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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 Užitečné pokyny nebo informace, které Vám
mohou pomoci.

X Tento symbol upozorňuje na pokyn
k činnosti, kterým se musíte řídit.

X Několik takových po sobě následu-
jících symbolů označuje pokyn s
několika kroky.

(Y strana) Tento symbol Vás odkazuje na
další informace k tomuto tématu.

Y Y Tento symbol označuje varování
nebo pokyn k činnosti, která pokra-
čuje na další stránce.

Zobrazení Tento typ písma označuje zobra-
zení na displeji.

Části softwaru ve vozidlu jsou chráněny autor-
ským právem Copyright © 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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Přehled výbavy vozidla Marco Polo

Funkce Strana

: Centrální ovládací jednotka 45

; Otočné sedadlo řidiče a spo-
lujezdce (viz návod k obsluze
vozidla)
Přídavný akumulátor v pod-
stavci sedadla řidiče 63

= Posuvný stolek 40

? Kombinace sedadla a lůžka 27

A Prodloužení lůžka 32

B Střešní úložná přihrádka 74
se světly pro čtení 44

C Přípojka pro venkovní sprchu 76
Uzavírací páka zásobníku
vody 58

D Schránka na plynovou láhev 61

E Šatní skříň 72
Zásobník vody 58

F Servisní víko s
• plnicím nástavcem pro
čistou vodu 58
• zásuvkou 230 V 65

Funkce Strana

G Chladicí box 56
Pojistková skříňka 68
Plynový uzavírací ventil pro
vařič 55
Elektrická přípojka kombi-
nace sedadla a lůžka 31

H Kuchyňská skříňka s
• plynovým vařičem 55
• výlevkou 54
• nádrží na odpadní vodu 59
• uzavíracím ventilem
nádrže na odpadní vodu 59
• tlačítkem nouzového spu-
štění výklopné střechy 22

I Funkční jednotka s
• spínačem světel pro
ambientní osvětlení 43
• zdířkou USB 67
• zásuvkou 230 V 65
• proudovým chráničem 65

 Bez zobrazení:
Výklopná střecha 18
Střešní lůžko 38
Posuvná střecha 23
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Přehled výbavy Marco Polo ACTIVITY / HORIZON

Funkce Strana

: Otočné sedadlo spolujezdce
(viz návod k obsluze vozidla)

; Kombinace sedadla a lůžka 34

= Prodloužení lůžka 38

? Výklopný stolek (viz návod k
obsluze vozidla)

A Otočné sedadlo řidiče (viz
návod k obsluze vozidla)

Funkce Strana

B Ovládací jednotka nezávi-
slého topení (viz návod k
obsluze vozidla)
Bez zobrazení:
Mechanická výklopná stře-
cha 18
Střešní lůžko 38
Posuvná střecha 23
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Centrální ovládací jednotka Marco
Polo

Základní obrazovka
Funkce Strana

: Napětí přídavného akumulá-
toru (V) 63

; Stav nabití přídavného aku-
mulátoru (%) 63

= Chladicí box zapnutý 56

? Naprogramovaný čas spínání
nezávislého topení 50

A Provoz nezávislého topení 50

B Venkovní teplota (†) 45

C Budík zapnutý 46

D Čas 46

E Varování aktivní 47

F Provoz sítě — připojení k síti
230 V a proudový chránič
zapnutý 65
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Děti ve vozidle

Důležité bezpečnostní pokyny
Z nehodových statistik vyplývá, že děti zajištěné
na zadních sedadlech jsou ve větším bezpečí
než děti zajištěné na předních sedadlech. Z toho
důvodu Vám Mercedes-Benz naléhavě doporu-
čuje montáž dětského zádržného systému
především na zadním sedadle. Na tomto místě
je dítě zpravidla lépe chráněno
Při přepravě dítěte mladšího než dvanáct let a s
tělesnou výškou pod 1,50 m ve vozidle
Rjej vždy zajistěte ve vhodném dětském

zádržném systému pro vozidla Mercedes-
Benz. Dětský zádržný systém musí odpovídat
věku, hmotnosti a výšce dítěte.
Rbezpodmínečně sledujte pokyny a bezpeč-

nostní upozornění v této části a také montážní
návod výrobce dětského zádržného systému
Rbezpodmínečně sledujte pokyny a bezpeč-

nostní upozornění k automatické deaktivaci
airbagu spolujezdce (viz návod k obsluze vozi-
dla)

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 zajistěte správné připoutání všech cestu-
jících ve vozidle a jejich správnou polohu při
sezení. Na to musíte dbát především v případě
dětí.
Sledujte bezpečnostní upozornění k bezpeč-
nostnímu pásu a pokyny ke správnému použití
bezpečnostního pásu (viz návod k obsluze vozi-
dla).

Dětský zádržný systém
Bezpodmínečně dodržujte místo použití dět-
ského zádržného systému (viz návod k obsluze
vozidla).
Používejte podle možností dětské zádržné
systémy, doporučené společností Mercedes-
Benz (viz návod k obsluze vozidla).

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.
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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-
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.

Při ukládání předmětů, zavazadel nebo nákladu
dodržujte směrnice pro nakládání (viz návod k
obsluze vozidla).

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.

Pokud je za určitých okolností nutné umístit dítě
na sedadlo spolujezdce, bezpodmínečně
dodržujte pokyny v části „Dětský zádržný
systém na sedadle spolujezdce“ (viz návod k
obsluze vozidla).
Sledujte varovné informační štítky ve vnitřním
prostoru vozidla a u dětského zádržného
systému.

i Při čistění dětských zádržných systémů,
které doporučuje Mercedes-Benz, používejte
nejlépe prostředky pro péči Mercedes-Benz.
Informace obdržíte v servisním středisku
Mercedes-Benz.

Upevnění dětské sedačky ISOFIX

G VAROVÁNÍ
Dětské zádržné systémy ISOFIX neposkytují
dostatečnou ochranu dětem s hmotností přes
22 kg, které jsou zajištěny pouze integrova-
ným bezpečnostním pásem dětského
zádržného systému. Dítě nemůže být např. při
nehodě zadrženo systémem. Hrozí zvýšené
nebezpečí zranění, nebo dokonce ohrožení
života!
Pokud dítě váží více než 22 kg, používejte
pouze dětské zádržné systémy ISOFIX, ve kte-
rých je dítě zajištěno bezpečnostním pásem
sedadla vozidla. Dětský zádržný systém zaji-
stěte dodatečně pásem Top Tether, je-li k dis-
pozici.

Bezpodmínečně dodržujte místo použití dět-
ského zádržného systému a také pokyny k mon-
táži a návod k obsluze dodávaný výrobcem dět-
ského zádržného systému. Další informace o
dětských zádržných systémech naleznete v
návodu k obsluze vozidla.

Děti ve vozidle 13
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Kombinace sedadla a lůžka Marco Polo

Kombinace sedadla a lůžka ACTIVITY/HORIZON
Všechna místa k sezení kombinace sedadla a
lůžka mají upevňovací třmeny ISOFIX : pro
dětské zádržné systémy. Jsou namontovány
mezi sedákem a opěradlem a označeny infor-
mačními štítky na sedáku.
X Montáž dětské sedačky: dětskou sedačku

namontujte do obou upevňovacích třmenů
ISOFIX : (viz návod k obsluze od výrobce).

X Uveďte opěradlo podle dětské sedačky do
svislé polohy.
Kvůli bezpečné opoře musí skořepina sedadla
doléhat na opěradlo.

X Demontáž dětské sedačky: dodržujte
pokyny v samostatném návodu k obsluze od
výrobce dětského zádržného systému.

Bez upevnění dětské sedačky ISOFIX ve vozidle
upevněte dětský zádržný systém pomocí bez-
pečnostních pásů. Přitom bezpodmínečně
dodržujte oblast použití dětského zádržného
systému a také montážní návod a návod
k obsluze od výrobce dětského zádržného
systému.

Top Tether

Úvod
Top Tether umožňuje dodatečné spojení mezi
dětským zádržným systémem upevněným
pomocí systému ISOFIX a zadní stranou kombi-
nace sedadla a lůžka. Díky tomu lze dále snížit
riziko poranění. Pokud má dětský zádržný
systém bezpečnostní pás Top Tether, měli byste
jej vždy použít.

Ukotvení Top Tether

Ukotvení Top Tether
Ukotvení Top Tether ; se nachází na zadní
straně kombinace sedadla a lůžka mezi uchyce-
ními pro opěrky hlavy.
Další informace o systému Top Tether naleznete
v návodu k obsluze vozidla.

X Posuňte opěrku hlavy : nahoru.
X Namontujte dětský zádržný systém ISOFIX s

Top Tether. Bezpodmínečně dodržujte mon-
tážní návod výrobce dětského zádržného
systému.

X Bezpečnostní pás Top Tether ? provlékněte
pod opěrkou hlavy : mezi oběma tyčemi
opěrky hlavy.

14 Děti ve vozidle
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X Zavěste háček Top Tether = v ukotvení Top
Tether ;.
Dbejte na to, aby
Rbyl háček Top Tether = zavěšen do ukot-

vení Top Tether ; způsobem znázorněným
na obrázku
Rnebyl bezpečnostní pás Top Tether ? pře-

kroucený.
X Upněte bezpečnostní pás Top Tether ?. Bez-

podmínečně dodržujte montážní návod
výrobce dětského zádržného systému.

X Případně znovu mírně posuňte opěrku hlavy
dolů. Dbejte na to, aby bezpečnostní pás Top
Tether ? nebyl po celé délce nijak omezen.

Ochrana proti odcizení

Funkce
Pokud je při zapnutém zabezpečení interiéru
rozpoznán pohyb ve vnitřním prostoru vozidla,
spustí se optický a akustický poplach. To se
stane například tehdy, když někdo pronikne do
vnitřního prostoru vozidla (viz návod k obsluze
vozidla).

i Když se otevře elektricky ovládaná výklopná
střecha nebo zapne nezávislé topení, je
zabezpečení interiéru deaktivováno.

Vozidla ve Velké Británii s výklopnou
střechou

Zabezpečení interiéru je aktivováno při otevřené
a zavřené výklopné střeše.
Deaktivujte zabezpečení interiéru (viz návod k
obsluze vozidla), když své vozidlo zamykáte a
Rve vozidle zůstávají osoby nebo zvířata
Rpřepravujete ho např. na trajektu nebo na

přepravníku automobilů
Zabráníte tak vyvolání planého alarmu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Chování při bouřce
Při bouřce Vám vozidlo poskytuje účinnou
ochranu před následky úderu blesku a před

poškozením v důsledku přepětí pouze při odpo-
jení síťové přípojky 230 V a případně dalších
přívodních vedení a kabelů od vozidla.
Než se centrum bouře nachází nad místem stání
Vašeho vozidla:
X Vytáhněte síťový připojovací kabel ze zásuvky

vozidla (Y Strana 65) a odložte jej spolu s
přívodním kabelem minimálně 1 m od vozi-
dla.1

X Odpojte ostatní přívodní vedení a kabely od
vozidla a případně zasuňte výsuvnou anténu.

X Zavřete výklopnou střechu (Y Strana 18).
X Počkejte ve vozidle, dokud bouřka neskončí.

Chování v případě požáru

Pravidla chování
V případě požáru:
X Postarejte se o to, aby spolucestující opustili

vozidlo.
X Pokud to situace dovoluje, zavřete hlavní uza-

vírací ventil na plynové lahvi (Y Strana 61) a
odpojte síťové připojení 230 V
(Y Strana 65).

X Varujte ostatní osoby a přivolejte hasičský
sbor.

X Likvidujte oheň pouze pokud je to možné bez
rizika.

Preventivní opatření
Mějte připravený nejméně jeden práškový
hasicí přístroj o hmotnosti 1 kg schválený nebo
odpovídající normě ISO 7165. Vybavte Vaše
vozidlo navíc běžnou hasicí dekou pro vařič.
Seznamte se s pokyny na Vašem hasicím pří-
stroji a s bezpečnostními opatřeními proti
požáru v místě pobytu (campingové místo).
Bližší informace naleznete v návodu k obsluze
vozidla.

1 Pouze MARCO POLO
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Všeobecné informace

Kontrolní seznamy a doplňkové pomocné infor-
mace k plánování trasy, možnostem přenoco-
vání a také tipy a triky najdete na národní
domovské stránce Mercedes-Benz pod vozidly
Van a rekreačními automobily2 nebo u národ-
ních organizací pro karavaning. Ve Spolkové
republice Německo se jedná o Caravaning Indu-
strie Verband Deutschland (CIVD) (Svaz karava-
ningového průmyslu Německo).

Před první jízdou

Před první jízdou vozidlo důkladně vyvětrejte. Za
tím účelem otevřete také výklopnou střechu.

Rady pro přenocování

Měli byste si místo na stání přes noc vyhledat už
za dne. V opačném případě si nemůže být nikdo
jistý před nepříjemným překvapením.
Sledujte národní předpisy pro přenocování.
V Německu je obecně dovoleno jednou přeno-
covat tam, kde je povolené parkování. Už při
dvou přenocováních na jednom místě ale
mohou nastat nepříjemnosti. V žádném případě
nesmíte na veřejných parkovištích vyvolat
dojem, že zde chcete kempovat. Nesmíte tedy
věšet žádné prádlo, stavět venku kempingové
židle atd.
V Německu je občas k dispozici řada míst, která
nabízejí možnosti přenocování a servisní zaří-
zení pro čistou a odpadní vodu bez povinnosti
kempování. Informace obsahují podklady orga-
nizace CIVD (Caravaning Industrie Verband
Deutschland) (Svaz karavaningového průmyslu
Německo).

i Pro jistotu zaparkujte vozidlo vždy ve směru
odjezdu. Při hrozícím nebezpečí můžete
následně podstatně rychleji odjet.

Jízdy do zahraničí

Před zahájením cesty se informujte o zvláštno-
stech platných pro Vaše vozidlo v tranzitních a
cílových zemích, např. o
Rpotřebných dokladech
Rpoznávací značce země (v předepsané veliko-

sti)
Rpřípojkách elektrického proudu, pokud je na

cestách požadováno elektrické připojení
Rnejvyšší přípustné rychlosti
Rmožnostech přenocování
Dodržujte při přenocování striktně ustanovení
hostitelské země. Mnoho zákazů a omezení z
posledních let jsou reakcí obcí a zemí na nero-
zumné chování „divokých“ kempařů.

Zimní provoz

Vaše vozidlo je za určitých předpokladů podmí-
něně provozuschopné v zimních podmínkách.
Pokud průběžně vytápíte vozidlo a necháváte
zavřenou výklopnou střechu, zůstane zásobení
vodou funkční až do cca −5 †.

! Pokud zásobení vodou v zimních měsících
nepoužíváte, musíte vyprázdnit nádrž na
čistou vodu a nádrž na odpadní vodu.
Jinak může dojít k zamrznutí soustavy pro
zásobení vodou a jejímu poškození.

Pokud Vaše vozidlo při hrozícím nebezpečí
mrazu nepoužíváte, nebo jej používáte pouze
krátkodobě, vyprázdněte nádrž na čistou vodu a
nádrž na odpadní vodu (Y Strana 58).
Doplňkové vybavení pro zimní provoz:
Rlopata na sníh
Rodmrazovací prostředek
Rnemrznoucí směs
Rsněhové řetězy
Rstartovací kabel pro startování z cizího zdroje
Společnost Mercedes-Benz doporučuje pro
zimní stání:
X Uvolněte parkovací brzdu, aby nezamrzla.
X Zařaďte převodový stupeň a zajistěte vozidlo

proti rozjetí, např. podkládacími klíny.
X Nepokládejte síťová připojení po zemi. Jinak

dojde k jejich zamrznutí.

2 Není k dispozici ve všech zemích
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X Udržujte zem pod vozidlem natolik dosta-
tečně volnou, aby nezávislé topení získávalo
dostatek vzduchu pro spalování a aby mohly
unikat výfukové plyny. Proto za vozidlem
nestavte sněhový val.

X Větrejte vnitřní prostor vozidla.
i V zimě je větrání obzvláště důležité. Vysoká

vlhkost vzduchu vznikající z dýchání, výparů
při vaření, z nanošeného sněhu a vlhkého
oblečení musí mít možnost k dostatečnému
unikání.
Instalujte případně běžné přístroje na
odvlhčení vzduchu.

Zimní provoz 17
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Klíček Marco Polo

Do výbavy patří vedle klíčků od vozidla dva další
klíčky. Každým tímto klíčkem můžete zamknout
a odemknout víko zásobníku vody
(Y Strana 58).

Výklopný střešní poklop

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Nezajištěná zavřená výklopná střecha se
může za jízdy otevřít a dokonce utrhnout.
Můžete ztratit kontrolu nad vozidlem a ohrozit
ostatní účastníky silničního provozu. Hrozí
nebezpečí nehody a zranění!
Jezděte pouze se zcela zavřenou a zajištěnou
výklopnou střechou.

! Otevřená vyklápěcí střecha nabízí velkou
plochu pro vítr. Velmi silný nebo nárazový vítr
může otevřenou vyklápěcí střechu poškodit.
Proto vždy zaparkujte vozidlo tak, aby bylo
zádí k větru a pokud možno ne napříč ke
směru větru.
Při otvírání vyklápěcí střechy dbejte na dosta-
tečný prostor.

Vaše vozidlo může být vybaveno mechanickou
nebo elektrickou (EASY-UP) výklopnou stře-
chou. Výklopná střecha má dvě světla pro čtení
(Y Strana 43) a boční okna, která můžete zcela
nebo částečně otevřít pomocí příslušného zipu.

Mechanický výklopný střešní poklop

G VAROVÁNÍ
Při zavírání výklopné střechy může dojít k při-
vření částí těla. Hrozí nebezpečí zranění!
Při zavírání se ujistěte, že se v prostoru zaví-
rání nenachází žádné části těla. Nesahejte do
střešní mechaniky. Když dojde k přivření
osoby, otevřete neprodleně výklopnou stře-
chu.

G VAROVÁNÍ
Pokud není výklopná střecha zajištěná, může
se spustit a Vás nebo jiné osoby přivřít. Hrozí
nebezpečí zranění!
Otevírejte a zavírejte výklopnou střechu vždy
úplně a ujistěte se, že je zajištěná.

Pokud stáhnete střešní poklop za poutko smě-
rem dolů, od určitého bodu začne střešní poklop
samovolně klesat, takže může přiskřípnout Vás
nebo ostatní osoby. Ujistěte se, že se v oblasti
zavírání nenacházejí žádné části těla.
Při otevírání a zavírání výklopného střešního
poklopu vzniká ve vozidle mírný podtlak a pře-
tlak.
Z toho důvodu před ovládáním výklopného
střešního poklopu vždy otevřete okno nebo
dveře. V opačném případě může dojít k poško-
zení manžety.

Uzávěr střechy (příklad strany spolujezdce)
X Otevření: otevřete okno nebo dveře.
X Stiskněte tlačítko ; u uzávěru střechy na

straně řidiče a spolujezdce a otočte drža-
dlo : nahoru.
Výklopný střešní poklop je odjištěný.
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Plynová vzpěra (příklad strany spolujezdce)
X Zatlačte výklopný střešní poklop oběma

rukama nahoru, až krycí trubka ? slyšitelně
narazí na píst plynové vzpěry.
Obě boční plynové vzpěry udržují výklopný
střešní poklop otevřený. Plynová vzpěra na
straně spolujezdce je zajištěna proti nežádou-
címu zavření.

X Zavření: otevřete okno nebo dveře, aby ve
vozidle nedošlo ke vzniku přetlaku, který
nafoukne manžetu.

