Rpoškození upínacích nebo spojovacích prvků.
Takové přepravní pomůcky a upínací prostředky
dosáhly hranice opotřebení a musí být vymě-
něny. Jestliže používáte opotřebené přepravní
pomůcky a upínací prostředky, není náklad
dostatečně zajištěn a může způsobit věcné
škody.
Po nehodě nechte poškozenou podlahu nákla-
dového prostoru nebo poškozenou ložnou plo-
chu, upevňovací oka a upevňovací prostředky
zkontrolovat v servisu. Pokud tak neučiníte,
nemusí být náklad během příští přepravy dosta-
tečně zajištěn.
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I když dodržíte všechny směrnice pro nakládání,
zvyšuje náklad nebezpečí zranění při nehodách.
Řiďte se pokyny v části „Zajištění nákladu“
(Y Strana 329) a „Rozmístění nákladu“
(Y Strana 328).
Informace o maximálním zatížení střechy nale-
znete v části „Upevňovací body a systémy
nosičů“ v tištěném návodu k obsluze
(Y Strana 396). Informace o střešních nosičích
naleznete v části „Systémy nosičů“
(Y Strana 333).

Před nakládáním
X Tlak vzduchu v pneumatikách: zkontrolujte

a upravte tlak vzduchu v pneumatikách
(Y Strana 367).

Při nakládání
X Dbejte na povolená zatížení náprav a celko-

vou přípustnou hmotnost vozidla.
Nezapomeňte, že pohotovostní hmotnost
Vašeho vozidla se zvýší montáží příplatkové
výbavy a příslušenství. Tím se sníží maximální
užitečné zatížení.

X Dodržujte pokyny k rozložení zatížení
(Y Strana 328).
Celkové těžiště nákladu musí být co možná
nejníže, uprostřed a mezi nápravami blíže
k zadní nápravě.

X Náklad zajistěte (Y Strana 329).
Dodržujte zákonná ustanovení země, ve které
se právě nacházíte.

Kontroly po nakládání

G NEBEZPEČÍ
Spalovací motory jsou zdrojem emisí jedova-
tých zplodin jako např. oxidu uhelnatého. Za
chodu motoru mohou při otevřených dveřích
zavazadlového prostoru zejména za jízdy pro-
nikat do vnitřního prostoru vozidla výfukové
plyny. Hrozí nebezpečí otravy!
Před otevřením dveří zavazadlového prostoru
vždy vypněte motor. Nikdy nejezděte s ote-
vřenými dveřmi zavazadlového prostoru.

X Zajištění zavazadel/nákladu: zajištění
zavazadel/nákladu kontrolujte a upravujte
před každou jízdou a během delší jízdy v pra-
videlných intervalech.

X Dveře/dveře nákladového prostoru:
zavřete posuvné dveře a dveře nákladového
prostoru.

X Světlomety: upravte světelný kužel.
Nastavte sklon světlometů (Y Strana 129).

X Tlak vzduchu v pneumatikách: upravte tlak
vzduchu v pneumatikách podle stavu naložení
vozidla (Y Strana 367).

X Jízdní vlastnosti: přizpůsobte způsob jízdy
podle zatížení.

Rozložení nákladu

Všeobecná upozornění
! Náklady s příliš vysokým těžištěm na pod-

laze nákladového prostoru nebo na ložné
ploše způsobují zhoršení jízdních vlastností a
mohou vést k poškození povrchu podlahy.

Celkové těžiště nákladu musí být co možná nej-
níže, uprostřed a mezi nápravami blíže k zadní
nápravě.
X Náklad přepravujte vždy v ložném prostoru a s

vyklopenými a zajištěnými opěradly.
X Náklad vždy uložte k opěradlům zadního nebo

předního sedadla.
X Větší a těžší náklad posuňte ve směru jízdy co

nejvíce dopředu k zadnímu nebo přednímu
sedadlu. Uložte jej těsně k zadním nebo před-
ním sedadlům.

X Náklad doplňkově zajistěte vhodnými pomoc-
nými přepravními prostředky a/nebo upev-
ňovacími prostředky.

Dodržujte následující pokyny:
RNenakládejte předměty výš, než je horní

hrana opěradel.
RNáklad přepravujte za neobsazenými sedadly.
RNení-li zadní lavicové sedadlo obsazeno,

zapněte bezpečnostní pásy křížem do přísluš-
ného protilehlého zámku bezpečnostního
pásu.
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Varianty ložného prostoru
Ložný prostor můžete měnit následovně, a to
podle svých potřeb:
RSklopte opěradla zadních sedadel nebo

zadního lavicového sedadla dopředu do
polohy stolku.
RSklopte opěradlo sedadla dopředu.
RSklopte zadní lavicové sedadlo dopředu.
RDemontujte zadní sedadla a/nebo zadní lavi-

cové sedadlo.
RDemontujte kombinaci sedadla a lůžka.
RVyklopte nebo demontujte prodloužení lůžka

kombinace sedadla a lůžka.
Informace o zadních sedadlech a zadním lavico-
vém sedadle naleznete v části „Sedadla“
(Y Strana 101).

Zajištění nákladu

Důležité bezpečnostní pokyny
! Dodržujte údaje o maximální zatížitelnosti

jednotlivých upevňovacích bodů.
Pokud k zajištění nákladu kombinujete různé
upevňovací body, musíte vždy zohlednit maxi-
mální zatížitelnost nejslabšího upevňovacího
bodu.
Při maximálním brzdění např. působí síly,
které mohou dosáhnout několikanásobku
hmotnosti nákladu. Abyste přenášenou sílu
rozdělili, používejte vždy více upevňovacích
bodů. Upevňovací body zatěžujte rovno-
měrně.

Zatěžujte upevňovací body/oka rovnoměrně.
Informace o maximálním možném zatížení upev-
ňovacích bodů naleznete v části „Upevňovací
body a systémy nosičů“ (Y Strana 396).
Na upevňovacích bodech/okách a upínacích
prostředcích neprovádějte žádné úpravy ani
opravy. Přečtěte si informace o kvalifikovaném
servisu (Y Strana 32).
Jako řidič jste v zásadě odpovědný za to, že
Rje náklad jak při běžných dopravních situa-

cích, tak při vyhýbacích manévrech, maximál-
ním brzdění a jízdě na nekvalitních vozovkách
zajištěn proti posunutí, převržení, pohybu
nebo pádu.
Rzajištění nákladu odpovídá platným požadav-

kům a předpisům, které se týkají techniky
zajištění nákladu.

Pokud tomu tak není, může to být v závislosti
na platné legislativě a způsobených násled-
cích trestné.
Z tohoto důvodu vždy sledujte zákonnou legi-
slativu země, ve které se právě nacházíte.

Zajištění nákladu kontrolujte před každou jízdou
a během delší jízdy v pravidelných intervalech.
Nesprávné nebo nedostatečné zajištění nákladu
opravte.
Informace o odborném zajištění nákladu získáte
např. u výrobce pomocných prostředků pro pře-
pravu nebo upevňovacích prostředků pro zaji-
štění nákladu. Dbejte také na bezpečnostní upo-
zornění ve směrnicích pro nakládání
(Y Strana 327).
X Vyplňte volné prostory mezi nákladem, stě-

nami ložného prostoru a podběhy kol. K
tomuto účelu použijte přepravní pomůcky,
např. klíny, dřevěné podkládací hranoly nebo
vycpávky.

X Zajistěte náklad ve všech směrech proti pře-
klopení a převrhnutí v upevňovacích okách a
ve vodicích kolejnicích v zadní části vozidla.
Používejte pouze upevňovací prostředky, jako
upevňovací sítě a popruhy, schválené dle plat-
ných norem (např. DIN EN).
Upevňovací prostředky schválené dle plat-
ných norem (např. DIN EN) obdržíte v každém
specializovaném obchodě nebo v servisním
středisku Mercedes-Benz.
Pro zajištění používejte upevňovací oka co
nejblíže u nákladu a obložte ostré hrany čalou-
něním.

Variabilní upevňovací body ve vodicích kolejnicích
(příklad)
: Vodicí kolejnice
; Upevňovací oko
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Montáž / demontáž upevňovacích ok
pro vodicí kolejnici

G VAROVÁNÍ
Pokud nejsou upevňovací oka správně
namontována, mohou se při prudké změně
směru, brzdném manévru nebo při nehodě
sesmeknout nebo vytrhnout. Přitom může
dojít k sesmeknutí, převrácení nebo
vymrštění předmětů, zavazadel nebo nákladu
a k zasažení cestujících ve vozidle. Hrozí
nebezpečí zranění!
Před použitím se vždy ujistěte, že jsou upev-
ňovací oka správně namontována a nelze je
posunout.

Vodicí kolejnice (příklad)

Upevňovací oka pro vodicí kolejnice
Montáž
X Otočte kovový kroužek = do rovnoběžné

polohy s podélnou osou upevňovacího oka ;
podle znázornění.
Pouze pokud je kovový kroužek v rovnoběžné
poloze s podélnou osou upevňovacího oka,
lze zajišťovací čep zatlačit dostatečně dolů. V
opačném případě nelze upevňovací oko

namontovat, pohybovat s ním nebo ho
demontovat.

X Držte upevňovací oko ; mezi ukazováčkem
a prostředníčkem podle znázornění a položte
palec skrze kovový kroužek = na střední tla-
kový bod.

X Palcem zatlačte zajišťovací čep dolů až na
doraz.

X Protlačte upevňovací oko ; v blízkosti
nákladu skrze rastrování vodicí kolejnice : a
posuňte jej cca o 12 mm.

X Sejměte palec z tlakového bodu a posuňte
upevňovací oko ;, až se zajistí.

X Otočte kovový kroužek = do příčné polohy k
podélné ose upevňovacího oka ;.
Pokud je kovový kroužek v příčné poloze k
podélné ose upevňovacího oka, nelze zajišťo-
vací čep zatlačit dále dolů. Tím je upevňovací
oko také chráněno proti neúmyslnému uvol-
nění, např. při šlápnutí na upevňovací oko.

X Zkontrolujte upevňovací oko ; ohledně
správného usazení.
Upevňovací oko nelze posunout.

Demontáž
X Otočte kovový kroužek = do rovnoběžné

polohy k podélné ose upevňovacího oka ;.
X Upevňovací oko ; uchopte stejným způso-

bem jako při montáži a palcem zatlačte zaji-
šťovací čep dolů až na doraz.

X Posuňte upevňovací oko ; a vytáhněte jej
skrze rastrování vodicí kolejnice : směrem
nahoru.

Pomocné prostředky pro přepravu

Ochranná síť

G VAROVÁNÍ
Vlastní ochranná síť není schopná zadržet
nebo zajistit těžké předměty, zavazadla a
těžký náklad. Při prudké změně směru,
brzdění nebo nehodě byste tak mohli být zra-
něni nezajištěným nákladem. Hrozí nebezpečí
zranění, nebo dokonce ohrožení života!
Předměty vždy uložte tak, aby nemohlo dojít k
jejich vymrštění. Předměty, zavazadla nebo
náklad vždy zajistěte, např. připoutejte, proti
pohybu nebo převrácení, a to i v případě, že
používáte ochrannou síť.
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G VAROVÁNÍ
Jestliže za instalovanou ochrannou sítí sedí
cestující, mohou být tlačeni proti ochranné
síti. Hrozí nebezpečí zranění, zvláště při
brzdění nebo prudké změně směru!
Nikdy nenechávejte cestující sedět za ochran-
nou sítí.

Ochranná síť vymezuje ložný prostor. Chrání
cestující před klouzajícími a převracejícími se
lehkými předměty a/nebo zavazadly. Vždy
dodržujte pokyny pro zajištění nákladu
(Y Strana 329).
Ochrannou síť můžete namontovat za přední
sedadla nebo za 1. řadu zadních sedadel.

Horní držák

Ukotvení v podlaze (příklad s pevným upevňovacím
okem)

Montáž
X Případně demontujte odkládací plochu

ložného prostoru (Y Strana 333).
X Ochrannou síť zavěste do horních držáků :

tak, že upínací pásy= směřují dozadu.
X Namontujte upevňovací oka A do vodicích

kolejnic co nejblíže k zadním patkám sedadel
(Y Strana 330). Přitom dodržujte minimální
vzdálenost 5 cm od patek sedadel kvůli umo-
žnění dodatečného posunutí zadního sedadla.

X Zkontrolujte upevňovací oka A ohledně
správného usazení.
Upevňovací oka nelze posunout.

X Napněte upínací pásy = ochranné sítě.
X Zavěste háčky ? upínacích pásů = do upev-

ňovacích ok A.
X Napínací díl ; vyklopte nahoru.
X Táhněte upínací pásy = za volné konce ve

směru šipky dolů, až jsou upínací pásy =
napnuté.

X Napínací díl ; sklopte dolů, tím docílíte
konečného napnutí popruhů.

X V případě potřeby namontujte dělicí přepážku
ložného prostoru (Y Strana 333).

X Po krátké jízdě zkontrolujte napnutí ochranné
sítě.

X Případně ji ještě vypněte.
Demontáž
X Případně demontujte odkládací plochu

ložného prostoru (Y Strana 333).
X Napínací díl ; vyklopte nahoru.

Upínací pásy = jsou uvolněné.
X Vyvěste háčky ? upínacích pásů = dole z

upevňovacích ok A.
X Vyvěste ochrannou síť z horních držáků :.
X V případě potřeby demontujte upevňovací

oka A (Y Strana 330).
X V případě potřeby namontujte dělicí přepážku

ložného prostoru (Y Strana 333).
X Srolujte ochrannou síť a ve srolovaném stavu

ji zajistěte suchým zipem.
Přestavení předního sedadla při instalované 
ochranné síti
X Napínací díl ; na upínacích pásech =

vyklopte nahoru.
Ochranná síť je uvolněná.

X Nastavte správně přední sedadlo.
X Opětovně napněte ochrannou síť.
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Úložný prostor v zavazadlovém pro-
storu

Důležité bezpečnostní pokyny

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
Při nesprávném zajištění přepážky ložného
prostoru v upevněních může za jízdy dojít k
jejímu uvolnění a k vymrštění. Hrozí nebez-
pečí nehody a zranění!
Namontujte přepážku ložného prostoru podle
popisu.Po montáži přepážky ložného prostoru
se vždy přesvědčte o zajištění a sklopení pře-
pážky ložného prostoru.

Odkládací ložný prostor je správně upevněn
pouze při obou zajištěných pákách.
Dodržujte směrnice pro nakládání
(Y Strana 327).

Odkládací přihrádky

X Otevření: stiskněte madlo : ve směru šipky.
Dojde k vyklopení víka ; uprostřed směrem
nahoru.

X Posuňte víko ; směrem dozadu až na doraz.

X Zavření: zatáhněte víko ; za madlo : smě-
rem dopředu.

X Zatlačte víko ; uprostřed směrem dolů až do
jeho úplného zavření.

Vyklopení/sklopení

X Vyklopení nahoru do polohy 70°: zatáh-
něte za madlo : ve směru šipky.
Dojde k odjištění přepážky nákladového pro-
storu.

X Otočte přepážku nákladového prostoru ;
nahoru.

Dbejte na to, aby byla přepážka nákladového
prostoru za jízdy vždy sklopena.
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X Sklopení: zatáhněte přepážku nákladového
prostoru ; dolů až do jejího zajištění.
Dojde k zajištění přepážky nákladového pro-
storu ;.

Demontáž/montáž

X Demontáž: vyklopte přepážku nákladového
prostoru ; nahoru (Y Strana 332).

X Otočte páku : směrem dovnitř.
Dojde k odjištění přepážky nákladového pro-
storu ;.

X Vyjměte přepážku nákladového prostoru ;.

Pokud je to možné, provádějte montáž přepážky
nákladového prostoru za asistence druhé
osoby.
X Montáž: uveďte přepážku nákladového pro-

storu ; ve vozidle do šikmé polohy.
X Otočte přepážku nákladového prostoru ; ve

vozidle a nasaďte do vodicích kolejnic.
Vodicí kolejnice mají v místě pro nasazení tro-
júhelníkové značky, které musí být spolu s
páčkami : ve stejné výšce.

X Otočte páku : směrem ven.
Dojde k zajištění přepážky nákladového pro-
storu ;.

X Sklopte přepážku nákladového prostoru ;
dolů.

Nosné systémy

G VAROVÁNÍ
Pokud naložíte střechu, zvýší se těžiště vozi-
dla a změní se jeho obvyklé chování za jízdy,
například reakce řízení nebo brzd. Vozidlo se
více naklání v zatáčkách a může těžkopádněji
reagovat na natočení volantu.
Při překročení maximálního zatížení střechy
se jízdní vlastnosti a také chování řízení a brzd
značně zhorší. Hrozí nebezpečí nehody!
Nikdy nepřekračujte maximální zatížení stře-
chy a přizpůsobte svůj styl jízdy.

Informace o maximálním zatížení střechy nale-
znete v části „Upevňovací body a systémy
nosičů“ v tištěném návodu k obsluze
(Y Strana 396).

! Nezapomeňte na to, že
Ršrouby střešního nosiče musí být utaženy v

určených bodech maximálním utahovacím
momentem 10 Nm a
Rminimální hloubka zašroubování musí činit

4 otáčky
Používejte střešní a zadní nosiče schválené
nebo doporučené pro vozidla Mercedes-Benz.
Ty Vám pomohou vyvarovat se poškození
vozidla.

Můžete namontovat střešní nosič na střechu a
např. zadní nosič jízdních kol u dveří zavazadlo-
vého prostoru.
Po demontáži střešního nosiče namontujte
krytky upevňovacích závitů.
Po montáži zadního nosiče u dveří zavazadlo-
vého prostoru omezuje dodatečná hmotnost
podpěrnou sílu plynových vzpěr při otevírání
dveří zavazadlového prostoru. Z toho důvodu
musíte při otevírání dveří zavazadlového pro-
storu vynaložit větší sílu. Při nízkých venkovních
teplotách pod bodem mrazu byste měli po ote-
vření navíc podepřít dveře zavazadlového pro-
storu kvůli zamezení nežádoucímu klesnutí.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Motorový prostor

Kapota motoru

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Odjištěná kapota motoru se může za jízdy
otevřít a zakrýt Vám výhled. Hrozí nebezpečí
nehody!
Neodjišťujte kapotu motoru za jízdy. Ujistěte
se před každou jízdou, že je kapota motoru
zajištěna.

G VAROVÁNÍ
Kapota motoru může při otevření a zavření
nárazem spadnout do výchozí polohy. Hrozí
nebezpečí poranění osob v rozsahu pohybu
kapoty motoru!
Kapotu motoru otvírejte a zavírejte, pouze
když se v rozsahu pohybu nezdržují žádné
osoby.

G VAROVÁNÍ!
Pokud otevřete kapotu při přehřátém motoru
nebo při požáru v motorovém prostoru,
můžete být zasaženi horkými plyny nebo
jinými unikajícími provozními látkami. Hrozí
nebezpečí zranění!
Před otevřením kapoty motoru nechte pře-
hřátý motor vychladnout. Při požáru v moto-
rovém prostoru nechte kapotu motoru zavře-
nou a zavolejte hasiče.

G VAROVÁNÍ
V motorovém prostoru jsou komponenty,
které se pohybují. Určité komponenty mohou
i při vypnutém zapalování běžet dále nebo se
náhle začít pohybovat, např. ventilátor chla-
diče. Hrozí nebezpečí úrazu!
Pokud musíte provádět činnosti v motorovém
prostoru,
Rvypněte zapalování
Rnesahejte do prostoru, kde Vás mohou

ohrozit pohybující se součástky, např. pro-
stor otáčení ventilátoru
Rsundejte si šperky a hodinky
Rčásti oděvu a vlasy udržujte z dosahu pohy-

bujících se dílů.

G VAROVÁNÍ!
Systém vstřikování paliva používá vysoké
napětí. Když se dotknete dílů, kterými pro-
chází napětí, můžete utrpět úraz elektrickým
proudem. Hrozí nebezpečí zranění!
Nikdy se nedotýkejte dílů systému vstřikování
paliva při zapnutém zapalování.

Díly systému vstřikování paliva, kterými pro-
chází napětí, jsou např. vstřikovače.

G VAROVÁNÍ!
Určité díly v motorovém prostoru mohou být
velmi horké, např. motor, chladič a díly
výfuku. Při práci v motorovém prostoru hrozí
nebezpečí zranění!
Podle možností nechte vychladnout motor a
dotýkejte se pouze níže uvedených dílů.

Pokud musíte provádět práci v motorovém pro-
storu, dotýkejte se pouze těchto součástí:
RKapota motoru
RMěrka oleje
RUzavírací víko plnicího otvoru motorového

oleje
RUzavírací víko nádržky kapaliny do ostřiko-

vačů
RUzavírací víko vyrovnávací nádržky chladicí

kapaliny
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Otevření kapoty motoru

G VAROVÁNÍ!
Pokud otevřete kapotu při přehřátém motoru
nebo při požáru v motorovém prostoru,
můžete být zasaženi horkými plyny nebo
jinými unikajícími provozními látkami. Hrozí
nebezpečí zranění!
Před otevřením kapoty motoru nechte pře-
hřátý motor vychladnout. Při požáru v moto-
rovém prostoru nechte kapotu motoru zavře-
nou a zavolejte hasiče.

G VAROVÁNÍ!
Určité díly v motorovém prostoru mohou být
velmi horké, např. motor, chladič a díly
výfuku. Při práci v motorovém prostoru hrozí
nebezpečí zranění!
Podle možností nechte vychladnout motor a
dotýkejte se pouze níže uvedených dílů.

! Ujistěte se, že stěrače čelního okna nejsou
odklopeny od okna. Můžete poškodit stěrače
nebo kapotu motoru.

Při otvírání kapoty motoru se bezpodmínečně
řiďte bezpečnostními pokyny.
X Vozidlo zaparkujte s ohledem na bezpečnost

provozu a pokud možno vodorovně.
X Vypněte motor.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí (Y Strana 187).
X Zatáhněte za odjišťovací rukojeť : kapoty

motoru.
Kapota motoru je odjištěna.

X Zasuňte ruku do mezery, páčku ; zajištění
kapoty motoru zatlačte směrem doleva a
zvedněte kapotu motoru.
Když je kapota motoru otevřená na cca
40 cm, bude automaticky zcela otevřena a
držena plynovým tlumičem.

Zavření kapoty motoru

G VAROVÁNÍ
Zapomenuté textilie v motorovém prostoru
nebo jiné hořlavé materiály se mohou vznítit o
horké díly motoru nebo výfukového systému.
Hrozí nebezpečí požáru! Ujistěte se, že se po
provedení údržbářských prací nenachází v
motorovém prostoru nebo na výfukovém
systému žádný hořlavý cizí materiál.

! Nepřitlačujte kapotu motoru rukama. Jinak
byste ji mohli poškodit.

X Spusťte kapotu motoru dolů a z výšky cca
30 cm ji nechte spadnout s mírným švihem.
Kapota motoru se slyšitelně zajistí v zámku.

X Zkontrolujte, zda je kapota motoru správně
zajištěna.
Pokud můžete kapotu motoru mírně nadzved-
nout, není správně zajištěná. Pokud není
kapota motoru správně zajištěná, znovu ji ote-
vřete. Nechte kapotu motoru spadnout s tro-
chu větším švihem.
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Motorový prostor – přehled

: Uzávěr plnicího otvoru motorového oleje
(Y Strana 336)

; Uzávěr nádržky na brzdovou kapalinu
(Y Strana 340)

= Uzávěr vyrovnávací nádržky chladicí kapa-
liny (Y Strana 338)

? Uzávěr nádržky kapaliny do ostřikovačů
(Y Strana 340)

Pravidelně kontrolujte výšky hladin kapalin a
těsnost agregátů. Pokud zjistíte únik kapaliny,
např. olejové skvrny na místě odstavení vozidla,
obraťte se okamžitě na kvalifikovaný servis.

Motorový olej

Všeobecná upozornění
! Motorový olej se během provozu znečisťuje

a ztrácí svou kvalitu a postupně ubývá na
objemu. Pravidelně kontrolujte výšku hladiny
oleje a doplňujte olej nebo nechte olej podle
potřeby vyměnit.

Sledujte informace o schválených motorových
olejích a spotřebě oleje v části „Provozní látky a
plnicí množství“ (Y Strana 391).
Hladinu motorového oleje můžete
Rkontrolovat na displeji palubního počítače
Rkontrolovat pomocí měrky oleje.

Elektronická kontrola výšky hladiny
oleje
Pokud se při extrémně nízké teplotě po pěti
minutách nezobrazí hladina oleje, zopakujte
postup měření oleje po dalších pěti minutách.
Pokud se hladina oleje opět nezobrazí, zkontro-
lujte hladinu motorového oleje měrkou oleje

(Y Strana 337). Měření hladiny oleje nechte
zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
Při měření musí být zapnuté zapalování a motor
musí být vypnutý a dosahovat provozní teploty.
Vozidlo musí stát na rovině. Použijte tlačítka na
volantu.
X Zaparkujte vozidlo na vodorovné ploše.
X Vypněte motor.
X Vyčkejte pět minut.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí 9 nebo : zvolte menu Servis.
X Potvrďte a.
X Pomocí 9 nebo : zvolte Hladina 
motor. oleje.

X Potvrďte a.
Po dobu, kdy probíhá měření hladiny motoro-
vého oleje, je na displeji zobrazeno hlášení
Probíhá měření hladiny motor. 
oleje! Správné měření jen u vozidla 
na rovině.

Po měření hladiny motorového oleje se mohou
na displeji zobrazit následující hlášení.

 Hlášení na displeji:
Hladina motor. oleje v pořádku–
X Opatření: nedoplňujte olej.

 Hlášení na displeji:
U čerpací stanice doplňte X.X l 
motor. oleje–
X Doplňte uvedené množství X.X l oleje

(Y Strana 338).
X Opatření: opakujte měření hladiny moto-

rového oleje po několika minutách.

 Hlášení na displeji:
Hladina motor. oleje Snižte hladinu 
oleje–
Hladina oleje je příliš vysoká.
X Opatření: nechte odčerpat olej.

 Hlášení na displeji:
Pro hladinu motorového oleje zapněte 
zapalování–
X Opatření: otočte klíček ve spínací skříňce

do polohy 2.
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 Hlášení na displeji:
Hladina motor. oleje Nebyla dodržena 
čekací doba–
X Opatření: při zahřátém motoru proveďte

nové měření hladiny motorového oleje po
cca pěti minutách.