X Odstraňte všechny předměty z rámu lůžka.
X Odpojte spotřebiče ze vstupu USB ve výklop-

ném střešním poklopu.
X Otočte rám lůžka dolů a vyrovnejte matraci.
X Zajistěte světla pro čtení v držácích.
X Zapněte zip okna ve výklopném střešním

poklopu.
X Na straně spolujezdce zatlačte zevnitř v místě

označeném „Push“ na krycí trubku ?, až její
doraz dosedne u válce =.
Válec = plynové vzpěry se zasune přes doraz
do krycí trubky ?.

X Pomalu stáhněte výklopný střešní poklop za
poutko směrem dolů.

! Dbejte na to, aby na straně řidiče a spolu-
jezdce byla zalomená páka zavěšena přes
zajišťovací výčnělek. Jinak může být zajišťo-
vací výčnělek poškozen.

X Zahákněte lomenou páku B na straně řidiče
a spolujezdce do uchycení A.

X Ujistěte se, že není manžeta přiskřípnutá mezi
střechou a karoserií.

X Otočte držadlo : dolů až do zajištění.
Výklopný střešní poklop je zajištěný.

Elektricky ovládaná výklopná střecha
(EASY-UP) Marco Polo

Ovládání elektricky ovládané výklopné
střechy

G VAROVÁNÍ
Při zavírání výklopné střechy může dojít k při-
vření částí těla. Navíc se v prostoru zavírání
mohou nacházet osoby nebo se během zaví-
rání do prostoru mohou dostat, např. děti.
Hrozí nebezpečí zranění!
Při zavírání se vždy ujistěte, že se v blízkosti
prostoru zavírání nenachází žádná osoba.
Pokud dojde k přivření osoby, neprodleně tla-
čítko uvolněte. Stiskněte tlačítko 9 pro
otevření výklopné střechy.

G VAROVÁNÍ
Pokud děti ovládají výklopnou střechu,
mohou být přivřeny, a to obzvláště tehdy,
pokud jsou bez dozoru. Hrozí nebezpečí zra-
nění!
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Když opouštíte vozidlo, vždy s sebou vezměte
klíček a zamkněte vozidlo. Nenechávejte děti
nikdy bez dozoru ve vozidle.

! Když otevíráte výklopnou střechu, nesmí
hmotnost střešního nákladu včetně střešního
nosiče překročit maximálně 50 kg. Vyšší zatí-
žení střechy může poškodit elektrický pohon.

! Před zavřením výklopné střechy odklopte
vždy rám lůžka dolů a vyrovnejte matraci. V
opačném případě může dojít k poškození
manžety.

Pokud dojde k poruše elektrické soustavy,
můžete výklopný střešní poklop zavřít také
manuálně (Y Strana 22).
Při otevírání a zavírání výklopného střešního
poklopu vzniká ve vozidle lehký podtlak nebo
přetlak. Z toho důvodu před ovládáním výklopné
střechy vždy otevřete okno nebo dveře. V opač-
ném případě může dojít k poškození manžety.
Za chodu motoru vozidla nelze výklopnou stře-
chu otevřít.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Otevření: otevřete okno nebo dveře.
X Vyvolejte v centrální ovládací jednotce otoč-

ným tlačítkem menu „Výklopná střecha“.
X Podržte stisknuté tlačítko 9 (OPEN) až do

otevření výklopné střechy.
Hnací motor se vypne, na displeji se zobrazí
OPEN.

X Zavření: ujistěte se, že vozidlo stojí vodo-
rovně. Jinak může dojít k nesprávnému
zavření výklopné střechy.

X Otevřete okno nebo dveře, aby ve vozidle
nedošlo k vytvoření přetlaku, který může nad-
mout shrnovací měch.

X Odstraňte všechny předměty z rámu lůžka.
X Odpojte spotřebiče ze vstupu USB ve

výklopné střeše.
X Otočte rám lůžka dolů a vyrovnejte matraci.
X Zajistěte světla pro čtení v držácích.
X Zapněte zip okna ve výklopné střeše.
X Vyvolejte otočným tlačítkem menu „Výklopný

střešní poklop“.

X Stiskněte tlačítko : (CLOSE).
Na displeji bliká symbol okna.

X Znovu stiskněte tlačítko : (CLOSE) a držte
jej stisknuté.
Výklopná střecha automaticky zastaví po 2/3
dráhy.

X Ujistěte se, že není manžeta přivřená mezi
střechou a karoserií. V opačném případě
může dojít k poškození manžety.

X Držte stisknuté tlačítko : (CLOSE) až do
úplného zavření výklopné střechy.
Hnací motor se vypne, na displeji se zobrazí
CLOSED. Výklopná střecha je zajištěná.

i Pokud po nastartování motoru není
výklopná střecha zajištěná, zazní dlouhý
výstražný tón jako varování před odjezdem.

X Zkontrolujte správné usazení shrnovacího
měchu.
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Problémy s výklopnou střechou

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Zazní dlouhý výstražný
tón.

Varování před odjezdem.
Je otevřená elektricky ovládaná výklopná střecha a běží motor.
X Vypněte motor.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Zavřete elektricky ovládanou výklopnou střechu.

Výklopná střecha zastaví
pohyb. Zazní pětkrát
nebo šestkrát výstražný
tón v odstupu po jedné
sekundě.

Překročeno zatížení střechy nebo výklopná střecha je nerovnoměrně
naložena.
X Zkontrolujte zatížení střechy (Y Strana 91) a rozložení zátěže na

střeše.
X V případě potřeby znovu zátěž rozložte.
X Pokud problém stále trvá, nechte výklopnou střechu zkontrolovat v

kvalifikovaném servisu.

Výklopnou střechu nelze
ovládat, zní výstražný
tón po dobu pěti sekund.

Bezpečnostní vypnutí. Pohybovali jste výklopnou střechou příliš často
za sebou nahoru a dolů.
X Vyčkejte deset minut.
X Zkontrolujte, zda lze výklopnou střechu zasunout.
X Pokud problém stále trvá, nechte výklopnou střechu zkontrolovat v

kvalifikovaném servisu.

Výklopnou střechu nelze
ovládat. Zní výstražný
tón, dokud tisknete tla-
čítko centrální ovládací
jednotky.

Napětí přídavného akumulátoru mimo povolený rozsah.
X Zkontrolujte napětí akumulátoru.
X Když je napětí akumulátoru v povoleném rozsahu, nechte výklopnou

střechu zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
X Při příliš nízkém napětí nabijte přídavný akumulátor

(Y Strana 64).

Výklopná střecha se
nezajistí.

Vozidlo nestojí vodorovně.
X Otevřete výklopnou střechu opět o cca 10 cm.
X Opatrně stiskněte shora výklopnou střechu (za asistence 2. osoby).
X Opakujte zavření.

Výklopnou střechu nelze
ovládat.

Došlo k vypnutí výklopné střechy z důvodu příliš nízkého napětí.
X Nabijte přídavný akumulátor (Y Strana 64).

Během pěti sekund jste více než pětkrát za sebou stiskli tlačítko cen-
trální ovládací jednotky. Tím došlo k zablokování funkce.
X Vyčkejte tři minuty.
X Opakujte postup ovládání.
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Elektrická pojistka je přepálená.
X Vyměňte elektrickou pojistku (Y Strana 68).
X Nechte příčinu přepálení pojistky zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.

Došlo k poruše elektrické soustavy.
X Zavřete výklopnou střechu pomocí nouzového ovládání a zajistěte ji

(Y Strana 22).
X Nechte elektrickou soustavu zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Nouzové ovládání elektricky ovládané
výklopné střechy
! Pokud se výklopná střecha vzpříčí, může

dojít k jejímu poškození. Postupujte opatrně a
spouštějte výklopnou střechu střídavě na
jedné a druhé straně vždy pouze o maximálně
10 cm.
Zkontrolujte několikrát, zda se výklopná stře-
cha spouští na obou stranách rovnoměrně.

Elektricky ovládanou výklopnou střechu již nelze
po poruše elektrické soustavy správně zavřít.
Přesto lze výklopnou střechu zavřít pomocí nou-
zového ovládání. Tlačítko pro aktivaci nouzo-
vého ovládání se nachází ve skříňce pod plyno-
vým vařičem za levou boční stěnou.
i Nouzové ovládání je funkční také v případě,

že došlo k poruše řídicí jednotky, nebo je-li
řídicí jednotka vadná.

Tlačítka v centrální ovládací jednotce přebírají
následující funkce:
RTlačítko 9 (OPEN): spouštění výklopné

střechy na pravé straně.
RTlačítko : (CLOSE): spouštění výklopné

střechy na levé straně.
X Otevřete okno nebo dveře.
X Odstraňte všechny předměty z rámu lůžka.
X Sklopte rám lůžka dolů.
X Zajistěte světla pro čtení v držácích.
X Zapněte zip okna ve výklopné střeše.
X Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy 2.
X Vyvolejte v centrální ovládací jednotce otoč-

ným tlačítkem menu „Výklopná střecha“.
X Otevřete skříňku pod plynovým vařičem.
X Tlačítko pro aktivaci nouzového ovládání

držte stisknuté tři sekundy.
Uslyšíte signální tón.

i Tlačítkem v centrální ovládací jednotce
musíte spustit zavírání během 15 sekund.

X Stiskněte střídavě tlačítko 9 a :, tak
aby se výklopná střecha spouštěla vždy v kro-
cích po maximálně 10 cm.

i Stiskněte tlačítko : vždy dvakrát. Po
prvním stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí
pokyn k otevření okna nebo dveří.

X Pokračujte v zavírání až do úplného zavření
výklopné střechy.

Pokud nelze výklopnou střechu zavřít nouzovým
ovládáním, obraťte se na zákaznický servis
Mercedes-Benz Service24h3.

3 Telefonní číslo zákaznického servisu Mercedes-Benz Service24h najdete na nálepce v nástupním prostoru
dveří řidiče a v servisní knížce vozidla. Servisní zákaznická linka je k dispozici nepřetržitě.
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X Opětovné otevření výklopné střechy: ote-
vřete správně výklopnou střechu
(Y Strana 19).

X Opětovné zavření výklopné střechy:
výklopnou střechu zavřete běžným způsobem
(Y Strana 19)

Pokud nelze výklopnou střechu znovu otevřít a
běžným způsobem zavřít, není možná zajištěná.
Kontaktuje službu Mercedes-Benz Service24h4

Posuvná střecha

Důležité bezpečnostní pokyny

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 otevřené posuvné střeše může do vozidla
proniknout voda a způsobit škody. Pokud do
interiéru vozidla vnikne voda, může dojít k
poškození elektroniky vozidla.

Posuvnou střechu otevřete teprve poté, až
uschne. Posuvnou střechu čistěte jen v zavře-
ném stavu.

! Na posuvném střešním okně se může hro-
madit dešťová a kondenzovaná voda. Při ote-
vření posuvného střešního okna se může voda
dostat do vozidla.
Otevírejte posuvné střešní okno až po něko-
lika metrech jízdy po odtoku nahromaděné
vody.

! Posuvná střecha se při otevírání nadzvedne.
U montovaného střešního nosiče zavazadel
dbejte na to, aby posuvná střecha nenarazila
do střešního nosiče zavazadel. Mohli byste
poškodit posuvnou střechu a střešní nosič
zavazadel.

! Vozidlo má při otevřené posuvné střeše
výšku 2,04 m. Pokud otevřete posuvnou stře-
chu např. v garáži nebo v parkovacím domě,
dbejte na vhodnou světlou výšku podjezdu.
Jinak by mohlo dojít k poškození posuvné
střechy.

! Posuvná střecha se po zamknutí vozidla
automaticky nezavře.
Posuvnou střechu před opuštěním vozidla
zavřete. Při otevřené posuvné střeše může do
vozidla proniknout voda a způsobit škody.

! Zavřená protisluneční roleta může být
poškozena proudem vzduchu za jízdy. Proti-
sluneční roletu zavírejte pouze při zavřeném
střešním okně.

i Při otevřeném posuvném střešním okně
mohou za jízdy vznikat vedle běžných zvuků
proudění vzduchu také rezonanční zvuky. 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
Posuvná střecha je vybavena automatickou
reverzní funkcí. Pokud nějaký pevný předmět
brání v pohybu nebo omezuje posuvnou střechu
během zavírání, posuvná střecha se znovu auto-
maticky otevře. Automatická reverzní funkce je

4 Telefonní číslo služby Mercedes-Benz Service24h najdete na nálepce v nástupním prostoru dveří řidiče a
v servisní knížce vozidla. Zákaznická linka je k dispozici 24 hodin denně.
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pouze pomocný prostředek a nenahrazuje Vaši
pozornost při zavírání posuvné střechy.

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.

Otevírání a zavírání posuvného střeš-
ního okna

Posuvné střešní okno můžete ovládat také při
vypnutém zapalování.

:  Vyklopení/otevření
; Zavření

X Otevření: krátce stiskněte tlačítko :.
X Zavření: krátce stiskněte tlačítko ;.
X Zastavení: krátce stiskněte tlačítko :

nebo ;.
X Výklopná poloha: stiskněte tlačítko : a

podržte jej stisknuté.
Po dosažení maximální výklopné polohy se
posuvné střešní okno zastaví na cca jednu
sekundu.

X Uvolněte tlačítko :.

i Posuvné střešní okno se po zamknutí vozi-
dla automaticky nezavře. Před opuštěním
vozidla zavřete posuvné střešní okno, aby se
dovnitř nedostala voda a nemohla poškodit
elektroniku vozidla.

Otevírání a zavírání sluneční rolety
Předpoklady
RPosuvná střecha je zavřená.

X Zavření sluneční rolety: zatáhněte ruko-
jeť ; ve směru šipky =.

X Otevření sluneční rolety: zatáhněte ruko-
jeť ; ve směru šipky :.
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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.
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

Posuvnou střechu nelze
otevřít nebo zavřít.

Přídavný akumulátor je vybitý.
X Nabijte přídavný akumulátor (Y Strana 64).

Došlo k poruše v elektrickém obvodu. Elektrická pojistka je defektní.
X Vyměňte elektrickou pojistku (Y Strana 68).
Pokud nelze posuvnou střechu znovu otevřít nebo zavřít:
X Nechte přídavný akumulátor a elektrickou pojistku zkontrolovat

v kvalifikovaném servisu.

Posuvnou střechu není
možné zavřít a příčina
není viditelná.

Jestliže je posuvná střecha při zavírání blokována a opět se mírně
pootevře:
X Bezprostředně po zablokování stiskněte znovu tlačítko  a

držte ho stisknuté, dokud se posuvná střecha nezavře.

Posuvná střecha
netěsní.

V těsnění se nachází nečistoty.
X Odstraňte nečistoty z těsnění.
X Těsnění očistěte vlhkou utěrkou.
X Těsnění ošetřete nemastným kluzným prostředkem (silikonový

sprej).
Když posuvná střecha znovu netěsní:
X Nechte posuvnou střechu zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Výklopné okno

Marco Polo: výklopné okno vzadu vpravo lze
ovládat také při vypnutém zapalování, takže jej
můžete kdykoli otevřít a zavřít.
Marco Polo ACTIVITY/HORIZON: výklopné
okno vzadu vpravo lze ovládat při poloze klíčku
ve spínací skříňce 1 nebo 2.

Další informace o výklopném okně naleznete v
návodu k obsluze vozidla.

Výklopné okno 25

Od
em

yk
án

í a
 za

m
yk

án
í

Z



Uzávěry skříněk Marco Polo

Přihrádka
: Tlačítko
Všechny úložné schránky v kuchyňské skříňce,
všechny přihrádky a víka jsou vybaveny nábyt-
kovými uzávěry. Ty zamezují náhodnému ote-
vření během jízdy.
X Odemknutí: stiskněte tlačítko :.

Příslušná přihrádka je odemčená.
X Zamknutí: uveďte přihrádku, posuvné dveře

nebo víko zpět až k dorazu.

Rolety Marco Polo

Všechna okna v prostoru pro cestující jsou vyba-
vena neprůhlednými roletami. Před jízdou
všechny rolety vytáhněte. Jinak mohou během
jízdy vyskočit z držáku a mohou se poškodit.
Stažené rolety navíc omezují výhled dozadu a do
stran.
X Stažení rolety: stáhněte roletu dolů za sponu

uprostřed rolety.
X Roletu zavěste za sponu do držáku.
Dodržujte pokyny k péči o rolety v kapitole
„Čistění“ (Y Strana 79).

Závěsy Marco Polo ACTIVITY / HORI-
ZON

Všechna okna v prostoru pro cestující jsou vyba-
vena neprůhlednými závěsy. Závěsy jsou nasu-
nuty v kolejničkách.
Sledujte pokyny pro péči o závěsy v kapitole
"Čistění" (Y Strana 79).

Závěs kabiny řidiče

Pro zatemnění kabiny řidiče je Vaše vozidlo
vybaveno závěsem kabiny řidiče.
i Před upevněním závěsu kabiny řidiče by

mělo být čelní okno zevnitř čisté. Tak zame-
zíte otiskům a zajistíte dobrou přilnavost obou
přísavek.

X Upevnění závěsu kabiny řidiče: zevnitř při-
tlačte obě přísavky dlouhé strany závěsu
kabiny řidiče ve spodních rozích na čelní
okno.

X Sklopte sluneční clony dopředu.
X Uložte poutka závěsu kabiny řidiče kolem slu-

nečních clon a uzavřete vybrání pro vnitřní
zpětné zrcátko suchým zipem.

X Upevněte závěs kabiny řidiče vždy pomocí
dvou přísavek nahoře na bočních oknech
předních dveří.

Dodržujte pokyny pro péči o závěs kabiny řidiče
v kapitole „Čistění“ (Y Strana 79).
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Kombinace sedadla a lůžka Marco
Polo

Důležité bezpečnostní pokyny

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.

Kombinace sedadla a lůžka poskytuje místo pro
dvě osoby. Můžete provádět elektrické nasta-
vení sklonu opěradla a kontur sedáku/opěradla.
Při nastavení opěradla do vodorovné polohy zís-
káte spolu s prodloužením lůžka souvislou plo-
chu lůžka. Nejezděte s příliš sklopeným opěra-
dlem směrem dozadu.
Sledujte také základní informace a bezpeč-
nostní pokyny k sedadlům (viz návod k obsluze
vozidla).

Nastavení opěradla sedadla a obrysů
čalounění

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 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.

i Pokud dojde k opakovanému nekontrolova-
nému, příliš dlouhému nebo příliš častému
stisknutí spínačů, zablokuje ochrana proti
nežádoucí manipulaci funkci spínačů. Po
jedné minutě bude ochrana proti nežádoucí
manipulaci zrušena a opěradlo sedadla bude
opět možné nastavit.

i Opěradlo sedadla lze nastavit při vytaženém
klíčku.

X Nastavení opěradla sedadla: stiskněte spí-
nač ; nahoře nebo dole.
Opěradlo se sníží nebo zvedne.
Od sklonu opěradla sedadla cca 45° uslyšíte
zvuk čerpadla. Čerpadlo automaticky vysává
vzduch z čalounění, aby vznikla rovná plocha
lehátka.
Pokud se během nastavení přeruší přívod
proudu, dojde následně k poruše elektroniky
kombinace sedadla a lehátka. V takovém pří-
padě musíte provést nové seřízení kombinace
sedadla a lehátka (Y Strana 30).

X Nastavení obrysů čalounění: stiskněte spí-
nač : nahoře nebo dole.
Čalounění sedáku a opěradla se nafoukne
nebo odvzdušní.

i Jakmile zvuk čerpadla přestane, je dosaženo
maximálních obrysů.
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Posunutí kombinace sedadla a lůžka

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Pokud za jízdy posunujete kombinaci sedadla
a lůžka, může se neočekávaně a prudce posu-
nout, např. při brzdění. Můžete se přivřít, nebo
narazit do částí interiéru vozidla nebo do
ostatních cestujících ve vozidle. Hrozí nebez-
pečí zranění!
Posouvejte kombinaci sedadla a lůžka pouze
pokud vozidlo stojí. Ujistěte se, že je kombi-
nace sedadla a lůžka po posunutí zajištěná.

G VAROVÁNÍ
Pokud kombinace sedadla a lůžka není zaji-
štěná, může se během jízdy vymrštit. Hrozí
nebezpečí nehody a zranění!
Vždy se ujistěte, že kombinace sedadla a
lůžka je zajištěná podle popisu.

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.

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, můžete vylomit kryt. Pro posunutí
proto vždy uchopte kovové držadlo tyčí seda-
dla.
Dbejte před posunutím na to, aby prostor
před kombinací sedadla a lůžka, resp. 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 bezpeč-
nostní 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
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zmenšený prostor 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 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

Než můžete posunout kombinaci sedadla a
lůžka, musíte demontovat dodatečné samo-
statné sedadlo nebo dodatečné zadní lavicové
sedadlo. To závisí na variantě vozidla a jeho
výbavě (viz návod k obsluze vozidla). 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 90) k jejich posunutí
(Y Strana 90).
Udržujte ukotvení sedadla v podlaze vozidla bez
nečistot a předmětů. Tím zaručíte bezpečné zaji-
štění kombinace sedadla a lůžka. Základní
poloha je označena.
X Pokud má být kombinace sedadla a lůžka

posunuta do oblasti posuvného stolku,
uveďte posuvný stolek do polohy pro jízdu
(Y Strana 40).

X Vytáhněte páčku = nahoru až nadoraz a
podržte ji.
Kombinace sedadla a lůžka je odjištěná.

X Uchopte kovové držadlo kombinace sedadla a
lůžka skrze otvor ? a posuňte kombinaci
sedadla a lůžka.

X Páčku = uvolněte.
Zajištění se automaticky zajistí.

X Zatáhněte za kombinaci sedadla a lůžka a
zkontrolujte zajištění.

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!
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Lůžko používejte pouze ve stojícím vozidle.

Náhled kombinace sedadla a lůžka zpředu
: Držák pro opěrku hlavy
; Prodloužení lůžka
= Vybrání pro navíječ bezpečnostního pásu
X Při rozkládání a skládání lůžka dávejte pozor,

abyste nikoho nepřivřeli.
X Rozložení: vyklopte krátkou část prodloužení

lůžka ;.
X Uveďte posuvný stolek do polohy pro jízdu

(Y Strana 40).

X Posuňte kombinaci sedadla a lůžka dopředu
až ke značce : na přední vodicí kolejnici
(Y Strana 28).

X Demontujte opěrky hlavy kombinace sedadla
a lůžka.

X Opěrky hlavy otočené o 180° nasaďte do
držáků : na zadní straně kombinace sedadla
a lůžka.

X Uveďte opěradlo do vodorovné polohy.
i Pokud lze opěradly sedadel pohybovat příliš

dolů, došlo k poruše elektroniky kombinace
sedadla a lůžka. V takovém případě musíte
kombinace sedadla a lůžka nově nastavit.

X Sklopte krátkou část prodloužení lůžka ;
dolů.

X Složení: vyklopte krátkou část prodloužení
lůžka ; nahoru.

X Uveďte opěradlo do svislé polohy.
X Nasaďte opěrky hlavy kombinace sedadla a

lůžka.
i Pokud nasadíte jiné opěrky hlavy, které

nepatří ke kombinaci sedadla a lůžka, už je
nebude možné vyjmout.

Nastavení kombinace sedadla a
lehátka

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.

Pokud můžete s opěradly pohybovat níže než do
vodorovné polohy, má elektronika kombinace
sedadla a lehátka poruchu. Můžete provést
resetování a nové seřízení elektroniky pomocí
tlačítka resetování.
Tlačítko resetování se nachází pod kombinací
sedadla a lehátka na straně sedadla řidiče v
oblasti systému přepravy dlouhých před-
mětů :.
X Obě opěradla sedadla uveďte do téměř svislé

polohy.
X Otevřete systém přepravy dlouhých před-

mětů : (Y Strana 74).
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X Stiskněte na levé straně tlačítko reseto-
vání :.
Obě opěradla sedadla se automaticky posu-
nou dopředu a zastaví se u mechanického
dorazu.

X Posuňte obě opěradla sedadla cca o 20 cm
zpět.
Kombinace sedadla a lehátka je seřízená.

Demontáž a montáž kombinace seda-
dla a lůžka

Demontáž

Kombinace sedadla a lůžka je velmi těžká, její
hmotnost činí cca 79 kg. Využijte asistence nej-
méně jedné další osoby.
X Vyjměte odkládací schránku (Y Strana 73).
X Vyjměte clonu rozšíření ložného prostoru

(Y Strana 74).
X Posuňte kombinaci sedadla a lůžka natolik

dopředu, aby ji bylo možné ještě sklopit
dopředu (Y Strana 28).

X Uvolněte otočný uzávěr konektoru a odpojte
konektor připojovacího kabelu :.
Elektrická přípojka kombinace sedadla a
lůžka je odpojena.

X Otočte držadlo ; nahoru.
Při sklápění kombinace sedadla a lůžka dbejte
na to, aby nedošlo k přivření žádné osoby.
Kombinace sedadla a lůžka se vzadu nad-
zvedne z vodicích kolejnic a sklopí se
dopředu.

X Vytáhněte páčku = na obou stranách kom-
binace sedadla a lůžka nahoru.
Kombinace sedadla a lůžka je odjištěna.

X Vyjměte kombinaci sedadla a lůžka dopředu z
vodicích kolejnic.

X Vyjměte kombinaci sedadla a lůžka z vozidla.

Montáž

G VAROVÁNÍ
Pokud kombinace sedadla a lůžka není zaji-
štěná, může se během jízdy vymrštit. Hrozí
nebezpečí nehody a zranění!
Vždy se ujistěte, že kombinace sedadla a
lůžka je zajištěná podle popisu.

! Když zvednete kombinaci sedadla a lůžka do
vozidla, položte ji nejprve na měkkou pod-
ložku. Jinak můžete poškrábat podlahu.
Posouvejte kombinaci sedadla a lůžka pouze
po vodicích kolejnicích.
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Vždy udržujte ukotvení sedadla v podlaze vozi-
dla bez nečistot a předmětů. Tím zaručíte bez-
pečné zajištění kombinace sedadla a lůžka.
Kombinace sedadla a lůžka je velmi těžká, její
hmotnost činí cca 79 kg. Využijte asistence nej-
méně jedné další osoby.
X Vyjměte odkládací schránku .

(Y Strana 73)
X Vyjměte clonu rozšíření ložného prostoru

(Y Strana 74).
X Vsaďte dopředu sklopenou kombinaci seda-

dla a lůžka do sedadlových lišt a nechte ji zaji-
stit.

i Pokud se při demontáži některá sedadlová
lišta posune, neleží již sedadlové lišty ve vodi-
cích kolejnicích souběžně. Kombinaci seda-
dla a lůžka poté již nelze nasadit a zajistit.
Posuňte nejprve sedadlové lišty do správné
polohy (Y Strana 90).

X Sklopte kombinaci sedadla a lůžka dozadu a
zajistěte ji.
Při sklápění kombinace sedadla a lůžka dbejte
na to, aby nedošlo k přivření žádné osoby.
Rukojeť ; se sklopí směrem dolů k podlaze
vozidla. Kombinace sedadla a lůžka je zaji-
štěna.

X Připojte připojovací kabel : a utáhněte
otočný uzávěr konektoru.

X Posuňte kombinaci sedadla a lůžka do poža-
dované polohy a zajistěte ji (Y Strana 28).

X Namontujte clonu rozšíření ložného prostoru.
X Namontujte odkládací schránku.

Prodloužení lůžka

Nastavení poloh lůžka

X Zvýšená poloha lůžka: otočte prodloužení
lůžka : do požadované polohy, až se západ-
ková kolejnice zajistí ;.

X Vodorovná poloha lůžka: otočte prodlou-
žení lůžka : zcela nahoru a zpět do vodo-
rovné polohy.

Vyklopení nahoru

X Vyprázdněte přepravní tašku :.
X Vyklopte krátkou část prodloužení lůžka ;

nahoru (Y Strana 32).
X Otočte ovladač ? doprava a vyklopte pro-

dloužení lůžka = za držadlo nahoru k opěra-
dlu kombinace sedadla a lůžka.

X Upevněte prodloužení lůžka = pomocí upev-
ňovacího pásu integrovaného u držadla k
pravé opěrce hlavy.
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Demontáž a montáž

X Demontáž: vyjměte kempinkové židle a kem-
pinkový stolek (Y Strana 74).

X Vyklopte prodloužení lůžka : nahoru a
vytáhněte jej ve svislé poloze z uchycení u
stěny vozidla.

X Montáž: nasaďte prodloužení lůžka : do
uchycení u stěny vozidla a opatrně spusťte.

Oddělení prodloužení lůžka
Kvůli získání celistvé, rovné odkládací plochy
můžete vyjmout samotnou krátkou část pro-
dloužení lůžka.
X Rozepněte zip a vyjměte krátkou část pro-

dloužení lůžka.

Problémy s kombinací sedadla a lůžka

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Nelze nastavit opěradlo
sedadla a kontury čalou-
nění.

Kombinace sedadla a lůžka není funkční z důvodu podpětí.
X Nastavte opěradla kombinace sedadla a lůžka jednotlivě.
X Nabijte přídavný akumulátor (Y Strana 64).

Elektrická pojistka je přepálená.
X Vyměňte elektrickou pojistku (Y Strana 68).
X Nechte příčinu přepálení pojistky zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.

Připojovací kabel je odpojený.
X Zkontrolujte připojovací kabel a elektrický konektorový spoj

(Y Strana 31).

Při zvedání opěradla sedadla se na opěradle nachází zátěž (např. kufr).
X Odstraňte zátěž.

Spínač k nastavení opěradla sedadla byl během 50 sekund stisknut
více než 25krát.
X Vyčkejte a po jedné minutě to zkuste znovu.
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Spínač k nastavení opěradla sedadla byl stisknut déle než 30 sekund.
X Vyčkejte a po jedné minutě to zkuste znovu.

Opěradla sedadel lze
nastavit příliš dolů.

Došlo k poruše elektroniky.
X Nastavte kombinaci sedadla a lůžka (Y Strana 30).

Kombinace sedadla a lůžka Marco
Polo ACTIVITY / HORIZON

Důležité bezpečnostní pokyny

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.

Kombinace sedadla a lůžka poskytuje místo pro
3 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 2
osoby. Nejezděte s příliš sklopeným opěradlem
směrem dozadu.
Sledujte také základní informace a bezpeč-
nostní pokyny k sedadlům (viz návod k obsluze
vozidla).

Přidržovací smyčky
! 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.

: Nastavení opěradla sedadla
; Posunutí kombinace sedadla a lůžka

Posunutí kombinace sedadla a lůžka

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Pokud za jízdy posunujete kombinaci sedadla
a lůžka, může se neočekávaně a prudce posu-
nout, např. při brzdění. Můžete se přivřít, nebo
narazit do částí interiéru vozidla nebo do
ostatních cestujících ve vozidle. Hrozí nebez-
pečí zranění!
Posouvejte kombinaci sedadla a lůžka pouze
pokud vozidlo stojí. Ujistěte se, že je kombi-
nace sedadla a lůžka po posunutí zajištěná.

G VAROVÁNÍ
Pokud kombinace sedadla a lůžka není zaji-
štěná, může se během jízdy vymrštit. Hrozí
nebezpečí nehody a zranění!
Vždy se ujistěte, že kombinace sedadla a
lůžka je zajištěná podle popisu.
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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.

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, můžete vylomit kryt. Pro posunutí
proto vždy uchopte kovové držadlo tyčí seda-
dla.

Dbejte před posunutím na to, aby prostor
před kombinací sedadla a lůžka, resp. za ní byl
volný a aby nedošlo k přivření žádných před-
mětů.
Může dojít k poškození kombinace sedadla a
lůžka, obložení nebo předmětů.

Umístění sedala v optimální bezpeč-
nostní 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
sedadla 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
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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

Než můžete posunout kombinaci sedadla a
lůžka, musíte demontovat dodatečné samo-
statné sedadlo nebo dodatečné zadní lavicové
sedadlo. To závisí na variantě vozidla a jeho
výbavě (viz návod k obsluze vozidla). 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 90) k jejich posunutí
(Y Strana 90).
Udržujte ukotvení sedadla v podlaze vozidla bez
nečistot a předmětů. Tím zaručíte bezpečné zaji-
štění kombinace sedadla a lůžka. Základní
poloha je označena.
X V případě potřeby posuňte výklopný stolek

dopředu (viz návod k obsluze vozidla).
X Vytáhněte páčku = nahoru až nadoraz a

podržte ji.
Kombinace sedadla a lůžka je odjištěna.

X Uchopte poutko mezi sedákem a opěradlem a
posuňte kombinaci sedadla a lůžka.

X Páčku = uvolněte.
Zajištění se automaticky zajistí.

X Zatáhněte za kombinaci sedadla a lůžka a
zkontrolujte zajištění.

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
Pokud je posuvný stolek za jízdy odklopený,
může se vymrštit. Hrozí nebezpečí zranění!
Uveďte posuvný stolek před jízdou do jízdní
polohy a ujistěte se, že je zajištěný.

X Při rozkládání a skládání lůžka dávejte pozor,
abyste nikoho nepřivřeli.

X Rozložení: vyklopte krátkou část prodloužení
lůžka (Y Strana 38).

X Posuňte výklopný stolek dopředu až k mecha-
nickému dorazu (viz návod k obsluze vozidla).

X Posuňte kombinaci sedadla a lůžka dopředu
až ke značce : na přední vodicí kolejnici
(Y Strana 34).

X Demontujte opěrky hlavy kombinace sedadla
a lůžka.

X Opěrky hlavy otočené o 180° nasaďte do
držáků na zadní straně kombinace sedadla a
lůžka.
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X Vytáhněte páčku : nahoru a uveďte opěra-
dlo do vodorovné polohy. Přitom přidržujte
opěradlo pouze za přidržovací smyčku opěra-
dla.
Sedák se mírně nadzvedne.

X Sklopte krátkou část prodloužení lůžka dolů.
X Složení: složení se provádí přesně v obráce-

ném pořadí.

Demontáž a montáž kombinace seda-
dla a lůžka

Demontáž
Kombinace sedadla a lůžka je velmi těžká, její
hmotnost činí cca 75 kg. Využijte asistence nej-
méně jedné další osoby.
X Vyjměte úložné boxy (Y Strana 73).
X Posuňte kombinaci sedadla a lůžka natolik

dopředu, aby ji bylo možné ještě sklopit
dopředu (Y Strana 34).

X Otočte držadlo : nahoru.
Při sklápění kombinace sedadla a lůžka dbejte
na to, aby nedošlo k přivření žádné osoby.
Kombinace sedadla a lůžka se vzadu nad-
zvedne z vodicích kolejnic a sklopí se
dopředu.

X Zatáhněte páčku ; na všech 3 nohách kom-
binace sedadla a lůžka nahoru.
Kombinace sedadla a lůžka je odjištěna.

X Sklopte kombinaci sedadla a lůžka lehce
dopředu a vyjměte ji ze sedadlových lišt =.

X Sklopte kombinaci sedadla a lůžka lehce
dopředu a vyjměte ji z vodicích kolejnic.

Montáž

G VAROVÁNÍ
Pokud kombinace sedadla a lůžka není zaji-
štěná, může se během jízdy vymrštit. Hrozí
nebezpečí nehody a zranění!
Vždy se ujistěte, že kombinace sedadla a
lůžka je zajištěná podle popisu.

Vždy udržujte ukotvení sedadla v podlaze vozi-
dla bez nečistot a předmětů. Tím zaručíte bez-
pečné zajištění kombinace sedadla a lůžka.
Kombinace sedadla a lůžka je velmi těžká, její
hmotnost činí cca 75 kg. Využijte asistence nej-
méně jedné další osoby.
X Vyjměte úložné boxy (Y Strana 71).
X Vsaďte dopředu sklopenou kombinaci seda-

dla a lůžka do sedadlových lišt = a nechte ji
zajistit.

i Pokud se při demontáži některá sedadlová
lišta posune, neleží již sedadlové lišty ve vodi-
cích kolejnicích souběžně. Kombinaci seda-
dla a lůžka poté již nelze nasadit a zajistit.
Nejprve posuňte sedadlové lišty do správné
polohy (Y Strana 90).

X Sklopte páčku ; na všech 3 nohách kombi-
nace sedadla a lůžka dolů.
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X Sklopte kombinaci sedadla a lůžka dozadu a
nechte ji slyšitelně zajistit.
Při sklápění kombinace sedadla a lůžka dbejte
na to, aby nedošlo k přivření žádné osoby.
Pokud jsou kontrolní výčnělky ? zcela zasu-
nuté v nohách sedadla, je kombinace sedadla
a lůžka zajištěná.

X Pokud nejsou kontrolní výčnělky ? zcela
zasunuté, stiskněte držadlo : dolů a kon-
trolní výčnělky ? opět zkontrolujte. Případně
instalaci opakujte.

X Posuňte kombinaci sedadla a lůžka do poža-
dované polohy a zajistěte ji (Y Strana 34).

X Namontujte úložné boxy (Y Strana 71).

Prodloužení lůžka

Vyklopení a sklopení

Prodloužení lůžka můžete vyklopit o 70° nahoru.
X Vyklopení: zatáhněte za madlo : dozadu a

vyklopte prodloužení lůžka.
Prodloužení lůžka je udržováno v této poloze.

Prodloužení lůžka sklopte před jízdou vždy dolů.
X Sklopení: zatáhněte prodloužení lůžka dolů,

až se zajistí.

Demontáž a montáž

Prodloužení lůžka je těžké. Využijte asistence
druhé osoby.
X Demontáž: vyklopte prodloužení lůžka.
X Posuňte páčku : na obou nohách prodlou-

žení lůžka dovnitř.
Prodloužení lůžka je odjištěné.

X Vyjměte prodloužení lůžka z vodicích kolejnic.
X Instalace: vyrovnejte prodloužení lůžka nad

vodicí kolejnice a nasaďte je do kolejnic.
X Otočte páčku směrem ven.

Prodloužení lůžka je zajištěné.

Zadní lavicové sedadlo

! Pokud namontujete dodatečné zadní lavi-
cové sedadlo ve směru jízdy, musí být před
montáží demontována jeho loketní opěrka na
straně kuchyňské skříňky. V opačném pří-
padě dojde k odírání loketní opěrky o kuchyň-
skou skříňku a k poškozením krytů kuchyňské
skříňky. Nechte příslušnou loketní opěrku
demontovat v kvalifikovaném servisu.

Při montáži dodatečného zadního lavicového
sedadla v poloze proti směru jízdy může zůstat
loketní opěrka namontována (viz návod k
obsluze vozidla).

Střešní lůžko

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Jestliže se cestující během jízdy zdržují na
lůžku bez instalované bezpečnostní sítě,
nejsou dostatečně zajištěni před pádem.
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Hrozí nebezpečí úrazu nebo dokonce ohrožení
života!
Před používáním lůžka vždy namontujte bez-
pečnostní síť.

! Střešní lůžko zatěžujte maximálně 200 kg.

! Nepoužívejte při nastupování na střešní
lůžko a jeho opouštění loketní opěrky a
střední plochu předních sedadel jako plochu k
našlapování. Loketní opěrky nejsou určeny
pro takové zatížení a mohou se zlomit. Může
dojít k poškození senzorů umístěných v plo-
chách předních sedadel. Našlapujte pouze na
stabilní okraj ploch sedadel.

! Neopírejte se při silném dešti o shrnovací
měch výklopné střechy. Může dojít k poško-
zení shrnovacího měchu a jeho impregnace a
tím k propouštění vlkha a mokra.