X Při studeném motoru proveďte nové
měření hladiny motorového oleje cca po
30 minutách.

 Hlášení na displeji:
Hladina motor. oleje ne za chodu 
motoru–
X Opatření: vypněte motor a počkejte s

měřením hladiny motorového oleje při
zahřátém motoru cca pět minut.

 Hlášení na displeji:
Hladina motorového oleje Systém 
nefunkční–
Měření hladiny motorového oleje má poruchu.
X Opatření: zkontrolujte hladinu oleje měr-

kou oleje (Y Strana 337).
X Nechte ukazatel výšky hladiny motorového

oleje zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Kontrola výšky hladiny oleje měrkou

G VAROVÁNÍ!
Pokud otevřete kapotu při přehřátém motoru
nebo při požáru v motorovém prostoru,
můžete být zasaženi horkými plyny nebo
jinými unikajícími provozními látkami. Hrozí
nebezpečí zranění!
Před otevřením kapoty motoru nechte pře-
hřátý motor vychladnout. Při požáru v moto-
rovém prostoru nechte kapotu motoru zavře-
nou a zavolejte hasiče.

G VAROVÁNÍ!
Určité díly v motorovém prostoru mohou být
velmi horké, např. motor, chladič a díly
výfuku. Při práci v motorovém prostoru hrozí
nebezpečí zranění!
Podle možností nechte vychladnout motor a
dotýkejte se pouze níže uvedených dílů.

Měrka oleje a plnicí otvor motorového oleje (pří-
klad benzínového motoru)

Měrka oleje a plnicí otvor motorového oleje (pří-
klad vznětového motoru)
Kontrolujte hladinu oleje pouze u zahřátého
motoru.
X Odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost

silničního provozu a pokud možno vodorovně.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí.
X Vypněte motor.
X Počkejte pět minut.
X Otevřete kapotu motoru (Y Strana 335).
X Vytáhněte měrku oleje :.
X Otřete měrku oleje : neroztřepenou textilií.
X Zasuňte měrku oleje : zpět až na doraz do

vodicí trubky a znovu ji vytáhněte.
Hladina oleje je dostatečná, pokud je mezi
značkou MIN = a značkou MAX ;.

X Pokud je hladina oleje na značce MIN = nebo
pod ní, otevřete uzavírací víko ? a doplňte
motorový olej (Y Strana 338).
Rozdílové množství mezi oběma značkami ;
a = je
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Ru vznětových motorů s výkonem pod
100 kW cca 2,5 l
Ru vznětových motorů s výkonem nad

100 kW cca 2 l
Ru benzínových motorů cca 1,5 l

X Zavřete kapotu motoru.

Doplnění motorového oleje

G VAROVÁNÍ!
Pokud otevřete kapotu při přehřátém motoru
nebo při požáru v motorovém prostoru,
můžete být zasaženi horkými plyny nebo
jinými unikajícími provozními látkami. Hrozí
nebezpečí zranění!
Před otevřením kapoty motoru nechte pře-
hřátý motor vychladnout. Při požáru v moto-
rovém prostoru nechte kapotu motoru zavře-
nou a zavolejte hasiče.

G VAROVÁNÍ!
Určité díly v motorovém prostoru mohou být
velmi horké, např. motor, chladič a díly
výfuku. Při práci v motorovém prostoru hrozí
nebezpečí zranění!
Podle možností nechte vychladnout motor a
dotýkejte se pouze níže uvedených dílů.

G VAROVÁNÍ!
Pokud se motorový olej dostane na horké díly
v motorovém prostoru, může se vznítit. Hrozí
nebezpečí požáru a zranění!
Zkontrolujte, zda se žádný motorový olej
nedostal vedle plnicího otvoru. Nechte
vychladnout motor a před nastartováním
motoru důkladně vyčistěte díly znečistěné
motorovým olejem.

H Ekologické upozornění
Přitom dbejte na to, abyste olej nerozlili.
Vypouštění oleje do země nebo do vodních
toků poškozuje životní prostředí.

! Nedoplňujte příliš mnoho motorového oleje.
Doplníte-li příliš mnoho motorového oleje,
může se poškodit motor či katalyzátor. Nad-
měrné množství oleje nechte odsát.

! Nepoužívejte žádná aditiva do motorového
oleje. To může poškodit motor.

Plnicí otvor motorového oleje (příklad)
Řiďte se rovněž informacemi týkajícími se
schválených motorových olejů v části „Provozní
látky a plnicí množství“ (Y Strana 391).
X Otevřete kapotu motoru (Y Strana 335).
X Vyšroubujte a sejměte uzávěr :.
X Doplňte motorový olej.
X Nasaďte uzávěr : na plnicí otvor a utáhněte

ho.
Přitom dbejte na bezpečné zajištění uzávěru.

X Zkontrolujte hladinu motorového oleje
pomocí měrky oleje (Y Strana 337).

X Zavřete kapotu motoru.

Chladicí kapalina

G VAROVÁNÍ
Provozní látky mohou být jedovaté a zdraví
škodlivé. Hrozí nebezpečí úrazu!
Dbejte při používání, skladování a likvidaci
provozních látek na upozornění na originál-
ních nádobách. Uchovávejte provozní látky
vždy v uzavřených originálních nádobách.
Udržujte provozní látky mimo dosah dětí.

G VAROVÁNÍ!
Pokud otevřete kapotu při přehřátém motoru
nebo při požáru v motorovém prostoru,
můžete být zasaženi horkými plyny nebo
jinými unikajícími provozními látkami. Hrozí
nebezpečí zranění!
Před otevřením kapoty motoru nechte pře-
hřátý motor vychladnout. Při požáru v moto-
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rovém prostoru nechte kapotu motoru zavře-
nou a zavolejte hasiče.

G VAROVÁNÍ!
Určité díly v motorovém prostoru mohou být
velmi horké, např. motor, chladič a díly
výfuku. Při práci v motorovém prostoru hrozí
nebezpečí zranění!
Podle možností nechte vychladnout motor a
dotýkejte se pouze níže uvedených dílů.

Chladicí kapalina obsahuje glykol, takže je jedo-
vatá. Dodržujte také bezpečnostní pokyny v
části „Provozní látky a plnicí množství“
(Y Strana 385).

G VAROVÁNÍ
Chladicí systém motoru je pod tlakem, obzvlá-
ště pokud je motor teplý. Když otevřete uzá-
věr, můžete se popálit unikající vařící kapali-
nou. Hrozí nebezpečí úrazu!
Před otevřením víčka nechte motor vychlad-
nout. Při otevírání si nasaďte ochranné ruka-
vice a ochranné brýle. Otevírejte víčko
pomalu, tím dojde k úniku tlaku.

Kontrolu hladiny chladicí kapaliny a/nebo její
doplňování provádějte pouze u vodorovně stojí-
cího vozidla se studeným motorem. Teplota
chladicí kapaliny musí být nižší než 50 †.

! Chladicí systém motoru a systém topení
pravidelně kontrolujte z hlediska těsnosti.
Při velkém úniku chladicí kapaliny nechte pří-
činu zjistit a odstranit v kvalifikovaném
servisu.

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 kapali-
nou.

! Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění lako-
vaných ploch chladicí kapalinou. Jinak můžete
poškodit lak.

Uzavírací víko a vyrovnávací nádržka chladicí kapa-
liny (příklad)
Kontrola hladiny chladicí kapaliny
X Odstavte vozidlo s ohledem na bezpečnost

silničního provozu a pokud možno vodorovně.
X Vypněte motor.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí.
X Otevřete kapotu motoru (Y Strana 335).
X Nechte vychladnout motor.
X Pomalu otočte uzavírací víko : o cca polo-

vinu otáčky doleva a upusťte přetlak.
X Dále vyšroubujte uzavírací víko : a sejměte

ho z vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny ;.
X Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Pokud chladicí kapalina ve studeném stavu
dosahuje až k označovacímu můstku = v
plnicím otvoru, je ve vyrovnávací nádržce
chladicí kapaliny ; dostatečné množství
chladicí kapaliny.
Pokud chladicí kapalina v zahřátém stavu
dosahuje cca 1,5 cm nad označovací můstek
= v plnicím otvoru, je ve vyrovnávací nádržce
chladicí kapaliny ; dostatečné množství
chladicí kapaliny.

Doplňování chladicí kapaliny
X Pokud je hladina chladicí kapaliny pod ozna-

čovacím můstkem = v plnicím otvoru,
doplňte chladicí kapalinu.
Sledujte informace o složení chladicí kapaliny
a kvalitě vody v části „Provozní látky a plnicí
množství“ (Y Strana 393). Používejte pouze
schválené nemrznoucí prostředky s inhibitory
koroze, které odpovídají předpisům pro pro-
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vozní látky Mercedes-Benz, čímž zabráníte
poškození chladicího systému motoru.

X Nasaďte uzavírací víko : a utáhněte jej smě-
rem doprava.

X Nastartujte motor.
X Nastavte teplotu v vnitřního prostoru vozidla

na ovládací jednotce klimatizace na maxi-
mum.

X Po cca pěti minutách motor opět vypněte a
nechte jej vychladnout.

X Znovu zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a
v případě potřeby ji vyrovnejte.

X Zavřete kapotu motoru.

Brzdová kapalina

G VAROVÁNÍ
Provozní látky mohou být jedovaté a zdraví
škodlivé. Hrozí nebezpečí úrazu!
Dbejte při používání, skladování a likvidaci
provozních látek na upozornění na originál-
ních nádobách. Uchovávejte provozní látky
vždy v uzavřených originálních nádobách.
Udržujte provozní látky mimo dosah dětí.

Brzdová kapalina je zdraví škodlivá. Dodržujte
rovněž bezpečnostní pokyny v části „Provozní
látky a plnicí množství“ (Y Strana 385).

G VAROVÁNÍ
Brzdová kapalina přijímá vzdušnou vlhkost.
Tím klesá bod varu brzdové kapaliny. Když je
bod varu příliš nízký, mohou se při velkém
namáhání brzd vytvářet v brzdové soustavě
bubliny páry. Tím se zhorší brzdný účinek.
Hrozí nebezpečí nehody!
Nechte brzdovou kapalinu měnit v předepsa-
ném intervalu.

! Jestliže je hladina brzdové kapaliny ve vyrov-
návací nádržce brzdové kapaliny na značce
MIN nebo pod ní, zkontrolujte okamžitě
brzdovou soustavu z hlediska těsnosti. Kromě
toho zkontrolujte tloušťku brzdového oblo-
žení. Okamžitě se obraťte se kvalifikovaný
servis.
Nedoplňujte brzdovou kapalinu. Tím poruchu
neodstraníte.

! Brzdová kapalina rozleptává lak, plast a
pryž. Pokud lak, plast nebo pryž přišly do kon-
taktu s brzdovou kapalinou, ihned je omyjte
vodou.

Brzdovou kapalinu nechte měnit každé dva roky
v kvalifikovaném servisu. Věnujte také pozor-
nost informacím o brzdové kapalině uvedeným v
části „Provozní látky a plnicí množství“
(Y Strana 393).

Systém ovládání spojky a brzdová soustava jsou
ovládány hydraulicky prostřednictvím brzdové
kapaliny.
Výšku hladiny brzdové kapaliny kontrolujte pra-
videlně, např. každý týden nebo při každém čer-
pání paliva.
Kontrola výšky hladiny brzdové kapaliny
X Vozidlo zaparkujte s ohledem na bezpečnost

provozu a pokud možno vodorovně.
X Vypněte motor.
X Zajistěte vozidlo proti rozjetí.
X Otevřete kapotu motoru (Y Strana 335).
X Zkontrolujte výšku hladiny brzdové kapaliny.

Pokud je výška hladiny brzdové kapaliny mezi
značkami MIN a MAX na nádržce brzdové
kapaliny :, je hladina brzdové kapaliny
dostatečná.

X Zavřete kapotu motoru.

Kapalina do ostřikovačů

G VAROVÁNÍ!
Pokud otevřete kapotu při přehřátém motoru
nebo při požáru v motorovém prostoru,
můžete být zasaženi horkými plyny nebo
jinými unikajícími provozními látkami. Hrozí
nebezpečí zranění!
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Před otevřením kapoty motoru nechte pře-
hřátý motor vychladnout. Při požáru v moto-
rovém prostoru nechte kapotu motoru zavře-
nou a zavolejte hasiče.

G VAROVÁNÍ!
Určité díly v motorovém prostoru mohou být
velmi horké, např. motor, chladič a díly
výfuku. Při práci v motorovém prostoru hrozí
nebezpečí zranění!
Podle možností nechte vychladnout motor a
dotýkejte se pouze níže uvedených dílů.

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 ostři-
kovače nedostal do blízkosti plnicího otvoru.

! Používejte pouze kapalinu do ostřikovačů,
která je vhodná pro rozptylové sklo, např. MB
SummerFit nebo MB WinterFit. Nevhodná
kapalina do ostřikovačů může poškodit roz-
ptylové sklo světlometů.

Nádržka kapaliny do ostřikovačů (příklad)
Do kapaliny do ostřikovačů celoročně přidávejte
koncentrát kapaliny do ostřikovačů. Sledujte
informace o kapalině do ostřikovačů v části
„Provozní látky a plnicí množství“
(Y Strana 394).

Doplnění kapaliny do ostřikovačů
X Smíchejte kapalinu do ostřikovačů předem ve

správném poměru v nádobě.
X Otevřete kapotu motoru (Y Strana 335).
X Vytáhněte uzavírací víko : nádržky kapaliny

do ostřikovačů nahoru za sponu.
X Doplňte předem smíchanou kapalinu do ostři-

kovačů.
X Přitlačte uzavírací víko : na plnicí otvor, až

se slyšitelně zajistí.
X Zavřete kapotu motoru.

Údržba

Všeobecná upozornění

H Ekologické upozornění
Při všech pracích dbejte na ochranu životního
prostředí. Při likvidaci provozních látek, např.
motorového oleje, musíte dodržovat zákonné
předpisy. To se týká rovněž všech dílů, jako
např. filtrů, které se dostaly do kontaktu s
provozními látkami. Informaci Vám podá
každý kvalifikovaný servis.
Prázdné obaly, čisticí utěrky a lešticí vatu lik-
vidujte v souladu s předpisy na ochranu život-
ního prostředí. Dodržujte i návod k použití
prostředků pro péči o vozidlo.
Nenechte běžet motor ve stojícím vozidle
déle, než je nutné.

Před prováděním údržby a oprav si bezpodmí-
nečně přečtěte související
Rpříslušné části technické dokumentace, jako

např. návod k obsluze a servisní informace
Rlegislativní ustanovení, jako např. předpisy o

bezpečnosti práce a úrazové prevence
Při pracích pod vozidlem musíte vozidlo zajistit
podstavnými stolicemi s dostatečnou nosností.
V žádném případě nepoužívejte jako náhradní
řešení zvedák vozu. Zvedák je určen pouze pro
krátkodobé zvednutí vozidla, např. při výměně
kola. Není vhodný k provádění údržbových prací
pod vozidlem.
Dodržujte také pokyny ke kvalifikovanému
servisu (Y Strana 32).
Rozsah a frekvence kontrolních a údržbářských
prací se v první řadě řídí často velmi rozdílnými
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provozními podmínkami. Provedení kontrolních
a údržbářských prací vyžaduje speciální
odborné znalosti, které v rámci tohoto návodu k
obsluze nelze sdělit. Tyto práce by měli provádět
pouze proškolení technici.
Servisní knížka vozidla popisuje rozsah a frek-
venci údržbářských prací a obsahuje další upo-
zornění k ručení za věcné vady. Sledujte infor-
mace o provozních látkách schválených společ-
ností Mercedes-Benz a o plnicím množství uve-
dené v části „Provozní látky a plnicí množství“
(Y Strana 385).
Práce údržby je nutné provádět v souladu s
předpisy a doporučeními uvedenými v servisní
knížce. V opačném případě může po šetření ze
strany výrobce dojít ke ztrátě garančních nároků
a k zamítnutí kulance.
Dodržujte upozornění v části „Originální díly
Mercedes-Benz“ (Y Strana 33).

Ukazatel servisního intervalu

Všeobecná upozornění
Ukazatel servisního intervalu Vás informuje o
následujícím termínu servisní prohlídky. Infor-
mace o servisním rozsahu a servisních interva-
lech najdete v servisní knížce.

i Ukazatel servisního intervalu nepodává
žádnou informaci o hladině motorového oleje.
Nezaměňujte proto ukazatel servisního inter-
valu s ukazatelem výšky hladiny motorového
oleje.

Na displeji se po dobu několika sekund zobrazí
např. jedno z následujících servisních hlášení:
RServis A za XX dny  
RServisní rozsah A nutný  
RServis A překročen o XX dny  
Zároveň je zobrazen buď zbývající časový pro-
stor, nebo zbývající vzdálenost k termínu
servisu. Při překročení servisního termínu se
zobrazí překročený čas nebo už ujetá vzdálenost
po aktuálním servisním termínu. Písmeno v hlá-
šení zobrazuje servisní rozsah. A znamená malý
a B velký servisní rozsah.
Pokud byly servisní práce provedeny v kvalifiko-
vaném servisu, např. v servisním středisku
Mercedes-Benz, je ukazatel servisního intervalu
vynulován. Zde získáte také další informace,
např. o servisních pracích.

Předepsaný servisní interval je přizpůsobený
pro normální provoz vozidla. Za ztížených pro-
vozních podmínek nebo při vyšším zatížení vozi-
dla musí být servisní práce prováděny častěji,
než je předepsáno. Příkladem jsou
Rpravidelné jízdy po městě s častými zastáv-

kami
Rprovoz na převážně krátkých trasách
Rčastý provoz v horách nebo po nekvalitních

vozovkách
Rčastý, déle trvající volnoběh
Za těchto nebo podobných provozních podmí-
nek nechte např. vzduchový filtr, motorový olej
nebo olejový filtr vyměnit častěji. Při zvýšeném
zatížení musíte častěji kontrolovat pneumatiky.
Další informace získáte v kvalifikovaném
servisu, např. v servisním středisku Mercedes-
Benz.

Skrytí servisního hlášení
X Na volantu stiskněte tlačítko a nebo
%.

Vyvolání termínu servisní prohlídky
Použijte tlačítka na volantu.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí 9 nebo : zvolte menu Servis

a potvrďte pomocí a.
X Pomocí 9 nebo : zvolte podmenu
ASSYST PLUS a potvrďte pomocí a.
Na displeji se zobrazí termín servisu.

ASSYST (aktivní servisní systém)
U vozidel se systémem ASSYST je termín násle-
dující servisní prohlídky určován v závislosti na
Vašem jízdním výkonu a Vašem stylu jízdy.
Doba mezi jednotlivými termíny servisních pro-
hlídek se prodlužuje, pokud
Rjezdíte šetrně ve středních otáčkách
Rse vyvarujete jízd na krátké vzdálenosti, při

nichž motor nedosáhne provozní teploty
ASSYST zahrnuje pouze období, po které byl při-
pojen akumulátor vozidla. Aby byly dodrženy
časově závislé servisní prohlídky, odečtěte od
zobrazených dnů servisního hlášení počet dnů s
odpojeným akumulátorem.
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Akumulátor

Důležité bezpečnostní pokyny
Pro provádění prací na akumulátoru, jako např.
demontáž nebo montáž, je zapotřebí speciálních
nástrojů a odborných znalostí. Práce na akumu-
látoru proto nechte vždy provádět v kvalifikova-
ném servisu.

G VAROVÁNÍ
Neodborné práce na akumulátoru mohou vést
např. ke zkratu. Tím může dojít k funkčnímu
omezení systémů, které jsou důležité pro bez-
pečnost jízdy, např. osvětlovacího zařízení,
ABS (protiblokovací systém brzd) nebo ESP®

(elektronický stabilizační program). Provozní
bezpečnost Vašeho vozidla může být ome-
zena.
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, např.:
Rpři brzdění
Rpři náhlých pohybech volantem a/nebo

nepřizpůsobené rychlosti
Hrozí nebezpečí nehody!
V případě zkratu nebo podobném případě
neprodleně informujte kvalifikovaný servis.
Nepokračujte v jízdě. Práce na akumulátoru
nechte vždy provést v kvalifikovaném servisu.

Další informace najdete v části „ABS“
(Y Strana 71) a „ESP®“ (Y Strana 72).

G VAROVÁNÍ
Elektrostatické výboje mohou vést ke vzniku
jiskření a tím ke vznícení lehce výbušné ply-
nové směsi akumulátoru. Hrozí nebezpečí
exploze!
Bezprostředně před kontaktem s akumuláto-
rem se dotkněte kovové karoserie, abyste
neutralizovali nabití elektrostatickou elektři-
nou.

Při nabíjení akumulátoru a při startování z cizího
zdroje vzniká lehce vznětlivá plynná směs.
Vždy dávejte pozor, abyste ani Vy, ani akumulá-
tor, nebyli nabiti statickou elektřinou. Elektro-
statický náboj vzniká např.
Rnošením syntetických oděvů
Rtřením oděvů o sedadlo

Rtažením nebo posouváním akumulátoru po
koberečcích nebo jiných syntetických mate-
riálech
Rotíráním akumulátoru čisticím hadříkem nebo

tkaninou.
Při manipulaci s akumulátorem dodržujte násle-
dující bezpečnostní pokyny a opatření.

Nebezpečí výbuchu. Při nabíjení
akumulátorů vzniká výbušný plyn.
Akumulátory nabíjejte pouze v
dobře větraných prostorách.
Oheň, otevřené světlo a kouření jsou
proto při manipulaci s akumuláto-
rem zakázány. Vyvarujte se jiskření!

Elektrolyt akumulátoru je žíravina.
Zabraňte jeho kontaktu s pokožkou,
očima a oděvem. Používejte
ochranné rukavice odolné vůči kyse-
lině! Dojde-li k potřísnění kůže nebo
oděvu kyselinou, ihned potřísněná
místa neutralizujte neutralizátorem
kyselin a opláchněte je vodou. Pří-
padně vyhledejte lékaře.
Noste ochranné brýle. Při smíšení
vody a kyseliny může kapalina
vystříknout do očí. Zasažené oči
okamžitě vypláchněte čistou vodou
a bez odkladu vyhledejte lékaře!
Udržujte děti v bezpečné vzdále-
nosti. Děti nemusí odhadnout
nebezpečí při manipulaci s akumu-
látory a kyselinou.
Při manipulaci s akumulátorem
dodržujte bezpečnostní pokyny,
bezpečnostní opatření a postupy
uvedené v tomto návodu k obsluze.

H Ekologické upozornění
Akumulátory obsahují ško-
dlivé látky. Zákon zakazuje
jejich odhazování do domov-
ního odpadu. Musí se shro-
mažďovat odděleně a ode-
vzdávat k ekologické recy-
klaci.
Akumulátory nechte klikvi-
dovat ekologicky. Vybité
akumulátory odevzdejte v
kvalifikovaném servisu nebo
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na místě pro sběr starých
akumulátorů.

Dodržujte následující pokyny:
RNechávejte akumulátory dobíjet častěji,

pokud
- jezdíte převážně na krátké vzdálenosti
- jezdíte převážně při nízkých venkovních

teplotách
- odstavíte vozidlo na delší dobu.
Akumulátory dosáhnou předpokládané život-
nosti, pouze jsou-li neustále dostatečně
nabité.
RPokud odstavujete vozidlo na delší dobu,

informujte se v servisním středisku
Mercedes-Benz.
RKdyž zaparkujete vozidlo a nepotřebujete

používat elektrické spotřebiče, vytáhněte klí-
ček ze spínací skříňky. Vozidlo potom odebírá
pouze velmi málo energie a šetří se akumulá-
tor.
RPokud potřebujete nastartovat z cizího zdroje

nebo poskytujete pomoc při startování z
cizího zdroje, používejte pouze připojovací
bod pro startování z cizího zdroje v motoro-
vém prostoru (Y Strana 356).
RPři výměně akumulátoru použijte z bezpeč-

nostních důvodů pouze akumulátor schválený
společností Mercedes-Benz.
Tyto akumulátory jsou testovány a schváleny
pro Vaše vozidlo. Jsou vybaveny zvýšenou
ochranou proti vytečení, která zabrání polep-
tání cestujících v případě poškození akumu-
látoru během nehody.
RAkumulátor nechte demontovat v kvalifikova-

ném servisu.

Místa montáže
Vaše vozidlo je v závislosti na variantě výbavy
vybaveno dvěma akumulátory v podstavci pra-
vého předního sedadla:
Rstartovacím akumulátorem
Rpřídavným akumulátorem

Odpojení a demontáž

G VAROVÁNÍ!
Akumulátor při nabíjení vytváří vodík. Pokud
byste způsobili zkrat nebo nastalo jiskření,
vodík by se mohl vznítit. Hrozí nebezpečí výbu-
chu!
RVždy dbejte na to, aby se kladná svorka při-

pojeného akumulátoru nedostala do kon-
taktu 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 odpojo-
vání startovacích kabelů.
RSvorky akumulátoru nepřipojujte a neod-

pojujte při běžícím motoru.

G VAROVÁNÍ
Elektrolyt akumulátoru je žíravina. Hrozí
nebezpečí úrazu!
Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima
nebo oděvem. Nevdechujte žádné plyny z aku-
mulátoru. Nenahýbejte se nad akumulátor.
Udržujte akumulátory mimo dosah dětí. Ihned
důkladně omyjte elektrolyt akumulátoru vel-
kým množstvím vody a neprodleně vyhledejte
lékaře.

! Práce na akumulátoru nechte vždy provádět
v kvalifikovaném servisu.
Jestliže by bylo ve výjimečných případech
nezbytně nutné, abyste sami odpojili akumu-
látor, dbejte prosím na to,
Rabyste vozidlo zajistili proti rozjetí
Rabyste vypnuli motor a vytáhli klíček ze

zapalování. Přesvědčte se, že je zapalování
vypnuté. Dbejte na to, aby ve sdruženém
přístroji nesvítily žádné kontrolky. Jinak by
mohlo dojít k poškození elektronických
agregátů jako např. alternátoru
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Rže je po odpojení akumulátoru automaticky
zatažená parkovací brzda. Vozidle nelze
pohnout.
Rže je u vozidel s automatickou převodovkou

po odpojení akumulátoru převodovka blo-
kována v poloze P. Vozidlem nelze pohnout.
Rabyste nejprve odpojili zápornou svorku a

teprve následně kladnou svorku. V žádném
případě nezaměňujte svorky akumulátoru!
V opačném případě může dojít k poškození
elektroniky vozidla.

Akumulátor a kryt kladné svorky musí být za
provozu vždy pevně namontovány.

Startovací akumulátor je umístěn v podstavci
pravého předního sedadla.
X Vypněte všechny elektrické spotřebiče.
X Vypněte motor a vytáhněte klíček ze spínací

skříňky.
X Otevřete pravé přední dveře.
X Sejměte boční úložnou schránku nahoře

oběma rukama z podstavce sedadla.
Odkládací přihrádku lze vyklopit až ke
sloupku B.

X Odkládací přihrádku vyjměte z podstavce
sedadla šikmo nahoru.

Otevřený podstavec sedadla
X Povolte šrouby = držáku ?.
X Sejměte držák ?.
X Odvzdušňovací hadici ; vytáhněte z akumu-

látoru směrem nahoru.
X Akumulátor vysuňte z podstavce sedadla tak,

aby bylo možné uvolnit a sejmout zápornou
svorku.

X Zápornou svorku uvolněte ze záporného
pólu :.

X Minusovou svorku sejměte tak, aby se svorka
akumulátoru již nedotýkala minusového
pólu :.

Startovací akumulátor (příklad)
X Akumulátor vysuňte z podstavce sedadla a v

souladu s obrázkem jej umístěte na prahovou
lištu. Podle potřeby připevněte akumulátor k
držákům C.

X Odstraňte krytku plusové svorky na plusovém
pólu A.

X Uvolněte kladnou svorku B z plusového pólu
A.

X Kladnou svorku B sejměte tak, aby se svorka
akumulátoru již nedotýkala plusového pólu
A.

X Akumulátor zvedněte za držáky C z prahové
lišty.

Připojení a montáž

G VAROVÁNÍ!
Akumulátor při nabíjení vytváří vodík. Pokud
byste způsobili zkrat nebo nastalo jiskření,
vodík by se mohl vznítit. Hrozí nebezpečí výbu-
chu!
RVždy dbejte na to, aby se kladná svorka při-

pojeného akumulátoru nedostala do kon-
taktu 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.
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RPři startování z cizího zdroje vždy dodržujte
předepsané pořadí připojování a odpojo-
vání startovacích kabelů.
RSvorky akumulátoru nepřipojujte a neod-

pojujte při běžícím motoru.

! Akumulátor vždy připojujte v níže uvedeném
pořadí. V žádném případě nezaměňujte
svorky akumulátoru! V opačném případě
dojde k poškození elektroniky vozidla.
Bezpodmínečně dodržujte předepsanou mon-
tážní polohu kladné svorky. V opačném pří-
padě by se kladná svorka mohla dostat do
kontaktu s díly vozidla. V takovém případě
hrozí nebezpečí zkratu a požáru.

Montážní místo startovacího akumulátoru se
nachází v podstavci pravého předního sedadla.

Startovací akumulátor (příklad)
X Akumulátor umístěte podle obrázku na pra-

hovou lištu a případně jej přidržujte za ruko-
jeti =.

X Plusovou svorku ; připojte k plusovému
pólu :. Přitom bezpodmínečně dodržujte
zobrazenou montážní polohu plusové svorky.
Plusové vedení musí být v oblasti připojení
rovnoběžné s boční stranou skříně akumulá-
toru.

X Nasaďte krytku na plusový pól :.
X Obě rukojeti = sklopte dolů na akumulátor.
X Akumulátor posuňte tak daleko do podstavce

sedadla, aby bylo možné připojit minusovou
svorku.

X Zápornou svorku připojte k minusovému
pólu ?.

X Akumulátor zasuňte do podstavce sedadla až
nadoraz.

Otevřený podstavec sedadla s namontovaným
startovacím akumulátorem
X Odvzdušňovací hadici A zasuňte nahoře do

přípojky akumulátoru.
X Držák C nasměrujte přes dolní hranu skříně

akumulátoru a závitové otvory šroubů B.
X Držák C upevněte šrouby B.

Akumulátor je zajištěn proti pohybu.
X Nasaďte úložnou schránku šikmo seshora do

schránky akumulátoru a přiklopte.
Úložná schránka musí nahoře slyšitelně
zaklapnout do obou držáků podstavce seda-
dla.

Po připojení akumulátoru proveďte následující
činnosti:
X Seřiďte boční okna (Y Strana 93).
X Seřiďte vnější zpětná zrcátka (Y Strana 125).
X Seřiďte elektrické posuvné dveře

(Y Strana 86).
X Seřiďte dveře zavazadlového prostoru EASY-

PACK (Y Strana 90).

Nabíjení

G VAROVÁNÍ
Vybitý akumulátor může zamrznout již při
teplotách okolo bodu mrazu. Při nabíjení aku-
mulátoru 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 roz-
mrznout.

Pokud za nízkých teplot nedojde k rozsvícení
varovných kontrolek a kontrolek na sdruženém
přístroji, s nejvyšší pravděpodobností zamrzl
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vybitý akumulátor. V takovém případě nesmíte
nabíjet akumulátor, ani vozidlo startovat z cizího
zdroje. Životnost rozmrzlého akumulátoru by se
tak mohla zkrátit. Startování vozidla se může
zhoršit, zvláště pak za nižších teplot. Rozmrzlý
akumulátor nechte zkontrolovat v kvalifikova-
ném servisu.

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, kou-
ření a vzniku jisker.Při nabíjení a při startování
z cizího zdroje zajistěte dostatečné větrání.
Nenaklánějte se přes akumulátor.

G VAROVÁNÍ
Elektrolyt akumulátoru je žíravina. Hrozí
nebezpečí úrazu!
Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima
nebo oděvem. Nevdechujte žádné plyny z aku-
mulátoru. Nenahýbejte se nad akumulátor.
Udržujte akumulátory mimo dosah dětí. Ihned
důkladně omyjte elektrolyt akumulátoru vel-
kým množstvím vody a neprodleně vyhledejte
lékaře.

! Akumulátory instalované ve vozidle dobí-
jejte pouze nabíječkami testovanými a schvá-
lenými firmou Mercedes-Benz. Tyto přístroje
umožňují nabíjení namontovaného akumulá-
toru. Jinak by mohla být poškozena elektro-
nika vozidla.

! Akumulátor nabíjejte pouze přes bod pro
startování z cizího zdroje.

Speciálně upravené nabíjecí zařízení pro vozidla
Mercedes-Benz, testované a schválené ze
strany Mercedes-Benz, je k dispozici jako pří-
slušenství. Pouze toto nabíjecí zařízení umož-
ňuje nabíjení v namontovaném stavu. Pro infor-
mace a dotazy ohledně dostupnosti se obraťte
na servisní středisko Mercedes-Benz. Přečtěte
si návod k obsluze nabíječky před tím, než aku-
mulátor budete nabíjet.
Pokud jezdíte převážně na krátké vzdálenosti a/
nebo při nízkých venkovních teplotách, dobíjejte
akumulátor častěji.

Dobíjejte namontovaný akumulátor nabíjecím
zařízením testovaným a schváleným společností
Mercedes-Benz pouze přes připojovací bod pro
startování z cizího zdroje v motorovém prostoru.
X Připojte nabíjecí zařízení ve stejném pořadí

jako cizí akumulátor při startování z cizího
zdroje u plusového pólu a u ukostřovacího
kontaktu (Y Strana 356).

i Dobíjejte pouze demontovaný a odpojený
akumulátor každé tři měsíce. Díky tomu
zamezíte samovolnému vybití a poškození
akumulátoru.

Péče
! Nečisté svorky a povrch akumulátoru zapří-

činí bludné proudy. Akumulátory se mohou
vybít.

! Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující
palivo. Čisticí prostředky obsahující palivo
naleptají schránku akumulátoru.

! Dostane-li se do článků akumulátoru neči-
stota, zrychlí se samovybíjení a akumulátor se
může poškodit.

Bezpodmínečně dodržujte následující body
týkající se péče o akumulátor:
X Pravidelně kontrolujte správné utažení svorek

akumulátoru a záporného kabelu k podvozku.
X Svorky a povrch akumulátoru udržujte trvale

čisté a suché.
X Spodní části svorek akumulátoru lehce

namažte ochranným tukem proti kyselině.
X Plášť akumulátoru čistěte pouze čisticími pro-

středky dostupnými na trhu.

Péče

Pokyny pro údržbu

G VAROVÁNÍ!
Pokud používáte díly karoserie nebo nástavby
jako nástupní schůdky, můžete
Ruklouznout a/nebo spadnout
Rpoškodit vozidlo a následně spadnout
Hrozí nebezpečí zranění!
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Používejte vždy pomůcky určené ke stoupání,
např. vhodný žebřík.

! Nepoužívejte spodní vedení posuvných
dveří (pojezd) jako stupačku. Jinak můžete
poškodit jeho obložení a/nebo mechaniku
posuvných dveří.

! K čistění Vašeho vozidla nepoužívejte
Rsuchou, drsnou nebo tvrdou tkaninu
Rabrazivní prostředky
Rrozpouštědla
Rčisticí prostředky obsahující rozpouštědla
Povrch nedrhněte.
Nedotýkejte se povrchu a ochranných fólií
ostrými předměty, např. prstenem nebo
škrabkou na led. Povrchy a ochranné fólie
byste mohli poškrábat nebo poškodit.

! Bezprostředně po čistění neodstavujte vozi-
dlo na delší dobu, zejména ne po čistění ráfků
pomocí čisticích prostředků na ráfky. Čisticí
prostředky na ráfky mohou na brzdových
kotoučích a brzdovém obložení způsobit zvý-
šený výskyt koroze. Po čistění se proto s vozi-
dlem několik minut projeďte. Brzdové
kotouče se při brzdění zahřejí a brzdové oblo-
žení oschne. Nyní je možné vozidlo na delší
dobu odstavit.

H Ekologické upozornění
Vozidlo čistěte pouze na místě k tomu urče-
ném. Prázdné obaly a použité čisticí materiály
zlikvidujte ekologicky.

H Ekologické upozornění
Prázdné obaly a čisticí textilie likvidujte v sou-
ladu s předpisy na ochranu životního pro-
středí.

Pravidelná péče o Vaše vozidlo je předpokladem
pro dlouhodobé zachování jeho kvality.
Při péči používejte pouze prostředky pro péči a
čistění, které byly doporučeny a schváleny spo-
lečností Mercedes-Benz.

Mytí vozidla a údržba laku

Myčka

G VAROVÁNÍ!
Po mytí vozidla mají brzdy nižší účinnost.
Hrozí nebezpečí nehody!
Po mytí vozidla brzděte opatrně se zohledně-
ním dopravní situace až do obnovení plné
účinnosti brzd.

! Ověřte si, zda je myčka vhodná pro rozměry
vozidla.
Před mytím vozidla v myčce sklopte vnější
zpětná zrcátka a popřípadě demontujte pří-
davnou anténu. Jinak by mohlo dojít k poško-
zení vnějších zpětných zrcátek, antény nebo
vozidla.
Při opouštění myčky dbejte na to, aby byla
opět zcela vyklopená vnější zpětná zrcátka a
případně opět namontována přídavná anténa.

! Dbejte na to, aby
Rbyly zcela zavřené boční okna a střešní

okno
Rbyl vypnutý ventilátor klimatizace
Rbyl spínač stěračů v poloze 0
Jinak může dojít k poškození vozidla.

Vozidlo můžete od začátku mýt v mycí lince.
Při větším znečistění vozidlo před vjezdem do
myčky očistěte.
Po mytí vozidla v myčce odstraňte vosk z čelního
okna a ze stíracích lišt. Tím zabráníte vzniku
šmouh a snížíte hlučnost stěračů, která může
vznikat v důsledku zbytků vosku na čelním okně.

Ruční mytí
Ruční mytí je v určitých zemích povoleno pouze
na speciálních místech pro mytí zařízených k
tomuto účelu. Při ručním mytí dodržujte
zákonná ustanovení země, ve které se právě
nacházíte.
X Nepoužívejte horkou vodu a vozidlo nemyjte

na přímém slunci.
X K čistění použijte měkkou houbu na vozidla.
X Použijte jemný čisticí prostředek, např. auto-

šampon schválený společností Mercedes-
Benz.

X Vozidlo důkladně ostříkejte nízkotlakým
paprskem vody.
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X Proudem vody nemiřte přímo na mřížku pří-
vodu vzduchu.

X Používejte dostatek vody a houbu často pro-
plachujte.

X Vozidlo opláchněte čistou vodou a důkladně
osušte jelenicí.

X Čisticí prostředek nenechte zaschnout na
laku.

Při provozu v zimě důkladně a co nejdříve
odstraňujte veškerou usazenou posypovou sůl.

Vysokotlaký čistič

G VAROVÁNÍ
Proud vody z rotačních trysek (trysky na
odstraňování nečistot) může způsobit z vněj-
šku 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 vysokotlaký
čistič ve vnitřním prostoru vozidla..Protože
množství vody, vytvořené tlakem vysokotla-
kého čističe, a následný aerosol mohou vést k
výraznému poškození vozidla.

! Při vysokotlakém čistění dodržujte mini-
mální vzdálenost cca 30 cm mezi vysokotla-
kou tryskou a díly vozidla. Nepoužívejte žádné
vysokotlaké čističe s rotačními tryskami.
Jinak můžete díly vozidla nebo motoru poško-
dit.

! Při čistění neustále pohybujte paprskem
vody. Tím zabráníte poškození.
Paprsek vody nesměřujte na
Rspáry dveří
Rzpětnou kameru
Rpružinové měchy
Rbrzdové hadice
Rvyvažovací závaží
Relektrické díly
Relektrické konektory

Rtěsnění
Rhnací ústrojí, především ne na mezilehlé

ložisko kloubového hřídele

! Komponenty systému dodatečné úpravy
výfukových plynů smí být čistěny pouze ve
studeném stavu. V opačném případě může
dojít k poškozením snímačů.
Nikdy nesměrujte vodní proud přímo na výfu-
kové potrubí. V opačném případě může dojít k
poškozením komponentů systému dodatečné
úpravy výfukových plynů.

Mytí motoru
! Bezpodmínečně se vyvarujte proniknutí

vody do otvorů sání vzduchu, větracích a
odvětrávacích otvorů. U vysokotlakých nebo
parních čističů nesměrujte proud přímo na
elektrické součásti a elektrická vedení.
Motor po umytí nakonzervujte. Přitom
chraňte řemenový pohon před konzervačním
prostředkem.

Dodržujte navíc pokyny uvedené v části „Vyso-
kotlaký čistič“ (Y Strana 349).

Čistění laku
! Na lakované plochy v žádném případě neu-

pevňujte
Rnálepky
Rfólie
Rmagnetické štítky nebo podobné předměty
Jinak můžete poškodit lak.

Škrábance, agresivní usazeniny, poleptání a
škody, které vznikly v důsledku nepřiměřené
péče, již nelze beze stopy odstranit. V tomto pří-
padě se obraťte se kvalifikovaný servis.
X Znečistění co nejdříve odstraňte a přitom se

vyvarujte silného drhnutí.
X Zbytky hmyzu navlhčete odstraňovačem

hmyzu a čistěnou plochu následně oplá-
chněte.

X Ptačí trus navlhčete vodou a čistěnou plochu
následně opláchněte.

X Chladicí kapalinu, brzdovou kapalinu, prysky-
řici stromů, oleje, paliva a tuky odstraňte leh-
kým otíráním utěrkou navlhčenou čisticím
benzinem nebo benzinem do zapalovačů.

X Asfalt odstraňte odstraňovačem asfaltu.
X Vosk odstraňte odstraňovačem silikonu.
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Čistění chromovaných dílů
! Koncovku výfuku nečistěte kyselými čističi,

např. sanitárním čističem, čističem ráfků.
Následkem zvířených nečistot a vlivem půso-
bení posypových prostředků a agresivních vlivů
životního prostředí se může na povrchu tvořit
náletová rez. Pravidelným ošetřováním chromo-
vaných dílů, zejména v zimě a po mytí vozidla, lze
opět obnovit původní lesk.
X Chromované díly čistěte prostředkem pro

péči o chrom testovaným a schváleným spo-
lečností Mercedes-Benz.

Čistění oken

G VAROVÁNÍ!
Pokud se při čistění čelního okna uvedou do
pohybu stěrače nebo stírátka, mohou Vás při-
vřít. Hrozí nebezpečí zranění!
Před čistěním čelního okna nebo stírátek vždy
vypněte stěrače a zapalování.

! Odklopte stěrače v kolmé poloze od okna
pouze tehdy, když je zavřená kapota motoru.
Jinak můžete poškodit kapotu motoru.

! Při přiklápění zpět raménko stěrače dobře
držte. Když raménko stěrače náhle dopadne
na čelní okno, může jej poškodit.

! Nepoužívejte k čistění vnitřní strany oken
suché tkaniny, abrazivní látky, rozpouštědla
nebo čisticí prostředky s obsahem rozpouště-
del. Nedotýkejte se vnitřních stran oken
ostrými předměty, např. škrabkou na led nebo
prstenem. Jinak by mohlo dojít k poškození
oken.

! Odtokový otvor u čelního a zadního okna
čistěte v pravidelných intervalech. V důsledku
usazenin, jako jsou např. listy, květy a pyly,
nemůže za určitých okolností odtékat voda.
To může vést k poškození korozí a ke škodám
na elektronických komponentech.

X Vnější a vnitřní plochy oken čistěte vlhkou
utěrkou a čisticím prostředkem doporučeným
a schváleným společností Mercedes-Benz.

Exteriér

Čistění kol
! Nepoužívejte kyselé ani zásadité čisticí pro-

středky. Tyto čisticí prostředky mohou způ-
sobit korozi na šroubech kol a přídržných pru-
žinách vyvažovacích závaží.

! Bezprostředně po čistění neodstavujte vozi-
dlo na delší dobu, zejména ne po čistění ráfků
pomocí čisticích prostředků na ráfky. Čisticí
prostředky na ráfky mohou na brzdových
kotoučích a brzdovém obložení způsobit zvý-
šený výskyt koroze. Po čistění se proto s vozi-
dlem několik minut projeďte. Brzdové
kotouče se při brzdění zahřejí a brzdové oblo-
žení oschne. Nyní je možné vozidlo na delší
dobu odstavit.

Pokud kola čistíte vysokotlakým čističem,
dodržujte bezpečnostní pokyny k vysokotla-
kému čističi (Y Strana 349). Jinak by mohlo dojít
k poškození pneumatik.

Čistění stírátek stěračů

G VAROVÁNÍ!
Pokud se při čistění čelního okna uvedou do
pohybu stěrače nebo stírátka, mohou Vás při-
vřít. Hrozí nebezpečí zranění!
Před čistěním čelního okna nebo stírátek vždy
vypněte stěrače a zapalování.

! Odklopte stěrače v kolmé poloze od okna
pouze tehdy, když je zavřená kapota motoru.
Jinak můžete poškodit kapotu motoru.

! Netahejte za stírátko stěrače. Stírátko stě-
rače by se mohlo poškodit.

! Nečistěte stírátka stěračů příliš často a
vyvarujte se vyvíjení velkého tlaku. Jinak může
být poškozen grafitový povlak. Tím by mohlo
dojít k hluku při stírání.

! Při přiklápění zpět raménko stěrače dobře
držte. Když raménko stěrače náhle dopadne
na čelní okno, může jej poškodit.

X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 0
nebo jej vytáhněte.

X Ramena stěračů odklopte od čelního okna až
do jejich citelného zajištění.
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X Stírátka stěrače čistěte opatrně vlhkou utěr-
kou.

X Před zapnutím zapalování přiklopte zpět
ramena stěračů.

Čistění vnějšího osvětlení
! Používejte pouze čisticí prostředky nebo

čisticí utěrky vhodné pro plastová skla.
Žíravé, dráždivé nebo jiné nevhodné čisticí
prostředky mohou poškrábat nebo poškodit
plastová skla vnějšího osvětlení.

i O vhodných čisticích prostředcích nebo
utěrkách se informujte v kvalifikovaném
servisu.

X Plastové kryty vnějšího osvětlení vyčistěte
vlhkou houbou a jemným čistícím prostřed-
kem, např. autošamponem nebo čisticími
utěrkami.

Čistění směrových světel v zrcátkách
! Používejte pouze čisticí prostředky nebo

čisticí utěrky, které jsou určeny pro plastové
kryty. Nevhodné čisticí prostředky nebo
čisticí utěrky mohou poškrábat nebo poškodit
plastové kryty směrových světel v zrcátkách.

X Plastové kryty směrových světel ve vnějších
zpětných zrcátkách čistěte mokrou houbou a
jemným čisticím prostředkem, např. auto-
šamponem Mercedes-Benz, nebo čisticími
utěrkami.

Čistění snímačů
! Nepoužívejte žádné suché, drsné nebo tvrdé

tkaniny a povrch nedřete. Senzory byste
poškrábali nebo poškodili.
Když čistíte senzory vysokotlakým nebo
parním čističem, dodržujte informace
výrobce přístroje, abyste dodrželi odstup
mezi vozidlem a tryskou vysokotlakého
čističe.

X Senzory : jízdních systémů čistěte vodou,
šamponem a měkkou utěrkou.

Čistění zpětné kamery pro couvání
! Nepoužívejte suché, hrubé nebo tvrdé

utěrky a kameru nedřete. Jinak byste mohli
poškrábat nebo poškodit čočku zpětné
kamery.
Pokud vozidlo čistíte vysokotlakým nebo
parním čističem, udržujte od zpětné kamery
odstup nejméně 50 cm. Přitom nemiřte přímo
na zpětnou kameru. Jinak by mohlo dojít k
poškození zpětné kamery.

Čočka kamery se nachází vedle madla víka zava-
zadlového prostoru.
Dbejte na to, abyste na čočku kamery nenanesli
při voskování vozidla s otevřeným víkem kamery
vosk. V případě potřeby odstraňte vosk pomocí
vody, šamponu a měkké utěrky.
X Ujistěte se, že je motor vypnutý a klíček ve

spínací skříňce je v poloze 2.
X Ujistěte se, že je v menu Zpětná kamera

multimediálního systému zvolena funkce
Autom. zap při zařazené zpátečce (viz
samostatný návod k obsluze).

X Zařaďte zpátečku nebo zvolte polohu převo-
dovky k.
Kryt zpětné kamery pro couvání se otevře.

X Čočku kamery čistěte vodou a měkkou utěr-
kou.
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Kryt zpětné kamery můžete otevřít také přímo
pomocí funkce menu:
X V menu Zpětná kamera multimediálního

systému zvolte funkci Otevřít kryt kamery
(viz samostatný návod k obsluze).
Na displeji je po dobu cca 3 sekund zobrazeno
hlášení Čekejte prosím....
Kryt zpětné kamery pro couvání se otevře.

Pokud otočíte klíček ve spínací skříňce do
polohy g nebo 1, kryt zpětné kamery se auto-
maticky zavře.

Čistění kamery 360°
! Nepoužívejte suché, hrubé nebo tvrdé

utěrky a kameru nedřete. Jinak byste mohli
poškrábat nebo poškodit čočky zpětné
kamery.
Pokud vozidlo čistíte vysokotlakým nebo
parním čističem, udržujte od kamer odstup
nejméně 50 cm. Přitom nemiřte přímo na
kamery. Jinak by mohlo dojít k poškození
kamer.

Systém se skládá ze zpětné kamery vedle madla
víka zavazadlového prostoru, čelní kamery v
krytu chladiče a dvou kamer ve vnějších zpět-
ných zrcátkách.
Dbejte na to, abyste při voskování vozidla nena-
nesli na čočky kamery vosk. V případě potřeby
odstraňte vosk pomocí vody, šamponu a měkké
utěrky.
X Všechny čočky kamery čistěte vodou a měk-

kou utěrkou.
Za účelem čistění zpětné kamery je nutné ji
vyklopit.
X Ujistěte se, že je motor vypnutý a klíček ve

spínací skříňce je v poloze 2.
X Ujistěte se, že je v menu Kamera 360° mul-

timediálního systému zvolena funkce
Autom. zap při zařazené zpátečce (viz
samostatný návod k obsluze).

a
X Zařaďte zpátečku nebo zvolte polohu převo-

dovky k.
Kryt zpětné kamery pro couvání se otevře.

nebo
X V menu Kamera 360° multimediálního

systému zvolte funkci Otevřít kryt kamery
(viz samostatný návod k obsluze).
Na displeji je po dobu cca 3 sekund zobrazeno
hlášení Čekejte prosím....

Kryt zpětné kamery pro couvání se otevře.
Pokud otočíte klíček ve spínací skříňce do
polohy g nebo 1, kryt zpětné kamery se auto-
maticky zavře.

Čistění posuvných dveří
Pokyny k čistění neplatí pro elektricky ovládané
posuvné dveře.

X Odstraňte cizí tělesa z kontaktních desek ;
a hrotů kontaktních čepů : posuvných dveří.

X Kontaktní desky ; a hroty kontaktních
čepů : čistěte jemným čisticím prostřed-
kem a měkkou utěrkou.
Kontaktní desky ; a hroty kontaktních
čepů : nepotírejte olejem ani tukem.

Čistění tažného zařízení

H Ekologické upozornění
Olejem a mazivy znečistěné hadry zlikvidujte
ekologicky.

! Nečistěte závěsnou kouli vysokotlakým
čističem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla.

! Dbejte také na přídavné pokyny k péči o
závěsné zařízení (viz návodu výrobce k
obsluze).
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: Kuličkový zámek
; Vodicí čep
= Závěsná koule
? Dosedací plochy
A Krytka
B Zámek
C Otočné kolečko
Znečistěnou nebo zkorodovanou závěsnou kouli
vyčistěte.
X Odstraňte rez, např. drátěným kartáčem.
X Nečistoty odstraňte čistou tkaninou, která

nepouští vlákna, nebo kartáčem.
X Po čistění lehce namažte části : až ? a

uchycení závěsné koule olejem nebo mazi-
vem.

X Zámek B pod krytkou A a hřídel otočného
kolečka C ošetřete olejem neobsahujícím
kyseliny a pryskyřice.

X Zkontrolujte funkci tažného zařízení na vozi-
dle.

Péči o závěsnou kouli a tažné zařízení může zaji-
stit i kvalifikovaný servis.