Střešní lůžko poskytuje místo pro dvě osoby.
Do střešního lůžka můžete nastupovat přes zaji-
štěné přední sedadlo. Našlapujte přitom pouze
na široký a pevný okraj sedáku a opírejte se o
rám lůžka.
Pokud jsou na střešním lůžku dvě osoby, měla
by být napnutá bezpečnostní síť (Y Strana 39).

Zvednutí střešního lůžka

G VAROVÁNÍ
Pokud zvednutý rám lůžka nezavěsíte podle
popisu, může se sklopit, zasáhnout některou
osobu a přivřít ji. Hrozí nebezpečí zranění!
Vždy se ujistěte, že zvednutý rám lůžka je
zavěšený v přídržných páscích podle popisu.

Upevňovací pás pro rám lůžka (příklad levé strany
vozidla)
Pokud vyklopíte střešní lůžko nahoru při otevře-
ném výklopném střešním poklopu, získáte v
obytném prostoru více místa v horní části. Bez-
pečnostní síť může při vyklopení zůstat upev-
něná.
X Vyklopte rám lůžka ; vpředu a upevněte jej

pomocí upevňovacích pásů : vlevo a vpravo
u výklopného střešního poklopu.

Napnutí bezpečnostní sítě

X Zvedněte matraci a upevněte bezpečnostní
síť v určených patentních knoflících : rámu
lůžka.

i Dva patentní knoflíky se nachází na stra-
nách a čtyři patentní knoflíky vpředu u rámu
lůžka.
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; Přidržovací svorky
= Upevňovací pás rámu lůžka
X Zatlačte přidržovací svorky ; do určených

uchycení u výklopného střešního poklopu a
zajistěte je.

i Pokud výklopný střešní poklop zavíráte,
může bezpečnostní síť zůstat upevněná.
Při nastupování na střešní lůžko nebo jeho
opouštění musíte pouze vyvěsit přední při-
držovací svorky.

Posuvný stolek Marco Polo

Vyklopení posuvného stolku (parko-
vací poloha)

! Odklopte desku posuvného stolku o maxi-
málně 5° nahoru. Jinak může dojít k poško-
zení plastového krytu kuchyňské skříňky.

Mezi lavicovým sedadlem a kuchyňskou linkou
se nachází sklápěcí posuvný stolek.

X Zatáhněte za odjišťovací páčku : a posuňte
posuvný stolek ; dopředu.

i Stolek můžete zajistit v libovolné poloze.
Mechanický doraz omezuje dráhu posunutí
směrem dopředu.

X Nadzvedněte desku stolku :.
X Sklopte nohu stolku ; dolů, až zajistí.
X Spusťte desku stolku : dolů.
X Ujistěte se, že je noha stolku ; v kolmé

poloze.

Přiklopení posuvného stolku (poloha
pro jízdu)

G VAROVÁNÍ
Pokud je posuvný stolek za jízdy odklopený,
může se vymrštit. Hrozí nebezpečí zranění!
Uveďte posuvný stolek před jízdou do jízdní
polohy a ujistěte se, že je zajištěný.

! Odklopte desku posuvného stolku o maxi-
málně 5° nahoru. Jinak může dojít k poško-
zení plastového krytu kuchyňské skříňky.
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X Nadzvedněte desku stolku :.
X Přiklopte nohu stolku ;.
X Opatrně sklopte desku stolku : dolů.
X Posuňte posuvný stolek dozadu, až se zajistí.
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Osvětlení interiéru

Přehled

MARCO POLO – přehled
Do osvětlení interiéru patří vedle světel vozidla
navíc následující světla:

Svítidlo

: Stmívací světla pro
čtení ve výklopném
střešním poklopu (lze
zapnout/vypnout
manuálně)

; Ambientní osvětlení
kuchyňské linky (lze
zapnout/vypnout
manuálně)5

= Stmívací světla ve
střešním rámu mezi
sloupkem B a C (lze
zapnout/vypnout
automaticky a
manuálně)5

Svítidlo

? Světlo vnitřního pro-
storu nad kombinací
sedadla a lůžka (lze
zapnout/vypnout
automaticky a
manuálně)5

A Světla pro čtení vedle
střešní úložné při-
hrádky (lze zapnout/
vypnout manuálně)5

V noci vypněte automaticky zapnuté osvětlení
interiéru, abyste nerušili spolucestující při ote-
vření dveří. Sledujte informace o automatickém
zapínání osvětlení interiéru (viz návod k obsluze
vozidla).

i Světla ve střešním rámu a nad kombinací
sedadla a lůžka můžete kdykoli manuálně
zapnout a vypnout.

5 Pouze MARCO POLO
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Světla pro čtení ve výklopné střeše
! Při zavření výklopné střechy musí být světla

pro čtení zajištěna v držácích. V opačném pří-
padě můžete při zavírání poškodit světla pro
čtení nebo manžetu výklopné střechy.

Ve výklopné střeše se nachází dvě světla pro
čtení : s pružnou ohebnou hadicí.
X Zapnutí světla pro čtení: stiskněte tla-

čítko ;.
X Ztlumení světla pro čtení: znovu stiskněte

tlačítko ; na světle pro čtení.
RJedno stisknutí: světlo pro čtení se ztlumí

na 75 %.
RDvě stisknutí: světlo pro čtení se ztlumí na

50 %.
RTři stisknutí: světlo pro čtení se vypne.

i Světlo pro čtení můžete kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka po dobu tří sekund.

Ambientní osvětlení Marco Polo
Ambientní osvětlení kuchyňské linky se nachází
na spodním okraji kuchyňské linky.
X Zapnutí/vypnutí ambientního osvětlení:

stiskněte spínač světel na čelní straně
kuchyňské skříňky.

K ambientnímu osvětlení vozidla patří osvětlení
klik předních dveří a osvětlení ozdobných lišt v
kokpitu (viz návod k obsluze vozidla).

Světla ve střešním rámu Marco Polo

Svítidla LED jsou umístěna na obou stranách
vozidla mezi sloupkem B a C ve střešním rámu.
Obě svítidla LED lze zapnout/vypnout automa-
ticky a manuálně. Navíc je možné svítidla LED
stmívat ve třech stupních.
X Zapnutí svítidel LED: stiskněte tlačítko :

na svítidle LED.
X Stmívání svítidel LED: stiskněte znovu tla-

čítko : na svítidle LED.
RStisknutí jednou: svítidlo LED je ztlumeno

na 75 %.
RStisknutí dvakrát: svítidlo LED je ztlumeno

na 50 %.
RStisknutí třikrát: svítidlo LED je vypnuté.

i Svítidla LED můžete kdykoliv vypnout pod-
ržením stisknutého tlačítka : po dobu tří
sekund.

Světlo vnitřního prostoru nad kombi-
nací sedadla a lůžka Marco Polo

Světlo vnitřního prostoru se nachází nad kom-
binací sedadla a lehátka ve stropním obložení.
Střední díl osvětlení se zapíná automaticky, inte-
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grovaná světla pro čtení vpravo a vlevo se zapí-
nají manuálně.
X Zapnutí/vypnutí světla pro čtení: stiskněte

příslušné tlačítko : nebo ;.

Světlo vnitřního prostoru vedle
střešní úložné schránky Marco Polo

Osvětlení interiéru se nachází na obou stranách
vedle střešní odkládací schránky, přičemž se
zapíná a vypíná samostatně. Osvětlení interiéru
je napájeno přídavným akumulátorem.
X Zapnutí: stiskněte kolébkový přepínač : do

polohy I.
X Vypnutí: stiskněte kolébkový přepínač : do

polohy 0.

Výměna osvětlovacích prostředků

Světla LED
Světelné diody světel LED nechávejte měnit v
kvalifikovaném servisu. V opačném případě
můžete poškodit dotčená světla.

Ambientní osvětlení
Světelné diody ambientního osvětlení nechá-
vejte měnit v kvalifikovaném servisu. V opač-
ném případě můžete poškodit dotčená světla a
obložení interiéru v prostoru pro nohy.
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Všeobecná upozornění

: Tlačítka
; Displej
= Otočné/spínací tlačítko
Centrální ovládací jednotka se nachází dole ve
středové konzole v kabině řidiče.
Přes centrální ovládací jednotku můžete v závi-
slosti na výbavě vyvolat následující informace:
RČas
RVenkovní teplota
RStav nabití přídavného akumulátoru
Navíc můžete přes různá menu v závislosti na
výbavě provádět nastavení (Y Strana 45).

i Při nastartování motoru zhasne ukazatel
venkovní teploty na displeji centrální ovládací
jednotky.

i Pokud je motor po provozu ještě teplý, může
centrální ovládací jednotka kvůli nepříznivým
povětrnostním podmínkám krátkodobě uka-
zovat až o 10 °C vyšší venkovní teplotu, než ve
skutečnosti je.

Ovládání centrální ovládací jednotky

Základní obrazovka
Pokud na centrální ovládací jednotce neprová-
díte žádná nastavení, zobrazí se na displeji
základní obrazovka (Y Strana 11).

Hlavní menu
X Vyvolání hlavního menu: stiskněte nebo

otočte otočné/spínací tlačítko.
i Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tla-

čítko nebo nepoužijete otočné tlačítka, cen-

trální ovládací jednotka přepne zpět na
základní obrazovku.
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Vyvolání menu

Hlavní menu
Z hlavního menu vyvoláte jednotlivá menu.

Menu Funkce

: Nastavení
času

RNastavení času
(Y Strana 46)
RNastavení buzení

(Y Strana 46)
RProgramování časů

zapnutí nezávislého
topení (Y Strana 50)

; Ukazatele
hladin

Ukazatele hladin:
RZásobník vody

(Y Strana 58)
RNádrž na odpadní vodu

(Y Strana 59)

= Výklopný
střešní poklop

ROtevírání a zavírání
(Y Strana 19)

? Přepnutí
zpět

RNávrat na základní obra-
zovku

A Chladicí box RNastavení stupně chla-
zení (Y Strana 56)

B Nezávislé
topení

RZapnutí/vypnutí
(Y Strana 50)
RNastavení teploty inte-

riéru vozidla
(Y Strana 50)

X Otočte nebo stiskněte otočné/spínací tla-
čítko.
Na displeji se zobrazí hlavní menu.

Zvolené menu „Chladicí box“
X Zvolte požadované menu otočným/spínacím

tlačítkem.
Zvolené menu : se zvýrazní.

X Stiskněte otočné/spínací tlačítko.
Menu se otevře.

Nastavení času

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno nezávislým
topením, můžete na displeji zobrazit čas.
X Pomocí otočného/spínacího tlačítka vyvo-

lejte menu „Časová nastavení“.

X Otočte otočné/spínací tlačítko, až se na dis-
pleji objeví požadované zobrazení.

X Tlačítkem 9 nebo : nastavte požado-
vaný čas.

i Pokud podržíte tlačítko stisknuté déle než
dvě sekundy, nastavení času se urychlí.

X Stiskněte otočné/spínací tlačítko.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, čas je
nastaven.

Nastavení budíku

V centrální ovládací jednotce můžete nastavit
buzení. Nastavené časy buzení platí na jeden
den.
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X Pomocí otočného/spínacího tlačítka vyvo-
lejte menu „Časová nastavení“.

X Otočte otočné/spínací tlačítko, až se na dis-
pleji objeví požadované zobrazení. V nejspod-
nějším řádku displeje uvidíte, zda je aktuálně
zapnuté nebo vypnuté buzení.

X Zapnutí/vypnutí buzení: stiskněte pří-
slušné tlačítko 9 (ON) nebo : (OFF).

X Nastavení času buzení: otočte otočné/
spínací tlačítko.

X Pomocí tlačítka 9 nebo : nastavte
požadovaný čas buzení.

i Pokud podržíte tlačítka stisknutá déle než
dvě sekundy, dojde ke zrychlenému nastavení
času buzení.

X Stiskněte otočné/spínací tlačítko.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, buzení je
nastaveno.

Varovné hlášení na centrální ovládací
jednotce

G VAROVÁNÍ
Došlo-li k výpadku displeje centrální ovládací
jednotky nebo má-li centrální ovládací jed-

notka poruchu, nelze rozpoznat funkční ome-
zení systémů souvisejících s bezpečností.
Provozní bezpečnost Vašeho vozidla může být
negativně ovlivněna. Hrozí nebezpečí nehody!
Opatrně pokračujte v jízdě. Nechte vozidlo
bezodkladně zkontrolovat v kvalifikovaném
servisu.

Po rozpoznání varování se na displeji centrální
ovládací jednotky rozbliká symbol d vedle
tlačítka :. U určitých varovných hlášení
navíc zazní varovný tón.
X Zobrazení varovných hlášení: stiskněte tla-

čítko :.
Na displeji se objeví aktuální varovná hlášení.
Varovná hlášení jsou znázorněna v symbo-
lické formě.

Příklady varovných hlášení
: Přeškrtnutý symbol akumulátoru

(Y Strana 47)
; Symbol chlazení (sněhová vločka)

(Y Strana 57)
= Přeškrtnutý symbol topení s číslicí 2

(Y Strana 51)
Za cca 30 sekund centrální ovládací jednotka
přepne zpět na základní obrazovku, na displeji
se trvale zobrazí symbol d. Bude zobrazen
tak dlouho, dokud budou varovná hlášení
aktuální.
Pokud centrální ovládací jednotka rozpozná
nové varování nebo kritický stav, znovu se roz-
bliká symbol d.

Problémy s centrální ovládací jednotkou

Některé poruchy se objevují ve formě varovných hlášení na displeji centrální ovládací jednotky.
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

 Centrální ovládací jednotka se nachází v klidovém režimu, protože je
napětí přídavného akumulátoru nižší než 10,5 V.
Chladicí box, nezávislé topení, elektrická výklopná střecha a snímače
jsou postupně odpojovány.
X Nabijte přídavný akumulátor přes síťový připojovací kabel.
nebo
X Nechte běžet motor, čímž nabijete přídavný akumulátor.

--,- °C Snímač venkovní teploty má poruchu.
X Nechte snímač venkovní teploty zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.

 
--,- °C

Snímač venkovní teploty je vypnutý kvůli podpětí.
X Nabijte přídavný akumulátor přes síťový připojovací kabel.
nebo:
X Nechte běžet motor, čímž nabijete přídavný akumulátor.
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Nezávislé topení (teplovzdušné pří-
davné topení)

Důležité bezpečnostní pokyny

G NEBEZPEČÍ
Pokud je koncovka výfuku zablokovaná nebo
není možné dostatečné větrání, mohou se do
vozidla dostat jedovaté výfukové plyny a
zejména oxid uhelnatý. To může nastat např. v
uzavřených prostorech nebo při uváznutí vozi-
dla ve sněhu. Hrozí nebezpečí ohrožení života!
V uzavřených prostorech bez odsávání zplo-
din, např. v garáži, vypněte nezávislé topení.
Pokud vozidlo zůstává uvázlé ve sněhu a
musíte nechat v provozu nezávislé topení,
udržujte koncovku výfuku a okolí vozidla bez
sněhu. Na závětrné straně vozidla otevřete
okno, abyste zajistili dostatečný přívod čer-
stvého vzduchu.

G NEBEZPEČÍ
Pokud zapnete nezávislé topení při namonto-
vaném stanu, mohou výfukové plyny vnikout
do prostoru stanu. Hrozí nebezpečí ohrožení
života!
Vypínejte nezávislé topení vždy, když se ve
stanu nachází osoby.

G NEBEZPEČÍ
Pokud jste předvolili čas zapnutí, zapne se
nezávislé topení automaticky.
RNení-li zajištěno dostatečné větrání, mohou

se nahromadit jedovaté zplodiny, zejména
oxid uhelnatý. To může nastat např. v uza-
vřených prostorech. Hrozí nebezpečí ohro-
žení života!
RJsou-li v blízkosti snadno vznětlivé látky

nebo hořlavé materiály, hrozí nebezpečí
požáru a výbuchu!

Pokud odstavíte vozidlo za těchto nebo pod-
obných podmínek, vždy deaktivujte předvo-
lené časy zapnutí.

G VAROVÁNÍ
Při zapnutém nezávislém topení může z otvoru
na výstup vzduchu na zadní straně podstavce
sedadla řidiče vycházet velmi horký vzduch.
Tím může v bezprostřední blízkosti otvoru na
výstup vzduchu dojít k popálení. Hrozí nebez-
pečí zranění!
Vždy zajistěte, aby všichni cestující ve vozidle
dodržovali dostatečný odstup od otvoru na
výstup vzduchu.

G VAROVÁNÍ
Při zapnutém nezávislém topení mohou být
součásti vozidla, např. výfukového systému
nezávislého topení, velmi horké.
Hořlavé materiály, např. listí, tráva nebo
větve, se mohou vznítit, pokud se dostanou do
kontaktu s
Rhorkými částmi výfukového systému nezá-

vislého topení
Rsamotnými výfukovými plyny
Hrozí nebezpečí požáru!
Ujistěte se, že při zapnutém nezávislém
topení
Rse horké součásti vozidla nedostanou do

kontaktu s hořlavými materiály.
Rnemohou výfukové plyny neomezeně uni-

kat z koncové trubky výfuku nezávislého
topení.
Rse výfukové plyny nedostanou do kontaktu

s hořlavými materiály.

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.

! Zapínejte nezávislé topení pravidelně (nej-
méně jednou za měsíc) na cca deset minut.
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Vždy udržujte výstupní otvor na zadní straně
podstavce sedadla řidiče volný, jinak dojde k
přehřátí nezávislého topení.

Sací otvor nezávislého topení se nachází pod
sedadlem řidiče. Výstupní otvor se nachází na
zadní straně podstavce sedadla řidiče. Udržujte
oba otvory vždy volné.
Provoz topení je až do výšky 2000 m a při krát-
kém pobytu ve výšce nad 2000 m možný neome-
zeně. Krátkými pobyty jsou např. přestávky na
odpočinek nebo jízdy skrze průsmyky.

Všeobecná upozornění
Nezávislé topení pracuje nezávisle na motoru a
automaticky udržuje nastavenou teplotu.
Nezávislé topení ovládáte
Rpřes centrální ovládací jednotku6

Rpomocí samostatných spínacích hodin7

Rpomocí dálkového ovládání
Aby nezávislé topení bylo funkční, musí
Rbýt palivová nádrž naplněná nejméně na úro-

veň rezervy
Rnapětí přídavného akumulátoru činit více než

10,5 V
Nezávislé topení můžete používat v nepřetrži-
tém provozu. Navíc můžete naprogramovat až tři
různé časy spínání. Nezávislé topení se pak
každý den zapne v aktivované časy spínání na
stanovenou dobu.
Při prvním uvedení do provozu, po provozních
poruchách nebo pokud byl odpojen akumulátor,
musíte nastavit časy spínání znovu.
Informace o provozních poruchách najdete
v kapitole „Problémy s nezávislým topením“
(Y Strana 51).

Ovládání nezávislého topení přes cen-
trální ovládací jednotku Marco Polo

Zapnutí/vypnutí nezávislého topení
i Při zapnutí nezávislého topení přes centrální

ovládací jednotku je také můžete vypnout
pouze centrální ovládací jednotkou.

X Zapnutí: pomocí otočného/spínacího tla-
čítka vyvolejte menu „Nezávislé topení“.

X Stiskněte tlačítko 9 (ON).
Nezávislé topení je zapnuté, na displeji se
zobrazí symbol pro nezávislé topení.

X Vypnutí: pomocí otočného/spínacího tla-
čítka vyvolejte menu „Nezávislé topení“.

X Stiskněte tlačítko : (OFF).
Nezávislé topení je vypnuté, symbol pro nezá-
vislé topení zhasne.