Interiér

Čistění interiéru
! Při mokrém čistění vnitřního prostoru vozi-

dla dodržujte následující body:
RV žádném případě nepoužívejte vysoko-

tlaký čistič.
RDbejte na to, aby se nedostala nebo aby

nezůstala žádná kapalina ve spárách a duti-
nách.
RBěhem čistění zajistěte dostatečné větrání

a odvětrání.
RPo čistění dbejte na úplné vyschnutí vnitř-

ního prostoru vozidla.

Čistění displeje
! K čistění nepoužívejte
Ralkoholová rozpouštědla ani benzin
Rabrazivní čisticí prostředky
Rběžné dostupné čisticí prostředky pro

domácnost
Ty mohou poškodit povrch displeje. Při čistění
na plochu displeje netlačte.To může vést k
nenapravitelnému poškození displeje.

X Vypněte displej a nechte jej vychladnout.
X Povrch displeje očistěte běžnou utěrkou z

mikrovlákna a čističem na displeje TFT/LCD.
X Povrch displeje osušte suchou utěrkou z

mikrovlákna.

Čistění plastového obložení

G VAROVÁNÍ!
Prostředky pro péči a čistění, které obsahují
rozpouštědlo, mohou způsobit pórovitost
ploch v kokpitu. Když se potom rozvinou air-
bagy, mohou se plastové díly uvolnit. Hrozí
nebezpečí zranění!
K čistění kokpitu nepoužívejte prostředky pro
péči a čistění, které obsahují rozpouštědlo.

! Neupevňujte v žádném případě na plastové
povrchy
Rnálepky
Rfólie
Rnádobky s vonným olejem nebo podobné
V opačném případě poškodíte plastový
povrch.

! Zabraňte kontaktu kosmetiky, repelentů
nebo krémů na opalování s plastovým oblo-
žením. Zachováte tím vzhled kvalitních
povrchů.

X Plastové obložení a kokpit čistěte navlhčenou
utěrkou nepouštějící chloupky, např. utěrkou
z mikrovlákna.

X Silné znečistění: používejte pouze jemný
mýdlový roztok nebo prostředky pro péči a
čistění, které byly doporučeny a schváleny
pro vozidla Mercedes-Benz.
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Čistění volantu a řadicí páky
X Důkladně je otřete navlhčeným hadříkem.
X Vozidla s výbavou z kůže: po čistění použijte

prostředek pro ošetřování kůže doporučený a
schválený společností Mercedes-Benz.

Čistění ozdobných prvků interiéru
! Nepoužívejte ani čisticí prostředky obsahu-

jící rozpouštědla, jako je odstraňovač asfaltu
nebo čistič ráfků, ani leštěnky nebo vosky.
Jinak může být povrch poškozen.

X Ozdobné díly čistěte navlhčenou utěrkou
nepouštějící chloupky, např. utěrkou z mikro-
vlákna.

X Silné znečistění: používejte pouze pro-
středky pro péči a čistění, které byly doporu-
čeny a schváleny společností Mercedes-
Benz.

Čistění potahů sedadel
! K čistění potahů z pravé usně nebo z umělé

usně nepoužívejte utěrku z mikrovlákna.
Utěrka z mikrovlákna může při častém použí-
vání potah poškodit.

! Čistěte
Rpotahy z umělé usně utěrkou navlhčenou

1% mýdlovým roztokem, např. mycím pro-
středkem.
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 utěr-

kou 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 Mercedes-Benz. Tyto pro-
středky obdržíte v kvalifikovaném servisu.

i Nezapomeňte, že
Rpotahy z kůže podléhají jako přírodní pro-

dukt přirozenému procesu stárnutí. Při urči-
tých vlivech prostředí (např. vysoká vlhkost

vzduchu nebo vysoká teplota) se může kůže
chovat odlišně, např. silnějším zvrásněním.
Rpravidelná péče je předpokladem pro dlou-

hodobé zachování vzhledových a hmato-
vých vlastností potahů z kůže.

Čistění potahů z pravé kůže:
X Odstraňte případný prach, drobky atd. V pří-

padě potřeby potahy sedadel opatrně vysajte.
X Kožené potahy sedadel opatrně otřete

navlhčeným hadříkem.
X Poté znovu setřete suchým hadříkem.

Dbejte na to, aby kůže neprovlhla, především
v perforovaných částech.

X Následně ošetřete kožená sedadla pěnou na
kůži.
Používejte k péči o kůži čisticí prostředky na
kůži schválené společností Mercedes-Benz.
Dodržujte pokyny od výrobce.

Čistění bezpečnostních pásů

G VAROVÁNÍ!
Bezpečnostní pásy se mohou bělením nebo
barvením značně oslabit. Tím mohou bezpeč-
nostní pásy např. při nehodě selhat nebo se
přetrhnout. Hrozí zvýšené nebezpečí zranění
nebo ohrožení života!
Bezpečnostní pásy nikdy nebělte ani nebar-
věte.

! Nečistěte bezpečnostní pásy chemickými
čisticími prostředky. Nesušte bezpečnostní
pásy zahřátím na více než 80 † nebo na pří-
mém slunci.

Skvrny a znečistění bez odkladu odstraňte. Tím
se vyhnete trvalému znečistění nebo poškození.
X Použijte čistou vlažnou vodu a mýdlový roz-

tok.

Čistění stropního obložení a koberečků
X Obložení stropu: při silnějším znečistění

použijte měkký kartáč nebo suchý šampon.
X Koberečky: používejte čisticí prostředky na

koberce a textilie, které byly schváleny spo-
lečností Mercedes-Benz.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Kde co najít?

Palubní nářadí

Všeobecná upozornění
Palubní nářadí se nachází v úložném boxu
v zadním prostoru.
Kromě několika specifických variant jednotli-
vých zemí nejsou vozidla bez náhradního kola
vybavena nářadím na výměnu kola. Pokud je
Vaše vozidlo vybaveno nářadím na výměnu kola,
nachází se v úložném boxu v zadní části vozidla.
Některé nářadí pro výměnu kola je specifické
pro určité vozidlo. O potřebném a schváleném
nářadí na výměnu kola u Vašeho vozidla se infor-
mujte v kvalifikovaném servisu.
Potřebné nářadí na výměnu kola může být např.
Rzvedák
Rklíč na kola
Ročkový klíč s ráčnou

i Zvedák má podle výbavy hmotnost maxi-
málně 7,5 kg.
Maximální nosné zatížení zvedáku najdete na
nálepce na zvedáku.
Zvedák je bezúdržbový. Obraťte se v případě
funkční poruchy na kvalifikovaný servis.

Úložný box v zadní části vozidla

Úložný box v zadní části na pravé straně vozidla
Odjištění a sejmutí krytu
X Popřípadě vyklopte zadní sedadlo nahoru.
X Otočte horní otočný uzávěr : doprava a dolní

otočný uzávěr : doleva.
X Odejměte kryt ;.
Nasazení a zajištění krytu
X Nasaďte kryt ;.
X Otočte horní otočný uzávěr : doleva a dolní

otočný uzávěr : doprava.
X Zadní sedadlo sklopte dolů.

Vyjmutí palubního nářadí a zvedáku
X Uvolněte napínací pás ?.
X Sejměte víko = držáku nářadí.
X Palubní nářadí a zvedák opatrně vyjměte

z úložného boxu směrem nahoru. Přitom zve-
dák před vyjmutím mírně nadzvedněte a
v úložném boxu ho otočte do diagonální
polohy.
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Uložení palubního nářadí a zvedáku
X Zvedák před uložením sešroubujte až na

doraz a vyrovnejte jej tak, aby otočné kolečko
směřovalo dopředu a talíř dovnitř.

X Vložte zvedák a palubní nářadí do nosiče
nářadí.

X Nasaďte víko = držáku nářadí.
X Utáhněte upínací pás ?.

Výstražný trojúhelník

Vyjmutí výstražného trojúhelníku
Výstražný trojúhelník se nachází v odkládací při-
hrádce dveří řidiče.

Sestavení výstražného trojúhelníku

X Stojan = rozložte do stran.
X Boční odrazky ; otočte nahoru do tvaru tro-

júhelníku a spojte je horním drukem :.
i Při použití výstražného trojúhelníku dbejte

na právní předpisy země, ve které se právě
nacházíte.

Lékárnička

Vyjmutí lékárničky
Lékárnička se nachází v odkládací přihrádce
dveří spolujezdce.

i Minimálně jednou ročně zkontrolujte datum
expirace uvedené na lékárničce. Vyměňte
obvazové materiály s prošlým datem expirace
a doplňte chybějící materiál.
Dodržujte zákonná ustanovení země, ve které
se právě nacházíte.

Hasicí přístroj

Vyjmutí hasicího přístroje

X Otevřete uzávěr držáku ;.
X Hasicí přístroj : vyjměte z držáku.
U vozidel s otočným předním sedadlem se držák
s hasicím přístrojem nachází na straně pod-
stavce sedadla.

i Pozorně si přečtěte pokyny uvedené na
hasicím přístroji a seznamte se s jeho ovlá-
dáním. Hasicí přístroj nechte po každém pou-
žití nově naplnit a každé 1 až 2 roky ho nechte
zkontrolovat. Jinak může v případě potřeby
selhat.
Dodržujte zákonná ustanovení země, ve které
se právě nacházíte.

Defekt pneumatiky

Ve svém vozidle najdete také nálepku s telefon-
ními čísly Mercedes-Benz Service24h, např. na
sloupku B na straně řidiče.
U vozidel s náhradním kolem najdete v případě
defektu pneumatiky potřebné informace v části
„Kola a pneumatiky“ (Y Strana 375).

Startování z cizího zdroje

Důležité bezpečnostní pokyny

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, kou-
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ření a vzniku jisker.Při nabíjení a při startování
z cizího zdroje zajistěte dostatečné větrání.
Nenaklánějte se přes akumulátor.

G VAROVÁNÍ
Elektrolyt akumulátoru je žíravina. Hrozí
nebezpečí úrazu!
Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima
nebo oděvem. Nevdechujte žádné plyny z aku-
mulátoru. Nenahýbejte se nad akumulátor.
Udržujte akumulátory mimo dosah dětí. Ihned
důkladně omyjte elektrolyt akumulátoru vel-
kým množstvím vody a neprodleně vyhledejte
lékaře.

G VAROVÁNÍ
Vybitý akumulátor může zamrznout již při
teplotách okolo bodu mrazu. Při nabíjení aku-
mulátoru 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 roz-
mrznout.

! Vozidla se zážehovým motorem: vyva-
rujte se opakovaných a dlouhých pokusů o
startování. Jinak může nespálené palivo
poškodit katalyzátor.

Jestliže se za nízkých teplot nerozsvítí kontrolky
a varovné kontrolky ve sdruženém přístroji, s
největší pravděpodobností zamrzl vybitý aku-
mulátor. V takovém případě nesmíte u vozidla
nabíjet akumulátor ani provádět startování z
cizího zdroje. Životnost rozmrzlého akumulátoru
by se tak mohla zkrátit. Startování vozidla se
může zhoršit, zvláště pak za nižších teplot. Roz-
mrzlý akumulátor nechte zkontrolovat v kvalifi-
kovaném servisu.
Vozidlo nestartujte pomocí rychlonabíjecího
zařízení. Pokud je akumulátor vybitý, pomůže
Vám při startování jiné vozidlo nebo pomocný
akumulátor se startovacími kabely. Vozidlo je
k tomu účelu v motorovém prostoru vybaveno
připojovacím bodem pro startování z cizího
zdroje.

Při startování z cizího zdroje dodržujte následu-
jící body:
RNe u všech vozidel je akumulátor přístupný.

Pokud není akumulátor vozidla přístupný,
použijte startování z cizího zdroje pomocí
pomocného akumulátoru nebo zařízení pro
startování z cizího zdroje.
RStartování z cizího zdroje používejte pouze

u studeného motoru a vychladlé výfukové
soustavy.
RPokud je akumulátor zamrzlý, motor nestar-

tujte. Akumulátor nechte nejdříve roz-
mrznout.
RKe startování z cizího zdroje používejte pouze

akumulátory o jmenovitém napětí 12 V.
RPoužívejte pouze startovací kabely s dosta-

tečným průřezem a izolovanými svorkami
pólů.
RPokud je akumulátor úplně vybitý, nechte

pomocný akumulátor před pokusem o nastar-
tování připojený po dobu několika minut. Tím
dojde k částečnému nabití vybitého akumu-
látoru.
RPřitom dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu

mezi vozidly.
Zkontrolujte, zda
Rnejsou startovací kabely poškozené
Rpo dobu, kdy jsou startovací kabely připojené

k akumulátoru, nepřichází neizolované části
svorek do kontaktu s jinými kovovými částmi
Rstartovací kabely nemohou přijít do kontaktu

s díly jako např. s řemenicí klínového řemene
nebo ventilátorem. Tyto díly se během star-
tování a běhu motoru pohybují.

Startovací kabely a další informace o startování
z cizího zdroje obdržíte v kvalifikovaném servisu.

Před připojením startovacích kabelů
X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Vozidla s automatickou převodovkou: pře-

vodovku uveďte do polohy j.
X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte

volnoběh.
X Vypněte všechny elektrické spotřebiče, např.

audiozařízení, ventilátor.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy u

a vytáhněte ho.
X Otevřete kapotu motoru (Y Strana 335).
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Připojení startovacích kabelů

X Posuňte ochranu proti dotyku : u připojo-
vacího bodu pro startování z cizího zdroje
dozadu proti síle pružiny až na doraz.
Uvidíte připojovací bod pro startování z cizího
zdroje.

Schéma připojení
X Sejměte kryt z plusového pólu = pomocného

akumulátoru.

X Nejprve připojte svorky plusového pólu star-
tovacího kabelu u plusového pólu = cizího
akumulátoru a následně u plusového pólu A
připojovacího bodu pro startování z cizího
zdroje.

X U vozidla s pomocným akumulátorem nechte
motor běžet ve volnoběžných otáčkách.

X Svorku minusového pólu startovacího kabelu
připojte nejdřív k minusovému pólu ; exter-
ního akumulátoru a poté k ukostřovacímu
kontaktu ? vlastního vozidla.

X Klíček zasuňte do spínací skříňky a nastar-
tujte motor.
Nyní můžete znovu zapnout elektrické spo-
třebiče s výjimkou soustavy osvětlení.

X Před odpojením startovacího kabelu nechte
motor běžet několik minut.

X Svorku minusového pólu startovacího kabelu
nejdříve odpojte od ukostřovacího kon-
taktu ? a poté od minusového pólu ; exter-
ního akumulátoru.

X Nejprve odpojte svorky plusového pólu star-
tovacího kabelu z plusového pólu A u připo-
jovacího bodu pro startování z cizího zdroje a
následně z plusového pólu = cizího akumu-
látoru.
Pomocí síly pružiny se automaticky posune
ochrana proti dotyku : směrem dopředu do
výchozí pozice a uzavře se připojovací bod pro
startování z cizího zdroje.

X Na plusový pól = pomocného akumulátoru
nasaďte kryt.
Nyní můžete zapnout osvětlení.

X Nechte akumulátor zkontrolovat v kvalifiko-
vaném servisu.

Roztahování a odtažení

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Funkce týkající se bezpečnosti jsou omezené
nebo nejsou dostupné, když
Rneběží motor
Rmá brzdová soustava nebo servořízení

poruchu
Rje nefunkční napájení palubní sítě
Při odtahování vozidla pak bude k řízení a
brzdění potřeba mnohem více síly. Hrozí
nebezpečí nehody!
V takový případech použijte tažnou tyč. Před
odtahováním zkontrolujte volný chod řízení.

G VAROVÁNÍ
Pokud je zámek řízení zajištěn, nemůžete vozi-
dlo řídit. Hrozí nebezpečí nehody!
Při odtahování pomocí vlečného oka nebo
tažné tyče vždy zapněte zapalování.
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G VAROVÁNÍ
Pokud je roztahované nebo odtahované vozi-
dlo těžší než celková přípustná hmotnost
Vašeho vozidla, může
Rse utrhnout vlečné oko
Rse jízdní souprava rozkývat a dokonce pře-

vrhnout
Hrozí nebezpečí nehody!
Pokud roztahujete nebo odtahujete jiné vozi-
dlo, nesmí jeho hmotnost překročit celkovou
přípustnou hmotnost Vašeho vozidla.

Údaje o celkové přípustné hmotnosti Vašeho
vozidla naleznete na typovém štítku vozidla
(Y Strana 385).

! Při zapnutém aktivním asistentu udržování
odstupu DISTRONIC brzdí vozidlo v určitých
situacích samostatně. Kvůli zamezení poško-
zením vozidla vypněte aktivního asistenta
udržování odstupu DISTRONIC v následují-
cích nebo podobných situacích:
Rpři odtahování
Rv mycí lince

! Ujistěte se, že je odbrzděná elektronicky
ovládaná parkovací brzda. Jestliže došlo k
poruše elektronicky ovládané parkovací
brzdy, vyhledejte kvalifikovaný servis.

! Tažné lano nebo tažnou tyč upevněte pouze
do vlečného oka nebo na tažné zařízení. Jinak
by mohlo dojít k poškození vozidla.

! Při odtahování s použitím vlečného lana
dbejte následujícího:
RVlečné lano upevněte pokud možno na

obou vozidlech na stejné straně.
RDbejte na to, aby nebylo tažné lano delší,

než povolují předpisy. Vlečné lano označte
uprostřed, např. bílým hadrem
(30 x 30 cm). Ostatní účastníci provozu tak
budou upozorněni, že je vozidlo vlečeno.
RVlečné lano upevněte pouze do vlečného

oka.
RBěhem jízdy sledujte brzdová světla

tažného vozidla. Vždy udržujte takový
odstup, aby se vlečné lano neprověšovalo.
RK vlečení nepoužívejte ocelové lano ani

řetězy. Jinak by mohlo dojít k poškození
vozidla.

! Nepoužívejte vlečné oko k vyprošťování. To
by mohlo vést k poškození vozidla. V případě
pochybností vyprostěte vozidlo jeřábem.

! Při odtahování nebo roztahování se rozjíž-
dějte pomalu a plynule. Jinak mohou příliš
velké tažné síly vozidlo poškodit.

! Uveďte automatickou převodovku do
polohy i a neotvírejte při odtažení dveře
řidiče nebo spolujezdce. Jinak může dojít k
tomu, že automatická převodovka přepne to
polohy j, což může vést k poškození převo-
dovky.

! Vozidlo smíte táhnout na vzdálenost maxi-
málně 50 km. Přitom nesmí být překročena
rychlost 50 km/h.
Je-li vzdálenost delší než 50 km, musí být celé
vozidlo zvednuto a převezeno.

Při odtahování dodržujte zákonné předpisy
země, v níž se právě nacházíte.
Nechte vozidlo raději přepravit než odtáhnout.
Po poškození převodovky vozidla nechte vozidlo
přepravit na vozidle s plošinou nebo na přívěsu.
Vozidla s automatickou převodovkou: při
odtažení musí být automatická převodovka v
poloze i. Pokud nelze uvést automatickou pře-
vodovku do polohy i, nechte vozidlo přepravit
na vozidle s plošinou nebo na přívěsu.
Akumulátor musí být připojený a nabitý. V opač-
ném případě
Rnemůžete otočit klíček ve spínací skříňce do

polohy 2
Rnemůžete uvolnit parkovací brzdu
Ru vozidel s automatickou převodovkou nemů-

žete uvést převodovku do polohy i.
Před odtažením vypněte automatické zamykání
(Y Strana 82). Jinak byste se mohli při posouvání
nebo odtahování ve vozidle neúmyslně
zamknout.
Před odtažením vypněte ochranu proti odtažení
(Y Strana 74).
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Montáž / demontáž vlečného oka

Uchycení pro přední vlečné oko v nárazníku

Zadní vlečné oko pod nárazníkem
Pokud roztahujete nebo odtahujete vozidlo, při-
pevněte vlečné zařízení k zadnímu vlečnému
oku ;.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno tažným zaříze-
ním, upevněte vlečné zařízení k tažnému zaří-
zení (Y Strana 238).
Montáž předního vlečného oka
X Z palubního nářadí vyjměte vlečné oko a šrou-

bovák (Y Strana 355).
X Zatlačte na šipku krytu : a sejměte kryt : z

otvoru.
Vidíte otvor pro vlečné oko.

X Vlečné oko zašroubujte doprava až na doraz.
X Šroubovák zasuňte do vlečného oka a utáh-

něte ho.
X Uložte šroubovák s palubním nářadím ve vozi-

dle (Y Strana 355).
Demontáž předního vlečného oka
X Z palubního nářadí vyjměte šroubovák

(Y Strana 355).
X Šroubovák zasuňte do vlečného oka a

otáčejte jím doleva.

X Vyšroubujte vlečné oko.
X Nasaďte kryt : s výstupkem v horní části a

poté na něj zatlačte v dolní části, až se zajistí.
X Uložte vlečné oko a šroubovák s palubním

nářadím ve vozidle (Y Strana 355).

Odtažení se zvednutou zadní nápra-
vou

Odtažení se zvednutou zadní nápravou je 
možné pouze u vozidel bez 4MATIC.

! Vozidla s 4MATIC nesmíte odtahovat s nad-
zvednutou přední nebo zadní nápravou, jinak
dojde k poškození převodovky.

Vozidla s 4MATIC smí být odtažena buď s oběma
nápravami na zemi, nebo je nutno je naložit a
přepravit.

! Vozidla s automatickou převodovkou nesmí
být odtahována se zvednutou zadní nápravou.
Jinak se jízdní souprava může rozkývat a
dokonce převrhnout.

! Když necháváte táhnout vozidlo se zvednu-
tou zadní nápravou, musí být vypnuté zapalo-
vání. Jinak může zásah ESP® poškodit brzdový
systém.

X Zapněte varovná směrová světla
(Y Strana 129).

X Srovnejte přední kola do přímého směru.
X Uvolněte parkovací brzdu.
X Případně otočte klíček ve spínací skříňce do

polohy g a vytáhněte jej ze spínací skříňky.
X Při opuštění vozidla si vezměte klíček k vozi-

dlu s sebou.
X Nepřekračujte rychlost pro odtahování

50 km/h.
Při odtahování vozidla se zvednutou zadní
nápravou dodržujte důležité bezpečnostní
pokyny (Y Strana 358).

Odtažení vozidla s oběma nápravami
na zemi

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Pokud je zámek řízení zajištěn, nemůžete vozi-
dlo řídit. Hrozí nebezpečí nehody!
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Při odtahování pomocí vlečného oka nebo
tažné tyče vždy zapněte zapalování.

! Při tažení nepřekračujte rychlost 50 km/h.
Jinak byste mohli poškodit převodovku.

Před odtažení vozidla sledujte důležité bezpeč-
nostní pokyny (Y Strana 358).

Odtažení vozidel s manuální převodov-
kou
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 1.
X Zapněte varovná směrová světla

(Y Strana 129).
X Převodovku přeřaďte do polohy pro volnoběh.
X Klíček ve spínací skříňce ponechte

v poloze 1.
X Sešlápněte brzdový pedál a uvolněte parko-

vací brzdu.
X Uvolněte brzdový pedál.
X Nepřekračujte rychlost pro odtahování

50 km/h.

Odtažení vozidel s automatickou převo-
dovkou
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Sešlápněte a držte brzdový pedál.
X Uveďte automatickou převodovky do polohy
i.

X Klíček ve spínací skříňce ponechte
v poloze 2.

X Zapněte varovná směrová světla
(Y Strana 129).

X Uvolněte parkovací brzdu.
X Uvolněte brzdový pedál.
X Nepřekračujte rychlost pro odtahování

50 km/h.

Vyproštění uvíznutého vozidla
! Při vyproštění uvíznutého vozidla táhněte

rovně a pokud možno rovnoměrně. Příliš velké
tažné síly mohou vozidlo poškodit.

Vozidlo s koly uváznutými v sypkém nebo bláti-
vém podkladu vyprošťujte vždy s nejvyšší opatr-
ností. Zejména tehdy, pokud je vozidlo nalo-
žené.

Uváznuté vozidlo nevyprošťujte s připojeným
přívěsem.
Uváznuté vozidlo vyprošťujte pokud možno
v předem vyjeté stopě.

Přeprava vozidla
! Vozidlo smíte upevnit pouze za kola, ne za

součásti vozu, jako např. části náprav nebo
řízení. Jinak by mohlo dojít k poškození vozi-
dla.

Pokud vozidlo z důvodu přepravy natahujete na
přívěs nebo přepravník automobilů, použijte
k tomu tažné zařízení nebo vlečné oko.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte u

převodovky volnoběžnou polohu.
X Vozidla s automatickou převodovkou: pře-

vodovku uveďte do polohy i.
X Uvolněte parkovací brzdu.
Pokud je vozidlo naložené:
X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte

1. převodový stupeň nebo zpátečku.
X Vozidla s automatickou převodovkou: pře-

vodovku uveďte do polohy j.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy u

a vytáhněte ho.
X Zajistěte zatažení parkovací brzdy.
X Vozidlo zajistěte.

Roztahování (nouzový start motoru)

Vozidla s automatickou převodovkou
! Vozidla s automatickou převodovkou nesmí

být startována roztažením. Jinak by mohlo
dojít k poškození automatické převodovky.

Informace k tématu Startování z cizího zdroje
naleznete v části „Startování z cizího zdroje“
(Y Strana 356).
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Vozidla s manuální převodovkou
Před roztažením:
RZkontrolujte, zda je akumulátor připojený a

nabitý. Jinak nemůžete zapnout zapalování a
nebudete podporováni při řízení a brzdění.
RPoužijte tažnou tyč a upevněte ji pouze k před-

nímu vlečnému oku (Y Strana 360).
RPředtím nechte vychladnout motor a výfukový

systém.
RPokud motor nenastartujete po několika

sekundách, pokuste se o startování z cizího
zdroje pomocí externího akumulátoru
(Y Strana 356).

Postup při roztažení:
X Zapněte varovná směrová světla

(Y Strana 129).
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Převodovku přeřaďte do polohy pro volnoběh.
X Uvolněte parkovací brzdu.
X Vozidlo nechte roztáhnout.
X Zařaďte 2. nebo 3. převodový stupeň a

pomalu uvolňujte spojkový pedál. Přitom
nesešlapujte pedál akcelerace.

X Po spuštění motoru ihned zcela sešlápněte
spojkový pedál a přeřaďte na volnoběh.