Nastavení teploty interiéru vozidla
X Pomocí otočného/spínacího tlačítka vyvo-

lejte menu „Nezávislé topení“.
X Otočte otočné/spínací tlačítko.

Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená
teplota.

X Pomocí tlačítka 9 nebo : nastavte
požadovanou teplotu mezi 10 † a 40 †.
Teplota se sníží/zvýší v krocích po 0,5 °C.

i Způsob a rychlost dosažení nastavené
teploty závisí na okolní teplotě.

Nastavení časů zapnutí
Můžete uložit až tři časy zapnutí a vypnutí. Akti-
vované časy zapnutí platí na jeden den.

6 Pouze MARCO POLO
7 Pouze ACTIVITY/HORIZON
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X Pomocí otočného/spínacího tlačítka vyvo-
lejte menu „Časová nastavení“.

X Otáčejte otočné/spínací tlačítko, až se na
displeji zobrazí požadované zobrazení.
V nejspodnějším řádku displeje uvidíte, zda je
aktuálně zapnutý nebo vypnutý čas zapnutí.
Můžete naprogramovat pouze první čas
zapnutí.

X Aktivace času zapnutí: stiskněte tlačítko
9 (ON).

X Nastavení času zapnutí: otočte otočné/
spínací tlačítko, až se na displeji objeví zná-
zorněné zobrazení (START).

X Pomocí tlačítka 9 nebo : nastavte
požadovaný čas zapnutí.

i Pokud podržíte tlačítko stisknuté déle než
dvě sekundy, dojde ke zrychlenému nastavení
času.

X Nastavení času vypnutí: při nastaveném
času zapnutí otočte otočné/spínací tlačítko,
až se na displeji objeví znázorněné zobrazení
(STOP).

X Pomocí tlačítka 9 nebo : nastavte
požadovaný čas vypnutí.

X V případě potřeby nastavte další časy zapnutí
stejným způsobem.

X Stiskněte otočné/spínací tlačítko.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, časy
zapnutí jsou nastaveny.

Problémy s nezávislým topením
Některé poruchy se objevují ve formě varovných hlášení na displeji centrální ovládací jednotky.

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

 
Nezávislé topení se
vypíná.

Nezávislé topení má poruchu.
X Nechte nezávislé topení zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

 
Nezávislé topení se
vypíná.

Přerušení plamene z důvodu nedostatku paliva.
X U nejbližší čerpací stanice načerpejte palivo.
X Následně nezávislé topení několikrát zapněte, aby se naplnila pali-

vová vedení.
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

 
Nezávislé topení se
vypíná.

Snímač teploty interiéru je vadný. Nelze nastavit teplotu v interiéru pro
obytný prostor.
Po opětovném zapnutí vytápí nezávislé topení nepřetržitě obytný pro-
stor.
X Zapněte případně znovu nezávislé topení bez regulace pro obytný

prostor.
X Nechte zkontrolovat snímač teploty interiéru v kvalifikovaném

servisu.

 
Nezávislé topení se
vypíná.

Podpětí. Napětí kleslo po dobu více než 20 sekund na méně než
10,5 V.
X Nabijte přídavný akumulátor (Y Strana 64).

 
Nezávislé topení se
vypíná.

G Nebezpečí nehody
Nezávislé topení je přehřáté. Došlo k poruše motoru nebo přístroje
topení.
Pokud desetkrát po sobě znovu zapnete nezávislé topení s touto poru-
chou, dojde k zablokování provozu nezávislého topení.
X Nezapínejte nezávislé topení.
X Nechte nezávislé topení zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

 
Nezávislé topení se
vypíná.

G Nebezpečí nehody
Nezdařený pokus o nastartování. Není dostatek paliva, došlo k poruše
motoru nebo přístroje topení.
Pokud desetkrát po sobě zapnete nezávislé topení s touto poruchou,
dojde k zablokování provozu nezávislého topení.
X Pokud je palivová nádrž naplněna méně než do čtvrtiny, načerpejte

palivo na nejbližší čerpací stanici.
Následně nezávislé topení několikrát zapněte, aby se naplnila pali-
vová vedení.

X Nechte nezávislé topení zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

 Došlo k poruše diagnostické zásuvky nezávislého topení. Již nejsou
zobrazována varovná hlášení. Je možný normální režim.
Řídicí jednotka nezávislého topení sleduje všechny funkce.
X Nechte nezávislé topení zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

 Provoz nezávislého topení je zablokován.
X Nechte nezávislé topení odblokovat a zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Nezávislé topení se
vypíná a/nebo jej nelze
zapnout.

Elektrická pojistka je defektní.
X Vyměňte elektrickou pojistku.
X Nechte příčinu přepálení pojistky zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.

 
Nezávislé topení se
vypíná.

Nezávislé topení je přehřáté.
Sací vzduchový otvor pod sedadlem řidiče a/nebo výstupní otvor na
zadní straně podstavce sedadla řidiče jsou zanesené.
X Odstraňte případně překážející předměty.
X Dbejte na to, aby nebyl zablokován proud teplého vzduchu.
X Nechte nezávislé topení zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Ovládání nezávislého topení přes spí-
nací hodiny Marco Polo ACTIVITY /
HORIZON

Vaše vozidlo je vybaveno samostatnými spína-
cími hodinami k ovládání nezávislého topení (viz
návod k obsluze vozidla).

Ovládání nezávislého topení pomocí
dálkového ovládání

Nezávislé topení může být navíc vybaveno dál-
kovým ovládáním, jehož pomocí můžete nezávi-
slé topení zapínat a vypínat (viz návod k obsluze
vozidla).

Klimatizace v zadní části vozidla

Sací otvor
Sací otvor klimatizace v zadní části vozidla se
nachází pod šatníkem. Výstupní otvor se
nachází na spodní straně kuchyňské skříňky.

Udržujte oba otvory vždy volné. Při zablokova-
ném sacím otvoru se klimatizace vypne kvůli
zamezení jejímu přehřátí.
Sledujte informace o klimatizaci v zadní části
vozidla (viz návod k obsluze vozidla).
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Výlevka

Ovládání
! Vodní čerpadlo v nádrži na čistou vodu

nesmí běžet na sucho. Jinak může dojít k jeho
poškození.

1 Zavření
2 Otevření
Výlevka je umístěna vedle vařiče v kuchyňské
skříňce.
Pokud používáte vodovodní kohoutek, musí
Rbýt nádrž na čistou vodu dostatečně naplněná

(Y Strana 58)
Rmít nádrž na odpadní vodu ještě kapacitu na

pojmutí odpadní vody (Y Strana 59).
X Otevřete vodovodní kohoutek 2.

Vodní čerpadlo se automaticky zapne.
i Výtok vody můžete sklonit nahoru a dolů.

Čistění odtoku
Při ucpaném odtoku výlevky, kdy voda špatně
odtéká nebo kdy vůbec neodtéká, musíte vyči-
stit odtok.

X Vytáhněte zásuvku pod výlevkou až nadoraz a
vyprázdněte ji.

X Zatáhněte za odjišťovací páčky : a ; u
obou výsuvných kolejnic.
Zásuvka se uvolní z výsuvných kolejnic.

X Vytáhněte zásuvku ze skříně směrem
dopředu.

: Šroub
; Odtokové sítko s těsnicím kroužkem
= Sifon s těsnicím kroužkem
X Postavte záchytnou nádobu na odpadní vodu,

např. misku, pod sifon = výlevky.
X Přidržujte sifon = a povolte šroub :.
X Sejměte odtokové sítko ; s těsnicím krouž-

kem a šroub :.
X Sejměte těsnicí kroužek ze sifonu =.
X Vyčistěte sifon =. Přitom dbejte na jeho

pevné spojení s odtokovou hadicí.
X Smontujte odtok v obráceném pořadí. Přitom

dbejte na správnou polohu těsnicích kroužků
a pouze manuálně utáhněte šroub :.
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X Nasuňte zásuvku na výsuvné kolejnice.
X Zavřete zásuvku.

Zásuvka se zajistí ve výsuvných kolejnicích.

Plynový vařič

Důležitá bezpečnostní upozornění

G NEBEZPEČÍ
Pokud během provozu vařiče nevětráte,
můžete Vy sami nebo ostatní osoby z důvodu
spotřeby kyslíku plameny upadnout do bez-
vědomí. Hrozí nebezpečí ohrožení života!
Zajistěte při provozu vařiče dostatečné
větrání. Nikdy nepoužívejte plamen vařiče k
vytápění.

H Ekologické upozornění
Takto dosáhnete optimálního využívání ener-
gie:
RPoužívejte hrnce s průměrem 16 až 20 cm.
RPoužívejte hrnce s rovným dnem.
RUmístěte hrnce do středu nad plamen.
RZvolte vhodnou velikost plamenů — pla-

meny vařiče by neměly šlehat kolem dna
hrnce, případně pánve.

! Na kryt kuchyňské skříňky nepokládejte
horké předměty. Kryt by tím byl poškozen.
Před začátkem jízdy kryt kuchyňské skříňky
zavřete. Kryt nebo armatury plynového vařiče
a dřezu by jinak mohly být poškozeny.

! Otevřete před vařením vždy oba kryty
kuchyňské skříňky. Jinak může dojít k poško-
zení krytů kuchyňské skříňky horkem.

G VAROVÁNÍ
Vlivem otevřeného ohně hrozí při nesprávném
zacházení s vařičem nebezpečí popálení a
úrazu!
Nikdy nenechávejte zapnutý vařič bez dozoru.
Dodržujte vždy pokyny a bezpečnostní upo-
zornění k provozu vařiče.

RUdržujte během vaření z dosahu plamene
vařiče hořlavé materiály, obzvláště tuky nebo

oleje. To platí také pro plasty, které jsou nejen
hořlavé, ale mohou se také roztavit.
RNezahřívejte příliš silně tuk nebo olej.
RNenechávejte přesahovat držadla hrnců a

pánví přes okraj vařiče, aby nedošlo k pádu
předmětů z vařiče.
RZvolte takové hrnce a pánve, aby plamen

vařiče nestoupal vedle dna hrnce nebo pánve.
RPoužívejte pouze hrnce a pánve s maximálním

průměrem 20 cm. Jinak může dojít k poško-
zení okolních krytů a regulačních ventilů.
RNenechávejte vařič bez dozoru, především

pokud jsou ve vozidle děti.
RNepoužívejte při manipulaci s hrnci nebo pán-

vemi vlhké tkaniny, protože se mohou silně
zahřát.

Používání vařiče
Vařič je umístěn vedle výlevky v kuchyňské
skříňce.
Pokud používáte vařič, musí
Rbýt k plynovému zařízení připojena plynová

lahev a
Rmusí být otevřený hlavní uzavírací ventil na

plynové lahvi.
X Otevřete posuvné okno v kuchyňce.
X Pro nucené větrání otevřete výklopnou stře-

chu (Y Strana 18).

Plynový uzavírací ventil
1 Otevřený
2 Zavřený
X Nastavte plynový uzavírací ventil pod chladi-

cím boxem 1 tak, aby se nacházel ve vodo-
rovné poloze.
Plynový uzavírací ventil je otevřený a vařič je
zásobován plynem.
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= Kryt
? Místa na vaření
A Regulační ventily
B Elektrický zapalovač
X Odklopte kryt vařiče =.
X Držte stisknutý regulační ventil A požadova-

ného místa na vaření ? a otočte ho doleva na
„velký plamen“.

X Stiskněte krátce elektrický zapalovač B.
Plyn proudící nad vařič se zapálí.

X Když hoří plamen vařiče, držte regulační ventil
A stisknutý ještě cca 15 sekund.
Dojde k přemostění zapalovací pojistky.

i Pokud plamen vařiče nehoří ihned, otočte
regulační ventil dále doleva (malý plamen) a
opakujte zapálení.

X Postavte hrnec nebo pánev do středu místa
na vaření ?.

X Nastavení velikosti plamenu: otočte regu-
lační ventil A:
Rdoleva — malý plamen
Rdoprava — velký plamen

i Plamen nesmí stoupat vedle dna hrnce nebo
pánve.

X Ukončení vaření: otočte regulační ventil A
doprava až k dorazu (nulová poloha).

X Nastavte plynový uzavírací ventil pro vařič 2
tak, aby se nacházel v kolmé poloze.
Plynový uzavírací ventil je zavřený.

X Nechte místo na vaření vychladnout.
X Případně zavřete kryt vařiče =.
X Před jízdou zavřete hlavní uzavírací ventil na

plynové lahvi (Y Strana 61).

Chladicí box

Ovládání

H Ekologické upozornění
Takto dosáhnete optimálního využívání ener-
gie:
RChladicí box zapněte v dostatečném před-

stihu před uložením potravin. Potraviny
budou pak ihned chlazeny.
RDo chladicího boxu neukládejte horké

potraviny. Počkejte, až dostatečně vychlad-
nou.
RDo chladicího boxu ukládejte potraviny

pouze v utěsněných nádobách.
RChladicí box zbytečně neotvírejte, abyste

se vyvarovali vzniku námrazy. Námraza sni-
žuje účinnost a výkon chladicího boxu.
RNeplňte chladicí box až po okraj.Byla by tím

omezena cirkulace chladného vzduchu.
RChladicí box vyčistěte před prvním použitím

a potom jej čistěte pravidelně.
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Chladicí box se nachází vedle plynového vařiče v
kuchyňské skříňce. Víko chladicího boxu je
udržováno v otevřené poloze.

i Závěsný košík pro přehledné uskladnění
chlazeného zboží patří do programu příslu-
šenství. Závěsný košík obdržíte v každém
servisním středisku Mercedes-Benz.

Pomocí centrální ovládací jednotky můžete
nastavit následující stupně chlazení. V závor-
kách je uvedena odpovídající přibližná teplota
chlazení 10 cm nade dnem chladicího boxu.
ROFF (vypnutý chladicí box)
R1 (cca 11 °C)
R2 (cca 8 °C)
R3 (cca 4 °C)
R4 (cca 0 °C)

R5 (cca -7 °C)
RMAX (cca -15 °C)
Teplota chlazení závisí na
Rokolní teplotě
Rstupni naplnění
Rčetnosti otevírání
Z toho důvodu pravidelně kontrolujte teplotu
chlazení. Maximální teplotní rozdíl od okolní
teploty je cca 35 °C.

X Nastavení stupně chlazení: pomocí otoč-
ného/spínacího tlačítka vyvolejte menu
„Chladicí box“.
Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený stu-
peň chlazení.

X Pomocí tlačítka 9 nebo : nastavte
požadovaný stupeň chlazení.

i Při vypnutí chladicího boxu (stupeň chlazení
OFF) se může kompresor znovu zapnout až po
třech minutách.

Problémy s chladicím boxem
Některé poruchy se zobrazují ve formě varovných hlášení na displeji centrální ovládací jednotky.

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

 Teplota chladicího boxu je vyšší než 20 °C.
X Zkontrolujte, zda je zavřené víko chladicího boxu.

 
Teplotu chladicího boxu
lze nastavit pouze na OFF
a MAX.

Snímač teploty chladicího boxu je defektní. Chladicí box lze používat
pouze v nepřetržitém provozu.
X Nechte snímač teploty zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Chladicí box se automa-
ticky vypíná nebo ho
nelze zapnout.

Chladicí box je vypnutý kvůli podpětí.
X Nabijte přídavný akumulátor (Y Strana 64).

Elektrická pojistka je přepálená.
X Vyměňte elektrickou pojistku (Y Strana 68).
X Nechte příčinu přepálení pojistky zkontrolovat v kvalifikovaném

servisu.
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Zásobení vodou

Zásobník vody

Důležitá bezpečnostní upozornění

G VAROVÁNÍ
Čistá voda může být znečistěná a může obsa-
hovat různé zbytky, obzvláště z pramenů a
řek. Pokud naplníte nádrž na čistou vodu zne-
čistěnou vodou nebo vodou zanesenou
zbytky, hrozí nebezpečí otravy!
RInformujte se před odebráním čisté vody z

veřejné sítě zásobování vodou o kvalitě
čisté vody.
RNaplňujte pouze nezávadnou čistou vodu

do čisté nádrže na čistou vodu.

V případě pochybností ohledně čistoty vody, při-
dejte preventivně do vody dezinfekční činidlo.
Dezinfekční činidlo obdržíte v obchodu s kem-
pinkovým vybavením nebo v lékárně.

! Vodní čerpadlo v nádrži na čistou vodu
nesmí běžet na sucho. Jinak může dojít k jeho
poškození.

Vodní čerpadlo v zásobníku vody přivádí vodu k
vodnímu kohoutu výlevky a k přípojce pro
venkovní sprchu v oblasti zádě vozidla. Vodní
čerpadlo se zapíná automaticky při použití pří-
slušného spotřebiče.

Zobrazení hladiny

Ukazatel hladiny
: Zásobník vody
; Nádrž na odpadní vodu
Při použití uvedených spotřebičů musí být
zásobník vody dostatečně plný. Můžete si
nechat zobrazit hladinu přes centrální ovládací
jednotku.

X Pomocí otočného/spínacího tlačítka vyvo-
lejte menu „Ukazatele výšky hladiny kapalin“.
Na displeji se zobrazí hladiny pro zásobník
vody a pro nádrž na odpadní vodu. Čtyři dílky
označují plný zásobník vody. Při zobrazení už
pouze jednoho dílku se v zásobníku nachází
ještě cca devět litrů čisté vody.

i Při prázdném zásobníku vody se trvale
zobrazí varovné hlášení na centrální ovládací
jednotce (Y Strana 47).

Plnění zásobníku vody
! Když je nádrž na čistou vodu doplňována

prostřednictvím systému tlakového čerpání,
může dojít k zaplavení interiéru vozidla a tím k
věcným škodám. Nepoužívejte k doplňování
nádrže na čistou vodu systém tlakového čer-
pání.

Plnicí hrdlo pro zásobník vody = se nachází za
servisním víkem v oblasti zádě vozidla na straně
řidiče.
X Vyklopte servisní víko nahoru.
X Odemkněte víko = klíčkem.
X Otočte víko doleva a sejměte.
X Doplňte čistou vodu.
X Nasaďte víko = a otočte jej doprava až do

první zajištěné polohy.
X Zamkněte víko klíčkem.
X Zavřete servisní víko a na obou stranách při-

tlačte až do zajištění obou zajišťovacích
výčnělků.

i Při jízdě s častými zatáčkami a plným zásob-
níkem vody může unikat malé množství vody
přes nucené větrání vedle víka.
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Vyprázdnění systému zásobování
čistou vodou
Pokud zásobování vodou nepoužíváte několik
týdnů, vyprázdněte systém zásobování čistou
vodou.
X Uveďte vozidlo do vodorovné polohy. V opač-

ném případě mohou zůstat zbytky v systému
zásobování čistou vodou.

X Vytáhněte pojistku vodního čerpadla
(pojistka č. 2) z pojistkové skříňky
(Y Strana 68).

X Otevřete vodní kohout výlevky.

Uzavírací páka zásobníku vody
X Vytáhněte uzavírací páku 5.

Obsah zásobníku a čistá voda z hadicových
vedení spotřebičů odtéká pod podlahou vozi-
dla.

X Počkejte jednu hodinu.
X Po vyprázdnění systému zásobování čistou

vodou zatlačte uzavírací páku dovnitř 4.
X Zavřete vodní kohout výlevky.
X Nasaďte pojistku vodního čerpadla (pojistka

č. 2) do pojistkové skříňky (Y Strana 68).
X Pokud se systém zásobování vodou několik

týdnů nepoužívá, odšroubujte víko čisticího
otvoru (Y Strana 80).
Zbytková vlhkost se může odpařovat ze
zásobníku vody.

Nádrž na odpadní vodu

Všeobecná upozornění
! Pokud zásobení vodou v zimních měsících

nepoužíváte, musíte vyprázdnit nádrž na
čistou vodu a nádrž na odpadní vodu.
Jinak může dojít k zamrznutí soustavy pro
zásobení vodou a jejímu poškození.

H Ekologické upozornění
Včas vyprázdněte nádrž na odpadní vodu, aby
odpadní voda nekontrolovaně neodtékala
přes přepad.
Ekologicky zlikvidujte odpadní vodu. Na mno-
hých kempingových místech a u mnohých
komunálních zařízení lze vyprázdnit nádrž na
odpadní vodu přímo do čističky odpadních
vod.

Některá kempinková místa v Německu nabízí
příslušná zařízení pro přímou likvidaci odpad-
ních vod. Adresy si můžete zjistit z podkladů pro
motorové karavany (vydavatel: CIVD/Carava-
ning Industrie Verband Deutschland (Svaz kara-
vaningového průmyslu Německo)) a v kempin-
kových průvodcích.
Pokud nejsou tato zařízení k dispozici, zachyťte
odpadní vodu do vhodných nádob. Následně ji
vypusťte do veřejného odpadního systému.
Nevypouštějte odpadní vodu do systému pro
dešťovou vodu.

Zobrazení hladiny

Ukazatel hladiny
: Zásobník vody
; Nádrž na odpadní vodu
Můžete si nechat zobrazit hladinu přes centrální
ovládací jednotku.
X Pomocí otočného tlačítka vyvolejte menu

„Ukazatele výšky hladiny kapalin“.
Displej zobrazuje výšku hladiny pro nádrž na
odpadní vodu.

Symbol na displeji Výška hladiny

 Naplněno na 0 až
50 %

 Naplněno na 50 až
75 %
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Symbol na displeji Výška hladiny

 Naplněno na 75 až
90 %

 Naplněno na 100 %
(max. lze doplnit 4 l)

Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu
X Pokud je v místě stání k dispozici čistička

odpadních vod, zasuňte hadici na spodní
straně vozidla do čističky odpadních vod.

X Otevřete skříňku pod plynovým vařičem.

Uzavírací ventil pro nádrž na odpadní vodu na levé
straně ve spodní skříňce
3 Zavřený
4 Otevřený
X Otevřete uzavírací ventil pro nádrž na odpadní

vodu 4.
Obsah nádrže odtéká přes hadici : pod pod-
lahou vozidla.

X Po vyprázdnění nádrže na odpadní vodu
zavřete uzavírací ventil 3.

Problémy s vodními nádržemi
Některé poruchy se zobrazují ve formě varovných hlášení na displeji centrální ovládací jednotky.

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Varovné hlášení 
bliká.

Nádrž na odpadní vodu je téměř plná.
X Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu (Y Strana 59).

Varovné hlášení 
bliká.

Nádrž na odpadní vodu je plná.
X Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu (Y Strana 59).

 Snímač hladiny nádrže na odpadní vodu je defektní.
X Nechte snímač výšky hladiny zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.
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Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Varovné hlášení 
bliká.

Zásobník vody je téměř prázdný.
X Naplňte zásobník vody (Y Strana 58).

Varovné hlášení 
bliká.

Zásobník vody je prázdný.
X Naplňte zásobník vody (Y Strana 58).

 Snímač výšky hladiny zásobníku vody je defektní.
X Nechte snímač výšky hladiny zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Plynové zařízení

Všeobecná upozornění

G NEBEZPEČÍ
Úpravami a neodborně provedenými pracemi
můžete ohrozit provozní bezpečnost plyno-
vého zařízení. Při úniku plynu se můžete udu-
sit nebo může dojít ke vznícení plynu. Hrozí
nebezpečí ohrožení života nebo exploze!
RNechte provádět práce na plynovém zaří-

zení pouze v kvalifikovaném servisu. Pokud
provádíte úpravy nebo povolujete šroubové
spoje systému vedení, nechte následně
provést kontrolu těsnosti a funkce v kvali-
fikovaném servisu.
RPlynové zařízení smí být zásobováno pouze

z popsané plynové láhve s butanem.

Kontrola těsnosti a funkce musí být provedena a
potvrzena každé dva roky v kvalifikovaném
servisu. Za zajištění této kontroly odpovídáte Vy.
Pro komerčně používaná vozidla mohou — v závi-
slosti na zákonné legislativě — platit odlišná naří-
zení. Plynové zařízení musí být v takovém pří-
padě zkontrolováno např. podle předpisů pro-
fesní organizace.
Do plynového zařízení patří:
Rplynový vařič
Rplynový uzavírací ventil pro plynový vařič
Rsystém vedení
Plynové zařízení je zásobováno z plynové láhve s
maximálně 2,75 kg čisté váhy typu
Camping Gaz, 907 s butanem.

Výměna plynové lahve

G VAROVÁNÍ
Plyn je snadno vznětlivý a výbušný. Hrozí
nebezpečí požáru a výbuchu!
Zavřete před výměnou plynové lahve plynový
uzavírací ventil vařiče a hlavní uzavírací ventil
plynové lahve. Vyvarujte se bezpodmínečně
ohně, otevřeného světla, kouření a vzniku
jisker.

Schránka na plynovou lahev je umístěna pod
šatní skříní v zadní části vozidla.
X Demontáž: zavřete plynový uzavírací ventil

(Y Strana 55).

: Nábytkový uzávěr
; Šatní skříň
X Odemkněte nábytkový uzávěr :.
X Otevřete levou stranu šatní skříně ;.
X Vyjměte mezipodlahu.
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Schránka na plynovou lahev
= Rychlouzávěry
? Víko
X Otočte rychlouzávěry = cca o 1/4 otáčky

doleva.
X Sejměte kryt ?.

A Svěrací klín
B Regulátor tlaku (30 mbar)
C Převlečná matice
D Hlavní uzavírací ventil
E Plynová lahev
X Zavřete hlavní uzavírací ventil D plynové

lahve E otáčením doprava.

X Uvolněte převlečnou matici C otáčením
doprava (levotočivý závit) a sejměte regulátor
tlaku B z plynové lahve E.

X Vyjměte svěrací klín A společně s plynovou
lahví E.

X Instalace: odstraňte případně krytku nebo
nosný uzávěr plynové lahve a našroubujte
hlavní uzavírací ventil s bezpečnostním venti-
lem.

X Zkontrolujte nucené větrání na dně schránky
na plynovou lahev.
Větrání dna nesmí být zavřené.

X Vložte plynovou lahev E do schránky na ply-
novou lahev a ustavte ji podle obrázku.

X Upevněte plynovou lahev E pomocí svěra-
cího klínu A na zobrazeném místě na
obrázku, aby nedocházelo k jejímu otáčení.

i Ve schránce na plynovou lahev je vybrání
pro svěrací klín.

X Nasaďte regulátor tlaku B na hlavní uzavírací
ventil D a utáhněte převlečnou matici C
otáčením doleva. Dbejte přitom nato, aby
šroubové spojení s hlavním uzavíracím venti-
lem D plynové lahve bylo těsné.

X Vyrovnejte víko ? schránky na plynovou
lahev a nasaďte jej.

i Vybrání na víku u rychlouzávěrů mají různé
poloměry.

X Stiskněte rychlouzávěry = lehce dolů a o cca
1/4 otáčky doprava.
Víko ? je zavřené.

X Nasaďte mezipodlahu.
X Zavřete šatní skříň ;.
Informace o vařiči a plynovém uzavíracím ventilu
najdete v kapitole „Kuchyňka“ (Y Strana 55).

Elektrická soustava

Napájení
Vaše vozidlo využívá dvě sítě pro napájení:
Rsíť 12 V — stejnosměrné napětí

Napájení probíhá přes přídavný akumulátor
nebo u síťového připojení 230 V přes nabíjecí
přístroj.
Rsíť 230 V — střídavé napětí

Napájení probíhá přes síťové připojení 230 V
z lokální sítě.
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Startovací akumulátor a přídavný akumulátor
jsou vzájemně propojeny. Proto můžete starto-
vací akumulátor nabíjet také přes nabíjecí pří-
stroj.

i Maximální nabíjecí proud k nabíjení starto-
vacího akumulátoru: 4 A.

Síť 12 V

Všeobecná upozornění
Síť 12 V je napájena proudem z přídavného aku-
mulátoru. Na displeji centrální ovládací jednotky
se zobrazí symbol #.
Pokud připojíte síť 230 V a zapnete proudový
chránič,
Rbude se nabíjet přídavný akumulátor
Rbude napájena proudem síť 12 V přes nabíjecí

zařízení (Y Strana 66).

Zásuvky 12 V

: Zásuvky
Zásuvky 12 V se nachází
Rve středové konzole nad displejem centrální

ovládací jednotky
Rv pravém bočním obložení v zadní části vozi-

dla
Rv pravém bočním obložení vedle dveří ložného

prostoru
Zásuvku pro příslušenství 12 V můžete používat
do maximálně 120 W. Zásuvka je funkční pouze
při zapnutém zapalování.

i Je-li zapnuté zapalování, ale není nastarto-
ván motor (poloha spínače 2), mohou spotře-
biče silně vybít startovací akumulátor a motor
již není možné nastartovat.

Přídavný akumulátor

Důležitá bezpečnostní upozornění
! Nechávejte vyměnit přídavný akumulátor

pouze za akumulátor AGM stejného typu. Jiné
akumulátory nejsou vhodné pro proces nabí-
jení přes dobíjecí přístroj.
Neodborně provedené práce nebo úpravy na
elektrické soustavě mohou ohrozit provozní
bezpečnost.

Přídavný akumulátor se nachází v podstavci
sedadla řidiče (viz návod k obsluze vozidla).

! Přídavný akumulátor během 4 týdnů bez-
podmínečně nabijte.
Když hluboké vybití trvá déle než 8 týdnů,
může být přídavný akumulátor neopravitelně
poškozen.

Přídavný akumulátor je bezúdržbový. Je-li aku-
mulátor plně nabitý a nejsou připojeny žádné
spotřebiče, je zajištěný proti hloubkovému
vybití po dobu čtyř týdnů.

i Při delší nečinnosti bez dobíjení je kapacita
akumulátoru omezena. Přitom nezapomeňte,
že jsou některé spotřebiče vybaveny ochra-
nou proti podpětí nebo že jsou centrální ovlá-
dací jednotkou postupně vypínány.

Ukazatel stavu nabití

Displej centrální ovládací jednotky
Na displeji centrální ovládací jednotky se zobra-
zuje aktuální napětí akumulátoru a stav nabití
přídavného akumulátoru.

Funkce

: Napětí akumulátoru

; # Provoz akumulátoru

= Stupnice stavu nabití

Pokud zapnete spotřebič a bude k dispozici
minimální proud 0,5 A, dojde k dotazu na stav
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nabití = přídavného akumulátoru. Jeden dílek
stupnice odpovídá 10 %.
Při zobrazení pouze prvního a posledního dílku
stupnice je stav nabití neznámý. To nastane po
procesu nabíjení nebo po velmi nízkém zatížení
akumulátoru (pod 0,5 A).

Klidový režim
Při poklesu napětí akumulátoru pod 10,5 V
vypne centrální ovládací jednotka následující
spotřebiče v uvedeném pořadí (klidový režim):
RChladicí box
RNezávislé topení
RVýklopná střecha
RSnímače (snímače stavu hladiny, snímač

venkovní teploty)
Vypnutí zabrání dalšímu vybíjení přídavného
akumulátoru.

i Osvětlení interiéru a přípojky USB jsou
nadále funkční. Při jejich použití dojde k dal-
šímu poklesu napětí akumulátoru.

Pokud bylo napětí akumulátoru nižší než 10,5 V,
je nutné dobití přídavného akumulátoru na mini-
málně 12,5 V.
X Ukončení klidového režimu: stiskněte

otočné/spínací tlačítko.

Nabíjení přídavného akumulátoru
Dobíjejte přídavný akumulátor v pravidelných
intervalech. Díky tomu zachováte jeho kapacitu.
X Jezděte delší trasy.

Alternátor motoru dobíjí startovací akumulá-
tor vozidla a přídavný akumulátor.

Také při delších trasách se může stát, že nabíjecí
proud nebude postačovat k úplnému nabití pří-
davného akumulátoru. V takovém případě vždy
nabijte přídavný akumulátor pomocí nabíjecího
zařízení:
X Vytvořte síťové připojení 230 V

(Y Strana 65).
X Zapněte proudový chránič (Y Strana 65).

Přídavný akumulátor je nabíjen přes nabíjecí
zařízení (Y Strana 66). Během procesu nabí-
jení sloupce postupně blikají.

i Maximální nabíjecí proud: 15 A
Při nezměněném ukazateli zkontrolujte pojistku
nabíjecího kabelu (Y Strana 68).

230V síť

Důležité bezpečnostní pokyny

G NEBEZPEČÍ
V zásuvce 230 V je vysoké napětí, když
Rje vytvořeno síťové připojení 230 V
Rje zapnutý přerušovač chybného proudu.
Pokud Vy sami nebo jiné osoby, obzvláště
děti, sáhnou do zásuvky, mohou být zasaženi
elektrickým proudem. Hrozí nebezpečí ohro-
žení života!
Nesahejte do zásuvky a udržujte děti z dosahu
zásuvky. Po připojení do lokální sítě 230 V
vždy zajistěte, aby byl funkční přerušovač
chybného proudu.

230V síť napájí proudem následující kompo-
nenty:
R230V zásuvka (Y Strana 65)
Rnabíjecí zařízení (Y Strana 66)
Rvstupy USB (Y Strana 67)
Pokyny k chování při bouřce najdete v kapitole
„Bezpečnost“ (Y Strana 15).
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230V zásuvka

230V zásuvka : se nachází za sedadlem řidiče
na čelní straně kuchyňské skříňky.
Po vytvoření 230V síťového připojení a zapnutí
proudového chrániče je 230V zásuvka připra-
vena k provozu.

i 230V zásuvka je opatřena dětskou pojist-
kou. Při zasouvání konektoru ucítíte nepatrný
odpor.

Proudový chránič

Proudový chránič a 230V zásuvka
Proudový chránič se nachází za sedadlem řidiče
na čelní straně kuchyňské skříňky.
Proudový chránič provede automatické vypnutí:
Rpři chybném proudu 30 mA – ochrana osob
Rpři příliš velkém zatížení v elektrické síti (nad

13 A) nebo při zkratu – ochrana vodičů
X Zapnutí/vypnutí: přepněte jistič do požado-

vané polohy 1 nebo 2.
i Funkci proudového chrániče musíte zkon-

trolovat po každém připojení k 230V síti a
také každých šest měsíců!

X Kontrola proudového chrániče: přepněte
jistič do polohy 1.

X Stiskněte kontrolní tlačítko =.
Jistič musí přeskočit do polohy 2.

X Pro opětovné zapnutí přepněte jistič do
polohy 1.

Připojení k 230V síti

G VAROVÁNÍ
Pokud je kabel pro síťové připojení příliš
dlouhý nebo má příliš malý průřez, může se
velmi silně zahřát. To platí i při nesprávné
manipulaci s kabelovým bubnem. Hrozí
nebezpečí požáru!
RPoužívejte pouze prodlužovací kabel s mini-

málním průřezem 2,5 mm² a maximální dél-
kou 25 m.
RSpolečnost Mercedes-Benz Vám doporu-

čuje používat kabel pro síťové připojení z
programu příslušenství Vašeho vozidla.
RPokud používáte kabelový buben, vždy jej

zcela odviňte.

Připojení k 230V síti se provádí pomocí konek-
toru a konektorového spoje podle CEE 17
(evropská norma). Síťový připojovací kabel je
součástí příslušenství. Obdržíte jej v servisním
středisku Mercedes-Benz.
230V zásuvka se spolu s plnicím hrdlem na
čistou vodu nachází za servisním víkem v oblasti
zádě vozidla na straně řidiče.

230V zásuvka
X Připojení k 230V síti: otevřete servisní

víko :.
X Zapojte síťový připojovací kabel = do 230V

zásuvky. Přitom dbejte na to, aby konektorový
kryt ? síťového připojovacího kabelu = zmi-
zel v šachtě zásuvky.
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X Sklopte servisní víko : dolů.
X Případně prodlužte síťový připojovací kabel
= a připojte jej k místní 230V síti.

X Zapněte a zkontrolujte proudový chránič
(Y Strana 65).
Na displeji centrální ovládací jednotky se
zobrazí symbol konektoru pro připojení k
230V síti.

Před začátkem jízdy musíte odpojit síťové při-
pojení. V opačném případě zazní při zapnutí
zapalování trvalý varovný tón jako varování před
rozjetím.
X  Odpojení z 230V sítě: vypněte proudový

chránič.
Symbol konektoru pro připojení k 230V síti na
displeji centrální ovládací jednotky zhasne.

X Odpojte síťový připojovací kabel = z místní
230V sítě.

X Otevřete servisní víko :.
X Zatlačte páčku ; dolů a vytáhněte síťový při-

pojovací kabel = z 230V zásuvky.
X Zavřete servisní víko : a na obou stranách

přitlačte až do zajištění obou zajišťovacích
výčnělků.

Nabíjecí zařízení

Displej centrální ovládací jednotky
Nabíjecí zařízení se nachází za servisním krytem
pod chladicím boxem. Neodstraňujte servisní
kryt vlastními silami. Práce na zařízeních za
servisním krytem nechte vždy provést v kvalifi-
kovaném odborném servisu.
Po vytvoření připojení k 230V síti a zapnutí pro-
udového chrániče pracuje nabíjecí zařízení plně
automaticky. Nabíjí přídavný akumulátor a také
napájí 12V síť. Při dosažení maximálního napětí
akumulátoru udržuje téměř konstantní stav
nabití.
Na displeji centrální ovládací jednotky se zobra-
zuje stav nabití přídavného akumulátoru jako
sloupcový diagram =. Během procesu nabíjení
sloupce postupně blikají.

Při splnění následujících podmínek navíc nabí-
jecí zařízení nabíjí také startovací akumulátor
vozidla:
RNapětí startovacího akumulátoru se pohybuje

mezi 9,5 V a 13,85 V.
RNapětí přídavného akumulátoru je nejméně

13,9 V.

i Jedná se o pomocné nabíjení (4 A), které
vyrovnává samostatné vybíjení a umožňuje
startovatelnost vozidla. Startovací akumulá-
tor není nabíjen úplně.
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Vstupy USB vozidla MARCO POLO

Vaše vozidlo má dva další vstupy USB, vždy
jeden
Rza sedadlem řidiče na čelní straně kuchyňské

skříňky
Ru střešního rámu v přední části výklopného

střešního poklopu :

U vstupů USB můžete nabíjet spotřebiče pomocí
připojovacího kabelu USB. Před zavřením
výklopného střešního poklopu odpojte spotře-
bič u vstupu USB ve výklopném střešním
poklopu.

i Vstupy USB jsou napájeny z 230V a 12V
sítě.

Problémy s napájením
Některé poruchy se zobrazují ve formě varovných hlášení na displeji centrální ovládací jednotky.

Problém Možné příčiny / následky a  M řešení

Zobrazí se varovné hlá-
šení  a zazní
výstražný tón.

Varování před odjezdem.
Síťový připojovací kabel je připojený k zásuvce 230 V a zapalování
vozidla je zapnuté.
X Vypněte zapalování.
X Odpojte síťové připojení 230 V (Y Strana 65).

Varovné hlášení 
se nezobrazí nebo je
během provozu skryto.

Síťové připojení 230 V je přerušeno.
X Zkontrolujte síťové připojení 230 V (Y Strana 65).

Nabíjecí zařízení má poruchu.
X Odpojte síťové připojení 230 V (Y Strana 65).
X Nechte nabíjecí zařízení zkontrolovat v kvalifikovaném servisu.

Ukazatel nabíjecí kapa-
city zůstává během pro-
cesu nabíjení nezmě-
něný.