X Zastavte na vhodném místě v souladu s
dopravními předpisy.

X Zajistěte vozidlo pomocí parkovací brzdy proti
rozjetí.

X Po demontáži vlečného oka vypněte varovná
směrová světla.

Elektrické pojistky

Schéma rozmístění pojistek a důležitá bezpeč-
nostní upozornění k elektrickým pojistkám nale-
znete v dodatku k návodu k obsluze „Obsazení
pojistek“.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ!
Pneumatiky bez tlaku velmi negativně ovliv-
ňují jízdní vlastnosti a také řiditelnost vozidla
a jeho chování při brzdění. Hrozí nebezpečí
nehody!
Nejezděte s pneumatikami bez tlaku. Pneu-
matiku bez tlaku okamžitě nahraďte náhrad-
ním kolem nebo informujte kvalifikovaný
servis.

G VAROVÁNÍ
Pokud namontujete kola a pneumatiky s
nesprávnými rozměry, může dojít k poškození
provozní brzdy nebo součástí zavěšení kola.
Hrozí nebezpečí nehody!
Vyměňujte kola a pneumatiky vždy za kola a
pneumatiky se specifikací originálních dílů.
Přitom u kol dbejte na
Roznačení
Rtyp
Přitom u pneumatik dbejte na
Roznačení
Rvýrobce
Rtyp

Příslušenství, které není společností Mercedes-
Benz schváleno pro Vaše vozidlo nebo není
správně používáno, může negativně ovlivnit bez-
pečnost jízdy.

Před zakoupením a používáním neschváleného
příslušenství se v kvalifikovaném odborném
servisu informujte o:
Rvhodnosti
Rzákonných úpravách
Rdoporučeních výrobce
Informace o speciálních, pro Vaše vozidlo testo-
vaných a schválených pneumatikách získáte
v servisním středisku Mercedes-Benz.
Zjištěná informace o rychlosti vozidla se zobrazí
na sdruženém přístroji a je důležitá pro řízení
systémů pro bezpečnou jízdu a jízdních
systémů. Přesnost zobrazení rychloměru a počí-
tadla ujetých kilometrů je stanovená zákonem.
Zjištění informace o rychlosti závisí na rozmě-
rech kol nebo valivém obvodu kol a tím na prů-
měru jejich ráfků. Průměr ráfků je vždy udáván v
jednotkách Zoll (palce).
Proto lze v řídicích jednotkách vozidla nastavit
kódy pro následující dvě skupiny rozměrů kol:

Skupina rozměrů kol 1

195/65 R 16 C

205/65 R 16 C

225/60 R 16 C

225/55 R 17 C

225/55 R 17 XL

245/45 R 18 XL

Skupina rozměrů kol 2

225/55 R 17 XL

235/55 R 17 XL

245/45 R 18 XL

245/45 R 19 XL

i Společnost Mercedes-Benz Vám doporu-
čuje použít při výměně pneumatik skupinu kol
stejných rozměrů. Tím se vyhnete překódo-
vání řídicích jednotek.

Dbejte na následující výjimky pro vozidla taxi a
vozidla z půjčovny: na základě zákonem stano-
vené přesnosti zobrazení rychloměru a počíta-
dla ujetých kilometrů jsou ve skupině rozměrů
kol 2 povolené pouze pneumatiky
245/45 R 19 RF.
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Pokud změníte rozměr kol Vašeho vozidla, např.
při výměně kol pro zimní provoz, zkontrolujte
jejich přiřazení ke skupině rozměrů kol. Pokud
se změní přiřazení ke skupině rozměrů kol,
musíte nechat nově nastavit kódy pro řídicí jed-
notky Vašeho vozidla v kvalifikovaném servisu.
Jinak bude přesnost zobrazení rychloměru a
počitadla ujetých kilometrů mimo zákonem sta-
novenou toleranci. Může se také lišit směrem
dolů, tzn. aktuální rychlost jízdy je pak vyšší než
rychlost zobrazená na rychloměru. Při odchylce
mimo rozsah tolerance může být omezena
funkce systémů pro bezpečnou jízdu a jízdních
systémů nebo mohou rozpoznat poruchu a
vypnout se. Navíc může být narušena přesnost
zobrazení zpětné kamery pro couvání nebo
kamery 360°, protože rozměr kol je důležitý pro
jejich kalibraci.
Informace o rozměrech a typech kol a
pneumatik pro Vaše vozidlo naleznete v části
„Kombinace pneumatik a ráfků“ (Y Strana 379)
(Y Strana 363).
Informace o tlaku vzduchu pro pneumatiky
Vašeho vozidla naleznete:
Rv tabulce tlaků vzduchu v pneumatikách ve

víčku palivové nádrže (Y Strana 367)
Rv části „Tabulka tlaků vzduchu v pneumati-

kách“ (Y Strana 371)
Rv části „Tlak vzduchu v pneumatikách“

(Y Strana 367)
Úpravy brzd a kol nejsou povoleny. Použití vyrov-
návacích podložek a ochranných kotoučů proti
brzdnému prachu není povoleno. Tím zanikne
provozní povolení vozidla.
Další informace o kolech a pneumatikách zís-
káte v kvalifikovaném odborném servisu.

Provoz

Informace o jízdě
Při těžkém nákladu vozidla zkontrolujte tlak
vzduchu v pneumatikách a podle potřeby jej
upravte (Y Strana 367).
Během jízdy věnujte pozornost případným vibra-
cím, zvukům a neobvyklému jízdnímu chování,
např. táhnutí na jednu stranu. To by mohlo sig-
nalizovat poškození kol nebo pneumatik. Při
podezření na poškození pneumatiky snižte rych-
lost. Co nejdříve zastavte a zkontrolujte kola a
pneumatiky ohledně poškození. Skrytá poško-
zení pneumatik mohou být také příčinou tohoto

neobvyklého jízdního chování. Pokud nenajdete
žádná poškození, nechte kola a pneumatiky
zkontrolovat v kvalifikovaném odborném
servisu.
Mějte na paměti, že při parkování by pneumatiky
neměly být přimáčknuty na obrubník. Obrub-
níky, zpomalovací prahy nebo podobné vyvý-
šené hrany přejíždějte, pokud je to nezbytné,
pouze pomalu a v tupém úhlu. Jinak může dojít k
poškozením pneumatik, zejména jejich bočnic.

Pravidelná kontrola kol a pneumatik

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 pro-
dlení vyměňte.

Kola a pneumatiky kontrolujte pravidelně
ohledně poškození, minimálně každé dva týdny
a také po jízdě v terénu nebo na nekvalitních
vozovkách. Poškození kol může vést k poklesu
tlaku vzduchu v pneumatikách. Dávejte pozor na
poškození jako
Rnaříznutí pneumatiky
Rvpichy u pneumatiky
Rtrhliny u pneumatiky
Rvyboulení u pneumatiky
Rdeformace nebo silná koroze kol
Pravidelně kontrolujte hloubku vzorku a stav
běhounu pneumatik po celé šířce všech
pneumatik (Y Strana 365). Kvůli snazší kontrole
vnitřní strany případně natočte přední kola.
Kvůli ochraně ventilků před nečistotou a
vlhkostí musí být všechny ventilky opatřeny
ochrannými krytkami. Na ventilek montujte
pouze sériové krytky nebo jiné krytky schválené
společností Mercedes-Benz speciálně pro Vaše
vozidlo. Nemontujte žádné jiné krytky ventilků
ani systémy, např. systémy pro kontrolu tlaku
vzduchu v pneumatikách.
Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte pravi-
delně a kontrolujte jej u všech pneumatik vždy
před začátkem delší cesty. Tlak vzduchu v pneu-
matikách případně upravte (Y Strana 367).
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Životnost pneumatiky závisí kromě jiného na
následujících faktorech:
Rzpůsob jízdy
Rtlak vzduchu v pneumatikách
Rkilometrický proběh

Vzorek pneumatik

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 aqua-
planingu, 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 pneuma-
tikách.
Minimální hloubka vzorku u
Rletních pneumatik: 3 mm
Rpneumatik M+S: 4 mm
Z bezpečnostních důvodů nechte vyměnit
pneumatiky před dosažením zákonem stano-
vené minimální hloubky vzorku pneumatik.

Volba, montáž a výměna pneumatik
RPoužívejte pouze pneumatiky a kola stejné

konstrukce a shodné značky.
RPokud při výměně kola změníte rozměr kol,

zkontrolujte jejich přiřazení do rozměrové
skupiny kol (Y Strana 363). Pokud se změní
přiřazení bez překódování řídicích jednotek ve
vozidle, zobrazuje rychloměr rychlost
nepřesně. V takovém případě může být ome-
zena funkce systémů pro bezpečnou jízdu a
jízdních systémů nebo mohou rozpoznat
poruchu a vypnout se.
RPoužívejte pouze pneumatiky vhodné pro

daná kola.
RJezděte s novými pneumatikami během

prvních 100 km mírnou rychlostí.

RPneumatiky nesjíždějte nadměrně. Jinak se
na mokré vozovce výrazně zhoršuje přilnavost
(aquaplaning).
RPneumatiky vyměňte nezávisle na opotřebení

nejpozději po šesti letech. To platí také pro
náhradní kolo.

Provoz v zimě

Všeobecná upozornění
Na začátku zimního období nechte své vozidlo
připravit na zimu v kvalifikovaném odborném
servisu.
Pokud necháte namontovat pneumatiky M+S a
přitom dojde ke změně rozměru kol, zkontro-
lujte jejich zařazení do rozměrové skupiny kol
(Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení bez
překódování řídicích jednotek ve vozidle, zobra-
zuje rychloměr nepřesnou rychlost. V takovém
případě může být omezena funkce systémů pro
bezpečnou jízdu a jízdních systémů nebo mohou
rozpoznat poruchu a vypnout se.
Včas před začátkem zimy se ujistěte, že máte
sněhové řetězy ve vozidle (Y Strana 366). Sně-
hové řetězy nemůžete namontovat na všechny
kombinace pneumatik a ráfků. Dodržujte
pokyny k omezení provozu se sněhovými řetězy
v části „Kombinace pneumatik a ráfků“
(Y Strana 363).
Dodržujte také pokyny v části „Záměna kol“
(Y Strana 375).

Jízda s letními pneumatikami
Letní pneumatiky při teplotách pod +7 † zna-
telně ztrácí na pružnosti, a tím na přilnavosti a
brzdných vlastnostech. Přezujte vozidlo na
pneumatiky M+S. Na letních pneumatikách se
vlivem provozu za chladných podmínek mohou
vytvářet trhliny, a tím může dojít k jejich trva-
lému poškození. Mercedes-Benz nemůže nést
odpovědnost za tento druh poškození.

Pneumatiky M+S

G VAROVÁNÍ
Rozměry kol a pneumatik, jakož i typ
pneumatiky náhradního a měněného kola se
mohou lišit. Při montáži náhradního kola
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mohou být silně ovlivněny jízdní vlastnosti.
Hrozí nebezpečí nehody!
Abyste zabránili rizikům,
Rpřizpůsobte svůj styl jízdy a jeďte opatrně
Rnemontujte 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.

G VAROVÁNÍ
Pneumatiky M+S s hloubkou vzorku nižší než
4 mm nejsou vhodné do zimního počasí a již
nenabízí dostatečnou přilnavost. Hrozí nebez-
pečí nehody!
Pneumatiky M+S s hloubkou vzorku méně než
4 mm bezpodmínečně vyměňte.

Při teplotách pod +7 † používejte zimní
pneumatiky nebo celoroční pneumatiky – oba
typy jsou označeny M+S.
Při zimních podmínkách na silnici poskytují nej-
lepší přilnavost pouze zimní pneumatiky s doda-
tečným symbolem sněhové vločky i vedle
označení M+S.
Pouze s těmito pneumatikami mohou systémy
pro bezpečnou jízdu, jako např. ABS a ESP®,
optimálně fungovat také v zimě. Tyto
pneumatiky byly vyvinuty speciálně pro jízdu ve
sněhu.
Pro bezpečné jízdní chování používejte na všech
kolech pneumatiky M+S stejného výrobce a
stejného vzorku.
Při jízdě s namontovanými pneumatikami M+S
bezpodmínečně dodržujte nejvyšší přípustnou
rychlost.
Pokud namontujete pneumatiky M+S, jejichž
nejvyšší přípustná rychlost je nižší než maxi-
mální konstrukční rychlost vozidla, musíte v zor-
ném poli řidiče umístit odpovídající štítek s upo-
zorněním. Tento štítek obdržíte v kvalifikova-
ném servisu.
Pokud namontujete pneumatiky M+S a přitom
se změní rozměr kol, zkontrolujte jejich zařazení
do rozměrové skupiny kol (Y Strana 363). Pokud

se změní přiřazení bez překódování řídicích jed-
notek ve vozidle, zobrazuje rychloměr rychlost
nepřesně. Pak může být narušena funkce
systémů pro bezpečnou jízdu a jízdních systémů
nebo mohou rozpoznat poruchu a vypnout se.
Po montáži zimních pneumatik:
X Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách

(Y Strana 367).
X Znovu spusťte kontrolu tlaku vzduchu v pneu-

matikách (Y Strana 370).

Sněhové řetězy

G VAROVÁNÍ
Pokud by byly sněhové řetězy nasazeny na
předních kolech, mohou se za jízdy dostat do
kontaktu s karosérií nebo díly podvozku. Tím
by mohly být poškozeny pneumatiky nebo
vozidlo. Hrozí nebezpečí nehody!
Pro zamezení rizik
Rsněhové řetězy nikdy nenasazujte na přední

kola
Rsněhové řetězy nasaďte vždy na obě zadní

kola

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.

Nepřekračujte maximální povolenou rychlost
pro jízdu se sněhovými řetězy 50 km/h. Při pro-
vozu se sněhovými řetězy sledujte legislativu
země, ve které se právě nacházíte.

! Zkontrolujte před montáží sněhové řetězy z
hlediska poškození. Poškození nebo opotře-
bované sněhové řetězy by se mohly roz-
trhnout a způsobit poškození následujících
konstrukčních dílů:
Rkolo
Rvestavba kola
Rzavěšení kola
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Používejte proto pouze sněhové řetězy bez
závad. Dodržujte návod k montáži dodávaný
výrobcem.

! Vozidla s ocelovými koly: jestliže instalu-
jete sněhové řetězy na ocelová kola, mohli
byste poškodit kryty kol. Před montáží proto
vždy odmontujte kryty kol, než instalujete
sněhové řetězy.

Sněhové řetězy poskytují za zimních podmínek
na silnici lepší trakci.
Informace o sněhových řetězech obdržíte
v servisním středisku Mercedes-Benz.
Při montáži sněhových řetězů dbejte následují-
cích pokynů:
RSněhové řetězy nemůžete namontovat na

všechny kombinace pneumatik a kol. Při mon-
táži sněhových řetězů dodržujte povolené roz-
měry pneumatik a sněhových řetězů.
Dodržujte upozornění týkající se omezení pro-
vozu se sněhovými řetězy v části „Kombinace
pneumatik a ráfků“ (Y Strana 366).
RSněhové řetězy instalujte pouze v páru a jen

na zadní kola. Dodržujte návod k montáži
dodávaný výrobcem.
RSněhové řetězy používejte pouze na souvislé

sněhové pokrývce. Pokud již nejedete po
zasněžené vozovce, sněhové řetězy co nej-
dříve sejměte.
RMístní předpisy mohou použití sněhových

řetězů omezovat. Před montáží sněhových
řetězů dbejte na příslušné předpisy.
RNepřekračujte nejvyšší povolenou rychlost

pro jízdu se sněhovými řetězy 50 km/h.
RZkontrolujte po cca 1,0 km napnutí řetězu.
Při rozjezdu se sněhovými řetězy můžete
vypnout ESP® (Y Strana 73). Kola se tak mohou
kontrolovaně protáčet a vytvářet zvýšenou
hnací sílu (frézovací účinek).

Tlak vzduchu v pneumatikách

Údaje o tlaku vzduchu v pneumati-
kách

G VAROVÁNÍ
Pneumatiky s příliš nízkým nebo příliš vyso-
kým 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
Rnejméně jednou za dva týdny
Rpři změně zatížení
Rpřed delší jízdou
Rpři změně podmínek provozu, např. jízda v

terénu
V případě potřeby tlak vzduchu v pneumati-
kách upravte.

G VAROVÁNÍ
Jestliže na ventilek pneumatiky namontujete
nevhodné příslušenství, mohou být ventilky
přetíženy a mohou selhat, což může být příči-
nou poklesu tlaku v pneumatice. Systémy
kontroly tlaku vzduchu nabízené pro dodateč-
nou montáž udržují z konstrukčních důvodů
ventilek trvale otevřený. To může doplňkově
vést k poklesu tlaku vzduchu. Hrozí nebezpečí
nehody!
Na ventilek pneumatiky montujte pouze
sériové krytky nebo jiné krytky schválené spo-
lečností Mercedes-Benz speciálně pro Vaše
vozidlo.

Tlak vzduchu v pneumatikách 367

Ko
la

 a
 p

ne
um

at
ik

y

Z



G VAROVÁNÍ
Pokud tlak vzduchu opakovaně poklesne,
může být příčinou poškozené kolo, ventilek
nebo pneumatika. Příliš nízký tlak vzduchu v
pneumatice může vést k prasknutí
pneumatiky. Hrozí nebezpečí nehody!
RProhlédněte pneumatiky, zda v nich nejsou

cizí předměty.
RZkontrolujte těsnost kola nebo ventilku.
Nemůžete-li poškození odstranit, informujte
kvalifikovaný servis.

! Rozdíl v tlaku vzduchu v pneumatikách
jedné nápravy nesmí být vyšší než 10 kPa
(0,1 bar, 1,5 psi).

H Ekologické upozornění
Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte pra-
videlně, minimálně jednou za 14 dní.

Tabulka s hodnotami tlaku vzduchu v pneumati-
kách na víčku nádrže (příklad)
Doporučené hodnoty tlaku vzduchu v pneuma-
tikách pro různé provozní stavy naleznete na
víčku nádrže Vašeho vozidla (Y Strana 183) a v
části „Tabulky hodnot tlaku vzduchu v pneuma-
tikách“ (Y Strana 371).
Pokud nejsou uvedeny žádné rozměry
pneumatik, platí hodnoty tlaku vzduchu v pneu-
matikách z tabulky pro všechny pneumatiky
schválené pro toto vozidlo z výroby.
Pokud jsou tlaky vzduchu v pneumatikách
předem nastaveny podle rozměrů pneumatik,
platí následující hodnota tlaku vzduchu v pneu-
matikách pouze pro tento rozměr pneumatik.

: Částečně naložené vozidlo
; Plně naložené vozidlo
Navíc mohou být v tabulce s hodnotami tlaku
vzduchu v pneumatikách uvedeny tlaky vzduchu
v pneumatikách pro různé stavy naložení. Ty
jsou v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu v
pneumatikách označeny různým počtem osob a
hmotností zavazadel. Skutečný počet sedadel
se může lišit – informace k tomuto tématu
najdete v dokumentaci k vozidlu.
Uvedené hodnoty tlaku vzduchu v pneumati-
kách při částečně naloženém vozidle jsou mini-
mální hodnoty, které Vám poskytnou dobrý
jízdní komfort. Neplatí ale pro jízdu s přívěsem.
Lze také použít hodnoty tlaku vzduchu v pneu-
matikách pro plně naložené vozidlo. Ty jsou vždy
schválené a povolené. Při částečně naloženém
vozidle se snižuje komfort jízdy, zatímco spo-
třeba paliva se snižuje pouze minimálně. Navíc
se zvyšuje opotřebení profilu ve středu
běhounu.
Pro provoz s přívěsem vždy platí maximální hod-
nota pro zadní nápravu uvedená v tabulce tlaků
vzduchu v pneumatikách ve víčku palivové
nádrže.
Při kontrole tlaku vzduchu v pneumatikách pou-
žívejte vhodný tlakoměr. Z vnějšího vzhledu
pneumatiky nelze usuzovat na tlak vzduchu
v pneumatice.
U vozidel s elektronickou kontrolou tlaku vzdu-
chu v pneumatikách můžete tlak vzduchu zjistit
i přes jednotku palubního počítače.
Před nakládáním tlak vzduchu v pneumatikách
upravte. U naloženého vozidla tlak vzduchu
v pneumatikách zkontrolujte a v případě potřeby
jej upravte.
Tlak vzduchu upravujte pokud možno pouze
tehdy, když jsou pneumatiky studené.
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Pneumatiky jsou studené, pokud
Rbylo vozidlo minimálně tři hodiny zaparko-

vané a pneumatiky nebyly vystaveny sluneč-
nímu záření, a
Rpokud vozidlo ujelo méně než 1,6 km.
V závislosti na okolní teplotě, rychlosti jízdy a
zatížení pneumatik se mění teplota pneumatik a
tím také tlak vzduchu v pneumatikách: na 10 †
o cca 10 kPa (0,1 baru, 1,5 psi). Tyto údaje
zohledněte při kontrole tlaku vzduchu v zahřá-
tých pneumatikách. Tlak vzduchu můžete upra-
vit pouze tehdy, pokud je pro aktuální provozní
stav příliš nízký.
Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vzduchu v
pneumatikách
Rzkracuje životnost pneumatik
Rnapomáhá poškození pneumatik
Rzhoršuje jízdní vlastnosti a tím bezpečnost

jízdy (např. v důsledku aquaplaningu).

Kontrola tlaku vzduchu v pneumati-
kách

Všeobecná upozornění
U vozidel s kontrolou tlaku vzduchu v pneuma-
tikách jsou v kolech vozidla namontovány sní-
mače kontrolující tlak vzduchu ve všech čtyřech
pneumatikách. Když tlak vzduchu v jedné nebo
více pneumatikách poklesne, kontrola tlaku
vzduchu v pneumatikách Vás varuje. Kontrola
tlaku vzduchu v pneumatikách funguje pouze
tehdy, když jsou ve všech kolech instalovány
příslušné snímače.

Ukazatel hodnoty tlaku vzduchu v pneumati-
kách

Na displeji dojde k zobrazení informací o tlaku
vzduchu v pneumatikách. Po několika minutách
jízdy se na displeji v menu Servis zobrazí

aktuální tlak vzduchu v pneumatikách jednotli-
vých kol.
Informace o zobrazení hodnot aktuálních tlaků
vzduchu v pneumatikách najdete v části „Elek-
tronická kontrola tlaku vzduchu v pneumati-
kách“ (Y Strana 370).

Důležitá bezpečnostní upozornění
Řidič odpovídá za nastavení doporučeného tlaku
vzduchu ve studených pneumatikách vhodného
pro danou provozní situaci (Y Strana 367).
Nezapomeňte, že kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách musí nejdříve získat referenční
hodnoty pro rozpoznávání správného tlaku vzdu-
chu v pneumatikách v aktuální provozní situaci.
Limit pro varovné hlášení se při výrazné ztrátě
tlaku orientuje podle zaškolených referenčních
hodnot. Po nastavení tlaku vzduchu u studených
pneumatik můžete kontrolu tlaku vzduchu v
pneumatikách nově spustit (Y Strana 370). Při-
tom dojde k uložení aktuálních tlaků jako
nových referenčních hodnot. Díky tomu je zaji-
štěno, že uvidíte varovné hlášení až po výrazném
poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách.
Kontrola tlaku vzduchu Vás nevaruje při
nesprávně nastaveném tlaku vzduchu v pneu-
matikách. Dodržujte pokyny k doporučenému
tlaku vzduchu v pneumatikách (Y Strana 367).
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Vás
nemůže varovat před náhlým poklesem tlaku,
který byl vyvolán proniknutím cizího tělesa do
pneumatiky. V takovém případě opatrně brzděte
až do úplného zastavení vozidla. Vyvarujte se
přitom náhlých pohybů volantem.
Varovná kontrolka h ve sdruženém přístroji
indikuje rozpoznanou ztrátu tlaku nebo poru-
chu:
RKdyž varovná kontrolka h nepřerušovaně

svítí, je v jedné nebo více pneumatikách příliš
nízký tlak vzduchu. Kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách je nefunkční.
RPokud varovná kontrolka h přibližně

jednu minutu bliká a poté nepřerušovaně
svítí, došlo k poruše kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikách.

Na displeji se navíc zobrazí hlášení
(Y Strana 279).
Při poruše kontroly tlaku vzduchu v pneumati-
kách může uplynout více než deset minut do
indikace poruchy varovnou kontrolkou h. Při
odstranění poruchy zhasne varovná kontrolka
h po několika minutách jízdy.
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Hodnoty tlaku vzduchu v palubním počítači se
mohou lišit od hodnot, které naměříte u čerpací
stanice tlakoměrem.
Tlak vzduchu zobrazený na palubním počítači se
vztahuje k nadmořské výšce. Ve vysoko polože-
ných místech bude tlakoměr zobrazovat vyšší
tlak vzduchu než palubní počítač. V takovém
případě nesnižujte tlak vzduchu v pneumatice.
Budete-li ve vozidle nebo v jeho okolí provozovat
vysílačky (např. sluchátka s rádiovým vysílačem,
vysílačky), může být rušena funkce kontroly
tlaku vzduchu v pneumatikách.

Elektronická kontrola tlaku vzduchu v
pneumatikách
Použijte tlačítka na volantu.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Pomocí ò vyvolejte seznam menu.
X Pomocí 9 nebo : zvolte menu Servis.
X Potvrďte a.
X Pomocí 9 nebo : zvolte Tlak v pneu.
X Potvrďte a.

Na displeji se zobrazí aktuální tlak vzduchu v
pneumatikách jednotlivých kol.

U vozidla zaparkovaného na dobu delší než
20 minut se na displeji zobrazí hlášení Ukaza‐
tel tlaku v pneu se zobrazí po něko‐
lika minutách jízdy.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách auto-
maticky rozpozná po procesu zaškolení nová
kola nebo nové snímače. Pokud zatím není
možné žádné jednoznačné přiřazení hodnot
tlaku podle poloh kol, dojde místo zobrazení
tlaku vzduchu v pneumatikách k zobrazení hlá-
šení Kontrola tlaku v pneu aktivní. V
tomto případě už probíhá kontrola tlaků vzduchu
v pneumatikách.