Nabíjecí kabel nebo nabíjecí zařízení má poruchu.
X Odpojte síťové připojení 230 V (Y Strana 65).
X Vyměňte elektrickou pojistku kabelu nabíječky (Y Strana 68).
X Nechte příčinu přepálení pojistky a/nebo nabíjecí zařízení zkontro-

lovat v kvalifikovaném servisu.
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Výměna pojistek

Důležité bezpečnostní pokyny

G VAROVÁNÍ
Při manipulaci s defektní pojistkou, přemo-
stění nebo její výměně za pojistku s vyšším
počtem ampérů může dojít k přetížení elek-
trických vedení. Z těchto příčin může dojít i k
požáru vozidla. Hrozí nebezpeční nehody a
zranění!
Nahraďte defektní pojistky vždy specifikova-
nými novými pojistkami se správným počtem
ampérů.

! Používejte pouze pojistky schválené pro
vozidla Mercedes-Benz se stanovenou hod-
notou jmenovitého proudu pro daný systém.
Jinak mohou být poškozeny komponenty
nebo systémy.

Elektrické pojistky Vašeho vozidla slouží k
vypnutí poškozených elektrických obvodů. Akti-
vovaná pojistka způsobí, že se odpojí následující
komponenty a s nimi spojené funkce.
Defektní pojistky musí být nahrazeny ekviva-
lentními pojistkami s doporučenou kapacitou
uvedenou v následujících přehledech. Ekviva-
lentní pojistky poznáte podle barvy a kapacity. V
kvalifikovaném odborném servisu Vám rádi
poradí.
Pokud se nově použitá pojistka opět přepálí,
nechte zjistit a odstranit příčinu v kvalifikova-
ném odborném servisu.
Elektrické pojistky jsou rozmístěny v různých
pojistkových skříňkách:
Rpojistková skříňka v kuchyňské skříňce
Rpojistková skříňka pod sedadlem řidiče
Rpojistková skříňka v zadní části

Pojistková skříňka v kuchyňské skříňce

Všeobecné pokyny

Pojistková skříňka pod chladicím boxem
X Otevření: posuňte kombinaci sedadla a

lehátka co nejvíce dopředu (Y Strana 28).
X Sejměte kryt : z pojistkového držáku.
X Zavření: nasaďte kryt : na pojistkový držák

tak, aby byl vodicí čep v drážce krytu.
X Přitlačte kryt :, až se zajistí.

Pojistky
Čísla odpovídají číslování na průhledném
krytu : pojistkovém držáku s pojistkou proti
otočení.

Čísl
o

Spotřebič Kapacita
pojistky

1 Centrální ovládací jed-
notka

5 A

2 Vodní čerpadlo 10 A

3 Osvětlení interiéru 7,5 A

4 Chladicí box 15 A

5 Kombinace sedadla a
lehátka

25 A

6 Elektricky výklopný
střešní poklop (EASY-UP)

30 A

7 Elektricky posuvné
střešní okno (pouze
Marco Polo)

20 A

8 Měnič (pouze Marco Polo) 20 A
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Pojistková skříňka pod sedadlem řidiče

Označení Spotřebič Barva vedení (průřez
[mm2])

Kapacita pojistky

F60/6 Hlavní pojistka červená/černá (6)
červená (6)

50 A

F60/8 Topení červená/fialová (4)
červená (4)

40 A

F60/3 Napájení nabíjecího
adaptéru

červená/žlutá (2,5)
červená (2,5)

25 A

F60/2 Nabíjení přídavného
akumulátoru

červená/modrá (2,5)
červená (2,5)

25 A

F60/5 Měření napětí cen-
trální ovládací jed-
notky

červená/oranžová
(0,5)
červená (0,5)

5 A

F60/11 Soundsystém červená/bílá (4) 30 A

Pojistková skříňka pod sedadlem spolujezdce

Označení Spotřebič Barva vedení (průřez
[mm2])

Kapacita pojistky

F60/1 Nabíjení startovacího
akumulátoru

červená/bílá (2,5)
červená (2,5)

25 A

F60/10 Elektricky posuvné
střešní okno (pouze
Marco Polo ACTIVITY/
HORIZON)

červená/černá (2,5) 25 A

Pojistková skříňka v zadní části

Všeobecné pokyny
! Dbejte na to, aby při otevřeném krytu nemohla do pojistkové skříňky proniknout vlhkost.
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Vo
da

, p
ly

n 
a 

el
ek

tr
ic

ký
 p

ro
ud

 M
ar

co
 P

ol
o

Z



! Při zavírání krytu dbejte na to, aby správně přiléhal na pojistkovou skříňku. Jinak mohou pro-
nikající vlhkost a nečistota nepříznivě ovlivnit funkčnost pojistek.

X Otevření: otevřete dveře zavazadlového prostoru.
X Vyjměte palubní nářadí z úložného boxu v zadní části (viz návod k obsluze vozidla).
X Vyjměte držák nářadí : z bočního obložení.

Uvidíte tři nebo čtyři pojistkové držáky.
X Zavření: nasaďte držák nářadí : do úložného boxu v zadní části a zajistěte ho.
X Uložte nářadí a zařízení a nasaďte a zajistěte kryt úložného boxu (viz návod k obsluze vozidla).
X Zavřete dveře zavazadlového prostoru.
Pojistková skříňka se třemi spotřebiči (rozmístění zprava doleva)

Číslo Spotřebič Barva vedení Kapacita pojistky

1 12V zásuvka u 2. řady
sedadel vpravo

modrá 15 A

2 12V zásuvka u 2. řady
sedadel vlevo

modrá 15 A

Pojistková skříňka se čtyřmi spotřebiči (uspořádání zprava doleva)

Číslo Spotřebič Barva vedení Kapacita pojistky

1 12V zásuvka u 2. řady
sedadel vpravo

modrá 15 A

2 12V zásuvka u 2. řady
sedadel vlevo

modrá 15 A

3 12V zásuvka u 1. řady
sedadel vlevo

modrá 15 A
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Přeprava

Sledujte základní pokyny k přepravě (viz návod k
obsluze vozidla).
Ty zahrnují:
Rpokyny pro nakládání
Rrozložení nákladu
Rzajištění nákladu
Rpomocné prostředky pro přepravu
Rnosné systémy
Další informace o zajištění nákladu a tipy pro
nakládání najdete na národní domovské stránce
Mercedes-Benz pod vozidly Van a rekreačními
automobily8.
Nezapomeňte, že pohotovostní hmotnost se
zvýší montáží příplatkové výbavy a příslušenství.

Úložné prostory a úložné boxy

Důležitá bezpečnostní upozornění

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.

! Proto dodržujte při nakládání a uložení
následující pokyny:
RNepřekračujte nákladem včetně osob

povolenou celkovou hmotnost nebo povo-
lené zatížení kol (polovina zatížení nápravy)
vozidla. Nezapomeňte, že pohotovostní
hmotnost Vašeho vozidla se zvýší montáží
příplatkové výbavy a příslušenství.
Dodržujte údaje o hmotnostech uvedené v
plánu nakládání.
RPožívejte pro těžké užitečné zatížení před-

nostně spodní úložné prostory a kříňky
(potraviny, konzervy).
RUkládejte v horních přihrádkách a úložných

prostorech pouze lehké předměty (oble-
čení, prádlo).
RUchovávejte lůžkoviny na prodloužení lůžka

za kombinací sedadla a lůžka.
RBedny s nápoji, kufry a ostatní objemné

předměty přepravujte nejbezpečněji na
podlaze vozidla pod prodloužením lůžka.

8 Není k dispozici ve všech zemích
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Plán nakládání MARCO POLO

: Šatní skříň na levé straně (maximální užitečné zatížení 6 kg)
; Šatní skříň na pravé straně (maximální užitečné zatížení 6 kg)
= Chladicí box (maximální užitečné zatížení 10 kg)
? Přihrádka nahoře (maximální užitečné zatížení 3 kg)
A Přihrádka dole (maximální užitečné zatížení 5 kg)
B Úložný box s posuvnými dveřmi (maximální užitečné zatížení 10 kg)

Úložný box pod kombinací sedadla a lůžka (maximální užitečné zatížení 13 kg)
Střešní úložná přihrádka (maximální užitečné zatížení 3 kg)
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Úložný box pod kombinací sedadla a
lůžka

Všeobecná upozornění

Kombinace sedadla a lůžka Marco Polo
: Úložný box
; Systém pro přepravu dlouhých předmětů

(Y Strana 74)
Pod kombinací sedadla a lůžka MARCO POLO se
nachází úložný box, který lze vytáhnout směrem
dopředu. Pod kombinací sedadla a lůžka ACTI-
VITY/HORIZON se nacházejí dva úložné boxy.
Dbejte před jízdou na to, aby byly úložné boxy
vždy zavřené a zajištěné.
Aby nedošlo k poškození, posuňte úložný box
pod kombinací sedadla a lůžka vždy až na doraz.

Demontáž/montáž úložného boxu

Úložný box můžete demontovat a zvětšit tak
ložný prostor Vašeho vozidla.

X Demontáž: posuňte kombinaci sedadla a
lůžka ? co nejvíce dozadu (Y Strana 28).

X Vysuňte úložný box = až na doraz.
X Plastový jazýček nacházející se při pohledu ve

směru jízdy vlevo : zatlačte dolů a přitom
povytáhněte úložný box =.

i Směr pohybu plastového jazýčku k odjištění
dorazu je vyznačen ve vodicí kolejnici.

X Zatlačte pravý plastový jazýček : nahoru a
přitom povytáhněte úložný box =.
Dorazy jsou odjištěné.

X Vytáhněte úložný box = ven.
X Montáž: posuňte kombinaci sedadla a

lůžka ? co nejvíce dozadu.
X Zasuňte úložný box = do vodicích kolejnic ;

pod kombinací sedadla a lůžka.
Plastové jazýčky : se automaticky zajistí.
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Střešní úložná přihrádka Marco Polo

Výklopná střešní úložná přihrádka : se nachází
v oblasti zádě vozidla. Víko je zajištěno nábyt-
kovým uzávěrem.
Střešní úložnou přihrádku můžete použít pro
bezpečné uložení lehkých, malých předmětů.
Před jízdou dbejte na to, aby bylo víko střešní
úložné přihrádky vždy zavřené a zajištěné.

Systém pro přepravu dlouhých před-
mětů Marco Polo

Pokud musíte na podlaze vozidla přepravovat
dlouhé předměty, můžete využít systém pro pře-
pravu dlouhých předmětů. Systém pro přepravu
dlouhých předmětů se nachází pod kombinací
sedadla a lůžka vedle kuchyňské skříňky.

X Otevření systému pro přepravu dlouhých 
předmětů: sáhněte zespodu pod clonu : a
zatáhněte kovovou sponu ; dolů.

X Stáhněte nejprve clonu : dole z přidržovací
tyče kombinace sedadla a lůžka a odklopte ji.

X Stáhněte clonu : dopředu z přidržovací tyče.
X Zavření systému pro přepravu dlouhých 

předmětů: přitiskněte clonu : nahoře na
přidržovací tyč kombinace sedadla a lůžka.

X Zatáhněte kovovou sponu ; dolů.
X Přiklopte clonu : na přidržovací tyč až do

jejího zajištění.
X Uvolněte kovovou sponu.

Clona je zajištěná.

Uložení kempinkového příslušenství
Marco Polo

Přepravní taška pod prodloužením lůžka posky-
tuje místo pro dvě kempinkové židle. Kempin-
kový stolek, který je součástí sady, uložte na
spodní straně prodloužení lůžka.
Před začátkem jízdy se ujistěte, že jsou kem-
pinkové židle a kempinkový stolek správně
upevněny, aby nedošlo k jejich vymrštění.
i Tyto možnosti uložení jsou určeny pouze pro

originální kempinkový stolek a kempinkové
židle. Jiné kempinkové příslušenství nemusí
být správně upevněno.

X Vyjmutí kempinkového stolku a židlí přes 
prodloužení lůžka: vyklopte prodloužení
lůžka nahoru (Y Strana 32).

X Uchopte kempinkový stolek :.
X Otočte obě zajištění ; o 180°.
X Vyjměte kempinkový stolek :.
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X Rozevřete spony upevňovacích popruh:ů
přepravní tašky.

X Vyjměte kempinkové židle z přepravní tašky.
i Při montáži kempinkového stolku sledujte

nálepky na jeho zadní straně.

i Pokud nelze prodloužení lůžka vyklopit
nahoru, můžete kempinkové židle vyjmout
přes otvor se zipem na přepravní tašce.

X Vyjmutí kempinkových židlí přes otvor se 
zipem: rozevřete spony upevňovacích
popruhů na přední straně přepravní tašky.

X Rozepněte zipy směrem doleva a doprava.
X Vyjměte kempinkové židle z přepravní tašky.
X Uložení kempinkového stolku a židlí přes 

prodloužení lůžka: složte kempinkový stolek
a kempinkové židle.

X Uložte kempinkový stolek : tak, aby byla
deska stolku na spodním konci zajištěna držá-
kem.

X Zatlačte kempinkový stolek : proti prodlou-
žení lůžka a otočte obě pojistky ; zpět o
180° tak, aby zajišťovaly kempinkový stolek.

X Uložte kempinkové židle na sebe do přepravní
tašky.

X Zapněte a utáhněte upevňovací popruhy.
Kempinkové židle jsou zajištěné.

X Sklopte prodloužení lůžka dolů.
i Pokud nepřepravujete žádné kempinkové

příslušenství, přitáhněte přepravní tašku za
upevňovací popruhy nahoru.

X Uložení kempinkových židlí přes otvor se 
zipem: složte kempinkové židle.

X Uložte kempinkové židle na sebe do přepravní
tašky.

X Zapněte zipy vlevo a vpravo směrem do
středu.

X Zapněte spony upevňovacích popruhů na
přední straně přepravní tašky.
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Kolejnička pro stanový přístřešek

Na obou stranách vozidla se nachází kolejnička
pro upevnění stanového přístřešku nebo mar-
kýzy. Vhodný stanový přístřešek nebo vhodnou
markýzu obdržíte v servisním středisku
Mercedes-Benz.

Markýza

! Pokud markýzu vysunete příliš daleko bez
podepření, může dojít k poškození markýzy a
jejího zavěšení. Vysuňte markýzu pouze
50 cm, než umístíte podpěry.

i Markýzu lze demontovat. Markýzu nechte
demontovat v kvalifikovaném servisu.

Markýza je protisluneční ochrana, ne ochrana
proti jakémukoliv počasí. Při přívalovém dešti,
bouři nebo sněhu markýzu zasuňte.

i Ruční klika pro markýzu se nachází dle
výbavy v přepravní tašce pro kempinkový sto-
lek a židle nebo v úložném boxu pod kombi-
nací sedadla a lůžka.

X Vysunutí: nasaďte ruční kliku ; do
úchytu : na dolní straně a otáčejte jí
doprava.
Ruční klika je zajištěná na markýze.

X Otáčejte ruční klikou doprava, až se markýza
vysune o 50 cm.

X Uvolněte ; zajištění podpěr na přední straně
markýzy a sklopte podpěry :.

X Uvolněte odjišťovací tlačítko ; na podpě-
rách :.

X Vysuňte teleskopické tyče = až po kontakt
se zemí.

X Odklopte nohy podpěr ? o 90° tak, aby pod-
pěry bezpečně stály na zemi.

X Utáhněte odjišťovací tlačítko na podpěrách.
Podpěry jsou zajištěné.

X Otáčejte ruční klikou dále doprava, až pod-
pěry stojí kolmo k zemi.

X Zasuňte vždy dva hřebíky do země skrz otvory
v obou nohách podpěr.

X Uvolněte ruční kliku z úchytu a vyjměte ji.

Venkovní sprcha Marco Polo

! Zapněte vodní čerpadlo pouze tehdy, když je
připojena hadice sprchy z nabídky příslušen-
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ství, abyste se vyvarovali poškození vodního
čerpadla. Pouze tato hadice otevře zpětný
ventil zabudovaný v přípojce vnější sprchy.

! Vodní čerpadlo v nádrži na čistou vodu
nesmí běžet na sucho. Jinak může dojít k jeho
poškození.

Připojka pro venkovní sprchu se nachází pod
šatní skříní v zadní části vozidla. Pokud použí-
váte venkovní sprchu, musí být zásobník vody
dostatečně naplněny (Y Strana 58).
X Připojení: otevřete dveře zavazadlového pro-

storu.

Přípojka pro venkovní sprchu
X Přitiskněte hadici sprchy k přípojce, až se

zajistí ;.
Zpětný ventil v přípojce je otevřený.

X Zapnutí: přepněte : kolébkový spínač.
Na kolébkovém spínači je vidět červená
značka. Vodní čerpadlo je zapnuté a čerpá
studenou vodu do hlavice sprchy.

X Nastavení proudu sprchy: otáčejte hlavicí
sprchy.

X Vypnutí: přepněte : kolébkový spínač.
Vodní čerpadlo je vypnuté.

i Když otevřete vodovodní kohoutek výlevky,
čerpá se také voda do přípojky venkovní
sprchy. Po sprchování proto vytáhněte hadici
sprchy z přípojky venkovní sprchy. Pouze tak
uzavře vestavěný zpětný ventil přípojku a
zamezí náhodnému unikání vody.

X Vytáhněte hadici sprchy z přípojky ;.
Zpětný ventil v přípojce je zavřený.

Kosmetické zrcátko Marco Polo

Na vnitřní straně dveří šatníku nad chladničkou
se nachází kosmetické zrcátko s osvětlením
LED.

Soundsystém

Při zapnutém multimediálním systému je aktivní
soundsystém. Nastavení přehrávání se provádí
přes multimediální systém (viz samostatný
doplněk k návodu k obsluze).
Navíc můžete přímo u soundsystému připojit
zařízení s funkcí Bluetooth® a přehrávat tak
zdroje audiosignálu bez nutnosti zapnutí multi-
mediálního systému. Napájení soundsystému
probíhá přes přídavný akumulátor. Díky tomu se
šetří startovací akumulátor.

: Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®

; Nastavení zesilovače hloubek
Připojení zařízení Bluetooth® u soundsystému
X Zapněte funkci Bluetooth® u zařízení Blue-

tooth® (viz návod k obsluze výrobce).
X Přepněte spínač : do polohy 2.

Funkce Bluetooth® u soundsystému je
zapnutá.

X Potvrďte eventuální dotazy u zařízení Blue-
tooth®.
Soundsystém se zobrazí s názvem Bluetooth®

BTR200.
X Připojte zařízení Bluetooth® u soundsystému.

Ovládání zdroje audiosignálu a hlasitosti se
provádí přes zařízení Bluetooth®.

i Po delším vypnutí zapalování musíte napřed
krátce zapnout multimediální systém, aby
mohlo dojít k připojení zařízení Bluetooth® u
soundsystému.
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Ukončení připojení Bluetooth®

X Přepněte spínač : do polohy 1.
Funkce Bluetooth® soundsystému se vypne a
připojení k zařízení Bluetooth® se ukončí.

Nastavení zesilovače hloubek
i Pomocí funkce zesilovače hloubek můžete

nastavit intenzitu hloubek subwooferu a
nastavení zvuku soundsystému na obytný
prostor nebo na řidiče.
Zesilovač hloubek můžete nastavovat při pře-
hrávání přes multimediální systém a také při
přehrávání přes zařízení Bluetooth®.

X Přepněte spínač ; do polohy 1.
Hloubky se sníží a nastavení zvuku bude opti-
malizováno na obytný prostor.

X Přepněte spínač ; do polohy 2.
Hloubky se zvýší a nastavení zvuku bude opti-
malizováno na řidiče.
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Čistění

Všeobecná upozornění

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.

H Ekologické upozornění
Vozidlo čistěte pouze na místě k tomu urče-
ném. Prázdné obaly a použité čisticí materiály
zlikvidujte ekologicky.