Varovná hlášení kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikách
Pokud kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
rozpozná ztrátu tlaku u jedné nebo několika
pneumatik, objeví se na displeji varovné hlášení
a rozsvítí se varovná kontrolka h.
RPokud se na displeji objeví hlášení Zkontro‐
lujte tlak v pneu , je příliš nízký tlak vzdu-
chu u minimálně jedné pneumatiky a musí být
příležitostně vyrovnán.
RPokud se na displeji objeví hlášení Tlak v 
pneu Zkontrolujte pneumatiky , došlo k

výraznému poklesu tlaku vzduchu u jedné
nebo několika pneumatik a je nutná kontrola
pneumatik.
RPokud se na displeji objeví hlášení Tlak v 
pneu Pozor únik tlaku , došlo k náhlému
výraznému poklesu tlaku vzduchu u jedné
nebo několika pneumatik a je nutná kontrola
pneumatik.

Bezpodmínečně dodržujte informace a bezpeč-
nostní pokyny k hlášením na displeji, které nale-
znete v části „Pneumatiky“ (Y Strana 279).
Při změně poloh kol u vozidla může krátkodobě
dojít k indikaci tlaku vzduchu u chybné polohy. V
takovém případě dojde ke korektuře po něko-
lika minutách jízdy a tlak vzduchu je indikován u
správné polohy.

Nové spuštění kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikách
Pokud znovu spustíte kontrolu tlaku vzduchu v
pneumatikách, dojde k vymazání všech aktuál-
ních varovných hlášení a ke zhasnutí varovné
kontrolky. Aktuálně nastavené hodnoty tlaku
vzduchu v pneumatikách budou převzaty jako
sledované referenční hodnoty. Ve většině pří-
padů rozpozná kontrola tlaku vzduchu v pneu-
matikách automaticky novou referenční hod-
notu, např. poté co jste upravili tlak vzduchu v
pneumatikách. Referenční hodnoty můžete ale
také určit manuálně podle uvedeného popisu.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
následně provádí kontrolu nových hodnot tlaku
vzduchu v pneumatikách.
Použijte tlačítka na volantu.
X Ujistěte se, že je tlak vzduchu ve všech čty-

řech pneumatikách nastaven správně pro pří-
slušnou provozní situaci. Přitom dbejte
pokynů uvedených v části „Tlak vzduchu
v pneumatikách“ (Y Strana 367).

X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Vyvolejte seznam menu pomocí ò na

volantu.
X Pomocí 9 nebo : na volantu zvolte

menu Servis.
X Potvrďte a.
X Pomocí 9 nebo : zvolte Servis.
X Potvrďte a.

Na displeji se zobrazí aktuální tlak vzduchu v
pneumatikách jednotlivých kol nebo hlášení
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Ukazatel tlaku v pneu se zobrazí po 
několika minutách jízdy.

X Stiskněte :.
Na displeji se zobrazí hlášení Potvrdit 
aktuální tlaky jako nové směrné hod‐
noty.

Pokud chcete potvrdit nové spuštění:
X Stiskněte a.

Po několika minutách jízdy systém zkontro-
luje, zda jsou aktuální hodnoty tlaku vzduchu
v pneumatikách v určeném rozsahu.
Následně dojde k přijetí nových hodnot tlaku
vzduchu v pneumatikách jako referenčních
hodnot, k jejich kontrole a zobrazení.

Pokud chcete přerušit nové spuštění:
X Stiskněte %.

Nadále jsou kontrolovány hodnoty tlaku vzdu-
chu v pneumatikách, uložené při posledním
novém spuštění.

Povolení pro rádiové vysílání kontroly
tlaku vzduchu v pneumatikách

Země Rádiové homologační číslo

Argentina CNC: H-12336
Model: Schrader HSW4

Brazílie 0381-13-8001
Model: GG4

Země Rádiové homologační číslo

Jordánsko Model: Mercedes
HS Snap in 433 MHz
Manufacturer:
Schrader Electronics Ltd.
Type Approval Number:
TRC/LPD/2013/48
Type Number: LPD

Maroko MR7907 ANRT 2013
05/03/2013

Moldavsko 1024

Filipíny No: ESD-1306995C

Srbsko И 011 13

Singapur Shoda se standardem IDA
DA-103365

Jihoafrická
republika

TA-2013/461

Spojené
arabské emi-
ráty
Abú Dhabí a
Dubaj

TRA, Registered NO:
ER0104996/13
Dealer NO: DA0047074/10

Tabulky tlaků vzduchu v pneumatikách

Vozidla s celkovou hmotností 2,8 t
! Rozdíl v tlaku vzduchu v pneumatikách jedné nápravy nesmí být vyšší než 10 kPa (0,1 bar,

1,5 psi).
Následující hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách platí pro vozidla s
Rpřípustnou celkovou hmotností 2,8 t,
Rpřípustným zatížením náprav 1490 kg na přední a zadní nápravě a
Rpneumatikami uvedenými v části „Kombinace pneumatik a kol“ .
Bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené v části „Údaje k tlaku vzduchu v pneumatikách“
(Y Strana 367).
Tlak vzduchu v pneumatice náhradního kola je 350 kPa (3,5 baru, 51 psi).
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Částečně naložené vozidlo Plně naložené vozidlo

Rozměry pneumatik Přední
náprava

Zadní náprava Přední
náprava

Zadní náprava

195/65 R 16 C 320 kPa
(3,2 baru,

46 psi)

340 kPa
(3,4 bar, 49 psi)

360 kPa
(3,6 baru,

52 psi)

360 kPa
(3,6 baru,

52 psi)

205/65 R 16 C 300 kPa
(3,0 bar, 44 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

340 kPa
(3,4 bar, 49 psi)

340 kPa
(3,4 bar, 49 psi)

225/60 R 16 C 280 kPa
(2,8 bar, 41 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

320 kPa
(3,2 baru,

46 psi)

320 kPa
(3,2 baru,

46 psi)

225/55 R 17 XL 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

290 kPa
(2,9 bar, 42 psi)

300 kPa
(3,0 bar, 44 psi)

235/55 R 17 XL
103W/V

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

250 kPa
(2,5 baru,

36 psi)

270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

280 kPa
(2,8 bar, 41 psi)

245/45 R 18 XL 100W 260 kPa
(2,6 bar, 38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

245/45 R 18 XL 100V 270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

300 kPa
(3,0 bar, 44 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

245/45 R 19 XL 102Y 230 kPa
(2,3 baru,

29 psi)

230 kPa
(2,3 baru,

29 psi)

250 kPa
(2,5 bar, 36 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

245/45 R 19 XL 102W 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

280 kPa
(2,8 bar, 41 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

Vozidla s celkovou hmotností 3,05 t nebo 3,1 t bez 4MATIC
! Rozdíl v tlaku vzduchu v pneumatikách jedné nápravy nesmí být vyšší než 10 kPa (0,1 bar,

1,5 psi).
Následující hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách platí pro vozidla s
Rs celkovou přípustnou hmotností 3,05 t nebo 3,1 t
Rpřípustným zatížením náprav 1550 kg na zadní nápravě a
Rpneumatikami uvedenými v části „Kombinace pneumatik a kol“ .
Bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené v části „Údaje k tlaku vzduchu v pneumatikách“
(Y Strana 367).
Tlak vzduchu v pneumatice náhradního kola je 350 kPa (3,5 baru, 51 psi).
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Částečně naložené vozidlo9 Plně naložené vozidlo

Rozměry pneumatik Přední
náprava

Zadní náprava Přední
náprava

Zadní náprava

205/65 R 16 C 300 kPa
(3,0 bar, 44 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

360 kPa
(3,6 baru,

52 psi)

360 kPa
(3,6 baru,

52 psi)

225/60 R 16 C 280 kPa
(2,8 bar, 41 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

340 kPa
(3,4 bar, 49 psi)

340 kPa
(3,4 bar, 49 psi)

225/55 R 17 XL 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

300 kPa
(3,0 bar, 44 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

235/55 R 17 XL
103W/V

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

250 kPa
(2,5 baru,

36 psi)

280 kPa
(2,8 bar, 41 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

245/45 R 18 XL 100W 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

330 kPa
(3,3 baru,

48 psi)

245/45 R 18 XL 100V 270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

320 kPa
(3,2 baru,

46 psi)

330 kPa
(3,3 baru,

48 psi)

245/45 R 19 XL 102Y 230 kPa
(2,3 baru,

29 psi)

230 kPa
(2,3 baru,

29 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

270 kPa
(2,7 baru,

36 psi)

245/45 R 19 XL 102W 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

300 kPa
(3,0 bar, 44 psi)

Vozidla s celkovou hmotností 3,05 t nebo 3,1 t a 4MATIC
! Rozdíl v tlaku vzduchu v pneumatikách jedné nápravy nesmí být vyšší než 10 kPa (0,1 bar,

1,5 psi).
Bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené v části „Údaje k tlaku vzduchu v pneumatikách“ v
návodu k obsluze vozidla.
Následující hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách platí pro vozidla s
Rs celkovou přípustnou hmotností 3,05 t nebo 3,1 t
Rpohonem všech kol 4MATIC
Rpřípustným zatížením náprav 1550 kg na zadní nápravě a
Rpneumatikami uvedenými v části „Kombinace pneumatik a kol“ .
 

9 Tlaky vzduchu v pneumatikách částečně naloženého vozidla neplatí pro Marco Polo s vestavěnou kuchyní.
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Částečně naložené vozidlo9 Plně naložené vozidlo

Rozměry pneumatik Přední
náprava

Zadní náprava Přední
náprava

Zadní náprava

225/55 R 17 C 310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

350 kPa
(3,5 baru,

51 psi)

350 kPa
(3,5 baru,

51 psi)

225/55 R 17 XL 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

245/45 R 18 XL 100V 270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

330 kPa
(3,3 baru,

48 psi)

330 kPa
(3,3 baru,

48 psi)

245/45 R 18 XL 100W 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

320 kPa
(3,2 baru,

46 psi)

330 kPa
(3,3 baru,

48 psi)

245/45 R 19 XL 102Y 230 kPa
(2,3 baru,

29 psi)

230 kPa
(2,3 baru,

29 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

245/45 R 19 XL 102W 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

300 kPa
(3,0 bar, 44 psi)

Vozidla s celkovou hmotností 3,2 t
! Rozdíl v tlaku vzduchu v pneumatikách jedné nápravy nesmí být vyšší než 10 kPa (0,1 bar,

1,5 psi).
Bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené v části „Údaje k tlaku vzduchu v pneumatikách“ v
návodu k obsluze vozidla.
Následující hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách platí pro vozidla s
Rcelkovou přípustnou hmotností 3,2 t,
Rpřípustným zatížením náprav 1650 kg na zadní nápravě a
Rpneumatikami uvedenými v části „Kombinace pneumatik a kol“ .
 

Částečně naložené vozidlo9 Plně naložené vozidlo

Rozměry pneumatik Přední
náprava

Zadní náprava Přední
náprava

Zadní náprava

225/55 R 17 C 290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

350 kPa
(3,5 baru,

51 psi)

380 kPa
(3,8 baru,

55 psi)

235/55 R 17 XL 260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

280 kPa
(3,0 baru,

41 psi)

300 kPa
(3,0 bar, 44 psi)

9 Tlaky vzduchu v pneumatikách částečně naloženého vozidla neplatí pro Marco Polo s vestavěnou kuchyní.
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Částečně naložené vozidlo9 Plně naložené vozidlo

Rozměry pneumatik Přední
náprava

Zadní náprava Přední
náprava

Zadní náprava

235/55 R 17 XL
103W/V

270 kPa
(2,7 baru,

39 psi)

250 kPa
(2,5 baru,

36 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

245/45 R 19 XL 102Y 240 kPa
(2,4 baru,

35 psi)

240 kPa
(2,4 baru,

35 psi)

260 kPa
(2,6 baru,

38 psi)

280 kPa
(2,8 bar, 41 psi)

245/45 R 19 XL 102W 270 kPa
(2,7 baru,

38 psi)

270 kPa
(2,7 baru,

38 psi)

290 kPa
(2,9 baru,

42 psi)

310 kPa
(3,1 baru,

45 psi)

Výměna kola

Záměna kol

G VAROVÁNÍ
Jestliže při odlišných rozměrech kol nebo
pneumatik zaměníte přední a zadní kola,
mohou být velmi nepříznivě ovlivněny jízdní
vlastnosti. Kromě toho může být poškozena
provozní brzda nebo komponenty zavěšení
kol. Hrozí nebezpečí nehody!
Zaměňte přední a zadní kola pouze tehdy,
když mají kola a pneumatiky stejné rozměry.

! Když je Vaše vozidlo vybaveno kontrolou
tlaku vzduchu v pneumatikách, nacházejí se
elektronické součásti v kole.
V oblasti ventilku nesmíte nasadit žádné mon-
tážní nářadí. Jinak byste mohli poškodit elek-
tronické součásti.
Nechte pneumatiky vyměnit pouze v kvalifi-
kovaném servisu.

Pokud zaměníte přední a zadní kola s odlišnými
rozměry kol a pneumatik, může zaniknout pro-
vozní povolení.
Bezpodmínečně dodržujte upozornění a bezpeč-
nostní pokyny v části „Montáž kola“
(Y Strana 376).
U přední a zadní nápravy se v závislosti na pro-
vozních podmínkách používají kola rozdílného
rozměru. Zaměňte kola dříve, než se začne
vytvářet charakteristické opotřebení
pneumatik. Charakteristické opotřebení u před-

ních kol je na ramenech a na zadních kolech ve
středu pneumatiky.
U vozidel se stejným rozměrem kol a pneumatik
můžete zaměnit kola podle stupně opotřebení
každých 5 000 až 10 000 km. Dodržujte přitom
směr otáčení kol.
Při každé záměně kol důkladně očistěte dose-
dací plochy kola a brzdového kotouče. Vyhněte
se použitím čisticích prostředků s obsahem
olejů nebo tuků.
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a pří-
padně znovu spusťte kontrolu tlaku vzduchu.
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

Směr otáčení
Pneumatiky s předepsaným směrem otáčení
nabízejí další přednosti, např. při aquaplaningu.
Tyto přednosti můžete využívat pouze tehdy,
když dodržíte směr otáčení.
Šipka na boku pneumatiky označuje směr
otáčení pneumatiky.
Náhradní kolo můžete namontovat také proti
směru otáčení. Dodržujte časové omezení pou-
žitelnosti a omezení rychlosti uvedené na
náhradním kole.

Skladování kol
Demontovaná kola skladujte na chladném,
suchém a pokud možno tmavém místě.
Pneumatiky chraňte před kontaktem s olejem,
mazivem a palivem.

9 Tlaky vzduchu v pneumatikách částečně naloženého vozidla neplatí pro Marco Polo s vestavěnou kuchyní.
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Montáž kola

Příprava vozidla
X Zastavte vozidlo co nejdále od silničního pro-

vozu na pevném, neklouzavém a rovném
povrchu.

X Jestliže by Vaše vozidlo představovalo nebez-
pečí pro silniční provoz, zapněte varovná smě-
rová světla.

X Zabrzděte parkovací brzdu.
X Narovnejte přední kola.
X Vozidla s manuální převodovkou: zařaďte

1. převodový stupeň nebo zpátečku.
X Vozidla s automatickou převodovkou: pře-

vodovku uveďte do polohy j.
X Vypněte motor.
X Nechte vystoupit cestující. Dbejte na to, aby

cestující vystoupili mimo nebezpečnou oblast
silnice.

X Postarejte se o to, aby se cestující během
výměny kola zdržovali mimo nebezpečnou
oblast, např. za svodidly.

X V případě potřeby postavte v dostatečném
odstupu výstražný trojúhelník nebo varovnou
svítilnu.
Při použití výstražného trojúhelníku nebo
varovné svítilny dodržujte zákonnou legisla-
tivu země, ve které se právě nacházíte.

X Zajistěte vozidlo proti rozjetí.
Přitom dodržujte bezpečnostní pokyny k
tématu parkování v části „Jízda a parkování“
(Y Strana 187).

X Na rovném podkladu: před a za kolo, které
je diagonálně vůči vyměňovanému kolu, umí-
stěte podkládací klíny nebo jiné vhodné před-
měty.

X V mírném svahu: pod kola přední a zadní
nápravy, která jsou úhlopříčně vůči vyměňo-
vanému kolu, umístěte podkládací klíny nebo
jiné vhodné předměty.

X V závislosti na výbavě vyjměte nářadí na
výměnu kola z palubního nářadí
(Y Strana 355).
Kromě specifických variant pro určité země
nejsou vozidla vybavena nářadím na výměnu
kola. Některé nářadí pro výměnu kola je spe-
cifické pro určité vozidlo. Informujte se v kva-
lifikovaném servisu o tom, jaké nářadí na
výměnu kola je nutné pro výměnu kola u
Vašeho vozidla.

X Pokud je součástí výbavy, vyjměte náhradní
kolo z držáku pro náhradní kolo
(Y Strana 382). Dodržujte uvedené bezpeč-
nostní pokyny v části „Náhradní kolo“
(Y Strana 381).

X Opatrně sejměte kryty kol.

X U vyměňovaného kola povolte šrouby klíčem
na kola : asi o jednu otáčku doleva. Šrouby
kola nevyšroubovávejte.

Zvednutí vozidla

G VAROVÁNÍ
Není-li zvedák správně nasazen v příslušném
vybrání na vozidle, může se zvedák při zved-
nutém vozidle převrátit. Hrozí nebezpečí zra-
nění!
Zvedák nasaďte výhradně do předepsaných
vybrání na vozidle. Noha zvedáku musí být
kolmo pod vybráním na vozidle.

G VAROVÁNÍ!
Ve stoupání a klesání se může zvedák u zved-
nutého vozidla převrátit. Hrozí nebezpečí zra-
nění!
Kola nikdy nevyměňujte ve stoupání nebo kle-
sání. Informujte kvalifikovaný servis.

! Nasaďte zvedák pouze do bodů pro nasa-
zení zvedáku. Jinak by mohlo dojít k poškození
vozidla.

Při zvedání vozidla dodržujte následující:
RKe zvedání vozidla používejte pouze zvedák

specifický pro dané vozidlo, testovaný a
schválený společností Mercedes-Benz. Při
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nesprávném používání zvedáku se může zve-
dák u zvednutého vozidla převrátit.
RZvedák je určen pouze pro krátkodobé zved-

nutí vozidla, např. při výměně kola. Není
vhodný k provádění údržbových prací pod
vozidlem.
RVýměnu kola neprovádějte ve stoupání a kle-

sání.
RPřed zvedáním zajistěte vozidlo proti rozjetí

parkovací brzdou a podkládacími klíny. Nikdy
neodbrzďujte parkovací brzdu, když je vozidlo
zvednuté.
RPovrch pod zvedákem musí být pevný, rovný a

neklouzavý. Na volném podkladu musíte pou-
žít velkoplošnou podložku s dostatečnou nos-
ností. Na kluzkém podkladu musíte použít
protiskluzovou podložku, např. pryžový kobe-
reček na dlaždicích.
RNezapomeňte, že vzdálenost mezi spodní

částí pneumatiky a zemí smí být maximálně
3 cm.
RNenechávejte ruce a nohy pod zvednutým

vozidlem.
RNelehejte si pod zvednuté vozidlo.
RNestartujte motor u zvednutého vozidla.
RNeotevírejte ani nezavírejte dveře nebo dveře

zavazadlového prostoru u zvednutého vozi-
dla.
RDbejte na to, že se při zvedání ve vozidle

nesmí nacházet žádné osoby.

Vybrání pro zvedák : (pryžové zátky) jsou za
podběhy předních kol a před podběhy zadních
kol.

X Postavte zvedák ; pod odpovídající vybrání
pro zvedák :.

X Otáčejte otočným kolečkem = tak dlouho, až
talíř zvedáku ; pevně dolehne na vybrání pro
zvedák :.

X Dbejte na to, aby se patka zvedáku nachá-
zela ; kolmo pod vybráním pod zvedák :.

X Spojte adaptér ? a ráčnu A z palubního
nářadí.

X Nasaďte adaptér ? a ráčnu A na šestihran
zvedáku tak ;, aby byl vidět nápis AUF/UP.

X Otáčejte ráčnu A ve směru AUF/UP tak
dlouho, až je pneumatika ve vzdálenosti maxi-
málně 3 cm od země.
Přitom se zvedák ; může pohybovat na
jednu z bočních ploch pro postavení.

Demontáž kola
! Šrouby kola nepokládejte na písek ani zne-

čistěný podklad. Při zašroubování byste mohli
poškodit závity šroubů kol a náboje kol.

X Vyšroubujte šrouby kol.
X Sejměte kolo.

Montáž nového kola

G VAROVÁNÍ
Šrouby kola potřené olejem nebo tukem a
také poškozené závity šroubů kola nebo
náboje kola mohou způsobit povolení šroubů
kola. Kolo byste mohli během jízdy ztratit.
Hrozí nebezpečí nehody!
Šrouby kola nikdy nepotírejte olejem ani
tukem. Jsou-li poškozené závity, informujte
ihned kvalifikovaný servis. Poškozené šrouby
kola nebo náboje kol s poškozenými závity
nechte vyměnit. Nepokračujte v jízdě.

G VAROVÁNÍ
Při utahování šroubů nebo matic kola na zved-
nutém vozidle se může zvedák převrátit. Hrozí
nebezpečí zranění!
Utáhněte šrouby nebo matice kola pouze
tehdy, když vozidlo stojí na zemi.

Bezpodmínečně dodržujte informace a bezpeč-
nostní upozornění týkající se „Výměny kola“
(Y Strana 375).
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Používejte pouze šrouby kol, které jsou určené
pro dané kolo a vozidlo. Společnost Mercedes-
Benz Vám doporučuje, abyste z bezpečnostních
důvodů používali pouze šrouby kol, které schvá-
lila společnost Mercedes-Benz pro příslušné
kolo.

! Jestliže je Vaše vozidlo vybaveno kontrolou
tlaku vzduchu v pneumatikách, jsou elektro-
nické součásti integrované v kole.
V oblasti ventilku nesmíte nasadit žádné mon-
tážní nářadí. Jinak byste mohli poškodit elek-
tronické součásti.
Pneumatiky nechte měnit pouze v kvalifiko-
vaném servisu.

X Očistěte dosedací plochy kola a náboje kola.
X Nově montované kolo nasuňte na náboj kola a

přitlačte ho.
X Zašroubujte šrouby kola a lehce je utáhněte.

Spuštění vozidla na zem

G VAROVÁNÍ
Pokud nejsou šrouby nebo matice kol utaženy
předepsaným utahovacím momentem,
mohou se kola uvolnit. S vozidlem se pak
nesmí pohybovat. Hrozí nebezpečí nehody!
Po výměně kola nechte bez odkladu zkontro-
lovat utahovací moment v kvalifikovaném
servisu.

:—A Šrouby kol
X Adaptér a ráčnu nasaďte na šestihran zve-

dáku tak, aby byl vidět nápis AB/DOWN.
X Ráčnu otáčejte tak dlouho ve směru AB/

DOWN, až vozidlo opět pevně stojí na zemi.
X Zvedák položte stranou.
X Šrouby kol utáhněte rovnoměrně křížem v

uvedeném pořadí : až A.
Šrouby kol utahujte následujícím utahovacím
momentem:
Rocelové kolo 200 Nm
Rkolo z lehkých slitin 180 Nm

X Zvedák vraťte zpět do výchozí polohy.
X Zvedák a ostatní nářadí na výměnu kola opět

uložte do vozidla.
X Kola s ozdobným krytem: umístěte ozdobný

kryt tak, aby byl otvor pro ventilek
pneumatiky nad ventilkem.

X Ozdobný kryt kola přitlačte oběma rukama na
obvodu ráfku a zajistěte ho. Dbejte na to, aby
se zarážky ozdobného krytu kola zajistily v
ocelovém kole.

X Pokud je součástí výbavy, upevněte defektní
kolo v držáku náhradního kola
(Y Strana 382). V opačném případě přepra-
vujte defektní kolo v ložném prostoru.

X Zkontrolujte a případně upravte tlak vzduchu
v pneumatice nově namontovaného kola.
Přitom dodržujte doporučený tlak vzduchu v
pneumatikách (Y Strana 367).
Vozidla s kontrolou tlaku vzduchu: všechna
namontovaná kola musí být vybavena funkč-
ními snímači.

X Šrouby kol dotáhněte po ujetí 50 km přede-
psaným utahovacím momentem.

Jestliže kolo / náhradní kolo používáte s novým
nebo nově nalakovaným diskovým kolem:
nechte šrouby kol navíc dotáhnout po cca 1000
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až 5000 km. Dodržujte předepsaný utahovací
moment.

Kombinace pneumatik a ráfků

Všeobecná upozornění
! Protektorované pneumatiky nejsou společ-

ností Mercedes-Benz testovány a povoleny,
protože při protektorování nemůže být vždy
rozpoznáno poškození. Proto nemůže společ-
nost Mercedes-Benz zaručit jízdní bezpeč-
nost. Nepoužívejte použité pneumatiky,
neznáte-li jejich dosavadní využití.

! Společnost Mercedes-Benz Vám doporu-
čuje používat z bezpečnostních důvodů pouze
pneumatiky, kola a díly příslušenství spe-
ciálně schválené společností Mercedes-Benz
pro Vaše vozidlo.
Tyto pneumatiky byly vyvinuty v souladu s
jízdními bezpečnostními systémy, jako je
např. ABS nebo ESP®.
Používejte pouze pneumatiky, kola nebo části
příslušenství, které byly testovány a doporu-
čeny společností Mercedes-Benz. Jinak by
mohlo dojít k nepříznivým změnám některých
vlastností vozidla, jako je např. jízdní chování,
hluk vozidla při jízdě, spotřeba apod. Navíc
mohou rozměrové odchylky pneumatik při
namáhání jízdním provozem vést k lehkému
kontaktu s karoserií a součástmi nápravy. Tím
by mohlo dojít k poškození pneumatiky nebo
vozidla.
Společnost Mercedes-Benz nepřebírá žádnou
zodpovědnost za vzniklé škody způsobené
použitím jiných než testovaných a doporuče-
ných pneumatik, kol a částí příslušenství.
Další informace o pneumatikách, kolech a
povolených kombinacích obdržíte v každém
kvalifikovaném servisu.

! Velká kola: Čím menší je u určité velikosti
kol profil pneumatiky, tím horší je jízdní kom-
fort na špatných silnicích. Jízdní a tlumicí
komfort klesá a nebezpečí, že při přejezdu
překážek dojde k poškození kol a pneumatik,
roste.

Pokud na Vašem vozidle změníte rozměr kol,
zkontrolujte jejich přiřazení ke skupině rozměrů
kol (Y Strana 363). Pokud se změní přiřazení bez
překódování řídicích jednotek ve vozidle, zobra-
zuje rychloměr rychlost nepřesně. Pak může být
narušena funkce systémů pro bezpečnou jízdu a
jízdních systémů nebo mohou rozpoznat poru-
chu a vypnout se.
Tabulku s doporučenými hodnotami tlaku vzdu-
chu v pneumatikách pro různé stavy naložení
vozidla najdete na vnitřní straně víčka palivové
nádrže Vašeho vozidla nebo v části „Tabulky
tlaků vzduchu v pneumatikách“ (Y Strana 371).
Další informace naleznete v části „Tlak vzduchu
v pneumatikách“ (Y Strana 367).
Tlak vzduchu pravidelně kontrolujte, a to pouze
při studených pneumatikách.
Pokyny k výbavě vozidla:
Rkaždou nápravu vozidla vždy vybavte koly

stejného rozměru (vlevo/vpravo)
Rvozidlo vždy vybavte pneumatikami stejného

provedení (letní pneumatiky, zimní
pneumatiky)

Informace o speciálních, pro Vaše vozidlo testo-
vaných a schválených pneumatikách získáte
v servisním středisku Mercedes-Benz.

i Ne všechny kombinace pneumatik a kol lze
z výroby dodat pro všechny země.
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Obutí
R 16

Pneumatiky Ocelové kolo nebo kolo z lehkých
slitin

195/65 R16 C 100/98T10 6,5 J x 16 H2 ET 52

195/65 R16 C 104/102T (100T) 6,5 J x 16 H2 ET 52

205/65 R16 C 107/105T (103T) 6,5 J x 16 H2 ET 52

205/65 R16 C 107/105T (103H) 6,5 J x 16 H2 ET 52

205/65 R16 C 103/101H 6,5 J x 16 H2 ET 52

225/60 R16 C 105/103H 6,5 J x 16 H2 ET 52

R 17

Pneumatiky Ocelové kolo

225/55 R17 XL 101V 6,5 J x 17 H2 ET 50

225/55 R17 XL 101H 6,5 J x 17 H2 ET 50

R 17

Pneumatiky Kolo z lehkých slitin

225/55 R17 XL 101V 7 J x 17 H2 ET 51

225/55 R17 XL 101H 7 J x 17 H2 ET 51

235/55 R17 XL 103W/V 7 J x 17 H2 ET 51

R 18

Pneumatiky Kolo z lehkých slitin

245/45 R18 XL 100W11, 12 7,5 J x 18 H2 ET 52

245/45 R18 XL 100V11, 12 7,5 J x 18 H2 ET 52

R 19

Pneumatiky Kolo z lehkých slitin

245/45 R19 XL 102Y13, 14 8 J x 19 H2 ET 52

10 Pouze pro vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností do2,8 t.
11 Pouze pro vozidla s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností do 3,1 t a nejvyšším přípustným zatížením

1550 kg na zadní nápravě.
12 Ne pro vozidla s přípustnou celkovou hmotností do 3,2 t.
13 Pouze pro vozidla s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností do 3,2 t a nejvyšším přípustným zatížením

1650 kg na zadní nápravě.
14 Není povolen provoz se sněhovými řetězy. Dodržujte pokyny v části „Sněhové řetězy“.
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Pro vozidla s 4MATIC platí navíc následující kombinace pneumatik a kol.
R 17

Pneumatiky Ocelové kolo

225/55 R17 C 109/107H (104H) 6,5 J x 17 H2 ET 50

225/55 R17 C 109/107T (104T) 6,5 J x 17 H2 ET 50

235/55 R17 XL 103W/V 6,5 J x 17 H2 ET 50

R 17

Pneumatiky Kolo z lehkých slitin

225/55 R17 C 109/107H (104H) 7 J x 17 H2 ET 51

225/55 R17 C 109/107T (104T) 7 J x 17 H2 ET 51

235/55 R17 XL 103W/V 7 J x 17 H2 ET 51

R 18

Pneumatiky Kolo z lehkých slitin

245/45 R18 XL 100W11, 12 7,5 J x 18 H2 ET 52

245/45 R18 XL 100V11, 12 7,5 J x 18 H2 ET 52

R 19

Pneumatiky Kolo z lehkých slitin

245/45 R19 XL 102Y13, 14 8 J x 19 H2 ET 52

Náhradní kolo

Důležité bezpečnostní pokyny

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
Rnemontujte nikdy více než jedno náhradní

kolo lišící se od vyměňovaného kola
Rnáhradní kolo lišící se od vyměňovaného

kola používejte pouze krátkodobě
Rnevypínejte ESP®

Rnáhradní kolo rozdílné velikosti nechte
vyměnit v nejbližším kvalifikovaném
servisu. Bezpodmínečně dodržujte správné

11 Pouze pro vozidla s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností do 3,1 t a nejvyšším přípustným zatížením
1550 kg na zadní nápravě.

12 Ne pro vozidla s přípustnou celkovou hmotností do 3,2 t.
13 Pouze pro vozidla s nejvyšší přípustnou celkovou hmotností do 3,2 t a nejvyšším přípustným zatížením

1650 kg na zadní nápravě.
14 Není povolen provoz se sněhovými řetězy. Dodržujte pokyny v části „Sněhové řetězy“.
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rozměry kola a pneumatiky, jakož i typ
pneumatiky.

Při použití náhradního kola odlišné velikosti
nesmíte překročit maximální povolenou rych-
lost 80 km/h.

Všeobecná upozornění
Montáž náhradního kola je popsána v části
„Montáž kola“ (Y Strana 376).
Kontrolujte pravidelně a vždy před delší jízdou
Rtlak vzduchu v pneumatice náhradního kola a

v případě potřeby jej upravte (Y Strana 367)
Rupevnění držáku náhradního kola.
Náhradní kolo je umístěno vzadu pod vozidlem
v držáku náhradního kola.
Pneumatiky vyměňte nezávisle na opotřebení
nejpozději po šesti letech. To platí také pro
náhradní kolo.
Vozidla s kontrolou tlaku vzduchu v pneu-
matikách: náhradní kolo není vybaveno sníma-
čem pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumati-
kách. Pokud jste namontovali náhradní kolo,
nefunguje pro toto kolo kontrola tlaku vzduchu v
pneumatikách. Systém může ještě po několika
minutách indikovat tlak vzduchu v pneumatice
odstraněného kola. Indikovaná hodnota na
místě namontovaného náhradního kola není v
takovém případě shodná s aktuálním tlakem
vzduchu v pneumatice náhradního kola.
Pokud pojedete s náhradním kolem, není zaji-
štěna spolehlivá funkce kontroly tlaku vzduchu v
pneumatikách. Spusťte kontrolu tlaku vzduchu v
pneumatikách až po výměně defektního kola za
nové kolo se snímačem.
Informace o kontrole tlaku vzduchu v pneuma-
tikách najdete v části „Kontrola tlaku vzduchu v
pneumatikách“ (Y Strana 369).

Demontáž a montáž náhradního kola

Náhradní kolo vzadu pod vozidlem

Demontáž
X Vyjměte klíč na kola a pomocné nářadí na

zvedák náhradního kola z nářadí
(Y Strana 355).

X Otevřete dveře zavazadlového prostoru.
X Krytku : opatrně uvolněte vhodným před-

mětem, např. šroubovákem. Přitom dbejte na
to, abyste nepoškodili lak na krytce.

X Pomocné nářadí ; vsuňte skrze otvor až do
vodicích otvorů.

X Nasuňte = klíč na kola na pomocné
nářadí ; zvedáku náhradního kola.

X Otáčejte klíčem na kola = ve směru šipky ?,
až je cítit odpor nebo dojde k přetočení kluzné
třecí spojky navijáku.
Náhradní kolo je spuštěno.
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X Klíč na kola = zahákněte do poutka pomůcky
pro vytažení E na náhradním kole.

X Vytáhněte náhradní kolo klíčem na kola =
zespodu vozidla.

X Ocelové lanko B stlačte dolů a pružinu D s
úchytem pro kolo C natočte proti sobě.
Úchyt pro kolo C je povolený.

X Pomůcku pro vytažení E náhradního kola
demontujte a bezpečně uložte
(Y Strana 311).

X Vytáhněte úchyt pro kolo C z náboje ráfku.
Montáž
i Kola z lehkých slitin nemohou být přepravo-

vána pod vozidlem. V takovém případě pře-
pravujte kola z lehkých slitin v ložném pro-
storu a vytočte vzhůru pouze ocelové lanko
B.

X Vyjměte klíč na kola = a prodlužovací pří-
pravek ; na zvedák náhradního kola z nářadí
(Y Strana 355).

X Kolo položte na zem nábojem ráfku směřují-
cím nahoru.

X Zaveďte úchyt pro kolo C zahnutý na ocelo-
vém lanku B shora do náboje ráfku.

X Upevněte na kolo pomůcku pro vytažení E.
X Kolo posuňte mírně pod vozidlo.
X Nasuňte = klíč na kola na pomocné

nářadí ; zvedáku náhradního kola.
X Otáčejte klíčem na kola = ve směru šipky A,

až je cítit odpor nebo dojde k přetočení kluzné
třecí spojky navijáku.
Kolo je ukotvené pod vozidlem.

X Vytáhněte klíč na kolo = a pomocné
nářadí ; zvedáku náhradního kola z otvoru
pro naviják.

X Otvor pro naviják uzavřete krytem :.
X Uložte klíč na kola = a pomocné nářadí ;

zvedáku náhradního kola do nářadí.
X Zavřete dveře zavazadlového prostoru.
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Důležité informace

Tento návod k obsluze popisuje všechny
modely, standardní a příplatkovou výbavu
Vašeho vozidla, která je k dispozici v okamžiku
redakční uzávěrky tohoto návodu k obsluze.
Mohou se vyskytovat rozdíly podle dané země.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi popsa-
nými funkcemi. To platí i pro systémy a funkce
související s bezpečností.
Přečtěte si informace o kvalifikovaném servisu
(Y Strana 32).

Elektronika vozidla

Zásahy do elektroniky motoru
! Elektroniku motoru a s ní související sou-

části, jako jsou řídicí jednotky, snímače,
nastavovací členy nebo propojovací vedení,
nechávejte kontrolovat výhradně v kvalifiko-
vaném servisu. Jinak by mohlo docházet k
rychlejšímu opotřebení součástí vozidla a
vozidlo by se mohlo stát nezpůsobilým k pro-
vozu.

Montáž elektrických / elektronických
zařízení

Zvýšené elektromagnetické záření může způso-
bit poškození Vašeho zdraví a zdraví ostatních
osob. Při použití venkovní antény je zohledněno
také možné riziko poškození zdraví způsobené
elektromagnetickými poli, diskutované na
vědecké úrovni. Z toho důvodu nechte venkovní
anténu namontovat pouze v kvalifikovaném
odborném servisu.
Pokud používáte ve vozidle elektrická nebo elek-
tronická zařízení, musí být splněny následující
podmínky. Jinak může zaniknout provozní povo-
lení vozidla.
Elektrická a elektronická zařízení mohou omezit
nejen komfort, ale také provozní bezpečnost
vozidla. Pokud taková zařízení dodatečně
namontujete, musí být otestována a doložena
jejich elektromagnetická snášenlivost.
Pokud tato zařízení souvisí s funkcemi odolnosti
proti rušení, musí mít tato zařízení typové schvá-
lení. Toto platí jak pro zařízení, tak pro jeho roz-
hraní k elektronice vozidla, např. nabíjecí
držáky.

Typové schválení musí být provedeno buď podle
směrnice 72/245/EHS nebo podle nařízení
ECE-R 10, vždy v platném znění. Typově schvá-
lená zařízení musí být označena symboly e/E.
Symboly e/E obdržíte od výrobce zařízení nebo
autorizované zkušebny.
Zařízení, která nesouvisí s funkcemi odolnosti
proti rušení, typové schválení nepotřebují. Tato
zařízení ale musí mít prohlášení o shodě podle
směrnice 89/336/EHS nebo směrnice
2014/53/ES pro dodržování určitých mezních
hodnot. Tyto mezní hodnoty jsou obsahem pří-
lohy I stávajícího znění směrnice 72/245/EHS.
Pokud do vozidla namontujete telefon nebo vysí-
lačku, musí být předem schváleny. Další infor-
mace obdržíte v každém servisním středisku
Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz doporučuje pro provoz mobil-
ních telefonů a vysílaček připojení ke schválené
venkovní anténě. Pouze tímto způsobem bude
zajištěna optimální kvalita příjmu signálu ve
vozidle a minimalizováno vzájemné ovlivňování
mezi elektronikou vozidla a mobilními telefony
nebo vysílačkami.
Vysílací výkon mobilního telefonu nebo vysí-
lačky nesmí překročit následně uvedené maxi-
mální vysílací výkony (PEAK):

Frekvenční rozsah Maximální vysílací
výkon (PEAK)

Krátké vlny
(f < 50 MHz)

100 W

Pásmo 4 m 30 W

Pásmo 2 m 50 W

Vícekanálový radiote-
lefon/Tetra

35 W

Pásmo 70 m 35 W

GSM/UMTS/LTE 10 W
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Typové štítky

Typový štítek vozidla s identifikačním
číslem vozidla (VIN)

Typový štítek vozidla na B-sloupku na straně řidiče
X Otevřete dveře řidiče.

Uvidíte typový štítek vozidla : s identifikač-
ním číslem vozidla (VIN) a s údaji o přípust-
ných hmotnostech.

Typový štítek vozidla (příklad s tažným zařízením)
: Typový štítek vozidla
; Výrobce vozidla (Daimler AG)
= Číslo provozního povolení v EU (pouze pro

určité země)
? VIN
A Přípustná celková hmotnost (kg)
B Přípustná celková hmotnost jízdní soupravy

(kg) (pouze pro určité země)
C Přípustné zatížení přední nápravy (kg)
D Povolené zatížení zadní nápravy (kg)
E Kód barevného odstínu

i Údaje uvedené na typovém štítku vozidla
jsou příklady. Tyto údaje jsou u každého vozi-
dla jiné a mohou se od zde uvedených údajů
lišit. Údaje platné pro Vaše vozidlo naleznete
na typovém štítku Vašeho vozidla.

Identifikační číslo vozidla (VIN)

VIN v motorovém prostoru
VIN je uveden na typovém štítku vozidla
(Y Strana 385).
VIN : je navíc vyražen v motorovém prostoru v
podélníku vedle pojistkové skříňky.

Číslo motoru
Číslo motoru je vyraženo na klikové skříni. Bližší
informace obdržíte v každém kvalifikovaném
servisu.

Provozní látky a plnicí množství

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Provozní látky mohou být jedovaté a zdraví
škodlivé. Hrozí nebezpečí úrazu!
Dbejte při používání, skladování a likvidaci
provozních látek na upozornění na originál-
ních nádobách. Uchovávejte provozní látky
vždy v uzavřených originálních nádobách.
Udržujte provozní látky mimo dosah dětí.

H Ekologické upozornění
Provozní látky likvidujte ekologicky!

Při manipulaci se všemi provozními látkami a
také při jejich uskladnění a likvidaci dodržujte
platné předpisy.
Provozní látky jsou:
Rpaliva
Raditiva pro systém dodatečné úpravy výfuko-

vých plynů, např. AdBlue®
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Rmaziva, např. motorový olej, převodový olej
Rchladicí kapalina
Rbrzdová kapalina
Rkapalina do ostřikovačů
Rchladivo systému klimatizace
Schválené provozní látky splňují nejvyšší poža-
davky na kvalitu a jsou uvedeny v předpisech pro
provozní látky Mercedes-Benz. Pro své vozidlo
používejte pouze schválené provozní látky. Jde
o důležitou součást ručení za věcné vady.
Schválené provozní látky ze strany Mercedes-
Benz rozeznáte podle následujícího nápisu na
obalech:
RMB-Freigabe (např. MB-Freigabe 228.5)
RMB-Approval (např. MB-Approval 228.5)
Jiná označení a doporučení odkazují na stupeň
kvality nebo specifikaci podle čísla listu MB
(např. MB 228.5). Nejsou závazně schválené
společností Mercedes-Benz.
Další informace získáte v servisním středisku
Mercedes-Benz nebo na internetové adrese
http://bevo.mercedes-benz.com.
Pro schválené provozní látky nejsou nutná ani
přípustná žádná aditiva. Výjimkou jsou pouze
schválená aditiva do paliva. Aditiva mohou
poškodit agregáty, takže nesmí být přidávána do
provozních látek.
Použití aditiv je vždy na odpovědnosti provozo-
vatele vozidla. Použití aditiv může mít za násle-
dek omezení nebo ztrátu ručení za věcné vady.

Palivo

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ!
Palivo je snadno vznětlivé. Při nesprávném
zacházení s palivem vzniká nebezpečí požáru
a exploze!
Vyvarujte se bezpodmínečně ohně, otevře-
ného světla, kouření a vzniku jisker. Před čer-
páním paliva vypněte motor a pokud je k dis-
pozici i nezávislé topení.

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. Vyhle-
dejte neprodleně lékařskou pomoc.
RJestliže došlo k požití paliva, vyhledejte

neprodleně lékařskou pomoc. Nevyvolá-
vejte zvracení.
ROděv znečistěný palivem si neprodleně pře-

vlékněte.

Při manipulaci s palivem a také při jeho usklad-
nění a likvidaci dodržujte platné předpisy.

Objem palivové nádrže
Vozidla se vznětovým motorem
Podle výbavy se může celkový objem palivové
nádrže lišit.

Celkový objem cca 57 l

Z toho rezerva cca 10 l

Celkový objem cca 70 l

Z toho rezerva cca 10 l

Vozidla s benzínovým motorem
Podle výbavy se může celkový objem palivové
nádrže lišit.

Model Celkový objem

V 250 cca 70 l

Model Z toho rezerva

V 250 cca 13 l
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Benzin

Kvalita paliva
Dodržujte pokyny k provozním látkám.

! Poškození z důvodu nesprávného paliva
Již malé množství nesprávného paliva může
vést k poškození palivové soustavy, motoru a
systému čistění výfukových plynů.
RTankujte výhradně bezolovnatý Super 95 s

minimálně 91 AKI/95 RON.
Palivo s touto specifikací může obsahovat až
10 Vol. % ethanolu. Ve Vašem vozidle lze pou-
žívat E10
V žádném případě netankujte:
Rmotorovou naftu
Rbenzín s více než 10 Vol. % ethanolu, např.

E15, E20, E85, E100
Rbenzín s více než 3 Vol. % metanolu, např.

M15, M30
Rbenzin s kovovými částicemi
Pokud jste omylem natankovali nesprávné
palivo:
RNezapínejte zapalování.
RKontaktujte kvalifikovaný odborný servis.

V souladu s evropskou normou EN16942 nale-
znete značku kompatibility
Rna štítku s upozorněním na víčku palivové

nádrže Vašeho vozidla
Rv celé Evropě na čerpacích stojanech nebo na

čerpacích pistolích s palivem vhodným pro
Vašeho vozidlo

: Pro benzín s maximálním obsahem etanolu
5 Vol. %

; Pro benzín s maximálním obsahem etanolu
10 Vol. %

! Poškození zařízení pro čistění výfukových
plynů způsobené palivem s vysokým podílem
síry
RPoužívejte pouze bezsirné palivo (obsah

síry ≤ 10 ppm).

Tankovací štítek (příklad)
Jestliže dostupné palivo není dostatečně odsí-
řené, může toto vést k tvorbě zápachu.
Doporučené oktanové číslo pro Vašeho vozidlo
naleznete na výstražném štítku na víčku pali-
vové nádrže.
Další informace k tématu „Palivo“ najdete:
Ru čerpací stanice
Rv kvalifikovaném servisu

! Pokud doplňujete palivo ze sudů nebo kany-
strů, před plněním palivo přefiltrujte.
Zabráníte poruchám palivové soustavy způ-
sobeným znečistěným palivem.

Aditiva do paliva
! Provoz motoru s aditivy dodatečně přida-

nými do paliva může vést k poškození motoru.
Nepřidávejte proto do paliva žádná aditiva.
Výjimkou jsou zvláštní přísady pro odstranění
usazenin a pro prevenci jejich vzniku. Do ben-
zinu smějí být přimísena pouze aditiva dopo-
ručená společností Mercedes‑Benz.
Dodržujte pokyny pro použití výrobku. Další
informace o doporučených zvláštních přísa-
dách obdržíte v každém servisním středisku
Mercedes-Benz.

Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
používat aditivované značkové palivo.
Jestliže používáte palivo bez těchto aditiv po
delší dobu, mohou se vytvářet usazeniny. Ty
vznikají hlavně u sacích ventilů a ve spalovacím
prostoru.
V některých zemích se může stát, že nabízené
palivo nemá dostatečnou kvalitu. Následkem
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mohou být usazeniny v systému vstřikování
paliva. V takovém případě byste měli po dohodě
se servisním střediskem Mercedes-Benz přimí-
chat do paliva doporučené čisticí aditivum. Bez-
podmínečně dodržujte pokyny a směšovací
poměr uvedené na nádobce.
Do paliva nepřimíchávejte jiná aditiva. Důsled-
kem jsou zbytečné náklady a případně i poško-
zení motoru.

Motorová nafta

Kvalita 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.

! Tankujte výhradně běžně dostupnou moto-
rovou naftu, která splňuje Evropskou
normu EN 590 (nebo srovnatelné národní
normy). Palivo jiné kvality, jako např. alterna-
tivní palivo (methylester mastné kyseliny),
lodní nafta, topné oleje atd. není přípustné.
Nepoužívejte žádná aditiva do paliva. V opač-
ném případě byste mohli omezit výkon
motoru nebo poškodit motor a katalyzátor.

! 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 poškoze-
ním systému čistění výfukových plynů.

! Vozidla bez filtru pevných částic: v
zemích, v nichž je k dispozici pouze motorová
nafta s vyšším obsahem síry, se provádí
výměna motorového oleje Vašeho vozidla v
kratších intervalech. Další informace k inter-
valu výměny oleje obdržíte v kvalifikovaném
servisu.

! Pokud doplňujete palivo ze sudů nebo kany-
strů, před plněním palivo přefiltrujte.
Zabráníte poruchám palivové soustavy způ-
sobeným znečistěným palivem.

Společnost Mercedes-Benz schvaluje spotřebu
motorové nafty B10 s methylesterem mastné
kyseliny (motorová nafta s nízkým obsahem síry

obsahující nejvýše 10 obj. procent methylesteru
mastné kyseliny) pro všechny vznětové motory
Euro 5 s přímým vstřikováním Common Rail
(CDI).
Schválený metylester mastných kyselin smíte
čerpat pouze tehdy, pokud podíl metylesteru
mastných kyselin odpovídá normě ASTM
D6751. Dále musí mít v souladu s normou EN
14112 potřebnou stabilizaci oxidace minimálně
6 h. Obsah síry v motorové naftě přitom nesmí
překročit výše uvedené limity. Pouze schválený
metylester mastných kyselin s touto kvalitou
zabraňuje škodám vznikajícím vlivem usazenin
a/nebo koroze.
Čistý metylester mastných kyselin a motorová
nafta s vyšším procentuálním obsahem metyle-
steru mastných kyselin, např. B20, může poško-
dit palivovou soustavu a motor. Proto není
schválena. Ohledně dalších informací se obraťte
na obsluhu čerpací stanice. Označení metyle-
steru mastných kyselin na čerpacím stojanu
musí jednoznačně dokládat, že je splněna
norma pro motorovou naftu s nízkým obsahem
síry. Pokud označení není jednoznačné, nečer-
pejte žádné palivo.
Informace o aktuálním obsahu síry specifickém
pro jednotlivé země získáte
Rv každém autorizovaném servisním středisku

Mercedes-Benz
Rna internetové adrese

http://bevo.mercedes-benz.com se zadáním
čísla listu 136.2.

Informace o aktuálním obsahu síry v jednotli-
vých zemích obdržíte v každém servisním stře-
disku Mercedes-Benz.

i Informace o kvalitě paliva najdete zpravidla
na čerpacím stojanu. Případně se zeptejte
obsluhy čerpací stanice.

Podle evropské normy EN 16942 najdete násle-
dující značku kompatibility pro motorovou naftu
Rna informačním štítku na víčku palivové

nádrže Vašeho vozidla
Rv celé Evropě na čerpacích stojanech nebo

čerpacích pistolích vhodných pro Vaše vozi-
dlo
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: Pro motorovou naftu s maximálním obsa-
hem 7 obj. procent bionafty (methylester
mastné kyseliny)

Informace o čerpání paliva (Y Strana 183).
Alternativně můžete také čerpat parafinickou
motorovou naftu (např. HVO = hydrogenovaný
rostlinný olej, GTL = technologie gas-to-liquid),
která splňuje evropskou normu EN 15940. Para-
finické motorové nafty jsou označeny sou-
hrnným názvem XTL.
Podle evropské normy EN 16942 platí pro Vaše
vozidlo kompatibilní s technologií XTL následu-
jící značka kompatibility pro palivo.

: Pro motorovou naftu s maximálním obsa-
hem 7 obj. procent bionafty (methylester
mastné kyseliny)

; Pro parafinickou motorovou naftu

i Čerpejte parafinickou motorovou naftu
podle normy EN 15940 pouze v případě, že se
na Vašem víčku palivové nádrže vyskytuje pří-
slušná značka kompatibility.

Motorová nafta při nízkých venkovních
teplotách
G VAROVÁNÍ
Jestliže nahřejete části palivového systému,
např. horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným

světlem, může dojít k poškození těchto sou-
částí. Následkem může být únik paliva a jeho
vznícení. Dle druhu poškození může palivo
unikat teprve při běžícím motoru. Hrozí nebez-
pečí požáru a exploze!
Nikdy nenahřívejte části palivového systému.
Pro odstranění poruchy se obraťte na kvalifi-
kovaný servis.

Tekutost motorové nafty nemusí být při nízkých
venkovních teplotách z důvodu vylučování para-
fínu dostatečná.
Poruchy z důvodu vylučování parafínu můžete
odstranit pouze zahřátím celé palivové sou-
stavy. Zastavte vozidlo např. ve vytápěné hale.
Pro zabránění provozním poruchám je v zimních
měsících nabízena motorová nafta s lepší teku-
tostí.
Zimní nafta je ve Spolkové republice Německo a
v ostatních středoevropských zemích provozně
bezpečná až do venkovních teplot -22 °C. Zimní
nafta je provozně bezpečná ve většině případů
při běžných venkovních teplotách, které jsou
pro jednotlivé země specifické.