Pravidelná péče slouží k zachování hodnoty vozi-
dla.

i Preferujte prostředky pro péči Mercedes-
Benz. Jsou speciálně upraveny na vozidla
Mercedes-Benz a odpovídají nejnovějšímu
technickému stavu. Tyto prostředky pro péči
obdržíte v servisním středisku Mercedes-
Benz.

Čistění interiéru

Čistění textilních potahů
Textilní potahy ošetřujte suchou pěnou a kartá-
čem.

Čistění matrace střešního lůžka
Praní v pračce na 40 °C
Z důvodu velkého rozměru matrace je doporu-
čována pračka na průmyslové praní v prádelně
nebo čistírně oděvů. Používejte běžné tekuté
prací prostředky. Nepoužívejte prací prášek,
jeho použití může způsobit hrudkovatění vnitřní
výplně matrace. Matraci krátce vyždímejte a
sušte ve vodorovné poloze. Nepoužívejte
sušičku.
Ruční praní na 40 °C
Promačkejte matraci s tekutým pracím pro-
středkem např. ve vaně a silně znečistěná místa
cíleně vyčistěte kartáčkem. Matraci sušte ve
vodorovné poloze. Nepoužívejte sušičku.

Čistění závěsů kabiny řidiče
Nechte závěsy kabiny řidiče čistit chemicky.
Pokud je budete prát, mohou se srazit a přijít o
své nehořlavé složky.

Čistění rolet
Čistěte obě strany rolet jemným mýdlovým roz-
tokem.

Čistění záclon
Nechte závěsy čistit pouze chemicky. Pokud je
budete prát, mohou se srazit a přijít o své nehoř-
lavé složky.

Čistění nábytku
Všechny viditelné části nábytku jsou potaženy
plastem. Čistěte a udržujte je běžně dostupnými
prostředky.

Čistění kombinace sedadla a lůžka
Příležitostně čistěte spojovací díly sedadel a
mechaniku odjišťovacích páček.
Pravidelně čistěte místa kloubových spojení
kombinace sedadla a lůžka. Ošetřujte je
nemastným kluzným prostředkem (silikonový
sprej).

Čistění plynového vařiče
Kryt plynového vařiče je ze skla. Povrchové plo-
chy čistěte jemným mýdlovým roztokem nebo
běžně dostupným čističem skel. Za tím účelem
odstraňte rošty vařiče.
Při čistění plynového vařiče dbejte na to, aby
nedošlo k poškozením nebo deformaci termoč-
lánků u plynových hořáků.
Plynové hořáky čistěte pravidelně kartáčem.

Čistění chladicího boxu
! V žádném případě se nepokoušejte urychlit

proces odmrazování nějakým zdrojem tepla.
Chladicí box by se mohl poškodit.

Chladicí box pravidelně odmrazujte. Tím zame-
zíte vytváření námrazy. Za tím účelem vypněte
chladicí box (Y Strana 56) a po dobu odmrazo-
vání odklopte víko chladicího boxu.
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Před opětovným zapnutím odstraňte kondenzo-
vanou vodu. Chladicí box čistěte vodou s tro-
chou octa.
Při delších provozních přestávkách udržujte víko
chladicího boxu mírně otevřené, např. vložením
několikrát přeložené utěrky. Tím zamezíte
tvorbě plísně.
Víko chladicího boxu musí být za jízdy zavřené
kvůli zamezení poškozením.

Čistění displeje centrální ovládací jed-
notky
Při čistění displeje používejte antistatické
utěrky nebo antistatické prostředky kvůli zame-
zení vzniku elektrostatického náboje. Ten by
mohl způsobit nerozeznatelnost zobrazení.

Čistění výklopné střechy
Nepoužívejte žádné chemické čisticí pro-
středky, protože mohou poškodit povrchovou
úpravu manžety.
Skvrny odstraňte vlažnou vodou nebo jemným
mýdlovým roztokem. Výklopnou střechu zaví-
rejte pouze tehdy, je-li manžeta suchá.
Výklopnou střechu pravidelně větrejte. Tím
zamezíte vytváření kondenzované vody a tvorbě
plísně. Pokud nebudete výklopnou střechu delší
dobu otevírat, sejměte matraci ze střešního
lůžka.

Čistění posuvné střechy
Pro čistění skleněného panelu použijte čistič
skla. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky,
neboť by mohly poškrábat skleněný panel.
Pryžové těsnění čistěte pravidelně, minimálně
dvakrát ročně, vlhkou utěrkou. Ošetřujte je
nemastným kluzným prostředkem (silikonový
sprej).

Čistění vodicích kolejnic
Pravidelně čistěte vodicí kolejnice. Ošetřujte je
nemastným kluzným prostředkem (silikonový
sprej).

Čistění podlahy kempinkového automo-
bilu
! K čistění podlahy vozidla nepoužívejte

leštěnku na nábytek ani čisticí prostředky
obsahující vosk nebo čisticí prostředky, které

obsahují abrazivní částice. Ty mohou podlahu
vozidla poškodit.

Při čistění podlahy kempinkového automobilu
používejte pouze šetrné čisticí prostředky.

i Společnost Mercedes-Benz Vám kvůli
šetření podlahy kempinkového automobilu
doporučuje používat protiskluzové podložky.

Čistění nádrží na vodu Marco Polo

G VAROVÁNÍ
Pokud zůstane voda delší dobu v nádrži na
čistou vodu, může dojít k jejímu zkažení. Hrozí
nebezpečí otravy!
Vyměňujte pravidelně vodu v nádrži na čistou
vodu, nejpozději po pěti dnech. Vyprazdňujte
nádrž na čistou vodu při odstavení delším než
pět dní. Pokud jste nádrž na čistou vodu při
delší době odstavení nevyprázdnili, vyčistěte
ji.

G VAROVÁNÍ
Čistá voda může být znečistěná a může obsa-
hovat různé zbytky, obzvláště z pramenů a
řek. Pokud naplníte nádrž na čistou vodu zne-
čistěnou vodou nebo vodou zanesenou
zbytky, hrozí nebezpečí otravy!
RInformujte se před odebráním čisté vody z

veřejné sítě zásobování vodou o kvalitě
čisté vody.
RNaplňujte pouze nezávadnou čistou vodu

do čisté nádrže na čistou vodu.

Pokud vodu v nádržích delší dobu nevyměníte,
může se vytvořit nepříjemný zápach ze zahní-
vání.
Z hygienických důvodů se doporučuje měnit čer-
stvou vodu každých pět dnů a používat dezin-
fekční prostředky. Dezinfekční prostředek
obdržíte ve specializovaných kempinkových
obchodech a v lékárnách.
i Víčko čisticího otvoru nádrže na odpadní

vodu se nachází pod výlevkou. Víčko čistícího
otvoru zásobníku vody je pod šatní skříní.
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X Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu
(Y Strana 59).

X Vytáhněte zásuvku pod výlevkou až nadoraz a
vyprázdněte ji.

X Zatáhněte za odjišťovací páčky na obou
výsuvných kolejnicích.
Zásuvka se uvolní z výsuvných kolejnic.

X Vytáhněte zásuvku ze skříně směrem
dopředu.

Čisticí otvor nádrže na odpadní vodu
X Odšroubujte víčko : čisticího otvoru.
X Vyprázdněte zásobník vody (Y Strana 58).
X Otevřete pravé dveře šatní skříně.

Dno šatní skříně
X Vytáhněte dvě svorky ; ze stěn skříně.
X Vyjměte dno skříně =.

Čisticí otvor zásobníku vody
X Odšroubujte víčko ? čisticího otvoru.
X Naplňte do obou nádrží přípravek proti kažení

vody příslušným čisticím otvorem. Dodržujte
přitom bezpodmínečně údaje o dávkování
dodávané výrobcem.

X Naplňte obě nádrže příslušným čisticím otvo-
rem čistou vodou.

X Nechte směs působit podle údajů od výrobce.
X Vyprázdněte nádrž a vymyjte ji čistou vodou.
X Pro odstranění zbytků mytí nechte krátce téct

vodu.
X Zavřete uzavírací ventil zásobníku vody.
X Utáhněte na zásobníku vody víčko ? čisti-

cího otvoru.
X Vložte dno skříně = do skříně a vyrovnejte

jej.
X Otočte svorky ; výčnělkem ke stěně skříně a

oběma dlouhými konci ke dnu skříně.
X Přitiskněte svorky ; dlouhými konci opatrně

na dno skříně.
X Zasuňte čepy svorek do vývrtů ve stěnách

skříně.
X Zavřete šatní skříň.
X Zavřete uzavírací ventil nádrže na odpadní

vodu.
X Našroubujte na nádrž na odpadní vodu

víčko : čisticího otvoru.
X Nasuňte zásuvku na výsuvné kolejnice.
X Zavřete zásuvku.

Zásuvka se zajistí ve výsuvných kolejnicích.

Údržba

Všeobecná upozornění
Provádění kontrolních a údržbářských prací
vyžaduje speciální odborné znalosti, které
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nejsou obsahem tohoto návodu k obsluze.
Nechte provádět tyto práce pouze vyškoleným
personálem a nechte si je potvrdit na následu-
jících stranách.

i Intervaly údržby se shodují s intervaly
údržby vozidla.
Intervaly údržby najdete v servisní knížce vozi-
dla.

Demontáž a montáž přídavného aku-
mulátoru Marco Polo

Přídavný akumulátor je umístěn v podstavci
sedadla řidiče. Dbejte informací o montáži a
demontáži přídavného akumulátoru (viz návod k
obsluze vozidla).

Před odpojením přídavného akumulátoru
musíte:
Rvypnout všechny připojené spotřebiče
Rvytáhnout předjištění kuchyňské skříňky

(pojistka č. 1) z bezpečnostního držáku v pod-
stavci sedadla řidiče (Y Strana 68).

Údržbové práce
Mechanická výklopná střecha:
RNastavení zajištění.

Oprava na zvláštní zakázku.
Plynové zařízení9:
RKaždé dva roky kontrola v kvalifikovaném

servisu.

Potvrzení
Nechte provádět údržbářské práce pouze vyškoleným personálem a nechte si je potvrdit na těchto
stranách.

X  X  

Registrační značka Registrační značka

X  X  

km (s ASSYST10) km (s ASSYST10)

X  X  

km (bez ASSYST10) km (bez ASSYST10)

X  X  

Číslo opravárenské zakázky Číslo opravárenské zakázky

ª Údržba ª Údržba

ª Přídavné práce k údržbě ª Přídavné práce k údržbě

X  X  

Datum Datum

X  X  

9 Pouze MARCO POLO
10 ASSYST – aktivní servisní systém (viz návod k obsluze vozidla)
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Podpis Podpis

 

 

 

Razítko

Mercedes-Benz

Servisní středisko

 

 

 

 

 

 

Razítko

Mercedes-Benz

Servisní středisko

 

 

 

Nechte provádět údržbářské práce pouze vyškoleným personálem a nechte si je potvrdit na těchto
stranách.

X  X  

Registrační značka Registrační značka

X  X  

km (s ASSYST10) km (s ASSYST10)

X  X  

km (bez ASSYST10) km (bez ASSYST10)

X  X  

Číslo opravárenské zakázky Číslo opravárenské zakázky

ª Údržba ª Údržba

ª Přídavné práce k údržbě ª Přídavné práce k údržbě

X  X  

Datum Datum

X  X  

Podpis Podpis

10 ASSYST – aktivní servisní systém (viz návod k obsluze vozidla)
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Razítko

Mercedes-Benz

Servisní středisko

 

 

 

 

 

 

Razítko

Mercedes-Benz

Servisní středisko

 

 

 

Nechte provádět údržbářské práce pouze vyškoleným personálem a nechte si je potvrdit na těchto
stranách.

X  X  

Registrační značka Registrační značka

X  X  
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X  X  
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ª Přídavné práce k údržbě ª Přídavné práce k údržbě

X  X  

Datum Datum

X  X  

Podpis Podpis

10 ASSYST – aktivní servisní systém (viz návod k obsluze vozidla)
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X  X  

Datum Datum
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Podpis Podpis
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Nechte provádět údržbářské práce pouze vyškoleným personálem a nechte si je potvrdit na těchto
stranách.
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ª Přídavné práce k údržbě ª Přídavné práce k údržbě

X  X  

Datum Datum

X  X  

Podpis Podpis

10 ASSYST – aktivní servisní systém (viz návod k obsluze vozidla)
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Nechte provádět údržbářské práce pouze vyškoleným personálem a nechte si je potvrdit na těchto
stranách.
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X  X  

Datum Datum

X  X  

Podpis Podpis

10 ASSYST – aktivní servisní systém (viz návod k obsluze vozidla)
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Nechte provádět údržbářské práce pouze vyškoleným personálem a nechte si je potvrdit na těchto
stranách.

X  X  
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X  X  
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ª Přídavné práce k údržbě ª Přídavné práce k údržbě

X  X  

Datum Datum

X  X  

Podpis Podpis

10 ASSYST – aktivní servisní systém (viz návod k obsluze vozidla)
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Palubní nářadí

Všeobecná upozornění
Nářadí se nachází v úložném boxu v zadní části
vozidla (viz návod k obsluze vozidla).

i Pro vyjmutí nářadí zvedněte prodloužení
lůžka a upevněte u opěrky hlavy
(Y Strana 32).

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.

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 ?.

90 Palubní nářadí
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Typový štítek

Typový štítek
: Identifikační číslo typu vozidla
; Číslo vybavení
Typový štítek s identifikačním číslem typu vozi-
dla a číslem výbavy je umístěn na sloupku C
vedle nástupu posuvných dveří.

Rozměry a hmotnosti

Rozměry
Všechny údaje o rozměrech jsou orientační hod-
noty a vztahují se k základnímu modelu. Vlivem
variant výbavy a pevně namontovaného příslu-
šenství se mohou vyskytovat odchylky, např.
střešní nosič zavazadel, držák sportovního
náčiní, nosič kol.

Výška s výklopnou
střechou a zvedací /
posuvnou střechou
– při zavření

1980 mm

Výška s výklopnou
střechou – při ote-
vření vpředu/vzadu

2940/2120 mm

Výška se zvedací /
posuvnou střechou
– při otevření

2040 mm

Výška ke stání s
výklopnou střechou
– při zavření

1330 mm

Výška ke stání s
výklopnou střechou
– při otevření

2350/225011 mm

Světlá výška ve
výklopné střeše -
konec nohou

270 mm

Střešní lůžko 2050 x 1130 mm

Kombinace sedadla
a lůžka Marco Polo

2030 x 1130 mm

Kombinace sedadla
a lůžka ACTIVITY

1930 x 1350 mm

Hmotnosti

Hmotnosti u modelu Marco Polo

Přípustná celková 
hmotnost 12

Přípustné zatížení 
nápravy
vpředu/vzadu

2800 kg 1400/1400 kg

3100 kg 1550/1550 kg

3200 kg 1550/1650 kg

Vlivem různých provedení modelů, příplatko-
vých výbav nebo příslušenství a montovaných
dílů se mění pohotovostní hmotnost, tím se sni-
žuje užitné zatížení o příslušnou hodnotu.

Povolená zatížení střechy

G VAROVÁNÍ
Velké zatížení střechy může výrazně zhoršit
jízdní vlastnosti, chování při řízení a brzdění, i
když nebyla překročena povolená celková
hmotnost nebo povolené zatížení náprav.
Dbejte stále na správné rozdělení nákladu a
přizpůsobte svůj styl jízdy naložení vozidla.

11 Výška ke stání na výšku výlevky
12 Přípustná celková hmotnost a přípustná zatížení náprav závisí na výbavě. Jsou uvedeny v dokladech k vozidlu

a na typovém štítku vozidla. Informace k tomuto tématu najdete v návodu k obsluze pro třídu V.
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Maximální zatížení stře-
chy (např. střešní nosič

zavazadel)

Výklopná stře-
cha

Otevřená Zavřená

Mechanická 15 kg 50 kg

Elektrohydrau-
lická
(EASY-UP)

50 kg 50 kg

Příplatkové výbavy, díly příslušenství a
montované díly

Střešní lůžko
Maximální nosnost

 
200 kg

Dveře zavazadlového
prostoru
Maximální nosnost
(např. nosič na dve-
řích zavazadlového
prostoru)

 
60 kg

Místa k sezení a spaní

Místa k sezení/na
spaní

Přední sedadla 2 / —

Kombinace sedadla a
lůžka Marco Polo

2 / 2

Kombinace sedadla a
lůžka ACTIVITY/
HORIZON

3 / 2

Dodatečné lavicové
sedadlo

2 / —

Jednotlivé sedadlo 1 / —

Střešní lůžko — / 2

Provozní údaje

Napájení

Síť 12 V

Přídavný akumulátor MARCO POLO13

Kapacita 95 Ah

Příkon spotřebičů

Vodní čerpadlo14 11 W

Centrální ovládací jednotka
s displejem14

max. 4 W

Svítidla ve střešním rámu14 každé 2,5–4 W

Ambientní osvětlení14 4 W

Světlo pro čtení nad kombi-
nací sedadla a lůžka14

každé 3 W

Světla pro čtení ve výklopné
střeše

každé 2 W

Světla pro čtení vedle
střešní úložné přihrádky14

každé 1,8 W

Osvětlení zrcátka v šatní
skříni14

1,5 W

Síť 230 V MARCO POLO

Frekvence 50 Hz

Ochrana vodičů 13 A

Ochrana osob 30 mA

Nabíjecí zařízení
RPřídavný akumulátor15

RStartovací akumulátor16

 
 max. 15 A
 max. 4 A

13 bezúdržbový akumulátor AGM
14 Pouze MARCO POLO
15 u nové nabíječky
16 u nové nabíječky a pokud je napětí startovacího akumulátoru mezi 9,5 a 13,85 V

92 Provozní údaje
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Vstupy USB vozidla MARCO POLO

Vstupní napětí 8 – 16 V DC

Výstupní napětí 5 V (IU)

Nabíjecí proud 1 nebo 2 A

Nezávislé topení

Spotřeba paliva 0,39 l/h

Síťové napětí 12 V

Příkon 37 W

Topný výkon 3000 W

Chladicí box Marco Polo

Síťové napětí 12 V

Příkon max. 45 W

Obsah cca 40 l

Teplota chladicí kapa-
liny17

max. –16 †

Plynové zařízení Marco Polo
Do plynového zařízení patří:
Rbutanová plynová nádrž s regulátorem tlaku

(30 mbar) a bezpečnostní ventil
Rplynový dvouvařič s elektrickým zapalováním

Typ plynové nádrže Camping Gaz
, typ 907

Obsah plynové nádrže 2,75 kg

Provozní tlak 30 mbar

Spotřeba plynu na varné
místo

max.
125 g/h

Příkon na varné místo 1,6 kW

Plnicí množství

Zásobník vody 38 l

Nádrž na odpadní vodu 40 l

Chladnička cca 40 l

Tlak vzduchu v pneumatikách

i Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách uve-
dené v návodu k obsluze pro částečně nalo-
žené vozidlo jsou platné pouze pro Marco Polo
ACTIVITY/HORIZON.
Pro Marco Polo se skříňovým modulem a
kuchyňkou platí výhradně hodnoty tlaku vzdu-
chu v pneumatikách pro plně naložené vozi-
dlo.

17 Postupně nastavitelná. Maximální teplotní rozdíl od venkovní teploty je cca 35 †.
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Tiráž
Internet

Další informace o vozidlech Mercedes-Benz a
společnosti Daimler AG najdete na internetové
stránce
http://www.mercedes-benz.com
http://www.daimler.com

Redakce

V případě dotazů nebo připomínek k tomuto
návodu k obsluze se obraťte 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 vozidla

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Německo

Redakční uzávěrka 09.02.2018
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