Aditiva do paliva
! Nepoužívejte žádná aditiva do paliva. Aditiva

do paliva by mohly způsobit funkční poruchy a
poškodit motor.
Do motorové nafty nepřimíchávejte za úče-
lem zlepšení tekutosti benzín, petrolej nebo
aditivum pro zlepšení tekutosti. Taková adi-
tiva pro zlepšení tekutosti zhoršují mazivost
motorové nafty. To může vést k poškození
např. vstřikovacího systému vznětového
motoru.

Informace o spotřebě paliva

H Ekologické upozornění
CO2 (oxid uhličitý) je plyn, který podle sou-
časných poznatků výrazně přispívá k ohřívání
zemské atmosféry (skleníkový efekt). Emise
CO2 Vašeho vozidla se mění přímo úměrně
spotřebě paliva, a jsou proto závislé na
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Rúčinném využívání paliva motorem
Rstylu jízdy
Rdalších netechnických faktorech, jako

např. vlivech prostředí, stavu vozovky nebo
dopravním toku.

Zdrženlivým stylem jízdy a pravidelnou
údržbou svého vozidla můžete přispět k mini-
malizaci emisí CO2.

Pouze pro určité země: aktuální hodnoty spo-
třeby a emisí pro Vaše vozidlo naleznete v doku-
mentech COC (EG-CERTIFICATE OF CONFOR-
MITY). Tyto dokumenty obdržíte při expedici
vozidla.
Hodnoty spotřeby jsou vždy stanoveny v přísluš-
ném platném znění:
Rpro vozidla s emisní normou Euro 6 podle

nařízení (ES) č. 715/2007
Rpro vozidla s emisní normou EURO VI podle

nařízení (ES) č. 595/2009
Spotřeba paliva závisí na následujících fakto-
rech:
Rprovedení vozidla
Rzpůsobu jízdy
Rprovozních podmínkách
Rpoužitém typu paliva a kvalitě paliva
Za následujících podmínek vozidlo spotřebuje
více paliva, než je běžné:
Rpři velmi nízkých venkovních teplotách
Rv městském provozu
Rpři jízdách na krátkou vzdálenost
Rv hornatém terénu
Rpři jízdách s přívěsem
Pro udržení nízké spotřeby paliva sledujte uve-
dené pokyny v části „Ochrana životního pro-
středí“ (Y Strana 30).
Spotřebu paliva ovlivňují dále následující kom-
ponenty výbavy vozidla:
Rrozměr pneumatik, vzorek pneumatik, tlak

vzduchu v pneumatikách, stav pneumatik
Rpřevodový poměr pohonných agregátů
Rpřídavné agregáty (např. klimatizace, pří-

davné topení)
Z těchto důvodů se mohou skutečné hodnoty
spotřeby Vašeho vozidla lišit od hodnot uvede-
ných podle směrnice EU 80/1268/EHS.
Údaje o spotřebě paliva můžete vyvolat v jed-
notce palubního počítače (Y Strana 247).

AdBlue®

Důležitá bezpečnostní upozornění
AdBlue® je redukční prostředek dodatečné
úpravy výfukových plynů ve vozidlech BlueTEC®.
AdBlue® je:
Rnejedovaté
Rbezbarvé
Rrozpustné ve vodě
Rnehořlavé
Při otevření nádrže s AdBlue® může dojít k úniku
malého množství výparů čpavku.
Výpary čpavku mají pronikavý zápach a dráždí
především pokožku, sliznice a oči. Může tak
dojít k pálení v nose, hltanu a očích. Je možné i
dráždění ke kašli a slzení očí.
Nevdechujte unikající výpary čpavku. Nádrž
AdBlue® doplňujte pouze v dobře větraných pro-
storech.
Při manipulaci s AdBlue® dodržujte důležitá bez-
pečnostní upozornění k provozním látkám
(Y Strana 385).

Nízké venkovní teploty
AdBlue® zamrzá při teplotě cca -11 †. Vozidlo je
ze závodu vybaveno předehřívacím zařízením
pro AdBlue®. Tím je zajištěn zimní provoz i při
teplotách pod -11 †.
Pokud doplňujete AdBlue® při teplotách nižších
než -11 †, nemusí být stav hladiny AdBlue® ve
sdruženém přístroji zobrazen správně.
RPři zmrzlém AdBlue® jeďte minimálně po

dobu 20 minut.
RNásledně zaparkujte vozidlo na minimálně

30 sekund, aby byla správně zobrazena výška
hladiny.

Aditiva
! Používejte pouze AdBlue®, odpovídající

normě ISO 22241.
Nepřidávejte do AdBlue® žádná aditiva a
neřeďte AdBlue® vodou. V opačném případě
může dojít k poruše funkce systému doda-
tečné úpravy výfukových plynů a k poškoze-
ním jeho komponentů.
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Čistota
! Znečistění AdBlue®, např. jinými provozními

látkami, čisticími prostředky nebo prachem,
vedou k
Rzvýšeným emisním hodnotám
Rpoškozením katalyzátoru
Rpoškozením motoru
Rfunkčním poruchám systému dodatečné

úpravy výfukových plynů
Čistota AdBlue® je zvláště důležitá. Pouze tak
lze zamezit funkčním poruchám dodatečné
úpravy výfukových plynů a poškozením jeho
komponentů.
Pokud dojde k odčerpání AdBlue® z nádrže
AdBlue®, např. při opravě, nesmí být znovu
doplněno do nádrže. Čistota kapaliny už není
zajištěna.

Spotřeba AdBlue®

Spotřeba AdBlue® silně závisí jako spotřeba
paliva na stylu jízdy a provozních podmínkách.
Před jízdami do zahraničí mimo Evropu nechte
zásobu AdBlue® zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu. Před delším pobytem v zemích mimo
Evropu zkontaktujte kvalifikovaný servis.

Plnicí množství
Celkový objem nádrže AdBlue® se může lišit
v závislosti na výbavě vozidla.

Model Celkový objem

Všechny modely 11,5 l
nebo
25 l

Motorový olej

Všeobecné pokyny

Při manipulaci s motorovým olejem sledujte
důležité bezpečnostní pokyny k provozním lát-
kám (Y Strana 385).
Pro funkci a životnost motoru je rozhodující kva-
lita motorového oleje. Na základě náročných
testů společnost Mercedes-Benz průběžně
schvaluje motorové oleje v souladu s aktuálním
technickým stavem.
V motorech Mercedes-Benz proto smí být pou-
žívány pouze motorové oleje schválené společ-
ností Mercedes-Benz. Společnost Mercedes-
Benz Vám doporučuje nechat provést výměnu
oleje v kvalifikovaném odborném servisu.
Informace o motorových olejích schválených
společností Mercedes-Benz získáte
Rv každém servisním středisku Mercedes-Benz
Rna internetové adrese

http://bevo.mercedes-benz.com se zadáním
označení specifikace, např. 229.5.

Oleje schválené společností Mercedes-Benz
rozeznáte podle nápisu na obalu „MB-Freigabe“
nebo „MB Approval“ a podle příslušného ozna-
čení specifikace, např. MB-Freigabe nebo MB
Approval229.5.
Označení specifikace motorových olejů schvá-
lených pro Vaše vozidlo

Benzínové motory Schválení MB

Všechny modely 229.5, 229.6

Vznětové motory Schválení MB

Všechny modely 228.51, 229.31,
229.51, 229.52
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i V určitých zemích je v souvislosti se zkrá-
cenými intervaly údržby možné používat jiné
motorové oleje. Pro další informace se
obraťte na kvalifikovaný odborný servis.

Mercedes-Benz Vám doporučuje používat pouze
schválené vícerozsahové motorové oleje tříd
SAE: SAE 0W-30 a SAE 0W-40 nebo SAE 5W-30
a SAE 5W-40. Tyto motorové oleje zaručují opti-
mální mazání také při nízkých venkovních teplo-
tách (Y Strana 392).
Pro doplnění používejte pouze motorové oleje
stejného stupně kvality (označení specifikace
MB-Freigabe nebo MB Approval) a třídy SAE,
které byly naplněny při poslední výměně oleje.

i Pokud nejsou k dispozici motorové oleje
uvedené v tabulce, můžete až do příští
výměny oleje doplnit následující oleje:
Rbenzínové motory: MB-Freigabe nebo MB

Approval 229.3 nebo ACEA A3/B4
Rvznětové motory: MB-Freigabe nebo MB

Approval 228.5, 229.3, 229.5 nebo
ACEA C3

Jednorázové doplňované množství přitom smí
být maximálně 1,0 l.
Následně nechte olej co nejdříve vyměnit.

! Motorové oleje jiného stupně kvality nejsou
přípustné.

Plnicí množství
! Nedoplňujte příliš mnoho motorového oleje.

Doplníte-li příliš mnoho motorového oleje,
může se poškodit motor či katalyzátor. Nad-
měrné množství oleje nechte odsát.

Výměna oleje včetně olejového filtru

Benzínové motory Množství pro
výměnu

Všechny modely cca 7,7 l

Vznětové motory Množství pro
výměnu

Všechny modely cca 10,5 l

Aditiva
! Nepoužívejte žádná aditiva do motorového

oleje. To může poškodit motor.

Viskozita motorového oleje
! Třídu SAE (viskozitu) motorového oleje

musíte zvolit v závislosti na průměrné vnější
teplotě podle ročního období. Použití moto-
rového oleje s nedostatečnými teplotními
vlastnostmi může zejména v chladném roč-
ním období vést k poškození motoru.
Údaje o teplotě třídy SAE se vztahují vždy na
nové oleje. Teplotní vlastnosti motorového
oleje, právě při nízkých venkovních teplotách,
se mohou výrazně zhoršit stárnutím při jízd-
ním provozu.
Pokud není třída SAE motorového oleje
vhodná pro vnější teplotu, vyměňte motorový
olej včas zvláště před příchodem chladného
ročního období. Použijte k tomu pouze schvá-
lený motorový olej v předepsané třídě SAE.

Motorové oleje tříd SAE
Viskozita označuje tekutost kapaliny. U moto-
rového oleje znamená vysoká viskozita větší
hustotu oleje, nízká viskozita větší tekutost.
V závislosti na příslušných venkovních teplotách
zvolte motorový olej s odpovídající třídou SAE
(viskozitou). Tabulka znázorňuje třídy SAE, které
mají být použity. Vlastnosti motorových olejů se
mohou za provozu při nízkých teplotách, např.
vlivem stárnutí, zanášení sazemi nebo palivem,
výrazně zhoršit. Proto se doporučuje pravidelná
výměna oleje za schválený motorový olej
vhodné třídy SAE.

Výměna oleje
Intervaly výměny oleje závisí na podmínkách
použití vozidla a kvalitě použitého motorového
oleje. Jednotka palubního počítače automaticky
zobrazuje termín pro výměnu oleje jako hlášení
o události na displeji.
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Společnost Mercedes-Benz Vám doporučuje
nechat provést výměnu oleje v kvalifikovaném
odborném servisu.

Informace o spotřebě oleje
V závislosti na způsobu jízdy spotřebuje vozidlo
maximálně 1,0 l motorového oleje na 1000 km.
Spotřeba oleje může být také vyšší, pokud
Rje vozidlo nové
Rpoužíváte vozidlo převážně za náročných pro-

vozních podmínek
Rčasto jezdíte při zvýšených otáčkách.
Pravidelná údržba je předpokladem pro příznivé
hodnoty spotřeby.
Spotřebu oleje můžete posoudit až po ujetí delší
vzdálenosti.
Hladinu oleje v motoru pravidelně kontrolujte,
např. každý týden nebo při každém čerpání
paliva (Y Strana 336).

Brzdová kapalina

G VAROVÁNÍ
Brzdová kapalina přijímá vzdušnou vlhkost.
Tím klesá bod varu brzdové kapaliny. Když je
bod varu příliš nízký, mohou se při velkém
namáhání brzd vytvářet v brzdové soustavě
bubliny páry. Tím se zhorší brzdný účinek.
Hrozí nebezpečí nehody!
Nechte brzdovou kapalinu měnit v předepsa-
ném intervalu.

! Brzdová kapalina rozleptává lak, plast a
pryž. Pokud lak, plast nebo pryž přišly do kon-
taktu s brzdovou kapalinou, ihned je omyjte
vodou.

Při manipulaci s brzdovou kapalinou a také při
jejím uskladnění a likvidaci dodržujte platné
předpisy a bezpečnostní upozornění k provo-
zním látkám (Y Strana 385).
Brzdová kapalina časem absorbuje vlhkost z
atmosféry. Tím klesá bod varu.
Brzdovou kapalinu nechte měnit v předepsaném
intervalu v kvalifikovaném servisu.

i Obvykle je v motorovém prostoru umístěno
upozornění na následující výměnu brzdové
kapaliny.

Používejte pouze schválené brzdové kapaliny
odpovídající předpisům pro provozní látky
Mercedes-Benz. Bezpodmínečně dbejte na
označení DOT 4 plus.
Informace o brzdových kapalinách schválených
Mercedes-Benz obdržíte
Rna internetové adrese

http://bevo.mercedes-benz.com.

Chladicí kapalina

Důležitá bezpečnostní upozornění

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 kapali-
nou.

! Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění lako-
vaných ploch chladicí kapalinou. Jinak můžete
poškodit lak.

Při manipulaci s chladicí kapalinou a nemrznou-
cím prostředkem a také při jejich uskladnění a
likvidaci dodržujte platné předpisy a bezpeč-
nostní pokyny k provozním látkám
(Y Strana 385).

Přísada do chladicí kapaliny s vlast-
nostmi ochrany proti korozi a zamrznutí
Chladicí kapalina je směsí vody a ochranného
prostředku proti korozi a zamrznutí. To přispívá
k:
Rochraně proti korozi
Rochraně proti zamrznutí
Rzvýšení bodu varu
Při dodání je vozidlo naplněno chladicí kapali-
nou, která zajišťuje ochranu proti zamrznutí a
korozi. Chladicí kapalina musí kvůli ochraně
proti korozi a zvýšení bodu varu zůstat v chladi-
cím systému celoročně – a to i v zemích s vyso-
kými venkovními teplotami.
Mercedes-Benz Vám doporučuje ochranné pro-
středky proti korozi a proti zamrznutí podle čísla
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listu 325.5 předpisů pro provozní látky
Mercedes-Benz.
Informace o ochranných prostředcích proti
korozi a proti zamrznutí schválených společ-
ností Mercedes-Benz získáte
Rv každém autorizovaném servisním středisku

Mercedes-Benz
Rna internetové adrese

http://bevo.mercedes-benz.com se zadáním
čísla listu 325.5.

Koncentraci nemrznoucího prostředku s inhibi-
tory koroze v chladicí kapalině kontrolujte jed-
nou za půl roku.
Podíl ochranného prostředku proti korozi a proti
zamrznutí v chladicím systému motoru by
Rměl činit minimálně 50 %. Tím je chladicí

systém motoru chráněn proti zamrznutí až do
cca -37 †.
Rneměl překročit 55 % (ochrana proti zamrznutí

až do -45 †). Jinak dochází k horšímu odvá-
dění tepla.

Při úniku chladicí kapaliny nedoplňujte pouze
vodu. Pokud z vozidla unikla chladicí kapalina,
doplňte přibližně ve stejném poměru vodu a
ochranný prostředek proti korozi a proti
zamrznutí. Voda v chladicí kapalině musí splňo-
vat určité náležitosti, které často splňuje pitná
voda. Pokud kvalita vody není vyhovující, musíte
vodu upravit.
Další informace obdržíte v každém kvalifikova-
ném servisu.

Interval údržby
Chladicí kapalinu nechte měnit v předepsaném
intervalu v kvalifikovaném servisu.

Plnicí množství
Chladicí systém motoru

Vozidla Chladicí kapalina

Všechny modely cca 10,4 l

cca 13,4 l
u vozidel s přídavným

topením

Kapalina do ostřikovačů

Důležité bezpečnostní pokyny

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 ostři-
kovače nedostal do blízkosti plnicího otvoru.

! Používejte pouze kapalinu do ostřikovačů,
která je vhodná pro rozptylové sklo, např. MB
SummerFit nebo MB WinterFit. Nevhodná
kapalina do ostřikovačů může poškodit roz-
ptylové sklo světlometů.

Při manipulaci s kapalinami do ostřikovače
dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k pro-
vozním látkám (Y Strana 385).

Směšovací poměr
Do kapaliny do ostřikovačů celoročně přidávejte
koncentrát kapaliny do ostřikovačů. Upravte
směšovací poměr podle venkovní teploty.
Při teplotách nad bodem mrazu:
X Nádobu s kapalinou do ostřikovačů naplňte

směsí vody a koncentrátu kapaliny do ostři-
kovačů, např. Summerwash proti tvorbě
šmouh.

Při teplotách pod bodem mrazu:
X Při nebezpečí mrazu naplňte nádobu s kapa-

linou do ostřikovačů směsí vody a koncen-
trátu kapaliny do ostřikovačů, např. Winter-
wash.
Tím zabráníte zamrznutí vody do ostřikovačů
na čelním okně.

Plnicí množství
Ostřikovače čelního okna s vyhříváním/bez 
vyhřívání

Nádržka kapaliny
do ostřikovačů

Kapalina do ostřiko-
vačů

nevyhřívaná cca 3,5 litru

vyhřívaná cca 6,0 litrů
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Údaje o vozidle

Všeobecná upozornění
V následujícím oddíle najdete důležité technické
údaje o vozidle. Další specifické technické údaje
vozidla v závislosti na výbavě, jako např. hmot-
nosti vozidla, najdete ve Vašich dokladech vozi-
dla.
Aktuální technické údaje najdete také na inter-
netu na: http://www.mercedes-benz.com

Motor
Technické údaje byly stanoveny dle příslušných
směrnic EU. Všechny údaje platí pro vozidla ve
standardní výbavě. Proto se mohou od vozidel s
příplatkovou výbavou lišit.
Další informace obdržíte v každém servisním
středisku Mercedes-Benz.
Informace o hlučnosti a emisní normě Vašeho
vozidla naleznete v technickém průkazu.
V 200 d / V 200 d 4MATIC

Jmenovitý výkon 100 kW
(136 k)

při otáčkách 3800 ot./min

Jmenovitý točivý moment 330 Nm

při otáčkách 1200–
2400 ot./min

Počet válců 4

Ventily na válec 4

Celkový objem válců 2143 cm3

 Maximální povolené 
otáčky motoru

4550
± 50 ot./min

V 220 d / V 220 d 4MATIC

Jmenovitý výkon 120 kW
(163 k)

při otáčkách 3800 ot./min

Jmenovitý točivý moment 380 Nm

při otáčkách 1400–
2400 ot./min

Počet válců 4

Ventily na válec 4

 Celkový objem válců 2143 cm3

Maximální povolené 
otáčky motoru

4550
± 50 ot./min

V 250 d / V 250 d 4MATIC

Jmenovitý výkon 140 kW
(190 k)

při otáčkách 3800 ot./min

Jmenovitý točivý moment 440 Nm

při otáčkách 1400–
2400 ot./min

Počet válců 4

Ventily na válec 4

Celkový objem válců 2143 cm3

Maximální povolené 
otáčky motoru

4550
± 50 ot./min

V 250

Jmenovitý výkon 155 kW
(211 k)

při otáčkách 5500 ot./min

Jmenovitý točivý moment 350 Nm

při otáčkách 1250–
4000 ot./min

Počet válců 4

Ventily na válec 4

Celkový objem válců 1991 cm3

Maximální povolené 
otáčky motoru

6300
± 150 ot./min

Rozměr
Uvedené údaje se liší podle:
Rpneumatik
Rzatížení
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Rstavu podvozku
Rpříplatkové výbavy

Všechny modely

Výklopná výška po hranu 
dveří zavazadlového pro-
storu

2153 mm

Výkyv dveří zavazadlového 
prostoru (vyklopení)

1047 mm

Ložná šířka 1205 mm

Nákladová výška
kompaktní verze
dlouhá verze
extradlouhá verze

 
1327 mm
1326 mm
1297 mm

Délka vozidla
kompaktní verze
dlouhá verze
extradlouhá verze

 
4895 mm
5140 mm
5370 mm

Šířka vozidla
s vnějšími zpětnými zrcátky
bez vnějších zpětných zrcátek

 
2249 mm
1928 mm

Rozvor náprav
kompaktní verze
dlouhá verze
extradlouhá verze

 
3200 mm
3200 mm
3430 mm

Upevňovací body a systémy nosičů

Upevňovací body

Všeobecné pokyny
! Dodržujte údaje o maximální zatížitelnosti

jednotlivých upevňovacích bodů.
Pokud k zajištění nákladu kombinujete různé
upevňovací body, musíte vždy zohlednit maxi-
mální zatížitelnost nejslabšího upevňovacího
bodu.
Při maximálním brzdění např. působí síly,
které mohou dosáhnout několikanásobku
hmotnosti nákladu. Abyste přenášenou sílu
rozdělili, používejte vždy více upevňovacích
bodů. Upevňovací body zatěžujte rovno-
měrně.

Další informace k upevňovacím bodům nale-
znete v části „Zajištění nákladu“ (Y Strana 329).

Vodicí kolejnice
Maximální zatížení v tahu upevňovacích bodů
jedné vodicí kolejnice je 350 daN, pokud
Rje náklad stojící na podlaze ložného prostoru

zajištěn ve dvou upevňovacích bodech kolej-
nice a
Rje vzdálenost od dalšího zajištění nákladu ve

stejné kolejnici cca 1 m.

Maximální zatížení střechy

G VAROVÁNÍ!
Pokud používáte díly karoserie nebo nástavby
jako nástupní schůdky, můžete
Ruklouznout a/nebo spadnout
Rpoškodit vozidlo a následně spadnout
Hrozí nebezpečí zranění!
Používejte vždy pomůcky určené ke stoupání,
např. vhodný žebřík.

! Nepoužívejte spodní vedení posuvných
dveří (pojezd) jako stupačku. Jinak můžete
poškodit jeho obložení a/nebo mechaniku
posuvných dveří.

G VAROVÁNÍ
Pokud naložíte střechu, zvýší se těžiště vozi-
dla a změní se jeho obvyklé chování za jízdy,
například reakce řízení nebo brzd. Vozidlo se
více naklání v zatáčkách a může těžkopádněji
reagovat na natočení volantu.
Při překročení maximálního zatížení střechy
se jízdní vlastnosti a také chování řízení a brzd
značně zhorší. Hrozí nebezpečí nehody!
Nikdy nepřekračujte maximální zatížení stře-
chy a přizpůsobte svůj styl jízdy.

! Hmotnost střešního nosiče zavazadel
včetně střešního nosiče nesmí překročit
maximální přípustnou zátěž střechy.
Patky střešního nosiče musí být umístěny v
rovnoměrných odstupech.
Příčné nosníky montujte vždy před a za stře-
dovou opěru.

! Z bezpečnostních důvodů používejte střešní
nosiče testované a schválené pro vozidla
Mercedes-Benz. Ty Vám pomohou vyvarovat
se poškození.
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Maximální zatížení 
střechy

150 kg
u minimálně tří párů
opěrek

Údaje platí při rovnoměrném rozložení zatížení
po celé ploše střechy.
Při použití kratších nosičů zatížení procentuálně
snižte. Maximální zatížení jednoho páru opěrek
střešního nosiče je 50 kg. Maximální zatížení
jednoho trubkového nosiče je 100 kg.
Pokyny pro nakládání a další informace k rozlo-
žení zatížení a upevnění nákladu naleznete
v části „Přeprava“ (Y Strana 327).

Tažné zařízení

Montážní rozměry
! Odstup tažného zařízení od vozovky u nena-

loženého vozidla závisí na typu a výbavě vozi-
dla. Proto jej nelze udat.
Při dodatečné montáži tažného zařízení
dbejte bodů pro upevnění na rámu vozidla.
Další informace k dodatečné montáži obdržíte
v každém kvalifikovaném servisu.

: Upevňovací body
; Vzdálenost od vozovky (350–420 mm, při

zatížení)
Vzdálenost od vozovky závisí na modelu vozidla.
Používejte pouze tažná zařízení, která společ-
nost Mercedes-Benz vyzkoušela a schválila spe-
ciálně pro Vaše vozidlo.

Zatížení přívěsu
Při jízdě s přívěsem se u vozidel s registrací pro
osobní automobily zvyšuje celková přípustná
hmotnost o 100 kg. Musí být dodrženo nejvyšší
povolené zatížení zadní nápravy.
Přitom musí být omezena rychlost jízdy podle
směrnice 92/21/EHS na 100 km/h nebo
méně.
Následující hodnoty se liší a závisí
Rna typu vozidla
Rna celkové přípustné hmotnosti vozidla
Rna převodu zadní nápravy
Rna jiné možné příplatkové výbavě
Při jízdě s přívěsem proto dbejte záznamů
v dokladech k vozidlu. Najdete tam také směro-
datné hodnoty celkových přípustných hmot-
ností a zatížení, které nesmí být překročeny.
Dále tyto údaje najdete na typových štítcích
tažného zařízení, přívěsu a vozidla. Pokud se
údaje liší, platí nejnižší hodnota.
Při jízdě v horách dbejte na to, že se stoupající
výškou klesá výkon motoru, a tudíž i stoupavost
vozidla.

Přípustná celková 
hmotnost jízdní 
soupravy
při stoupání 12 %

4800–5700 kg

Celková přípustná 
hmotnost brzdě-
ného přívěsu
při stoupání 12 %

2000–2500 kg

Přípustná hmot-
nost nebrzděného 
přívěsu

750 kg

Nejvyšší přípustné 
zatížení tažného 
zařízení

100 kg
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Tiráž
Internet

Další informace o vozidlech Mercedes-Benz a o
společnosti Daimler AG získáte na internetové
adrese:
http://www.mercedes-benz.com
http://www.daimler.com

Redakce

Se svými dotazy nebo podněty k tomuto návodu
k obsluze se můžete obrátit na:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Německo
© Daimler AG: dotisk, překlad a kopírování, a to
i částečné, nejsou bez písemného souhlasu spo-
lečnosti Daimler AG povoleny.

Výrobce vozidel

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Německo

Redakční uzávěrka 09.02.2018
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